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Даніч Г. В. К. Горський як композитор: основні риси та
етапи становлення авторського стилю. Статтю присвячено
вивченню важливого аспекту діяльності К. Горського — одного з фундаторів професійної музичної творчості в Харкові
періоду 1880–1910-х років. Виділено та охарактеризовано
композиторську складову цієї діяльності, яка формувалася під
впливом польської та української музичної ментальності. Як
свідчать досить малочислені дані щодо діяльності Горськогокомпозитора, коло його творчих інтересів охоплювало різні
жанри — від пісень-романсів до великих форм, включаючи дві
опери. У статті надано узагальнену характеристику етапів та
жанрових різновидів композиторської творчості К. Горського,
яка була тісно пов’язана з його виконавством як концертуючого
скрипаля, ансамбліста та диригента. Дана стаття є першою
спробою комплексної характеристики композиторського
стилю К. Горського, що визначає її наукову новизну, а також
практичне значення в плані популяризації спадку видатного
харківського музиканта.
Ключові слова: К. Горський, складові творчої діяльності
К. Горського, К. Горський-композитор, жанри композиторської
творчості К. Горського, етапи становлення авторського стилю.
Данич Г. В. К. Горский как композитор: основные черты
и этапы становления авторского стиля. Статья посвящена
изучению важного аспекта деятельности К. Горского — одного
из фундаторов профессионального музыкального творчества
в Харькове периода 1880–1910-х годов. Выделена и охарактеризована композиторская составляющая этой деятельности,
формировавшаяся под влиянием польской и украинской
музыкальной ментальности. Как свидетельствуют довольно
малочисленные данные относительно деятельности К. Горского-композитора, круг его творческих интересов охватывал
разные жанры — от песен-романсов до крупных форм, включая две оперы. В статье дана обобщенная характеристика
этапов и жанровых разновидностей его композиторского
творчества, тесно связанного с исполнительством Горского
в качестве концертирующего скрипача, ансамблиста и дирижера. Данная статья является первым опытом комплексной
характеристики композиторского стиля К. Горского, что определяет ее научную новизну, а также практическое значение в
плане популяризации наследия выдающегося харьковского
музыканта.
Ключевые слова: К. Горский, составляющие творческой
деятельности К. Горского, К. Горский-композитор, жанры
творчества К. Горского, этапы становления творческого стиля.
Danich G. K. Gorski as a Composer: the Main Features and
Stages of the Author’s Style Development. The article is devoted
to the study of the important aspect in the work of K. Gorski, one
of the founders of professional musical creation in Kharkiv during the 1880s – 1910s. The composition component of his work,
which was formed under the inﬂuence of Polish and Ukrainian
musical mentality, has been distinguished and characterized. As
is shown by the rather small data on the composer Gorski’s work,
his creative interests covered various genres – from romances to
major forms, including two operas. The article gives a generalized
description of the stages and genre variations of K. Gorski’s composing work, which was closely connected with his performance
as a concert violinist, ensemblist, and conductor. This article is the
ﬁrst experience of the comprehensive description of K. Gorski’s
composition style, which determines the scientiﬁc novelty of the
article, as well as its practical signiﬁcance in terms of popularization of the prominent Kharkiv musician’s legacy.
The creative personality of such a person as Konstanty Antoni
Gorski (1859–1924) is characterized by multidimensionality,
the faces of which constitute the essence of his individual style.
On the basis of generalizations concerning the deﬁnition of the
essence of the “style” category in music, we can distinguish
two main interconnected tendencies in styling – composing
and performing. The hierarchical arrangement of the style types

(V. Kholopova) originates from the ﬁrst, and the concentric one
(O. Katrich) comes from the second. At the intersection of these
two types of stylistic communication, their mixed forms arise –
composing-and-performing or performing-and-composing styles
(O. Lysenko, V. Tkachenko).
K. Gorski in his work demonstrated the mixed style itself. His
performance as a violin virtuoso was highly appreciated in the
period of the 19th–20th centuries, not only in Kharkiv, but also
far beyond its borders (reviews by P. Tchaikovsky, M. IppolitovIvanov, I. Slatin, R. Genika). It is also about one of the ﬁrst
professional string quartets created in Ukraine, which was named
“Gorski Quartet”. No less important was K. Gorski’s work as the
conductor, who closely communicated with I. Slatin, a key ﬁgure
in the musical life of Kharkiv at that time, the ﬁrst rector of the
Kharkiv Conservatory opened in May 1917.
