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українська шкільна ДраМа ХVіі–ХVііі століть:  
ПроБлеМа інтерПретаЦії Музичного коМПонента

Анотація / Abstract

У статті йдеться про те, що поява шкільного театру в Україні наприкінці хVІ ст. була результатом формування 
української культури відкритого типу і створення умов зближення та її взаємодії з «латинськими» культурами. це 
проявилося у школі нового типу – слов’яно-греко-латинській, в якій запровадили шкільні вистави і при цьому вико-
ристовували досвід польських та західноєвропейських шкіл. Підкреслено, що в українських школах хVІІ–хVІІІ ст., 
як і в «латинських», виставлялася переважно духовна драма з використанням музичного компонента. Наголошено, 
що спеціального розгляду потребує проблема інтерпретації цього компонента в українській шкільній драмі, зокрема, 
у контексті барокової культури. Таке дослідження ускладнюється відсутністю спеціальних нотних записів у руко-
писах драм. Встановлено, що численні ремарки в драмах та вербальні тексти музичних номерів дають можливість 
скласти повне уявлення про роль музики в драмах. На основі аналізу ремарок у 28-ми драмах подано відомості про 
основні маркери звучання в них музики, про персонажів, які в них співали й грали на інструментах, а також танцю-
вали. Подано відомості про використання української духовної музики в драмах. У кожній з драм звучав спів хору, 
який у більшості з них виступав як персонаж. Наголошено на тому, що в підході до використання хору в драмі автори 
спиралися на засади поетичних курсів, які дотримувалися античної теорії. Розкрито значну драматургічну роль спі-
вів хору в «комедії на день Рождества христова» димитрія Туптала: тісний зв’язок хору з фабулою та основними 
темами драми, виконання ним різних драматургічних функцій – прославлення, сповіщення, співчування, оплакуван-
ня, засудження, розважання. Встановлено використання автором драми деяких засад музичної драматургії, зокрема 
лейтмотивів. Робиться висновок, що твір димитрія Туптала представляє жанр «драма з музикою». З такого жанру 
розпочалася італійська опера в хVІ ст. Твір димитрія Туптала можна вважати предтечею української опери. 

Ключові слова: шкільна драма, драма з музикою, інтерпретація, спів хору, драматургія, антична теорія.

The article is about the fact, that the emergence of school theatre in ukraine from the late 16th century has been the 
result of formation of ukrainian culture of the public model and the creation of conditions of rapprochement and its interac-
tion with Latin cultures. It is shown in the new-type school – the Slavic-Greek-latin. School performances are introduced in 
it. at the same time the experience of Polish and West european schools is used. It is emphasized, that in ukrainian schools 
of the 17th–18th centuries, like in the Latin ones, mainly the    ecclesiastical drama with the use of musical component is 
presented. It is also important, that the problem of this component interpretation in ukrainian school drama requires a spe-
cial consideration, in particular, in the baroque culture context. Such research gets complicated with the lack of specialized 
music records in the dramas manuscripts. It is ascertained, that numerous stage directions in the dramas and verbal texts of 
musical numbers enable to form complete notion on the music significance in dramas. according to the analysis of the stage 
directions in 28 dramas the information on the main markers of music sounding in them, the characters, singing and playing 
on the instruments and also dancing in them, are proposed. The facts of ukrainian ecclesiastic music use in the works are 
suggested. The Chorus singing sounds in each of the dramas. The chorus is used mainly as the character. It is emphasized, 
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that in the approach to the Chorus use in drama the authors have based themselves on the principles of poetical courses, 
following the classical theory. Significant dramatic importance of the Chorus singing in the Comedy on the Christmas Day by 
Dymytriy tuptalo is shown. It includes Chorus close connection with the drama plot and the main themes, the execution 
of various dramatic functions by it, like the glorification, notification, compassion, mourning, condemnation, entertaining. 
The use of some principles of musical drama, leitmotifs in particular, by the plays author is established. It is concluded, that 
the work by Dymytriy tuptalo is referred to the genre drama with music. The Italian opera has been started from such a genre 
in the 16th century. The Comedy by Dymytriy tuptalo can be considered as the ukrainian opera forerunner.

keywords: school drama, drama with music, interpretation, Chorus singing, drama, classical theory. 

