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ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ПОЕЗІЇ ІВАНА ФРАНКА  
У ХОРОВІЙ ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ ЛАСТОВЕЦЬКОГО

Українські композитори вже давно переконалися, що поезії Івана Франка – невичерпна скарбниця, переду-
сім для вокальних жанрів. Його поетична спадщина приваблює своєю багатогранністю, незміряним обширом 
тем, ідей, мотивів, а також глибиною думки і випуклою яскравістю образів, розмаїттям ритміки, своєрідністю 
метафор та алегорій. І напрочуд стійкою актуальністю змісту.

Мета публікації полягає у намірі цілісно розкрити хоровий доробок композитора Миколи Ластовецького на 
слова Івана Франка та висвітлити особливості його стилістики.

У статті розглянуто п'ять хорів М. Ластовецького на вірші І. Франка з різних збірок і різної тематики. Три 
поезії з «другого жмутку» циклу «Зів'яле листя» становили літературну основу двох чоловічих хорів («Зелений 
явір» і «Ой жалю мій, жалю») та одного мішаного («Червона калино»). Поетичний цикл, відомий своєю музи-
кальністю й близькістю до народно-пісенних джерел, викликав застосування адекватних виражальних засобів, 
проте неоднорідну стилістику.

Так, «Зелений явір» утілено в куплетно-вараційній формі з незмінною пісенною темою розповідного характе-
ру в розмаїтому фактурно-тембровому оформленні. Хоровий виклад «Ой жалю мій, жалю» нагадує східноукра-
їнський спосіб співу та фольклорних опрацювань. «Червона калино» – театралізована замальовка з народними 
«персонажами» та музичною мовою, наскрізь просякнутою фольклором. Якщо два перші твори розкривають 
любовні почуття ліричного героя, то хор «Червона калино» присвячений переживанням героїні.

Композиція для чоловічого хору «Чим пісня жива?» (вірш із поетичної збірки «Профілі і маски» (цикл «Поет»)) 
вирізняється осучасненням стилю галицьких чоловічих хорів ХІХ ст. насамперед із гармонічного та метро-рит-
мічного боків. Такий підхід до музичного озвучення художньо виправданий – він наче наближує до Франкової 
епохи, допомагає відчути її дух.

Мішаний хор «Дивувалася зима» (з текстом першої веснянки з однойменного циклу І. Франка) – це яскрава, 
насичена модерними фактурно-гармонічними й фонічними прийомами сценка в неофольклористичному дусі. Тут 
поєднано елементи давніх веснянкових наспівів (інтонації, ритміка, ладогармонічні ознаки) із сучасними фоніч-
ними прийомами.

Проаналізовані хорові п'єси М. Ластовецького на вірші І. Франка виявили вдумливе осягнення поетичних ори-
гіналів і створення на їхній основі власних художніх концепцій із матеріалом, формою та музично-образним 
змістом, що не суперечать поетичним задумам. Ці хорові твори сконцентрували у собі багатство музично-сти-
лістичних ідей, притаманних істинному митцеві.
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Natalia SYNKEVYCH,
orcid.org/0000-0002-9576-2387

Candidate of Art History,
Associate Professor at the Department of Music Education and Conducting

Institute of Music Art of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
(Drohobych, Lviv region, Ukraine) synkewych@ukr.net

SPECIFIC FEATURES OF REALIZATION OF IVAN FRANKO’S POETRY  
IN THE CHORAL ART OF MYKOLA LASTOVETSKYI

For a long time Ukrainian composers have been convinced that I. Franko's poetry is an inexhaustible treasury, first of 
all for vocal genres. His poetic heritage is multifaceted, deeply thoughtful, full of themes, ideas and motifs with brilliant 
colours, diversity of rhythm with unigue metaphors and allegories. Moreover, it has always been relevant.