As a disciple of N. Rimsky-Korsakov in the composition and instrumentation class at the Saint Petersburg Conservatory, K. Gorski
perfectly mastered the composition technique, which was reﬂected
in his works of various genres, the ﬁrst of which began to appear during his studies. Describing the stylistic qualities of these
works, the researchers (R. Genika, R. Aladova, G. Sirochynsky)
distinguish the combination of the Polish and Ukrainian linguistic
mentality, the romantic orientation of the general sense, leaning
towards the lyrical ﬁeld in conjunction with the epic narrative.
The sacred works that appeared at the second stage of the composer K. Gorski’s work, the chamber cantata “Salve Regina” with
the canonical text and “Salutation a la Sainte Vierge” with the
French text, as well as the choral concert with the Old Slavonic
text “Zriaszcze mia bezglasna”, became a notable phenomenon in
the musical culture of both nations – the Polish and the Ukrainian.
A considerable part of K. Gorski’s creative work includes songs
and romances (over 100) with the texts of the Polish and Ukrainian
poets – A. Mickiewicz, L. Kondratowicz, M. Konopnicka. The
work on adapting the Ukrainian folk song material was important
for his creative style. He created the music for the operetta in 5 acts
“Oy Bozhe, Sho Ta Liubov Zmozhe” (“Oh God, What That Love
Can Do”) with the libretto by A. Zbukireva, put on the stage by the
troupe of Marko Kropyvnytskyi. In 1895, the Kharkiv publishing
house printed 20 songs from this operetta, with the adaptation for
voice and piano or orchestra by K. Gorski.
Since the end of the 1890s, the stylistics of the works by the composer K. Gorski was gradually changing. First, the concert fantasy
on the theme of Stanisław Moniuszko’s opera “The Haunted
Manor” (continuation of the Polish theme) was created, and then
the original cadence for Ludwig van Beethoven’s Violin Concerto
in D major (op. 61, 1882).
This period was ended with the creation of didactic materials, in the
form of a collection of “36 Violin Etudes”, which testify to the special interest of the composer K. Gorski in his favorite instrument.
The next stage in K. Gorski’s composition work was associated
with the creation of two operas – “Margier”, the libretto of which
A. Mickiewicz co-authored with W. Syrokomla back in 1853 for
S. Moniuszko, and “Za chlebem” with his own libretto based on
the short story by H. Sienkiewicz, representing the genre of a
two-act chamber opera. K. Gorski, who completed the creation
of the piano score “Margier” in 1905 (its facsimile is stored in the
Kharkiv State Scientiﬁc Library of Vladimir Korolenko), could
not see his work on stage. The opera was staged only in 1927 by
the Polish musicians, ﬁrst in Warsaw, and later in Poznań
Now, thanks to the efforts of the Ukrainian and Polish sides, there is
a real renaissance of performance representations of the composer
K. Gorski’s work.
The article states that while remaining a devout Catholic, K. Gorski
was one of the few musicians of Kharkiv of the 19th – 20th centuries,
for whom the culture and life of his second homeland were no less
important than the Polish and Lithuanian, which he studied and
knew at the level of the mental consciousness. These speciﬁcs were
also reﬂected in the musical language of his works, which most
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розділ
often tended to symbiosis of the vocal and instrumental intonations. It is here, in the domain of vocal intonation and its projection
toward the instrumental ﬁeld that one should see the basis of the
composer K. Gorski’s style, which was largely a continuation and
consequence of his performing skill.
Keywords: K. Gorski, constituents of the creative composition
work of K. Gorski, the composer K. Gorski, genres of K. Gorski’s
composition work, stages of the author’s style development.

Постановка проблеми. У сучасному музикознавстві виникає низка питань, пов’язаних з
такою відносно новою його галуззю, як регіоніка.
У дослідженнях цієї сфери музичної творчості
йдеться про характерні особливості музичної
культури тих чи інших регіонів, видатних персоналіях, які цю культуру репрезентують на
різних етапах її становлення. Харківська музична
регіоніка мала свої власні витоки, які сягають
ключового для неї періоду — зламу XIX–XX ст.,
коли закладалися базові засади, насамперед, виконавства та музичної освіти, а також композиторства. Одним із діячів тих років, що з повним
правом відноситься до фундаторів Музичної
культури Слобожанщини, є Костянтин Антоній
Горський, який поєднував у своїй особі вказані
вище музичні фахи. Дану статтю присвячено характеристиці його композиторського стилю, який
є тісно пов’язаним з виконавською діяльністю
К. Горського як скрипаля та диригента, засновника одного з перших в Україні квартетів, що увійшов до історії під назвою «квартет Горського».
У дослідженні, котре пропонується, надано характеристику композиторської діяльності
К. Горського, виділено її стилістичні напрями та
основні жанри, що є першою спробою вивчення
особливостей стилю Горського-композитора у
вітчизняному музикознавстві.
