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Загальнокультурні тенденції українського відро-
дження в XIX ст. охопили обидві гілки україн-

ського народу, розділеного між двома імперіями — 
Австро-Угорщиною та Росією. Викликає подив те, 
що духовне піднесення української нації відбувало-
ся в епоху, коли постійно блокувалися будь-які про-
яви національного духу. Незважаючи на численні 
утиски української мови і культури, серед українців 
поширювалося прагнення до самоідентифікації. Свід-
ченням цього є заснування університетів у Харкові 
(1808), Києві (1834), Одесі (1865). У цих закла-
дах вирувало активне музичне життя: організовува-
лися хори, оркестри, різного складу ансамблі, вла-
штовувалися концерти. Центром культурного жит-
тя на західноукраїнських теренах був спочатку 
Перемишль, а згодом — Львів, де було засновано 
Артистичне товариство св. Цецилії (1826), Галиць-
ке музичне товариство (1838), на базі якого було 
відкрито Львівську консерваторію (1854); товари-
ство «Руська бесіда» (1861) і товариство «Просві-
та» (1868). Вони ставили собі за мету поширення 
національної ідеї серед української суспільності. Під 
впливом народницького руху на Східній Україні ви-
никають в той сам час «Руські громади» у Львові та 
загалом по всій Галичині (Самбір, Дрогобич, Пере-
мишль, Тернопіль). Народовці починають боротьбу 
проти полонізації та проти москвофільства на сто-
рінках політичних і літературно-наукових часописів 
«Мета» (1863—1865), «Нива» (1865), «Русалка» 
(1866), «Русь» (1867), «Правда» (1867—1898). 
Після сумнозвісних Валуєвського циркуляру (1863) 
та Емського указу (1876) про заборону української 
мови наддніпрянці могли друкуватися тільки в Гали-
чині. Пожвавлюються й особисті контакти: Олек-
сандр Кониський співпрацює з багатьма часописа-
ми і стає одним з ініціаторів заснування Літератур-
ного товариства ім. Т. Шевченка (1873), яке через 
20 років одержить статус наукового. Преса 1893 р. 
слушно відзначала цей факт як момент історичного 
значення в культурному і науковому розвитку укра-
їнського народу. Серед інших плідних взаємозв’язків 
слід згадати Михайла Драгоманова та Михайла Гру-
шевського, яких називали першим і другим Михай-
лом Галицьким. Галичину відвідують Пантелеймон 
Куліш (1859), Олександр Потебня (1863), Мико-
ла Лисенко (1868), Марко Кропивницький (1875), 
Петро Ніщинський (1884). 

Могутнім поштовхом та навіть переломним мо-
ментом у духовному житті і національному відро-© О. ЗАХАРЧУК, 2017
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дженні українців Галичини було знайомство з пое-
зією Тараса Шевченка. За свідченнями сучасників, 
у свідомості галичан стався справжній переворот і 
духовне прозріння після прочитання творів Тараса 
Шевченка. Кирило Студинський відзначав: «Культ 
Шевченка, якого не знала Східна Україна, по га-
лицьких громадах розрісся з великою силою і був 
основою нового життя і могутньої національної сві-
домости» [16, c. 12]. Таким чином полум’яне слово 
нашого Пророка сприяло появі наступної хвилі укра-
їнського відродження, пов’язаного з іменем Лисен-
ка, який став засновником української професійної 
композиторської школи [17, с. 224]. Доречно зазна-
чити, що Лисенко написав приблизно 100 творів, 
різних за жанровими ознаками, на поезію Шевчен-
ка. Це унікальний випадок такого чисельного звер-
нення композитора до одного поета у світовій твор-
чій практиці [8, с. 206]. 

В той час у Галичині й на Буковині розгорнула 
свою діяльність ціла плеяда видатних письменників, 
які стали гордістю українського народу: Іван Фран-
ко, Василь Стефаник, Богдан Лепкий, Ольга Ко-
билянська. Однією з вирішальних подій у форму-
ванні української еліти і духовного життя галичан 
загалом було відкриття першої кафедри історії Укра-
їни (1894) у Львівському університеті, яку очолив 
Михайло Грушевський [16, с. 15]. 