The purpose of the publication is to completely reveal the choral work of composer Mykola Lastovetskyi on Ivan 
Franko's lyrics and to highlight the peculiarities of his stylistics.
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Синкевич Н. Особливостi втiлення поезiї Iвана Франка у хоровiй творчостi…

The article deals with 5 choral works of M. Lastovetskyi based on I. Franko's poems from various collections and 
themes. 3 poems from «the second cycle» of «The Faded Leaves» formed the literal basis of 2 compositions for male 
choirs («The Yreen Sycamore» and «Oh, Woe, My Woe») and one for a mixed choir («The Red Guelderrose»). The poetic 
cycle, renowned for its musicality and proximity to folk songs, caused the use of adeguate expressive means, though 
different stylistics. All these elements of «The Green Sycamore» – timbre, lyricism, narrative character – are embodied in 
couplet variation form. The choral setting of «Oh, Woe, My Woe» recalls Estern Ukrainian type of singing and folklore 
traditions. The musical language of «The Red Guelderrose» is steeped in characters and music from folklore. The first 
two works show a feeling of affection of the main character, «The Red Guelderrose» deals with the heroine's feelings.

The composition for a male choir «Our Vibrant Song» (a poem from the poetic collection «Profiles and Masks» (cycle 
«Poet»)) is in a harmonic and metric style of halician choirs of the 19th century. Such an approach to a music version is 
justified – it helps to feel the spirit of the epoch of I. Franko. A work for full chorus chorus «Wondering Winter» (lyrics 
taken from the first vesnianka of the same name cycle of I. Franko) – is a bright scene with modern harmonization in a 
non-folklore style. It has both elements of old vesniankas (intonation, rhythm, mode) and modern harmonies.

Analysed choral works of M. Lastovetskyi based on poems of I. Franko reflect the poetic text. These choral works have 
music, stylistic ideal – a characteristic feature of a true artist.

Key words: poet, composer, poetry, choir, folklore, music theme, harmony, dynamics.

Постановка проблеми. Іван Франко й укра-
їнська музична культура – надзвичайно об'ємна 
сфера досліджень, що включає історико-куль-
турний, мистецтвознавчий, музично-педагогіч-
ний, аксіологічний, дидактичний та інші аспекти. 
Варто нагадати, що у статті до 100-літнього юві-
лею І. Франка (1956 р.) Станіслав Людкевич писав 
про надто «слабу музичну реакцію» композиторів 
на його творчість, вияснював причини цього й 
заохочував до написання творів, «достойних генія 
поета» (Людкевич, 1999: 276). Понад шістдесят 
років, які минули відтоді, якісно й кількісно змі-
нили ситуацію. Як зауважила Марія Загайкевич, 
«творчість І. Франка починала вливатися в укра-
їнську музику поступово, немов окремими струм-
ками, що з плином часу перетворилися у велику 
повноводну ріку» (Загайкевич, 1986: 98). Компо-
зитори переконалися, що поезія І. Франка – неви-
черпна скарбниця, зокрема для вокальних жан-
рів. Свідченням цього стали численні, передусім 
вокальні, твори, а також симфонічні й оперні, які 
з'являлися з кінця ХІХ, впродовж усього ХХ ст. й 
продовжують писатися сьогодні. Франкова пое-
тична спадщина магнетизує своєю багатогран-
ністю, незміряним обширом тем, ідей, мотивів, 
а також глибиною думки, випуклою яскравістю 
образів, розмаїттям метроритміки й строфіки, 
своєрідністю прийомів версифікації. І, безумовно, 
напрочуд стійкою, позачасовою змістовністю.

Аналіз досліджень. Питання зв'язку поетич-
ної творчості І. Франка та національного хорового 
мистецтва привертали увагу багатьох дослідни-
ків. Серед них, окрім С. Людкевича та М. Загай-
кевич, які зосередилися на еволюційно-стильо-
вому ракурсі проблеми та питаннях «співності» 
Франкового вірша, це Стефанія Павлишин, Лю 
Пархоменко, Любов Кияновська, Ганна Карась, 
Оксана Фрайт, Наталія Лозинська та ін., у працях 
яких аналізуються окремі здобутки авторів мину-

лого й сучасності включно з діаспорними. Проте 
хорові композиції Миколи Ластовецького на слова 
І. Франка досі не перебували в полі зору науковців 
за винятком Ірини Бермес, яка присвятила статтю 
одній із композицій (Бермес, 2014). І це зрозуміло, 
оскільки нотна збірка «Не забудь юних днів» 
нещодавно побачила світ (2017 р.). Цим поясню-
ється актуальність теми.