Зв’язок з науковими та практичними
завданнями. У науковому плані дана стаття
містить поповнення історіографії музичної
культури Харкова періоду кінця XIX — перших
двох десятиліть XX століття. Окрім того, через
характеристику рис стилю К. Горського-композитора в дослідженні висвітлюється ряд тенденцій,
характерних для музичного життя регіону, тих
напрямів суспільного музикування, які були на
той час актуальними. У практичному плані дана
стаття має пряме відношення до тих колективів
та виконавців, які звертаються зараз до творів
К. Горського, що становлять один із найважливіших аспектів реалізації проблем регіональної
музичної стилістики в такому культурному центрі
України, як Харків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Останніми роками, зокрема в часи вже незалежної України, посилився інтерес науковців
до питань, пов’язаних зі специфікою музичного
життя окремих областей та культурних центрів
нашої Держави. Серед робіт із цієї проблематики
можна виділити дослідження й окремі наукові
розробки музикознавців-харків’ян Т. Б. Вєркіної
[3], О. Кононової [10], М. Лінник [11], нещодавно опубліковану монографію З. Юферової [20].
У цих роботах містяться згадки і про К. Горського, але більш-менш розгорнуту характеристику
його творчої постаті можна знайти лише у статті
Г. Серочинського (Grzegorz Seroczyński) [17],

яка слугує передмовою до збірки «К. Горський:
Винайдені твори», виданої в Харкові спільними
зусиллями української та польської сторін 2010
року, а також у публіцистично-біографічній статті
М. Жури (2009) [7]. Існують також маловідомі
українському загалу роботи зарубіжних авторів,
присвячені окремим напрямам діяльності К. Горського, наприклад розгляд його опери «Маргер»
білоруською дослідницею Р. Аладовою [1]. Щодо
узагальненої характеристики стилю К. Горськогокомпозитора, то дана стаття є першою спробою її
надання, що визначає головний аспект наукової
новизни запропонованої роботи.
Мета дослідження — виявити та систематизувати основні риси стилю К. Горського-композитора, запропонувати класифікацію жанрів та
стилістичних ознак його спадщини у цій галузі
творчості, виділити у зв’язку з цим основні етапи
творчого шляху композитора в межах харківського періоду.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Творча постать такої особистості, як Костянтин
Антоній Горський (1859–1924), характеризується
поліпараметровістю, грані якої і складають сутність його індивідуального стилю. Адже, як відомо, «стиль — це людина» (Ж. Бюффон), а в музиці
він виступає як «особистість, що проявляється в
музичних звуках» [14, c. 18].
В існуючій системі класифікації музичних
стилів переважає ієрархічна модель, де, однак,
певною мірою нівелюється вихідна позиція щодо
стилю як категорії-інтроверта, котрий відрізняється в цьому сенсі від жанру — категорії-екстраверта [19, c. 222]. У системі стильової ієрархії стилі
творчих особистостей — композитора, виконавця,
музикознавця — перебувають на нижчих щаблях,
що суперечить положенню про неповторність та
індивідуальність кожного окремого творчого стилю як системи, у котрій музичне мислення творців
виступає на межі з його реальним втіленням у
музичному творі. Це відображено у відомому
вислові О. Лосєва, де філософ визначає стиль як
«останню реальність художнього лику» [12].
Згідно з існуючими визначеннями музичного стилю та його різних видів, зокрема стилів
інструментів, у кожному випадку він виступає як
певна генетична спільність, котра характеризується єдністю трьох моментів: указанням на єдиний
генезис; вимогою музичної, тобто такої, що безпосередньо сприймається слухом, його вираженості;
указанням на залучення до цього процесу всієї
сукупності властивостей музики, що утворюють
органічну цілісну систему [14, с. 20].
Даний перелік дозволяє по-іншому підійти
і до проблеми класифікації музичних стилів,
що і пропонує у своїй статті О. Катрич [9]. Засновуючись на власному визначенні поняття
«індивідуальний стиль музиканта-виконавця»
[8, с. 9], О. Катрич зазначає, що тенденція до
універсалізації музикознавчого апарату шляхом
розгляду музичного стилю крізь призму творчості
музиканта-виконавця є перспективною в плані
сучасних музичних реалій, коли виконавська
творчість виступає як провідна ланка суспільного
музикування і багато в чому зумовлює композиХарків 2018
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торську творчість, складає часто з нею одне ціле
[9, с. 115].