Поява шкільного театру в Україні була 
результатом перебудовчих процесів, які 
почалися наприкінці хVІ  ст. Вони поляга-
ли у формуванні української культури від-
критого типу, у  якій створилися умови для 
зближення та взаємодії з «латинськими» 
культурами. це проявилося у запроваджен-
ні в Україні школи нового типу  – слов’яно-
греко-латинської (острозька академія, брат-
ські школи, колегіуми, києво-Могилянська 
академія), яка, з  одного боку, спиралася на 
культурні традиції київської Русі, а  з дру-
гого, – орієнтувалася на польські та захід-
ноєвропейські школи, зокрема єзуїтські. 
Перебудова шкільної освіти ґрунтувалася 
на розширенні програм за рахунок введен-
ня латинської мови, предметів «семи віль-
них наук». до новацій слід віднести викла-
дання курсів поетики і риторики (латин-
ською мовою) та запровадження шкільних 
вистав. Вони з’явилися в Україні наприкінці 
хVІ ст. й існували протягом хVІІ – середи-
ни хVІІІ ст. 

Провідне місце в шкільному театрі посі-
дала києво-Могилянська колегія (академія). 
Викладачі курсів поетики і риторики писали 
драми й ставили їх зі студентами. У засвоєнні 
«чужого» в освітній сфері особливо важли-
вою була наявність на українській території, 
крім православних шкіл, також католиць-
ких, зокрема єзуїтських, духовних закладів. 

В українському шкільному театрі вистав-
ляли переважно духовну драму на християн-
ську релігійну тематику. Її автори засвоюва-
ли досвід західноєвропейської та польської 
драм. духовна драма в «латинському» про-
сторі пройшла значний шлях розвитку: від 
середньовічної драми, представленої жан-
рами містерій (різдвяні, великодні), міра-

клів, мораліте, до духовної драми, позначеної 
новими стильовими рисами. 

З  появою світської ренесансної драма-
тургії, перших зразків опери в Італії хVІ ст. 
(«драма з музикою»), духовна драма в краї-
нах європи не припинила свого існування. 
Від середини хVІ ст. формується новий стиль 
«латинської» духовної драми, яка згодом 
стала явищем барокової культури. одним з 
осередків функціонування таких драм був 
шкільний театр, який відіграв помітну роль 
у культурному житті багатьох країн європи. 
Він не тільки виконував навчальну функцію 
і служив важливим засобом морально-дидак-
тичного та естетичного виховання, – істотна 
його роль була в тогочасному релігійно-полі-
тичному протистоянні. 

У  шкільній драмі «латинського» та 
слов’яно-православного простору прояви-
лася характерна для барокового мистецтва 
риса  – поєднання середньовічних тради-
цій (використання жанрів містерії, міра-
клі, мораліте) з  виразовими особливостями 
барокового стилю.

Українську шкільну драму кінця хVІ  – 
середини хVІІІ  ст. досліджували переваж-
но літературознавці. дехто з них відзна-
чав наявність у ній музичного компонен-
та. Так, В. Перетц писав, що спів у драмах 
«посилював благочестиві настрої глядачів» 
і включався «незалежно від вимог драма-
тургії  – там, де тільки було можливо» [6, 
с. 90–91]. На музичний компонент у драмі 
звернули увагу й музикознавці. о. шреєр-
Ткаченко в «Історії української музики» 
вказує на деякі київські драми, в  яких зву-
чав спів [18, с.  107–109]. дещо розширила 
уявлення про роль музики в драмі стаття 
л.  Архимович: «старинный музыкальный 
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театр Украины» [1]. У  ній наведено деякі 
спостереження стосовно джерел музичних 
номерів драм, а  також про роль цих номе-
рів у драматургії творів. У  моїй монографії 
«Українська шкільна драма і духовна музика 
хVІІ  – першої половини хVІІІ  ст.» шкіль-
на драма розглядалася в контексті духовної 
музики хVІІ–хVІІІ ст. [2]. При подальшому 
вивченні української шкільної драми спе-
ціального дослідження потребує проблема 
інтерпретації музичного компонента в укра-
їнській шкільній драмі, зокрема, і в контексті 
барокової культури.