Мета статті – цілісно розкрити хорові над-
бання композитора, створені на основі поезій 
І. Франка, з'ясувати особливості музичної мови й 
стилістики.

Виклад основного матеріалу. Заслужений діяч 
мистецтв України, композитор М. Ластовецький 
народився 1947 року в місті Дунаївці Хмельниць-
кої області. Закінчив теоретичний відділ Хмель-
ницького музичного училища та композиторський 
факультет Львівської державної консерваторії ім. 
М. Лисенка (клас професора Романа Сімовича, 
вихованця «празької школи»). М. Ластовецький – 
автор симфонічних і вокально-симфонічних поло-
тен (серед них – «Лірична поема», симфонієта 
«Пам'яті героїв Крут», «Sinfonia rustica», «Бой-
ківська увертюра», кантата «Давидові псалми» 
на канонічні біблійні тексти), музики до вистав 
(близько тридцяти), камерно-вокальних і хорових 
творів (на вірші Л. Українки, П. Тичини, О. Олеся, 
В. Симоненка, М. Рильського, А. Малишка), 
літургійної музики, камерно-інструментальних 
опусів, зокрема ансамблів для духових інструмен-
тів, «Романтичної сонати» для скрипки й фортепі-
ано, фортепіанних сонат, варіацій, п'єс для молоді 
(понад 100) тощо.

М. Ластовецький проживає у місті юності 
І. Франка з 1976 року. Аура франкового краю не 
могла не надихнути до спроб музичної інтер-
претації текстів поета. Так одна за одною наро-
дилися п’ять хорових композицій без супроводу: 
три – для чоловічого хору та дві – для мішаного, 
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для яких вибрано вірші з різних збірок і різної 
тематики. Загалом ці твори М. Ластовецького 
вписуються в тенденцію, виокремлену І. Ельтек 
стосовно музичних інтерпретацій поезії Каме-
няра В. Камінським: «Завдяки суттєвому онов-
ленню системи музичного мислення в творчості 
українських композиторів кінця ХХ – початку 
ХХІ ст., пов'язаного з багатоманітністю компози-
ційних технік та діалогом різних стильових епох, 
з'являються якісно нові музичні прочитання поезії 
І. Франка», що істотно відрізняються від «радян-
ських штампів» чи примітизованих так званих 
«патріотичних шаблонів» (Ельтек, 2014: 109).

Відома поетична збірка «Зів'яле листя» наві-
яна нерозділеним коханням І. Франка, його інтим-
ними переживаннями. Вона названа Миколою 
Вороним «ліричною драмою», їй властиві багата 
гама любовних почуттів, щирість і музикальність 
вислову. Сам поет охарактеризував свій витвір 
у передмові до другого видання, пояснюючи 
суспільну потребу «сеї збірки ліричних пісень, 
найсуб'єктивніших із усіх, які появилися у нас від 
часу автобіографічних поезій Шевченка, та при 
тім найбільш об'єктивних у способі малювання 
складного людського чуття» (Франко, 1976: 120). 
Тому й не дивно, що привертала увагу багатьох 
творців музики. «Вічна тема кохання, його багато-
гранні, сокровенно-інтимно пережиті моменти в 
поезіях «Зів'ялого листя» … не могли залишити 
байдужими українських композиторів, які чер-
пали і продовжують черпати в них натхнення для 
вираження сердечних почуттів» (Фрайт, 2007: 52).

М. Ластовецький використав поезії «Зелений 
явір», «Червона калино», «Ой жалю мій, жалю», 
взяті з «другого жмутку» збірки, найбільш нао-
чно спорідненого з фольклорниими джерелами. 
«Вірші «Зів'ялого листя», що увібрали в себе над-
бання народної пісенної поетики, належать до 
вищих досягнень художньої майстерності Франка-
лірика» (Дей, 1981: 77). Саме звернення до фоль-
клорних прототипів дало змогу об'єктивізувати 
зміст поезій і завуалювати власні переживання 
цей, за висловом поета, «автобіографічний ключ» 
(Франко, 1976: 121).