Про це йдеться в багатьох сучасних музикознавчих дослідженнях, які в цілому об’єднуються
рамками галузі, що має назву «виконавське
музикознавство». З цього приводу насамперед
зазначимо, що феномен музичного виконавства
етимологічно є не досить коректним та таким,
що не визначає сутність явища. Адже, за словами
Г. Орджонікідзе, немає більш невдалого терміна,
ніж «виконавець», оскільки він визначає несамостійність, вторинність цього роду діяльності
[15, c. 64]. Більш вдалим, як вважає Г. Орджонікідзе, є поняття «інтерпретація», хоча й у цьому
випадку зберігається семантика «додатковості» —
адже йдеться про трактування вже колись кимось
зробленого [там само].
З огляду на ці термінологічні моменти, виконавський стиль визначається на сьогоднішній
день як особливий рід музичної творчості, котрий
іноді трактується навіть як окремий вид мистецтва, що включає, окрім музичної, ще й акторську
гру. Особливо акцентується типовий для музичної
практики стиль brilliant перших десятиліть XIX
століття, як змішаний композиторсько-виконавський (або виконавсько-композиторський) стиль,
де здійснюється симбіоз двох музично-творчих
професій.
Слухацький попит на ту чи іншу якість
музичної творчості — жанрову, стильову, стилістичну — завжди породжував і певну систему розподілу функцій та їхньої вагомості в асаф’євській
комунікативній тріаді «композитор — виконавець — слухач». Довгий час від самого заснування
так званої опусної музики (тобто такої, котра зафіксована в композиторському тексті) композиторська
творчість як стильова домінанта системи музичного мислення в цілому переважала. Поряд із цим,
однак, завжди існувала виконавська діяльність, яка
від початку була супутником та навіть складовою
композиторською, що відображено в понятті «імпровізаційно-письмовий дуалізм», запропонованого
М. Сапоновим відносно музики перехідного періоду «пізній Ренессанс — Бароко» [16].
Співіснування композиторства та виконавства, починаючи від епохи Бароко з її перехідністю
та полярністю стильових вимірів, йшло двома
шляхами, що відображено в термінах «творці, які
грають» та «віртуози, що творять». Ближче до кінця
XIX століття друга з цих категорій — виконавціввіртуозів, які одночасно є першокласними композиторами, — стала типовою і для вітчизняної музики.
Суттєвим питанням стильового рівня тут
є і засіб виконання — вокальний голос або інструмент, на якому спеціалізується та чи інша
творча особистість. Тому, класифікуючи голоси та
інструменти, вживані в музичній практиці різних
епох, слід мати на увазі їхній загальний розподіл
на універсальні та специфічні.
На думку Є. Назайкінського, «специфіка»
тут означає прагнення «виконавця», а також «виконавця-композитора» зберегти неповторність і
відмінність від інших власного «засобу виробництва» — голосу чи інструмента; друге — «універсалізм» — означає, що «знаряддя» мислення вико-

навця завжди несуть на собі відображення інших
інструментів або вокальних голосів. У цілому же
шлях еволюції кожного різновиду вокального чи
інструментального (або змішаного виконавського
мислення) характеризується «поглибленням»
специфіки з подальшим її подоланням [13, c. 91].
Ця діалектика реалізується і в композиторськовиконавському стилі, який у статті В. Ткаченко
визначається як «музично-художнє явище, засноване на поєднанні в одній творчій особистості
професій композитора і виконавця» [18, c. 138].
К. Горський є типовим представником цього змішаного стилю, в якому, однак, потрібно,
на думку В. Ткаченко, розрізняти два варіанти з
різним акцентуванням складових — «композиторсько-виконавський стиль» (акцент на композиторському), «виконавсько-композиторський стиль»
(акцент на виконавському) [18, с. 138].
Факти з біографії К. Горського, викладені,
зокрема, у брошурі, фактично некролозі, Едвардом
Вроцьким 1924 року, свідчать, перш за все, про пріоритет виконавської складової у стилі музиканта,
а отже, цей стиль можна вважати виконавськокомпозиторським. Цей стильовий дуалізм витікає,
перш за все, з освітньої кваліфікації, отриманої
К. Горським у стінах Петербурзької консерваторії,
яку він 1882 року (в інших джерелах — 1883-го)
закінчив за класом скрипки у Л. Ауера, а за композицією та інструментуванням — у М. РимськогоКорсакова. Як зазначає Г. Серочинський, до цього
К. Горський опановував мистецтво гри на скрипці
під керівництвом Апполінарія Контського, учня
Нікколо Паганіні, а після смерті свого вчителя, не
знайшовши у Варшаві рівного йому професораскрипаля, у віці 19-ти років вирушив навчатися до
столиці Російської імперії [17, с. 24].
Як відомо, К. Горський увійшов в історію
музичної культури Харкова, якому віддав майже 30
років свого творчого життя (1890–1919), насамперед як виконавець-концертант, видатний скрипаль,
якого П. Чайковський вважав одним із найкращих
виконавців свого скрипкового Концерту D-dur.