Пожвавлюється та набуває організованих форм і 
музичне життя Галичини. Від 1883 р. започаткову-
ються щорічні «артистичні мандрівки» студентів і 
гімназійної молоді Львова по містах і містечках Га-
личини під час літніх канікул. Це були мандрівки 
хору, створеного Остапом Нижанківським, який ви-
конував і популяризував твори здебільшого галиць-
ких композиторів — М. Вербицького, І. Лаврів-
ського, А. Вахнянина, В. Матюка, О. Нижанків-
ського, а також І. Воробкевича, П. Ніщинського і 
М. Лисенка [6, с. 133]. Одним з активних учасни-
ків цих артистичних мандрівок був Євген Купчин-
ський. Він виступав тут в різних іпостасях: як співак 
(бас) у складі хору та вокального квартету, як 
цитрист-соліст і як композитор — автор власних 
творів та перекладень багатьох творів українських і 
зарубіжних композиторів для цитри. 

Різнобічна творча діяльність Євгена Купчинсько-
го залишила помітний слід на суспільно-культурній 
ниві в Західній Україні кінця XIX — початку 

XX століття. Поряд з іншими представниками мо-
лодої генерації українців Купчинський своєю безпо-
середньою участю у процесі українського відроджен-
ня закладав фундамент для повноцінного національ-
ного життя Галицької України. 

Євген Купчинський (19 червня 1867 — 28 серп-
ня 1938) народився на Львівщині у родині греко-
католицького священика. Духовенство, як основна 
верства української інтелігенції, завжди відігравала 
провідну роль в поширенні національної ідеї серед на-
роду. А сім’я, в якій народився Купчинський, нале-
жала до старовинного священичого роду, в якому збе-
рігалися і плекалися українські національні традиції. 
Тож середовище, в якому виховувався малий Євген, 
було надзвичайно сприятливим для формування у ньо-
го національного самоусвідомлення, чітко визначеної 
української світоглядної позиції, про що розповів у 
приватній розмові Олег Купчинський  — доктор іс-
торичних наук, голова Львівського осередку НТШ і 
внук майбутнього композитора. 

Дитячі роки майбутнього музиканта-віртуоза і 
композитора пройшли у рідному селі Оглядів на Ра-
дехівщині серед мальовничої природи, українських 
народних пісень та звичаїв, любов до яких він проніс 
крізь усе своє життя. Основи музичних знань одер-
жав від батька — священика і музиканта-аматора. 
Закінчивши початкову школу в Золочеві, Євген стає 
учнем української Академічної гімназії у Львові. Тут 
він бере активну участь у мистецько-освітньому гурт-
ку учнів гімназії «Академічний кружок» як учасник 
його хору та вокального квартету. Керував хором уже 
відомий на той час композитор Остап Нижанків-
ський, про якого Станіслав Людкевич висловився 
так: «Це був дуже сильний, правдивий, а до того до-
волі різнорідний талант» [14, с. 8].

На початок 1885 р. припадають ширші творчі сто-
сунки Нижанківського з учнівським хором львів-
ської гімназії та з товариством «Академічне брат-
ство». Приводом до цього стала підготовка «акаде-
міків», з ініціативи І. Франка, до відзначення 
25-річчя творчої діяльності відомого українського 
письменника Олександра Кониського (1836—
1900) [14, с. 18]. Франко запропонував молодому 
композиторові написати кантату на честь ювіляра. 
Це була кантата для чоловічого хору на Франкові 
слова «Не гармати грають нині», змістом якої ста-
ло возвеличення безкорисливої, самовідданої і плід-
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ної праці письменника (О. Кониського) на славу рід-
ного народу. Участь Нижанківського в ювілейних 
святкуваннях на честь Кониського додала йому ще 
більшої мистецької слави та визнання серед громад-
ськості Львова. З того часу набуває значної попу-
лярності й керований Нижанківським учнівський 
гімназійний хор, який брав участь і в інших концер-
тах, а також у зазначених мандрівках студентської 
молоді по рідному краю. 