У «Зеленому яворі» (для чоловічого хору) 
зачин соліста-тенора передує хоровому звучанню. 
Це перший куплет вірша, пісенну форму якого 
М. Ластовецький увиразнив приспівом (доданим 
повторенням третього й четвертого рядків). Тут, 
як у ядрі, сконцентровано мелодичний розвиток 
теми, локальну кульмінацію і поступовий спад-
повернення до тоніки. Задана інтонаційно-гармо-
нічна дуга та динамічна амплітуда зберігаються 
впродовж усього твору, зазнаючи деяких фактур-

них змін і ладогармонічного збагачення. Тобто 
автором використано притаманну народнопісен-
ному фольклору куплетно-варіаційну форму.

Так, уже в другому куплеті тема розпочина-
ється у басах і продовжується тенорами як терцева 
втора, завдяки чому створюється елемент каноніч-
ної імітації за панівного гомофонно-гармонічного 
викладу. Композитор увиразнив перехід до суб-
домінанти ввідним зменшеним септакордом, що 
переходить в обернений домінантсептакорд. Цей 
кульмінаційний момент на форте вирізняється 
найбільшим емоційним наснаженням за доміну-
вання в динамічному плані куплету нюансів піа-
нісімо й піано.

У третьому куплеті партія басів виконується на 
морморандо: спочатку вони ведуть низхідну лінію 
контрапунктом до верхніх голосів, що виклада-
ють тему двоголоссям, близьким до кантового 
(переважають терції); потім баси відіграють роль 
гармонічно-акордової основи. Нетиповим є закін-
чення куплету на субдомінантовому тризвуку. 
Композитор застосував тут найделікатніші дина-
мічні барви – навіть кульмінаційне наростання не 
виходить за межі мецо форте.

На початку четвертого куплету тема має вигляд 
канонічної імітації у сексту. Хоча надалі цей 
виклад не зберігається, баси, наче за інерцією, 
«запізнюються» порівняно з тенорами в інтону-
ванні тексту, сходячись разом у кадансі. У терце-
вих мотивах партії басів двічі вжито зіставлення 
гармонічного й натурального мінору. Цей куплет 
важливий із формотворчого погляду: за загаль-
ного темпу Andante moderato тут відбувається аго-
гічна зміна (Piu mosso espressivo) та, відповідно 
до тексту про «голосні дзвони», динамічне підне-
сення (форте з першого такту куплету й до його 
кінця на відміну від попередніх варіацій на мецо 
піано і мецо форте).

Останній куплет повертає до початкового 
темпу й являє собою нову варіацію теми, що міс-
титься в басах і супроводжується цілком новим 
матеріалом у верхніх голосах, які озвучують його 
на морморандо до приспіву. Завдяки цьому фак-
тура варіації набуває рис контрастної поліфонії. 
Нестандартно вирішено закінчення твору: підхід 
до повторення-приспіву (додаткова фраза тенорів 
«навік її втратив») накладається на кінець куплету 
басів із раптовим коротким сплеском емоцій 
(фортісімо) і фактурним згущенням. Усе це так 
само раптово затихає, щоб за другого повтору 
тієї ж констатації «я навік її втратив» знову під-
нятися на фортісімо в акордовій фактурі до тоніч-
ного акорду в найвищій у творі теситурі тенорів. 
Такими засобами відображено крайню межу горя 
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й розпачу ліричного героя. Варіаційний метод 
розгортання твору з колоритними темброво-дина-
мічними зіставленнями допоміг переконливо вті-
лити образний зміст поезії, наскрізь витканої на 
народнопісенній канві народнопісенними візе-
рунками (Дей, 1981: 42).

Тематика нещасливої любові продовжена в 
пісні «Ой жалю мій, жалю» для чоловічого хору. 
«З чулістю й ніжністю, властивими найбільш 
хвилюючим народним ліричним пісням, оспівана 
в цьому вірші упущена голубка, що понесла із 
собою всі мрії й надії ліричного героя і вже ніколи 
не повернеться» (Дей, 1981: 62). Три куплети пое-
зії І. Франка вкладаються у двочастинну репризну 
форму, що завершується кодою (третій куплет). 
Пісенна мелодика твору оформлена в манері схід-
ноукраїнського гуртового співу. На це вказують 
її широка протяжність, перевага діатоніки, поєд-
нання підголосковості з контрастною поліфонією.