В одному з випусків харківської газети «Південний
край» вміщено наступні слова, сказані П. Чайковським про К. Горського як виконавця: «Його
гра соковита, кришталево чиста, безпретензійна,
технічно прекрасна, для нього немає труднощів;
крім того, його гра відрізняється музичною гідністю, розумінням духу виконуваного твору, вірною
його передачею, вірною, без перебільшення, експресією» (цит. за: [11, c. 45]). Відгуки з приводу
гри К. Горського у Харкові, Петербурзі, Москві,
а до того — в Пензі, Саратові, Тифлісі, де він
працював як виконавець та викладач (1882–1889),
були напрочуд похвальними і відзначали, що він є
«художником звуків», «чарівником смичка», «володарем душ слухачів» [11, c. 48].
До цих характеристик можна додати також
і особливий пієтет перед К. Горським з боку харківської публіки, пов’язаний зі знаменитим на той
час колективом, створеним ним з числа місцевих
музикантів, який увійшов в історію культури
регіону під назвою «Квартет Горського». Цю
назву дослідники історії харківського музичної
культури дореволюційного періоду приписують
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Р. Геніці — постійному кореспонденту «Російської музичної газети» в Харкові. Як свідчить
Р. Геніка, до складу «Квартету Горського» (поряд
із самим маестро як першою скрипкою) входили
С. Дочевський, Ф. Кучера та С. Глазер (найвідоміший склад, у якому квартет виступав не лише
в Харкові, а й у інших містах України. Як відзначив В. Щепакін у доповіді на конференції,
присвяченій 100-річчю К. Горського, цей квартет
вирізнявся «…інтернаціональним складом учасників (поляк, українець, чех, єврей), які були до
того ж вихованцями варшавської, московської,
петербурзької і празької інструментальних шкіл,
що було відображенням харківського культурного
суспільства» (цит. за: [3, с. 2]).
Концертна діяльність К. Горського була
досить різноманітна за складами ансамблів, в
яких він брав участь (не кажучи вже про сольні
концерти). Тут буде доцільно навести ще один
рецензійний відгук Р. Геніки про виконавський
стиль К. Горського як соліста-скрипаля: «Гра
п. Горського завжди підкупає щирістю й піднесенням почуттів; прагнучи перш за все строго витримати характер п’єси, захоплюючись головним
чином сильними патетичними моментами, він
проявляє у відтінках багато пристрасті, нервовості, вони з’являються у нього скоріше під впливом
настрою, наснаги, ніж виробляються шляхом
тонкого розрахунку. <…> Деяку зневагу витонченістю різноманітних, переважно технічних,
деталей йому легко пробачити, хоча б у зв’язку з
обсягом репертуару» [5, с. 125].
К. Горський як виконавець-ансамбліст був
добре знайомий не тільки з квартетною літературою, але й з іншими різновидами ансамблів за
участю скрипки — тріо, квінтетом, секстетом.
Особливий вплив на його композиторську діяльність мав жанр тріо — фортепіанного або
чисто струнного. У першому варіанті великою
популярністю серед харків’ян користувалось тріо
у складі К. Горський, О. Горовиць, О. Білоусов, а
в другому — К. Горський, Ф. Кучера, О. Білоусов.
У репертуарі цих колективів були різноманітні
твори, серед яких, за кореспонденціями Р. Геніки,
знаходили місце як класичні зразки, так і здобутки сучасних на той період вітчизняних авторів,
наприклад Елегічне тріо ор. 9 ре-мінор, Тріо домінор Ф. Акименка [там cамо].
Досвід, накопичений К. Горським як виконавцем-скрипалем, мав значний вплив на його
композиторську творчість у галузі вокальної
музики. Як відомо, скрипка і вокальне belcanto
мають багато спільного в реалізації виконавського
звукообразу. Інструментальна музика віртуозного типу (скрипкова, флейтова) була предметом
наслідування в класичних аріях da capo, які
Б. Асаф’єв вважав «найпершою концертною формою» [2, с. 219]. Саме тому в композиторському
доробку К. Горського багато зразків поєднання,
синтезу вокальної та інструментальної віртуозності. Перш за все, вона йде від виконавського
розуміння сольного скрипкового концерту.
Вище вже згадувалося про видатне виконання К. Горським концерту П. Чайковського, високо
оцінене самим автором. Наведемо також витяг

із відгуку Р. Геніки, який дуже високо оцінював
весь спектр діяльності К. Горського в Харкові, з
приводу виконання ним Концерту для скрипки
№ 4 А. В’єтана — твору, показового для підтвердження спорідненості вокальної та скрипкової
інтонацій: «Він, (К. Горський. — Г. Д.), певно, був
в ударі, скрипка його звучала незвичайно повно,
м’яко; ніжні, мрійливі мелодії В’єтана лилися
вільною хвилею, закруглюючись найтонкішими
відчутими відтінками. Особливо гарно вийшло
Adagio religioso, котре вірніше було би назвати
Amoroso, одна з найвдаліших сторінок В’єтана
та найприємніших мелодій в усій скрипковій
літературі» [4, с. 355].
