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Мистецтво є невід’ємною складовою цивілізаційного 
культурного розвитку. Його важливим рівнями прояву є ре-
гіоналізація. З цих позицій вивчення Наддніпрянської ма-
нери гуртового співу в природному ареалі й поза ним, а та-
кож в творчості окремих колективів, чому присвячене наше 
дослідження, є актуальним. 

Автор визначає метою статті дослідження чинників, що 
зумовили поширеність виконавських традицій гуртового спі-
ву Середньої Наддніпрянщини на території України. Осо-
блива увага відводиться аналізу діяльності Охматівського 
сільського хору як головному репрезентанту цієї фольклор-
ної традиції. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність по-
становки та розв`язання такого завдання, як визначення 
специфіки народнопісенного виконавства в Черкаському 
регіоні. Для визначення особливостей пісенного виконав-
ства Черкаського регіону як складової Центральної Укра-
їни у дослідженні застосований метод аналогій, історико-
порівняльний, хорознавчий, комплексний підходи.

Результати	дослідження засвідчили, що мистецька ді-
яльність Охматівського сільського хору сприяла професіо-
налізації виконавської традиції Середньої Наддніпрянщи-
ни та поширеності її територією України.

Ключові слова: мистецтво, гуртова традиція співу, Се-
редня Наддніпрянщина, Охматівський сільський хор, По-
рфирій Демуцький.
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Introduction. The development of art in the Middle Dniep-
er region is presented in the works of domestic scientists, in 
which they analyze specific examples of song genres common in 
this area and their individual features. The leitmotif of the over-
whelming number of scientific works on this topic is the thesis 
that the main characteristics of folk choral performance were 
formed in Middle Dnieper, it means in the Central Ukraine.

The relevance of the research: topic is determined not only 
by its focus on regional musicological exploration, but also by its 
desire to trace their direct connection to the performing tradi-
tions, current trends in Ukrainian choral creativity and factors 
that directly affect this branch of Ukrainian musical culture.

The aim of the article is to investigate the factors that led to the 
performing traditions spread of the Central singing group of the 
Middle Dnieper region in Ukraine. Equally important is the iden-
tification of the creative links of the Okhmativskychoir with the 
leading creative groups of the late XIX — early XX centuries, 
with the participation of which the Middle Dnieper singing style 
was popularized and disseminated on the territory of Ukraine.

To determine the peculiarities of the song performance of the 
Cherkasy region, as a component of Central Ukraine, we ap-
plied the method of analogies, historical and comparative, choir, 
complex approaches.

Achieving this goal led to the need to set and solve such tasks 
as determining the specifics of folk and singing performance in 
the region, highlighting the influence of singing traditions of the 
Okhmativskychoir under the leadership of P. Demutskyi on the 
formation of folk choirs performing style of Ukraine.

The author identifies two main factors that led to the spread 
of this tradition, namely, the factor of labor migration and artis-
tic activity of folk groups: 

1. Seasonal work. The dissemination of the performing traditions 
of the Middle Dnieper region was facilitated by working conditions, 
when women-laborers came to work in the field, during work, ad-
opted the performing traditions and spread them to other regions.

2. Choral groups touring. The author’s main focus is pre-
cisely on the role of the Okhmativskychoir under the leadership 
of P. Demutskyi, as the most prominent representative of the 
Middle Dnieper region. 

Conclusions. The creative activity of the Okhmativsky choir, 
the appearance of the authentic folk song on the stage caused 
such changes that represented a combination of «folk» and «pro-
fessional». The combination of these singing styles formed a spe-
cific model, which was a synthesis of purely folk voices with aca-
demic ones, thus forming a folk-academic singing style, widely 
replicated by various folk choirs.

Keywords: art, group singing tradition, Middle Dnieper 
region, Okhmativsky village choir, Porfiryi Demutskyi.
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Вступ. Розвиток мистецтва Середньої Наддні-
прянщини представлений у працях вітчизняних 

вчених, де аналізуються конкретні приклади пісен-
них жанрів, поширених у цьому ареалі, та їх окре-
мі особливості. Мистецька проблематика досліджу-
ється на осередковому, локальному та регіонально-
му рівнях, у діяльності професійних та аматорських 
хорових колективів. Лейтмотивом переважної кіль-
кості наукових праць цієї тематики є теза про те, що 
основні характеристики народного хорового виконав-
ства сформувалися у Середньонаддніпрянській, тоб-
то Центральній Україні.