Прикметною властивістю композиції є неспів-
падання текстів тенорів і басів, що синхронізу-
ються лише в закінченнях фраз. Такий прийом 
полішаровості вертикалі нагадує традиції роз-
повсюдженого на Наддніпрянщині одночасного 
звучання кількох хорів. Для цього композиторові 
довелося подекуди запровадити додаткові повто-
рення окремих словосполучень, а також зробити 
пропуски. Закінчення першого куплету модулює 
в тональність домінанти, а другого – до основної 
тональності мі мінор.

Кода відрізняється від попередніх куплетів і 
настроєм, і мелодикою. Задумливо-розповідний 
характер музики змінюється на драматичний, 
що помітно вже з початкового висхідного мотиву 
тенорів, на який нашаровується, як імітація, 
інверсійний басовий хід. На коду припадає куль-
мінація твору: це стрімкий пощаблевий підйом 
зі значним (до фортісімо) наростанням динаміки 
й поступовим заповільненням руху та так само 
пощаблевий низхідний рух до зменшеного сеп-
такорду другого щабля (повтореного двічі з фер-
матами). Після паузи слідує кадансовий зворот із 
монолітних акордів на форте в початковому темпі. 
Така рішуча кінцівка наче демонструє внутрішню 
стійкість героя перед невблаганним вироком долі.

Натомість композиція «Червона калино, чого 
в лузі гнешся?» для мішаного хору розкриває 
переживання ліричної героїні. Автор музики 
творчо розвинув закладений у вірші принцип 
«психологічного паралелізму» (О. Дей), запози-
чений І. Франком із народнопісенної спадщини. 
Розмова-діалог дуба з калиною втілена М. Лас-
товецьким у відповідному діалогічному способі 
експонування й розгортання тематичного матері-

алу чоловічих і жіночих партій хору. Показово, що 
чоловіче звертання «червона калино» (від імені 
дуба) викладено за допомогою «порожніх» квін-
тових паралелізмів у суворому колориті натураль-
ного мінору, тоді як жіночі репліки мають вигляд 
інтонаційно заокруглених речень із хроматизова-
ним сьомим щаблем (тільки в третьому застосо-
вано натуральний) і зупинкою на тоніці. Кожне 
із цих речень, побудованих на ідентичних звуках, 
викладене інакше: унісон, у сексту та в терцію. 
Так композитор «персоніфікує» і навіть театра-
лізує хорову партитуру, запроваджуючи з такою 
метою, крім тембрально-мелодичного контрасту 
голосів, додаткові повторення уривків тексту, а 
саме звертань, відсутніх в оригіналі. Після ости-
натного викладу двох перших строф вірша третя й 
четверта вкладаються у більш схвильований (poco 
piu mosso) потік тритактових фраз, якими озву-
чено запитальні мотиви: «Чи жаль тобі цвіту?.. Чи 
бурі боїшся, чи грому з блакиту?».

У відповідях калини на питання дуба, що ста-
новлять середню частину твору, застосовано соло 
сопрано, причому хор отримує значення гармоніч-
ного тла. Основна тема тут варіантно змінюється, 
насамперед інтонаційно, оскільки проводиться не 
від основного щабля ля мінору, а переважно від 
терції. Водночас рух хорових вертикалей указує на 
відхилення у паралельний мажор, тобто на ладову 
змінність, властиву пісенному фольклору. Іншою 
характерною ознакою переосмислення народно-
пісенної традиції є метрична перемінність серед-
инного епізоду.

Зі словами «та вгору не пнуся, бо сили не 
маю» помітний короткочасний висхідний напрям 
мелодики поруч зі значним посиленням динаміки 
(фортісімо). Натомість наступний рядок «червоні 
ягідки додолу схиляю» озвучується низхідними 
ланками секвенцій із більш мелодизованими 
вісімками, що повторюються двічі на діміну-
ендо. Цей повтор наче компенсує відсутність двох 
останніх строф вірша у хорі.