дослідження шкільної драми з погля-
ду інтерпретації музичного компонента 
ускладнене відсутністю спеціальних нот-
них записів у їх рукописах (за винятком 
одного музичного номера з драми, яка зна-
йдена в курсі риторики). Проте знайомство 
з текстами драм (ремарками, вербальними 
віршованими текстами музичних номерів) 
переконує, що музична складова відігра-
вала досить значну роль у цих виставах. 
для повного уявлення про цей вид теа-
трального мистецтва потрібна інтерпре-
тація музичного компонента в кожній зі 
збережених драм. для її здійснення необ-
хідне виявлення в текстах драм музичних 
артефактів (вокальних, інструментальних, 
танцювальних). Інтерпретація полягає у 
визначенні місця музичного компонента в 
композиції драми, його ролі в розкритті ї ї 
теми і фабули та його впливу на жанрову 
специфіку твору.

З  метою реалізації поставлених завдань 
досліджувалися ремарки, які досить чис-
ленні в текстах драм; проводився аналіз 
вербальних віршованих текстів музичних 
номерів і здійснювалася їхня інтерпретація 
в контексті драматургії творів, а також про-
водилися пошуки їхніх нотних записів.

При інтерпретації музичного компонен-
та шкільної драми як духовної необхідно 
спиратися на вчення християнської церкви, 
враховувати підходи до драм, які викладені в 
курсах поетики, а також специфіку розвитку 

західноєвропейської та польської духовних 
драм і зв’язки з ними української драми.

Авторами більшості збережених укра-
їнських драм були професори києво-
Могилянсь кої академії, зокрема, Митрофан 
довгалевський, Феофан Прокопович, 
лаврентій Горка, Георгій кониський, 
сильвестр ляскоронський, а  також її випус-
кники  – дмитро Туптало (згодом митро-
полит Ростовський), Мануїл (Михайло) 
козачинський. частина драм анонімна. 
На цей час опубліковано тексти 58  україн-
ських драм, які в хVІІ–хVІІІ  ст. входили до 
репертуару українського шкільного театру  
[16, с. 503]. 

Функціонуючи протягом кінця хVІ  – 
хVІІІ  ст., шкільний театр зазнавав певних 
змін, що позначилося на еволюції драми  – 
від ранніх форм до більш зрілих. хоч це 
була переважно духовна драма, проте вже 
на початку хVІІІ  ст. зароджувалися ознаки 
світської драми.

Паростки духовної драми в Україні 
з’явилися ще наприкінці хVІ ст. у вигляді тво-
рів діалогічного характеру, які виставлялися 
в церквах, у  приміщеннях шкіл. сценічні 
драми з’явилися у хVІІ ст. Вони були пов’язані 
з середньовічними жанрами: містерії – різд-
вяні та великодні цикли, а  також міраклі 
та мораліте. На початку хVІІІ  ст. з’явилися 
драми з українською історичною темати-
кою: уведення Володимиром святославичем 
християнства в Русі-Україні (трагедокомедія 
«Владимир» Феофана Прокоповича); націо 
нально-визвольна боротьба під керівни-
цтвом Богдана хмельницького («Милость 
Божія» невідомого автора).

Про наявність музичних артефактів у дра-
мах свідчать численні ремарки, зафіксовані 
в кожній зі збережених драм. Маркерами 
музичного звучання в драмах є такі ремарки: 
пініє (пѣніе), кант, cantus, спів хору. Подібні 
назви музичних номерів наявні в польських 
та західноєвропейських шкільних драмах, 
переважно chorus, іноді cаntus. Тільки в одній 
з українських драм кінця хVІІІ ст. польською 
мовою «Komedia uniatów z Prawosławnemi» 
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сави стрілецького є музичний номер з 
позначкою «арія».

З  ремарок довідуємося про дійових осіб, 
які співали в драмах, а  також про гру на 
інструментах і танці. Найчастіше згадуєть-
ся про спів хору ангелів. У  драмах звучав 
спів й інших персонажів: біблійних (йосиф 
з Никодимом виступали дуетом у траге-
докомедії сильвестра ляскоронського), 
давида – у різдвяній драмі (без назви, невідо-
мого автора); соломона – у «слові о збурен-
ню пекла». Іноді трапляються співи також 
давньогрецьких міфічних героїв: орфея  – 
у  трагедокомедії с.  ляскоронського, Музи 
та Аполлона – в історичній драмі «Милость 
Божія». дуетом виступали й такі персонажі, 
як смерть і диявол у драмі про царя Ахаву. 