Будучи музикантом універсального профілю, К. Горський у своїй діяльності не обмежувався і навіть спеціально не акцентував
концертно-сценічну складову. Про це йдеться у
спогадах його учнів по харківському музичному
училищу — К. Дорошенка (диригента, в майбутньому — професора Харківської консерваторії)
та віолончелістки, теж майбутнього професора
цього навчального закладу Ю. Пактовської. За їхніми свідченнями, К. Горський на початку 1900-х
років вів класи скрипки, альта й інструментальної камерної музики у Харківському музичному
училищі [17, с. 26]. Головною метою К. Горського-педагога була підготовка висококваліфікованих виконавців-струнників для харківського
симфонічного оркестру, яким тоді керував його
засновник, а згодом перший ректор Харківської
консерваторії І. І. Слатін. Саме завдяки тісному
спілкуванню з ним К. Горський успішно опанував
ще одну виконавську професію — диригування.
Цей вид виконавської творчості дуже близько
корелює з композиторською діяльністю. Адже
диригент, як і композитор, повинен мислити комплексно, маючи на увазі всі без винятку виконавські
«сили», задіяні в тому чи іншому творі.
Відомості про диригентську діяльність
К. Горського є досить обмеженими. Р. Геніка у своїх рецензіях зосереджується на характеристиках
К. Горського як виконавця-скрипаля, а також як
дуже талановитого, як на його погляд, композитора. Між тим, диригентські спроби в діяльності
К. Горського у Харкові теж мали місце. Скоріше
за все, він диригував виконанням власних творів,
підмінюючи І. Слатіна. В одній із рецензій Р. Геніки йдеться, зокрема, про музичні ілюстрації до
драматичної поеми А. Рідля «Зачарований круг»,
де, на думку рецензента, «надзвичайно вірно
схоплено дух польських та литовських наспівів,
взагалі, за національним забарвленням мелодій,
ця музика може бути прирівняною до К. М. Вебера» [6, с. 506].
Загалом композиторська творчість К. Горського не має автономного характеру, що особливо відчутним є на її початковому етапі. Як
вважає білоруська дослідниця Р. Аладова [1], у
першому періоді творчості (перші чотири опуси)
К. Горський-композитор демонструє типовий
стиль виконавця-інструменталіста, створюючи
полонези, мазурки (твори для скрипки), де відображено національно-польську специфіку музичного мовлення.
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З періоду 1890-х років стилістика творів
К. Горського-композитора поступово змінюється. Спочатку, як зазначає Г. Серочинський,
з’являється концертна фантазія на тему з опери
Станіслава Манюшка «Страшний двір» (продовження польської теми), а потім — оригінальна
каденція до Концерту для скрипки з оркестром
Людвіга ван Бетховена (op. 61, 1882) [17].
Завершується цей період створенням дидактичних матеріалів у вигляді збірки «36 скрипкових етюдів», що свідчать про особливий інтерес
К. Горського-композитора до свого улюбленого
інструмента. Саме тому 1890-ті роки для К. Горського були етапом, який у даній роботі охарактеризовується як «етап опанування скрипкового
стилю» на рівні композиторського письма.
Наступний етап, відлік якого починається
з кінця 90-х років XIX століття, позначається як
етап формування вокального стилю творчості
К. Горського-композитора. У цей період виникли
його найвідоміші концертні та камерні вокальні
твори, серед яких виділяються дві тематичні
групи: релігійна та світська. До першої належить
масштабний за змістом та формою концерт для
православного змішаного хору a cappella «Зряще
мя безгласна», який був своєрідною даниною
К. Горського-католика українському православ’ю.
Як зазначає Єжи Шурбак (керівник всесвітньовідомого «Колективу церковної музики» у
Варшаві), цей твір є винятковим за стилістикою і
відтворює ті враження, які К. Горський отримав
у Харкові від спостережень за богослужбовою
практикою під час поховань близьких йому людей,
що відобразилося в компоновці власного музичного тексту з церковнослов’янською заупокійною
молитвою; видатний польський музикант «високо
оцінює красу фактури цього хорового концерту,
вдалі гармонії та насамперед застосування поліфонії» [17, с. 23].