Для створення логічної архітектоніки ком-
позиції автор музики додав скорочену репризу, 
залучивши до неї першу строфу. Її вирішено 
дзеркально-обернено до початку твору (у сенсі 
обміну функцій партій): квінтові паралелізми 
виконуються жіночими голосами, а тема дору-
чена басам. Провідний тематичний мотив, цього 
разу із висхідним закінченням, востаннє ведеться 
усіма хоровими голосами у вигляді низки пара-
лельних квінт. Унаслідок подовження тривалос-
тей він сприймається тут як відлуння, після чого 
голоси зливаються і завмирають у тонічному 
акорді на піанісімо, із верхнім квінтовим тоном. 
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І структура, і «персонажі» цього Франкового 
вірша мають автентичний фольклорний характер, 
що тонко відчув і передав автор музики, головно 
через сучасні прийоми творчої стилізації різнома-
нітних народнопісенних засобів. За спостережен-
ням І. Бермес, «партитура хору написана лако-
нічно, кожна фраза, кожний акорд максимально 
виразні та повнозначні» (Бермес, 2014: 53–54).

Твір «Чим пісня жива?» (для чоловічого 
хору) написаний на слова однойменного вірша 
(збірка «Профілі і маски», цикл «Поет»). Осно-
вна ідея вірша полягає у переконанні, що кожна 
поезія-пісня народжується у справжнього митця 
з глибини його душі, тому є щирою, правди-
вою і вистражданою. Поезія для І. Франка – «це 
Пісня, «одрада душ і сонце благовісне», його рай 
і мука. Вона рівняє людські серця, облагороджує 
душі і сльози перетворює в алмази» (Корнійчук, 
2004: 155). Композитор утілив цей вірш у стиліс-
тиці, що нагадує галицькі чоловічі пісні ХІХ ст. 
Liedertafel, осучаснивши її передусім із гармоніч-
ного боку. На таку думку наводять гомофонно-
гармонічна фактура, чітка квадратність структури 
речень і фраз, метроритмічна єдність твору (4/4) 
із невеликим темповим відхиленням у середині 
тричастинної форми (Andante – Moderato). Такий 
підхід до музичного озвучення художньо виправ-
даний – він наче наближує до Франкової епохи, 
допомагає відчути її дух.

Початкові два куплети становили основу пер-
шої частини, що позначена мужньо-впевненим 
тонусом і розміреним поступальним рухом. Тема-
мелодія поступово, з кожною фразою завойовує 
все ширший простір в обсязі октави – досягає 
вищої теситурної і динамічної точки (від нижньої 
тоніки до верхньої) й повертається назад. Другий 
куплет повторюється повністю як приспів.

Середина, складена третім і четвертим купле-
тами, починається в тональності мінорної домі-
нанти. Хоча темп стриманіший, проте музика 
більше цілеспрямована, з прихованою енергією. 
Цей характер створюється короткими висхідними 
реченнями, розмежованими паузами. Кожне з них 
містить тріоль або пунктирний зворот у третій 
долі такту. Ритміка надає напруженості, про яку 
йдеться в тексті («нап'ятий мій дух, наче струна-
прім»). Під час озвучення четвертого куплету 
паузи щезають, зате наростають динаміка й темп, 
з'являються настирливі повтори, що емоційно 
загострюються збільшеною секундою. Компози-
тор навмисне запровадив кількаразові остинатні 
проведення на фортісімо словосполучень-іте-
рацій «кожний вдар, кожний рух» (тричі замість 
одного на тих самих звуках у тенорів і четвертий 

раз – на інших звуках у басах), щоб дати психо-
логічний ефект «мук творця». Адже його серце 
робиться надчутливим і прагне відгукнутися пое-
зією на все, що вражає.

Гармонічна мова середньої частини суттєво 
різниться від першої (із її більш традиційною 
функційною схемою): застосовано зіставлення 
тональностей, альтерації і хроматизми. Реприза 
утворена на основі повторення першого куплету 
перед заключним п'ятим. Задля дотримання симе-
тричної цілісності музичної форми М. Ластовець-
кий проявив творчу ініціативу й привніс відпо-
відні зміни до поетичної побудови оригіналу.