Як відомо, традицію цих мандрівок започаткува-
ли студенти-українці Віденського університету, учас-
ники товариства «Січ» («Січ» віденська, одна з най-
старших українських студентських організацій, ство-
рена 9 січня 1868 р. у Відні; засновниками і 
першими очільниками «Січі» віденської були Ана-
толь Вахнянин і Юліан Целевич. «Січ» віденська 
була найтривалішою і найактивнішою. Проіснувала 
до 1947 р.). Мандрівки закликали молодь пізнава-
ти край, знайомитися з народом, вивчати його ха-
рактер, світогляд, сіяти зерна правди і науки. Ідею 
віденських «січовиків» підхопив І. Франко, який ор-
ганізував другу таку мандрівку 1884 року. Щоріч-
ні мандрівки (1883—1886) відіграли особливу роль 
і стали пам’ятними у громадсько-культурному жит-
ті. Про «вандрівку» 1886 р. невідомий кореспон-
дент газети «Діло» писав: «Мандрівники своєю піс-
нею внесли до Перемишля подих українського від-
родження. Тут не чути було рідної мови, панував 
лише польський і німецький правопис. Зацікавлено 
тягнулася до українського життя перемиська околи-
ця. Цілими родинами прибули селяни на концерти, 
пізнаючи ідеали прогресивної молоді» [9, с. 340]. 

Аналогічно було у 1889, 1890, 1891 рр. У всіх цих 
«вандрівках» брав участь Є. Купчинський, який 
приділяв багато часу для підготовки концертної про-
грами, паралельно навчаючись у Львівській духо-
вній семінарії. 

Окрім сольних виступів, Купчинський проводив 
просвітницькі бесіди, в яких розповідав про особли-
вості будови популярного в той час інструменту — 
цитри, її походження, технічні можливості. 

Цитра — струнний щипковий інструмент, в осно-
ві якого є плоска, спереду трохи зігнута резонансна 
скринька з круглим отвором (вирізом) посередині. 
На грифі натягнуто п’ять металевих струн для вико-
нання мелодії за допомогою плектора, який одяга-
ють на великий палець правої руки. Для виконання 

супроводу використовують від 24 до 40 шовкових 
струн, що вільно натягнуті над верхньою декою. 
Ноти для цитри записуються в скрипковому і басо-
вому ключах на двох нотоносцях. Інструмент має яс-
ний і приємний, темброво однорідний звук.

Широке впровадження цитри у музичний побут 
краю сприяло тому, що грою на цьому інструменті 
захоплювалося значне коло любителів, серед яких 
було немало справжніх віртуозів, таких як Микола 
Кумановський (1848—1924), Дмитро Андрейко 
(1864—1888), Зенон Кирилович (1845—1919). 
Вправним цитристом був і Юрій Федькович 
(1834—1888), любила грати на цитрі Ольга Ко-
билянська [1, с. 104]. 

З метою вдосконалення гри на цитрі Купчинський 
брав приватні уроки. Наполеглива цілеспрямована 
праця дала добрий результат. В тогочасній україн-
ській пресі, зокрема в газеті «Діло» (травень, 1894), 
читаємо: «Заслужені оплески збирав […] славноз-
вісний артист у грі на цитрі о[тець] Купчинський, 
котрий по-майстерськи відограв своє попурі з на-
родних пісень. При незвичайній техніці і артистич-
нім виконанню гра о[тця] Купчинського проявляє 
глибоке чувство і повне зрозуміньє народної музи-
ки» [9, с. 353]. 

Купчинський став відомим цитристом-віртуозом, 
гра його протягом більше п’ятдесяти років чарувала 
слухачів ніжними звуками цитри. Цікаво, що музи-
кант володів також конструкторськими здібностя-
ми. Його спроби стосовно покращення виразових 
можливостей цитри, на відміну від інших майстрів, 
виявилися досить вдалими: Євген вибрав наближе-
ний до фортепіано, легкий для сприйняття і зручний 
для виконання стрій. 