К. Горський як композитор перебував під
значним впливом тих творів, які він виконував
як скрипаль-соліст та ансамбліст. Великою мірою
формуванню його композиторської особистості
сприяло також спілкування з І. Слатіним — першим із харківських діячів, який упорядковано та
систематизовано займався тоді питаннями організації музичного життя міста. Його заслугою є,
як відомо, створення професійного симфонічного
оркестру, якого аж до початку XX століття в Харкові не було, а також робота у сфері музичної освіти — спочатку в училищі РМО, а згодом з травня
1917-го року — в Харківській консерваторії, яку
він тоді очолив як перший ректор.
Ще однією справою, яку спільно здійснювали
в Харкові І. Слатін та К. Горський, було створення
оригінального репертуару, насамперед у галузі
великих форм вокально-інструментальної музики.
К. Горський з великим ентузіазмом береться на початку 1910-х років за цю роботу, прагнучи поєднати
в подібних творах польську та українську тематику,
що було особливо актуальним як для нього особисто, так і для тодішніх слухачів, котрі бачили в
польській музиці вихід на європейський рівень.
Як зазначає М. Жура, «К. Горський організовував концерти духовної музики в лютеранській

церкві, сам писав духовні концерти. Наприклад,
свій заупокійний “Зряще мя безгласна” він пропонував в 1911 р. читачам “Руської музичної
газети” замовляти через Музичне училище» [7].
Свідоцтвом систематичної роботи К. Горського
над створенням репертуару для музики в церкві
є замітка в харківській газеті «Утро», де зазначається з приводу його меси наступне: «Костянтин
Горський присвятив багато часу та праці для
організації музичної частини літургії в місцевому костьолі. Любительський хор у складі 35
осіб чисто виконав латиною нову месу» [7], далі
критик вказує на те, що меса, про яку йдеться, як
і попередні роботи К. Горського, «скомпонована
загальнодоступною музичною мовою», твір є
«простим і мелодичним, відчувається особистість
самого автора — набожного католика, який добре
знає і любить свій обряд» [7].
Але навіть у спеціальних богослужбових
опусах К. Горський зберігає риси свого виконавського «концертуючого стилю», що відображаються в його прагненні поєднати вокальні голоси
з інструментальними, зокрема високий жіночий
голос зі скрипкою. Це відображено не тільки в
кантаті «Salve regina» — творі загалом уже світського концертного вжитку, але й у месі, про яку
згадується в газетній рецензії. Характеризуючи
цей твір, рецензент пише що в ньому, «окрім прекрасної “Ave Maria”, котру вже публіка знала, в
музиці меси виділяється середня частина “Credo”
та “Benedictus” із дзвінким соло скрипки…» [7].
К кінцю 1900-х років К. Горський став
однією з центральних фігур у сузір’ї музичних
діячів Харкова, що відобразилося навіть у його
офіційному визнанні. У газеті «Харьковские
губернские ведомости» було вміщено велику
статтю, присвячену К. Горському, де відзначалося, що він є «відомим і правдивим майстром та
артистом. Його гра — високохудожня, сповнена
прекрасного тону, блискучої техніки, пронизана
делікатністю і високим художнім смаком…» [7].
З початку 1905 року у сфері композиторської
діяльності відбуваються стилістичні зрушення.
Вони стосуються насамперед жанрової сфери,
а також музично-мовної стилістики. Цей етап
діяльності К. Горського-композитора характеризується пріоритетом камерно-вокальних світських
творів — пісень та романсів на різні літературні
тексти, серед яких переважають польські. Як
вважають дослідники творчості К. Горського,
зокрема М. Жура, у своїй композиторській діяльності (на відміну від педагогічної, громадської
та навіть виконавської) він залишався відданим
своїй далекій вітчизні. У 1900-ті роки він створює
велику кількість романсів на вірші польських
поетів (М. Коноплицької, А. Міцкевича, Л. Кондратовича), присвячуючи їх своїм друзям та знайомим у Харкові. Це передусім поляки, серед яких
М. Пржикуцька, Аліна Штральковська, Казимир
та Марина Здановичі, Казимир Тарасевич, а також
його дружина Анна Горська [7].
Робота в галузі пісенно-романсових жанрів
наштовхнула К. Горського на ідею створення опери на польський національний сюжет. Паростки
цього задуму, як свідчить епістолярна спадщина

розділ

композитора, виникли ще на початку 1900-х років.
З цього приводу М. Жура наводить рядки з листа
М. Іпполитова-Іванова І. І. Слатіну: «Передайте,
Костеньке, что я жду его манускрипта…» Цього
листа датовано 4 вересня 1901 року, а йдеться в
ньому про оперу «Маргер» [7].