Актуальність	теми. В умовах глобалізації сус-
пільних відносин мистецтво виступає імперативом 
цивілізаційного культурного розвитку. Його важли-
вим рівнем прояву є регіоналізація. З цих позицій 
вивчення Наддніпрянської манери гуртового співу 
в природному ареалі й поза ним, а також в творчос-
ті окремих колективів є актуальним.

Метою	статті є дослідження чинників, що зу-
мовили поширення виконавських традицій гурто-
вого співу Середньої Наддніпрянщини на терито-
рії України. Також важливим є виявлення творчих 
зв’язків Охматівського хору з провідними творчи-
ми колективами кінця ХІХ — початку ХХ століт-
тя, за участю яких відбувалася популяризація та по-
ширення Середньонаддніпрянської манери співу на 
території України.

Для визначення особливостей пісенного виконав-
ства Черкаського регіону як складової Центральної 
України ми застосували метод аналогій, історико-
порівняльний, хорознавчий, комплексний підходи.

Досягнення поставленої мети зумовило необхід-
ність постановки та розв`язання таких завдань, як: 
визначення специфіки народнопісенного виконав-
ства Середньої Наддніпрянщини; висвітлення впли-
ву співочих традицій Охматівського хору під орудою 
П. Демуцького на становлення виконавського сти-
лю народних хорових колективів України.

Увага до традицій народнопісенного виконав-
ства Середньої Наддніпрянщини розпочалася від-
носно нещодавно. Так, достатньо цікавою є праця 
О. Мурзіної [1], у якій дослідниця визначає риси 
етнокультурної цілісності території Середньої Над-
дніпрянщини на матеріалах народнопісенної традиції, 
обґрунтовує особливості виконавських традицій. До-
цільно відмітити й збірник, укладачем якого висту-

пив А. Іваницький [4]. У ньому розглянуто історію 
краю, жанровий склад фольклору, характерні риси 
пісенної культури Середньої Наддніпрянщини.

Культурна спадщина Наддніпрянщини частково 
висвітлена й у працях Г. Пшеничкіної [2], В. Охма-
нюка [3], А. Філатової [4], С. Протасової [5], в 
яких аналізуються конкретні приклади жанрів, по-
ширених у цьому ареалі та їх окремі особливості.

Пойменовані дослідники переважно акцентують 
увагу на вивченні співочої традиції у межах Серед-
ньої Наддніпрянщини на прикладі населених пунктів 
або розглядають її в цілому. У цьому контексті не-
достатньо дослідженими залишаються чинники, що 
зумовили поширення виконавської традиції Серед-
ньої Наддніпрянщини на території України.

Основна частина. На думку К. Квітки [6], 
Л. Ященка [7], О. Бенч [8] та А. Іваницького [9] 
саме виконавські традиції Середньої Наддніпрянщи-
ни 1 сьогодні сприймаються як еталон загальнонаці-
онального українського народнопісенного виконав-
ства та поширюються на усі регіони. З цього приво-
ду науковець О. Мурзіна висловлювалася: «Подібно 
до того, як наддніпрянський діалект сформував укра-
їнську літературну мову, підголосковий тип наддні-
прянського гуртового співу у ХХ ст. став еталоном 
у просторовому поширенні і вийшов далеко за межі 
регіону» [1].

Така думка у перерахованих дослідженнях ґрунту-
ється на низці факторів. На основі вивчення науко-
вої літератури з заданої проблематики ми виокреми-
ли два головних чинника поширеності виконавських 
традицій Середньої Наддніпрянщини:

1. Сезонна праця. Такий погляд знаходимо у до-
слідженнях К. Квітки та Л. Ященка. Так, на дум-
ку К. Квітки [7] поширенню виконавських традицій 
Середньої Наддніпрянщини сприяли трудові умови, 
коли жінки-заробітчани приїжджали на польові ро-
боти, під час праці переймали виконавські традиції і 
поширювали їх на інші регіони.