У шкільній драмі використовувався баро-
ковий принцип відображення: персонажі 
заміщувалися алегоричними постатями. 
Замість Всевишнього Бога  – «Всемогутня 
сила», «Мудрість», «Гнів Божий»; замість 
христа – «Милість Божа». деякі алегорич-
ні персонажі співали в українських шкіль-
них драмах: у  великодній драмі (без назви) 
початку хVІІІ ст. звучав спів душі Грішної, 
а  в драмі «царство Натури людской»  – 
«Плач Натури людской». 

З  ремарок і вербальних текстів україн-
ських драм довідуємося про використання в 
них гри на музичних інструментах, а  також 
танців. У деяких драмах відзначається гра на 
гуслях. У трагедокомедії с. ляскоронського 
на гуслях грав орфей [11, с. 311]. цей інстру-
мент міг звучати в ансамблі з сопілкою. У драмі 
«Торжество естества человѣческаго» але-
горична постать «Побѣда христова» декла-
мувала: «Мнѣ паче всѣх достойно днесь тор-
жествовати, со свѣрилми и гусльми гойно 
ликовати» [11, с. 270]. У шкільній драмі вико-
ристовувалися й інші інструменти: цівниця 
(старовинний духовий інструмент), кимвал 
і тимпан (старовинні ударні інструменти). 
У  різдвяній драмі невідомого автора, як 
зазначено в ремарці, «давид пріем цѣвницу 
и гусли играет посреди дѣв тимпаниць» 
[12, с.  198]. Низка інструментів згадується 

у виступі дійової особи сербії («серблія») 
в драмі М.  козачинського «Трагедія, сирѣч 
Печальная повѣсть»: 

«Пріимите вси псалом, и дадите тимпан,
Вси воспойте и пойте, ударяйте в кимвал. 
Пойте в трубы рожаны, составите лики
старцы с юнотами, малы и велики» [17, с. 69].

Ремарка в драмі-міраклю «Geclamatoi de 
S.  Canth Genio» вказує на використання гри 
на цитрі: «Нis pulsantur cytharae» («хай тут 
грають цитри»). особливо примітний факт 
використання цимбалів і скрипок, типових 
для українського народного музикування, 
у драмі «Про олексія, чоловіка божого» неві-
домого автора. У сцені «іграніє свадбы» пода-
на така ремарка: «Ту цымбалысты и скрыпки 
играют; потым мужики на свадбу к музыкам 
приходят и пьют и играют» [13, с. 146]. 

Ремарки засвідчують, що в деяких дра-
мах спів поєднувався з танцем. У  драмі 
«Владимир» Феофана Прокоповича на це 
вказує ремарка: «Ідоли зо жерцями, поющи-
ми піснь скачут» [8, с.  274]. У  кінці драми 
«слово о збуренню пекла» співав і танцю-
вав соломон (ремарка: «соломон скачучи 
почал спѣвати» [10, с. 163]), а в драмі «Про 
царя Ахаву та пророка Іллю» співали й тан-
цювали смерть з дияволом. У  трагедоко-
медії лаврентія Горки «Іосиф Патріарха» 
(поставлена в київській академії 1708  р.) 
наприкінці ІV дії під час співу «Всяка слава 
пребогата» виконувався пантомімічний 
танець, моралізуючий зміст якого пода-
ний у ремарці: «Младенци аравицстіи ска-
чуше в своем ликованіи являют, як оскор-
би и пѣчали не токмо убогих и багатих, но 
царей превисоких во дни и нощи, во снѣ и 
на явѣ многовидно смущают и мучат» [14, 
с. 412–413]. У рукопису подана схема танцю: 
«образ хору, як муринчики [негренятка.  – 
Л.  К.] скакали». Виходячи зі схеми (див. [2, 
с.  59]), у  ньому брало участь 12  осіб, а  така 
кількість людей була характерна для хору в 
античних трагедіях [3, с. 43].