У творі «Дивувалась зима» (для мішаного хору) 
використано перший вірш із циклу «Веснянки». 
Вірші циклу, як зазначила Т. Гундорова, «зближу-
ють настрої, викликані весняним пробудженням 
природи, одвічним землеробським інстинктом 
селянина, з одного боку, та досить віддалений 
суспільний контекст – передчуття перетворення 
й оновлення людського життя – з іншого» (Гун-
дорова, 2005: 17). Вслід за І. Франком, М. Ласто-
вецький спирається на первісні джерела давнього 
народного календарно-обрядового жанру. І це 
дало змогу створити найбільш авангардову ком-
позицію з усіх п'яти на слова поета.

Неофольклористичний підхід, використаний 
у «Червоній калині», тут поглиблений завдяки 
синкретично-архаїчним витокам веснянок. Він 
угадується вже у підкресленій простоті почат-
кових заклично-уривчастих поспівок – лако-
нічних і життєрадісних, у вузькому діапазоні 
й швидкому темпі (Allegro vivace). Вони базу-
ються на тонічному органному пункті басів, аж 
до кадансового відхилення у тональність домі-
нанти. Тотожність викладу двох перших куплетів 
урізноманітнюється динамічними контрастами 
(subito p та subito f) й докорінно змінюється з 
третім. Він починається на піано з глибини басів, 
дещо таємничо, у мінорній тональності третього 
щабля основного соль мажору.

Це середина твору, де розвивається початкова 
поспівка, причому закінчення новоутвореного 
речення співпадає зі вступом наступного голосу 
(водночас нижні голоси утворюють витримані 
гармонії). Почергове звучання всіх партій пере-
ходить у щільні паралельні септакорди (для чого 
вводиться divisi), якими озвучується додаткове 
словосполучення «дивувалася зима, зима», що 
завершується хоровим глісандо. Ця побудова зву-
чить удруге зі зміщенням вгору на інтервал кварти 
(четвертий куплет), чим досягається вищий емо-
ційний регістр. Після цього різким контрастом 
з'являється «тема зими» у суцільній хромати-
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зації хорової тканини, викладена «повзучими» 
вертикальними співзвуччями, на тлі постійного 
коливання наростаючих і спадаючих динамічних 
хвиль (п'ятий куплет і половина шостого). Друга 
половина шостого куплету «шура-буря пройшла» 
та сьомий – відрізняються суттєвим просвітлен-
ням гармонічного колориту й фактури завдяки 
внесенню чистих квінт на остинато у жіночі пар-
тії, тоді як у чоловічих ще залишаються окремі 
альтеровані звуки.

Останній у І. Франка сьомий куплет не є закін-
ченням хору. Композитор і цього разу вільно 
повівся з поетичним текстом із метою надання 
стрункості форми музичній композиції. Щоб 
утворити репризу тричастинної форми, він повер-
нув перший куплет. Сюди увійшли також озву-
чені по-новому третій і сьомий (повторені двічі). 
Трансформації стосуються фактури: поспівки у 
жіночих партіях потовщені третім звуком (замість 
терцій і секст), а чоловічі партії отримують подо-
вжені тривалості, внаслідок чого їхній текст ско-
рочується і слова цих партій не співпадають аж 

до кадансу. Кода на фортісімо – ті ж паралельні 
септакорди з подвійним повторенням слів «диву-
валась зима», а далі лише «зима» у синкопованих 
висхідних зворотах від терції до квінти (два рази) 
та від квінти до тоніки, ускладненої неакордо-
вими звуками і прикрашеної низхідним глісандо. 
Та остаточним фіналом твору стає, за побажанням 
композитора, «атональний» вигук «зима». Таким 
чином тут поєднано елементи давніх веснянково-
ігрових наспівів (інтонації, ритміка, ладогармо-
нічні ознаки) із сучасною гармонією та позаму-
зичними фонічними прийомами.

Висновки. Проаналізовані хорові п'єси М. Лас-
товецького на вірші І. Франка виявили вдумливе 
осягнення поетичних оригіналів, глибоке проник-
нення у їх образний зміст, урахування смислових 
відтінків і підтекстів. Композитор не лише творчо 
доповнив сказане Франком, а й створив на поетич-
ній основі його текстів власні художні концепції, 
що сконцентрували у собі багатство інтонаційно-
семантичних та естетико-стилістичних ідей, при-
таманних істинному митцеві – нашому сучаснику.
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