2. Гастрольна діяльність автентичних хорових ко-
лективів, зокрема, таких як хор с. Охматів під ору-

1 Наддніпрянщиною називають землі, що пролягають 
вздовж середньої течії Дніпра. В українській національній 
свідомості Наддніпрянщина разом з прилеглими зем лями 
Лівобережжя виступає символом Центральної України [1, 
с. 12]; Середня Наддніпрянщина та Середнє Подніпров`я 
є тотожними назвами [13, с. 30]. 
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дою П. Демуцького. Такий погляд знаходимо у на-
укових працях Л. Пархоменко [10], О. Костюка та 
А. Калиниченка [11, с. 314]. Такої ж думки при-
тримувався й О. Правдюк [12, с. 16], вказуючи, 
що популяризації народнопісенного виконавства, 
презентації автентичної народної пісні, її виходу на 
концертну естраду і утвердженню типової народно-
академічної манери співу сприяли (в тому числі) кон-
цертні подорожі Охматівського хору під орудою П. 
Демуцького. Тут актуально також згадати й мірку-
вання О. Мурзіної [1] в контексті поширеності під-
голоскового типу гуртового співу, найяскравішим 
представником якого в Середній Наддніпрянщині 
був саме Охматівський сільський хор.

Розглянемо кожний зі зазначених факторів поши-
реності гуртової манери співу.

За сучасним адміністративно-територіальним по-
ділом землі Середньої Наддніпрянщини відносяться: 
Київська область, західні райони Полтавської облас-
ті, північні райони Кіровоградської області, а також 
центральні райони Черкащини [13, с. 28]. Земля 
Середньої Наддніпрянщини характеризується ви-
сокою родючістю [13, с. 35]. Зважаючи на ланд-
шафт поширеною була польова праця (оскільки зна-
чну територію займає степ). В Центральній частині 
України працею в полі займалися, переважно, жінки, 
що спричинило поширеність саме жіночих ансамб-
лів в традиції народного співу (практика мішаного 
ансамблю є менш поширеною). Робота у полі су-
проводжувалася співом, працюючи у полі, на різній 
відстані одна від одної, жінки заводили пісню, щоб 
скрасити важку працю. У процесі співу голоси то по-
єднувалися в унісон, то розходилися на різні інтерва-
ли утворюючи дво або триголосся. Традиція такого 
співу поширювалася через внутрішніх заробітчан та 
розповсюджувалася на інші регіони у осінній пері-
од, коли жнива були зібрані, поля оброблені, а заро-
бітчани поверталися на постійне місце проживання.

Розглянемо окремі виразні виконавські риси над-
дніпрянського гуртового співу (на прикладі Черкась-
кого регіону):

У цьому ареалі паралельно існує дві традиції на-
родного співу — підголосково-поліфонічна та кантова 
традиція розспіву [14, с. 69], що утворюють наступ-
ні ознаки пісенного виконавства — перевагу жіночо-
го ансамблевого співу над чоловічим, два типи виво-
ду  — «горловий» і «голосовий» характерні поліфо-

нічним пісням та кантовий розспів, що знайшов свій 
вияв у псальмах та кантах. Розглянемо їх окремо:

• горловий тип виводу характеризується вико-
ристанням грудних резонаторів, гучною динамікою, 
повним тембром, переважно здійснюється низьким 
жіночим голосом, використовується, як правило, 
при виконанні поліфонічних протяжних пісень [14, 
с. 69]. У науковій розвідці [15] І. Павленко зазна-
чає, що спів у центральних областях України завдя-
ки формуванню широкого звукового каналу має зич-
ний відтінок, що спричинено у наслідок говору, гли-
бокому, насиченому грудними обертонами [15, с. 10]. 
Дійсно, значення говору суттєво впливає на звукові 
характеристики виконання народних пісень;

• голосовий вивід характерний саме високому жі-
ночому (рідше чоловічому) голосу, дублює основну 
мелодію, або утворює самостійний голос, при співі 
задіються головні резонатори [14, с. 69]. Наведемо 
цитату О. Мурзіної, в якій повною мірою розкрива-
ються особливості голосового виводу характерного 
Середній Наддніпрянщині: «Голосовий вивід є ме-
лодичною окрасою наддніпрянських пісень (з про-
сторими мелодичними ходами, що долають тісноту 
формульних наспівів). Висхідні мелодичні ходи роз-
ширюють звуковий діапазон, а тому інтервали терції 
або й кварти вище верхньої головної опори — не рід-
кість у виводі наддніпрянських пісень» [1, с. 30].