У ХХ ст. цитра поступово зникає з виконавської 
практики. Однією з причин було те, що після вста-
новлення радянської влади у Західній Україні цей 
інструмент, як типовий атрибут домашнього побуту 
національно-свідомої частини української інтеліген-
ції та священичих родин, ідеологічне керівництво 
стало розглядати як інструмент «неблагонадійний». 
Іншою причиною було широке впровадження фор-
тепіано в музичний побут. 

Активна виконавська діяльність Купчинського 
як цитриста-віртуоза спонукала його до компози-
торської творчості з метою збагачення власного кон-
цертного репертуару. Композиторська спадщина 
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митця нараховує понад 70 творів, згідно інформа-
ції, поданої Олегом Купчинським на підставі мате-
ріалів з родинного архіву. Їх можна класифікувати 
за жанровими різновидами. Це, передовсім, масш-
табні твори для цитри — попурі на теми українських 
народних пісень, дивертисменти, фантазії. Вони ха-
рактеризуються багатством тематичного матеріалу, 
різноманітністю фактурних прийомів, яскравою вір-
туозністю та масштабністю форми. Необхідно від-
значити, зокрема, два Дивертисменти на теми з опер 
М. Лисенка «Наталка Полтавка» і «Різдвяна ніч», 
дві Фантазії на теми з опер В. Белліні і Ґ. Доніцет-
ті, а також оригінальний твір — Концерт-фантазію 
«Нізвідки потіхи», в якій переважає варіаційний 
принцип розвитку [13, с. 126]. 

Іншу групу складають твори для цитри, що нале-
жать до сфери побутового музикування: обробки 
українських народних пісень, дум; польки, вальси, 
марші, серенади, а також ліричні чи танцювальні про-
грамні п’єси для цитри. В них переважає українська 
народнопісенна мелодика з гомофонно-гармонічним 
супроводом, що робить їх легкими для сприйняття і 
виконання. Наприклад, музична картина «Чуєш, 
брате мій», концертний полонез «Весною», полька 
«Чом ти, Галю, не танцюєш», вальс «Осінні настрої», 
серенада «Поздоровлення Відневі», марш «Генерал 
Тарнавський», «Січ іде» та ін. До цієї групи нале-
жать перекладення Купчинського для цитри творів 
західноєвропейських композиторів, а саме: Ф. Шу-
берта, Л. ван Бетговена, Р. Шумана, Ф. Шопена, 
В.А. Моцарта, Ш. Гуно, Ф. Зуппе, а також окре-
мих уривків з опер Дж. Россіні, Д. Майєрбера, 
С. Монюшка, П. Масканьї та ін. 

До окремої групи слід віднести вокальні твори 
Купчинського (солоспіви, хори). Найбільш відоми-
ми серед них були пісні з фортепіанним супроводом 
«Доля» на поезію Т. Шевченка і «Моя пісня» на 
слова М. Бачинського [4, с. 283]. 

Частина творчого доробку Купчинського була 
опублікована в «Бібліотеці музикальній» — першо-
му українському музичному видавництві в Західній 
Україні, створеному учнями Львівської академічної 
гімназії у 1885 р., в діяльності якого брав активну 
участь сам композитор (займався організаційними 
питаннями, забезпечував коштами). Лисенко радо 
вітав появу цього видавництва, заохочував до праці 
та прислав свої твори для друку. Окрім творів га-

лицьких композиторів — М. Вербицького, А. Вах-
нянина, О. Нижанківського, буковинця С. Вороб-
кевича, тут було опубліковано хорову перлину «За-
кувала та сива зозуля» ще одного наддніпрянського 
композитора —Петра Ніщинського [4, с. 356]. 