Оперний жанр, як відомо, у стилістичному
плані є компендіумом всіх інших родів і видів
вокальної музики. Тому саме в цьому жанрі
комплексно розкривався талант К. Горського як
вокального композитора. Опера «Маргер», лібрето
якої А. Міцкевич у співавторстві з В.Сирокомлею
писали ще 1853 року для С. Манюшка, за жанровими ознаками була епічною драмою, що мало
узгоджувалося з декадентською спрямованістю
новітнього мистецтва (мається на увазі 1900–
1910-ті роки). Тому К. Горському, який завершив
створення клавіру цього твору 1905 року (його
факсиміле зберігається у Харківській державній
науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка), так і
не вдалося побачити свій твір на сцені. Оперу
поставили лише 1927 року силами польських музикантів, спочатку у Варшаві, а згодом у Познані.
Зараз завдяки старанням української і польської сторін відбувається справжній ренесанс
виконавських репрезентацій творчого доробку
К. Горського-композитора. Серед великих форм
його вокально-інструментальної та театральної
музики, поряд з названими вище духовними та
світськими кантатами й хоровими концертами, потрібно згадати його другу оперу — «За
хлібом» на власне лібрето за мотивами новели
Г. Сенкевича, яка репрезентує жанр двоактної
камерної опери.
Підводячи деякі підсумки, зазначимо, що
К. Горський не тільки приділяв велику увагу своїй
композиторській діяльності, яку вважав не менш
престижною, ніж виконавська, але й прагнув до широкого охоплення музичних жанрів, плідно працював
у галузях інструментальної, вокальної творчості, а
також театральної музики. Суттєвою рисою композиторського мислення К. Горського у плані його
етико-естетичних установок та поглядів було поєднання двох музичних менталітетів: польського та
українського, а також впливів двох релігійно-конфесійних світобачень: католицького та православного.
Залишаючись набожним католиком, про що
свідчать наявні на сьогоднішній день матеріали
епістолярного та меморіального змісту, К. Горський був одним із небагатьох музикантів Харкова
зламу XIX–XX століть, для кого культура і побут
його другої Батьківщини були не менш важливими, ніж польські та литовські, що їх він вивчав і
знав на рівні ментальної свідомості. Ця специфіка
відображувалася і на музичній мові його творів,
яка частіше за все тяжіла до симбіозу вокальної
та інструментальної інтонацій. Саме тут, у царині
вокального інтонування та його екстраполяції на
інструментальну сферу, слід вбачати основу композиторського стилю, котрий був, як уже зазначалося, багато в чому продовженням і наслідком
виконавської майстерності К. Горського.
Висновки:
1. Проведений у статті аналіз фактів та
свідоцтв щодо діяльності К. Горського як компо-

зитора свідчить про поєднання у його стилі двох
музично-мовних векторів: польського та українського. Перший із них позначається, зокрема, на
переважанні латинського та польського текстів
у творах на сакральну та світську тематику, а
другий — у використанні старослов’янських
текстів та української музичної лексики. У загальностильовому плані твори К. Горського тяжіють
до романтичного світовідчуття і базуються на
модифікованій тонально-гармонічній системі.
2. У жанровій площині твори К. Горського
досить різноманітні й охоплюють простір від мініатюр до великих форм. Жанрову спрямованість
у стилі композитора багато в чому визначала його
виконавська спеціалізація як скрипаля-віртуоза,
диригента та концертмейстера. Звідси, зокрема,
походять віртуозні скрипкові п’єси, каденції у
класичних скрипкових концертах, майже постійна
присутність скрипки в кантатних творах. Серед
великих форм поряд із кантатами та хоровими
концертами К. Горським створено дві опери, в
яких узагальнюються його досягнення в галузі
вокально-інструментальних жанрів та театральної музики. І все ж найбільшу «питому вагу» в
його творчості мають пісні та романси, котрих
налічується більш як сто.
3. Щодо етапів творчого шляху К. Горськогокомпозитора в межах харківського періоду, то у
статті визначено наступні три етапи: початковий,
коли інтереси автора групувалися навколо скрипкової музики; зрілий, що знаменується створенням
духовних та світських вокально-хорових творів;
синтезуючий, для якого характерним є опанування
оперного жанру та акцентування камерно-вокальної сфери як передумови останнього.
Перспектива подальших досліджень
заявленої в даній статті теми полягає в поглибленому розгляді кожного з напрямів та жанрів
творчості К. Горського-композитора, зокрема
галузі вокальних жанрів у їхній сольно-камерній,
ансамблево-концертній та хоровій репрезентаціях. Потребують окремого розгляду та порівняння
його духовні та світські твори, у тому числі у
зв’язку з конфесійною католицькою і православною специфікою та особливостями відтворення
різних вербальних мов — латини, французької,
старослов’янської, української.
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