Відмітимо, що при цьому його характерною рисою 
є саме дубляж октавою вище одного з «басів» (в на-
роді нижні голоси називають басами, не важливо чи 
відноситься це до жіночих чи до чоловічих голосів), 
при чому утворюється «порожня октава» у випадку 
виконання жіночим колективом, або октава з терці-
євим заповненням при мішаному складі. О. Мурзіна 
зазначала, що: «Практика мішаного ансамблю, ха-
рактерного для Наддніпрянщини, забезпечує зву-
кову повноту фактури та сприяє виокремленню ви-
разної лінії басового голосу, що є спільним для чо-
ловіків та жінок» [1, с. 34].

Кантова традиція розспіву. Цей тип характеризу-
ється наближенням до академічної традиції. Наго-
лосимо, що це не академічний спів у сучасному ро-
зумінні, радше слід казати про умовно-академічну 
манеру як особливий тип звуковияву, обумовле-
ний специфікою та місцем побутування, а головною 
відміною від суто народнопісенної традиції є більш 
округлена манера звукоподання, певна прикритість 
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голосних, стриманіша динаміка де найважливішим 
завданням є художньо-інтонаційне озвучення тек-
сту. Манера виконання цих пісень (кантів, псал-
мів) певною мірою відрізнялася від суто народної, 
оскільки вимагала іншого емоційного тонусу. Проте 
її виконавцями були ті ж самі люди, автентичні ви-
конавці, носії «національного звукового ідеалу» (за 
О. Бенч), які опановували з дитинства в усній фор-
мі, перш за все, саме народні пісні та етнохарактер-
ну модель інтонування. Тому академічність можна 
визначити як умовну 2. 

На поширення і утвердження кантової традиції в 
Середній Наддніпрянщині вплинули духовні освітні 
осередки (церковнопарафіяльні школи, що залучали 
учнів до Служби Божої, духовні семінарії). У дослі-
дженнях [1; 2; 9] знаходимо утвердження, що саме 
зимові обрядові пісні (набожні, за А. Іваницьким 
[9], божественні за Г. Пшенічкіною [2]) зберегли-
ся найліпше і представляться наступними музични-
ми ознаками: функціональним багатоголоссям (поде-
куди з тонким голосом), поважним темпом, урочис-
тим виконанням [2]. У цілому для них характерним 
є тісне розташування голосів, терцієва, рідше сек-
стова втора у жіночих голосах (дует альта і сопра-
но), функціональне заповнення чоловічої партії, що 
найчастіше викладається в унісон або октаву. Саме 
вищенаведені ознаки характеризують кантову тра-
дицію розспіву в середній Наддніпрянщині.

2) Зважаючи на поширеність наукової думки про 
те, що Охматівський хор сприяв поширенню вико-
навських традицій Середньої Наддніпрянщини, вва-
жаємо за потрібне коротко охарактеризувати діяль-
ність цього колективу.

Охматівський хор під орудою Порфирія Демуць-
кого використовував сформований регіональний ви-
конавський стереотип презентувавши співочу мане-
ру характерну Черкаській області, представником 
якої був співочий колектив. Цей колектив складав-
ся виключно з етнофорів (мешканців села Охматів 
ті інших сіл Київської губернії 3. Хор був яскравим 
представником діалектного співу, представляв співо-

2 Умовно академічна манера співу в Черкаському регіоні 
сформувалась на ґрунті народнопісенного виконавства в 
діяльності співаків, що мали практику виконання духо-
вної (церковної) музики.

3 З 1954 року окремі території Київської губернії відійшли 
до адміністративної одиниці Черкаського регіону.

чі традиції одного села, що були варіантом діалекту в 
масштабах регіону. Зважаючи на те, що інші локаль-
ні народнопісенні традиції співу наприкінці ХІХ  — 
на початку ХХ століття не презентувались на та-
кому високому сценічному рівні тому, вони були не 
відомі широкому загал 4. Тому виконавську манеру 
Охматівського хору сприйняли як еталонну модель 
і, в подальшому, використовували за основу народ-
ного пісенного виконавства. Відмітимо, що окресле-
на історико-етнографічна 5 зона була представлена 
значною кількістю хорових колективів, їх гастроль-
ну діяльність, популярності Охматівського хору не 
зміг досягти жодний колектив.