У 1890 р. Купчинський закінчує Львівську духо-
вну семінарію і висвячується на священика [9, 
с. 338]. Але поряд зі своїми душпастирськими 
обов’язками він не покидає музично-громадської, 
просвітницької діяльності і продовжує концертні по-
їздки з новоствореним хоровим товариством «Боян» 
(1891), а також студентським хором «Бандурист» 
(1905) [5, с. 332]. У концертах «Бояна» і «Банду-
риста», які у Львові часто виступали спільно, брали 
участь співаки світової слави — С. Крушельниць-
ка, М. Менцинський, О. Мишуга, М. Голинський 
та ін. Варто зауважити, що в одному з ювілейних 
Шевченківських концертів у Львові (1894) були 
відзначені лавровим вінком С. Крушельницька, 
О. Мишуга та Є. Купчинський за високу виконав-
ську майстерність. Нагороду вручав голова товари-
ства «Боян» Володимир Шухевич [2, с. 140]. 

Першим диригентом співацького товариства 
«Львівський Боян» був Анатоль Вахнянин, під ке-
руванням якого хор здійснив тріумфальне концерт-
не турне в Прагу (1891). Учасники поїздки нав’язали 
дружні контакти з багатьма діячами чеської культу-
ри, які тривали багато років. Дуже сердечний при-
йом влаштували галичанам директор музею в Пра-
зі Йосиф Наперстек з дружиною, обоє великі дру-
зі українського народу, які цікавились українським 
культурним життям. В подяку за прийом О. Нижан-
ківський подарував їм свої твори: «Коляди» в чоти-
риголосній гармонізації для чоловічого хору, дует 
«Батько і мати» на народні слова та мініатюри для 
фортепіано «Вітрогони» [14, с. 42]. 

Після повернення з Праги «Львівський Боян» 
організує артистичну мандрівку з метою збору ко-
штів для будівництва українського народного теа-
тру у Львові. Було сформовано дві концертні гру-
пи співаків. Одна — названа від кількості хористів 
«шістнадцяткою», учасниками якої були пе реважно 
студенти духовної семінарії, — з диригентом Во-
лодимиром Нижанківським, рідним братом Оста-
па, вибралась в концертне турне по Східній Гали-
чині [7, с. 44]. Друга — складена переважно з чле-
нів «Львівського Бояну», названа від кількості 
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учасників «дванадцяткою» — з диригентом Оста-
пом Нижанківським та адміністратором Йосифом 
Партицьким поїхала з концертами в Західну Гали-
чину. В цій поїздці брали участь найкращі співаць-
кі сили «Львівського Бояну», а також декламатор, 
студент Віденської драматичної академії Лев Ло-
патинський, цитрист-композитор Євген Купчин-
ський та співаки-солісти Йосип Теліховський і Йо-
сип Шиманський [7, с. 45]. 

Незважаючи на перешкоди з боку певної части-
ни польського суспільства, концертна поїздка захід-
ної бригади увінчалась успіхом. Тактовна і культур-
на поведінка та, передусім, високий мистецький рі-
вень концертів допомогли співакам перебороти холод 
і байдужість, які зустрічали їх майже в кожній міс-
цевості Західної Галичини. Приємною несподіван-
кою для польської публіки були польські твори, які 
звучали в концертах. Крім них, загальне визнання 
здобули слов’янські гімни в обробці Нижанківсько-
го та його «Серенада» [7, с. 48]. Багато осіб пере-
їжджало за хором з однієї місцевості в іншу, щоб ще 
раз почути його спів. Місцеві польські газети були 
заповнені дописами, сповненими похвал на адресу 
українських співаків. Симпатією до виконавців було 
пройняте вступне слово на концерті бургомістра Тар-
нова. Вітаючи співаків, він підкреслив їх бажання 
служити народові: «І ми брались добувати свого в 
1863 році: ми несли оружя, нині ви піснею воюєте. 
Одно і друге — благородна ідея, то ж ми вітаємо 
вас, як гостей, як братів». Тут ідеться про польське 
збройне повстання проти царського уряду, яке ви-
бухло в січні 1863 року і було жорстоко придушене 
царем Олександром ІІ [7, с. 45]. 