Науковець Л. Пархоменко вказує на те, що « ...в 
натуральній красі та своєрідності стилю... концерти 
Охматівського хору започаткували нову галузь вико-
навства...» [10, с. 58]. Вочевидь розуміючи під цим 
те, що цей хоровий колектив розпочав презентацію 
саме максимально наближеного до автентики вико-
навства 6, тобто виконавського фольклоризму 7.

Виконавський фольклоризм, тобто зрушення у 
автентичній традиції виконання народних пісень як 
явище загальноукраїнського масштабу, також і на 
думку О. Бенч [8] та О. Скопцової [16], розпочи-
нається саме з концертної діяльності Охматівсько-
го хору. Враховуючи зазначене, діяльність цього ко-
лективу заслуговує на особливу увагу.

4 У цьому ареалі була значна кількість хорових колекти-
вів, включаючи і ті, що проводили гастрольну діяльність. 
Проте їх творча діяльність не знайшла широкого розпо-
всюдження і була відома вузькому загалу.

5 За О. Мурзіною [1, с. 36].
6 Народнопісенне виконавство цього колективу зазнало 

вимушених змін через вихід від звичного побутування, 
тобто здійснення гастрольної діяльності. Хоча Охматів-
ський сільський хор і складався з носіїв традиції, але ви-
ступаючи поза традицією, презентуючи народні пісні у 
концертних умовах таке виконавство варто відносити до 
фольклоризму. Враховуючи зазначене, виконання окре-
мих пісень (обрядових, колискових, дитячих пісень) поза 
традицією вже мало ознаки виконавської адаптації. Об-
рядова пісня, ізольована від ритуалу, що прозвучала зі 
сцени буде реконструкцією фольклору, навіть маючи усі 
автентичні ознаки її відношення до автентики в повно-
цінному розумінні слова втратиться. Це ж у певній мірі 
відноситься і до ряду побутових пісень.

7 Концертний народний спів отримав рівні з академічним 
мистецтвом права, що дало підставу говорити про виник-
нення в вокально-хоровому виконавстві нового стильово-
го напрямку — виконавського фольклоризму.
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Дослідження творчого шляху цього хору [7; 17] 
є цікавим з наукової точки зору тим, що, незважа-
ючи на своє автентичне походження, він мав вплив 
на становлення професійного народного хорового ви-
конавства 8. Професійний народний хор у сучасному 
розумінні представляє собою поєднання двох вико-
навських традицій — народної та академічної, що 
спричинило уживання та поширення словосполучен-
ня/терміну «народно-академічна манера співу».

Варто зазначити, що Охматівський хор розпочи-
нав свою діяльність як хор церковний [18], а частина 
учасників колективу мала досвід співу у церкві, а від-
повідно їм була притаманна дещо інша виконавська 
манера, ніж народним виконавцям. Саме входжен-
ня до складу Охматівського колективу хору церков-
нопарафіяльної школи та хору Успенської церкви (у 
кількості 40 осіб [19]) і вплинуло на злиття «акаде-
мічної» та народної манери співу. Ми вважаємо, що 
це була одна з перших спроб в умовах сцени презен-
тувати «народно-академічну» манеру співу для ви-
конання народних пісень.

П. Демуцький, послуговуючись різними способа-
ми звуковидобування й манери співу, що побутують в 
народі, на практиці довів можливість поєднання «ака-
демічного» й «народного» співу (з відкритим звуком, 
специфічним грудним тембром у солістів і окремих 
груп) залежно від характеру твору [20]. Так, поряд 
з традиційними характерними засобами виразності, 
такими, як інтонування, артикуляція, тембр, Охма-
тівським хором розпочали застосовуватись «штучні» 
засоби виразності: поділ на групи, як в академічних 
хорових колективах, збалансована кількість учасни-
ків та їх збільшення у кількісному співвідношенні, до-
лучення умовно-академічних голосів до традиційної 
форми виконавства. На нашу думку це також був і 
результат злиття двох традицій співу, що були поши-
реними в регіоні — суто народна (з горловим та го-
лосовим виводами) та кантова, що презентувала на-
ближення до академічної манери співу, значним фак-
тором впливу на формування особливого тембру хору 
та специфіки виконавства було входження до складу 
колективу церковного хору.

Творча діяльність Охматівського хору, вихід ав-
тентичної народної пісні на сцену спричинив такі змі-
ни, що представляли собою поєднання «народного» 
8  Під професійністю розуміється професійне виконання, 

музичну освіченість, виняткові вміння в галузі [23].

(застосування традиційних солістів-виводчиків, пе-
реважно альтів, «відкрите» звучання, переважання 
експресивної динаміки) та «професійного» (поділ на 
сопрано, альт, тенор, бас, застосування академічної 
техніки співу, зокрема, у партії сопрано, наявність в 
репертуарі хорових обробок поруч з автентичними 
піснями) виконання. Поєднання двох манер співу 
утворило специфічну модель, що представляла со-
бою синтез суто народних голосів з академічними, 
таким чином утворилась народно-академічна манера 
співу в діяльності Охматівського хору. Побутування 
на сцені вимагало більших художніх ефектів, театра-
лізації, орієнтування на естетичні смаки слухачів, що 
сприяло природному шляху трансформації народної 
пісні, її виконанні на професійному рівні.

Зі спогадів П. Демуцького: «Коли заснувалося то-
вариство ім. М. Леонтовича, то тут я приймав гарячу 
участь, подаючи етнографічний матеріал...З того часу 
пісні народного примітиву набрали в авдиторії над-
звичайної пошани, і тепер залюбки слухаються лед-
ве не на кожному концерті. Такий успіх моєї невпин-
ної і невтомної роботи над примітивом дуже мене за-
довольняє і я з радістю кажу: я зробив все що міг» 
[21]. Особливо цікавими є факти проведення концер-
тів «етнографічної реконструкції народної пісні» [22]. 
Така «реконструкція» полягала у відтворенні унікаль-
них характеристик «степового» співу, а матеріалом 
стали записи народних пісень зроблені П. Демуць-
ким у Черкаському регіоні. Саме тому П. Демуцький 
був присутній на репетиціях, готував хор до концер-
тів надавав роз`яснення щодо традиційного виконан-
ня народних пісень. Таким чином, хор-студія збага-
чувала свій виконавський досвід в процесі співпраці 
із П. Демуцьким. Хор-студія, наслідуючи народну 
манеру співу, у подальшому виконувала твори без 
явної участі диригента, як того потребувала тради-
ція співу народних пісень.

Співпраця з капелою «Думка» через виконан-
ня народних пісень у записі П. Демуцького сприя-
ла утвердженню індивідуальних рис фольклору Чер-
каського регіону в Україні, забезпечила його вихід на 
якісно новий професійний рівень. У цілому, виконую-
чи пісні, які записав Порфирій Демуцький, «Думка» 
стала одним з найбільших популяризаторів Черкась-
кого фольклору в Україні та продовжила розпочатий 
фольклористом шлях становлення народного примі-
тиву в репертуарі професійних хорових колективів.
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Гастролі ж Охматівського хору мали значний 
вплив, оскільки, як зазначав Порфирій Демуцький 
у своїй автобіографії [21]: «Захват співаків і авди-
торії був надзвичайний, а через ті концерти, що єд-
нали всіх селянських мешканців, набували з кожним 
роком все більшої популярності і ціни. Ті концерти 
розбудили всі наочні сили і скрізь в сусідніх селах 
стали виникати такі ж хори і деякі з них дійшли до 
великого розвитку і були доведені були їхніми дири-
гентами до перфекції».

Саме в такому — більш «делікатному» (за ви-
словлюванням Порфирія Демуцького) вигляді на-
родна пісня стала основою стилю окремих колекти-
вів (наприклад, найяскравішим репрезентантом співу 
українських пісень Центрального регіонального типу 
вважається Національний заслужений академічний 
український народний хор України імені Г. Верьовки, 
також Черкаський академічний заслужений україн-
ський народний хор).

Висновки. Результати дослідження засвідчили, 
що поширення Наддніпрянської традиції гуртово-
го співу було зумовлено дією двох основних чинни-
ків: індустріальним та мистецьким. Діяльність Охма-
тівського сільського хору сприяла професіоналізації 
виконавської традиції Середньої Наддніпрянщини. 
Подальше відтворення народної пісні в сценічних 
умовах мало місце у хорових колективах, що входи-
ли до музичного товариства ім. М. Леонтовича, Все-
українського музичного комiтету вiддiлу мистецтв 
при Народному комiсарiатiосвiти УРСР та інших 
хорових колективах.
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