З Тарнова співаки поїхали в Станіслав і Коломию, 
а звідти — в Чернівці. Під враженням від концер-
ту «дванадцятки» Ісидор Воробкевич написав піс-
ню для чоловічого хору «Де в хорі руська пісня зве-
нить», присвячену галицьким співакам, які наповни-
ли серця буковинських українців відрадою і чаром 
української пісні [7, с. 46]. Слід зазначити, що 
успішні виступи «Львівського Бояна» сприяли ство-
ренню аналогічних хорових товариств у Перемишлі 
(1891), Бережанах (1893), Коломиї (1895), Ста-
ніславі (1896), Стрию (1899), Тернополі і Снятині 
(1901), а також, за ініціативою Лисенка, було орга-
нізовано «Боян» у Києві (1905) та згодом у Пол-
таві [8, с. 212]. Ще одним свідченням прихильного 

ставлення творця української національної музи-
ки  — Лисенка до «Львівського Бояна» є те, що він 
присвятив йому свої твори — другу серію акапель-
них хорів «Коломийки» і мішаний хор на поезію 
Шевченка «Орися ж ти, моя ниво» [7, с. 41]. 

Купчинський як священик і духовна особа дуже 
добре розумів роль і значення музичного мистецтва 
і, зокрема, хорового, в житті людини. Хоровий спів 
виховує почуття патріотизму, має велику консоліду-
ючу силу, облагороджує людину, очищає душу, від-
риває її від усього земного і підносить до Небес. Ця 
місія хорового мистецтва співзвучна із завданнями 
священичого служіння. Адже музика — це духовна 
сфера людської життєдіяльності, а творчий дух є від 
Святого Духа. Поряд зі своєю душпастирською пра-
цею отець Євген організовував хори майже на всіх 
парафіях, де він служив (Гримайлів, Довге, Білків-
ці, Ріпнів, Оглядів, Сороцьке). Одним з найкращих 
був аматорський хор в селі Сороцьке [2, с. 156]. 

Підсумовуючи, варто підкреслити, що багатогран-
на творча діяльність отця Євгена Купчинського — 
композитора, диригента, цитриста-віртуоза — ста-
ла вагомим внеском у духовний розвиток української 
суспільності Західної України кінця XIX — першої 
третини XX століття. 
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ківськ, 2004. — Вип. VІ. — С. 103—109.
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Тернопільського міського осередку НТШ. — Терно-
піль, 2008. — Т. 4. — С. 135—156.
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Oksana Zakharchuk

FATHER YEVHEN KUPCHYNSKYI’S  
CREATIVE PERSONALITY IN THE UKRAINIAN 
NATIONAL REVIVAL OF THE LATE ХІХTH — 
FIRST THIRD OF THE ХХTH CENTURY  
(To the 150th anniversary of birth)
The multifaceted creative activity of Father Yevgen Kupchyn-
skyi in the process of the Ukrainian national revival in the terri-
tory of Western Ukraine of the late ХІХth — the first third of 
the ХХth century is considered. In particular, analyzes his 
composer’s works, an active performing practice as zither vir-
tuoso and the organizer and conductor of choral ensembles, as 
well as his significant contribution to the development of the 
publishing business — music printing.
Keywords: choir society «Boyan», art of playing zither, Yevhen 
Kupchynskyi.

Оксана Захарчук

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ  
ОТЦА ЕВГЕНИЯ КУПЧИНСКОГО  
В КОНТЕКСТЕ УКРАИНСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ  
КОНЦА ХІХ — ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА  
(К 150-летию со дня рождения)
Рассматривается многогранная творческая деятельность 
отца Евгения Купчинского в процессе украинского на-
ционального возрождения на территории Западной 
Укра ины конца ХІХ — первой трети ХХ века. В част-
ности, анализируется его композиторские наработки, ак-
тивная исполнительская практи ка цитриста-виртуоза, 
организатора и дирижера хоровых коллективов, а также 
значительный вклад в развитие издательского дела — 
нотопечатания.
Ключевые слова: хоровое общество «Боян», искусство 
игры на цитре, Евгений Купчинский.