Ремарки подають важливу інформацію 
про залучення до драм існуючих на той час 
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українських музичних творів. У таких випад-
ках ремарки подають початкові слова тек-
стів, як наприклад: «співати Слава в вышних 
Богу» (декламація Памва Беринди «На рож-
дество Господа Бога и спаса нашего Ісуса 
христа вѣршѣ»). «слава во вишних Богу» 
є різдвяною стихирою  – монодичний цер-
ковний піснеспів української церковної тра-
диції (православної та греко-католицької). 
крім цього, в  українських драмах викорис-
товувалися й інші церковні монодичні пісне 
співи: різдвяний ірмос «Христос раждаєт-
ся, славите» (димитрій Туптало «комедія 
на день Рождества христова»), стихира на 
Успіння Богородиці «Обрадованная, радуй-
ся, с  тобою Господь» та ірмос на Успіння 
Богородиці «Ангели успеніє пречистая зряше» 
(димитрій Туптало «комедія на Успіння 
Богородиці»), стихира на Благовіщення 
Богородиці «Благовѣствуй, земле, радость 
велия, пойте, небеса Божию славу» (ури-
вок з різдвяної драми), «Свят, свят, свят 
Господь Саваоф», «Тебе Бога хвалим» (драма 
«Боротьба церкви з дияволом»), «Святий 
Боже, святий крѣпкий» (драма «Про 
олексія, чоловѣка Божого»), «Аллілуя» 
(драма «Ужасная измѣна сластолюбнаго 
житія»), псалом «На рѣках Вавилонских» 
(Г.  Щербаківський «Трагедокомедія, наре-
цаемая Фотій»). Усі ці піснеспіви зафіксо-
вані в українських кодексах монодичного 
церковного співу  – нотолінійних ірмолоях 
кінця хVІ – хVІІІ ст.

Використовували в драмах і поширені 
в українському середовищі духовні пісні  – 
канти. У  деяких ремарках повідомлялося 
про спів наведеного вербального тексту 
на мелодію, очевидно, популярного канта. 
Наприклад, у  «комѣческом дѣйствіи» 
Митрофана довгалевського, як зазначає 
ремарка, кант «Нинѣ внемлѣте словеса сія» 
співався «на тон» «коли дождуся весела». 
Текст цієї пісні, а можливо, й музика належа-
ли Феофану Прокоповичу [7]. кант «коли 
дождуся весела» зафіксований у багатьох 
збірниках духовних кантів. В уривку з різдвя-
ної драми ремарка зазначає: «Тут заспѣвают 

“о Маріє и дѣвице пречистая”». цей духо-
вний кант також знаходимо в рукописних 
збірниках кантів.

У  «Богогласнику» хVІІІ  ст., який фік-
сує духовні пісні, а  також у збірниках кан-
тів хVІІ–хVІІІ  ст. вдалося віднайти музич-
ні записи «пѣніи» з українських драм: 
«Глас слышав  – в Рамѣ Рахили рыдаше», 
«Ангел пастырем вѣстил», «Нинѣ весь мир 
да играет» з «комедії на день Рождества 
христова» димитрія Туптала; «Тебе слава 
и держава, всемогущий Боже» з  «дѣйствія 
на Рождество христово»; «два рази слѣп, 
кто впред на смерть не взырает» з драми 
«Воскресеніе мертвых» Георгія кониського 
(детальніше див.: [2, с. 22].

для інтерпретації драматургічної функ-
ції музичних номерів доцільно звернутися 
до поетичних курсів, які розглядали питан-
ня ролі хору в трагедії. Збереглося близь-
ко двох десятків таких рукописних курсів 
хVІІ – першої половини хVІІІ ст., частина з 
яких походить із києво-Могилянської акаде-
мії. дослідження українськими вченими цих 
поетик показало, що їхні автори спирали-
ся на античну теорію (поетики Арістотеля, 
Горація), враховували досвід ренесансних та 
барокових західноєвропейських і польських 
поетик хVІ–хVІІ ст. Найбільший авторитет 
у києво-Могилянській академії мали італій-
ські ренесансні поетики М.  д.  Віди «Про 
поетичне мистецтво» («De arte poētika», 
1527  р.) та Ю.  ц.  скалігера «Поетика в 
семи книгах» («Poēticеs libri septem», 
1561 р.), а також посібник єзуїта я. Понтана 
«Поетичні настанови» («Poēticarum 
intutionum», 1600 р.) [4, с. 172]. 

хоч українські автори поетик орієн-
тувалися на світські античні вистави (а  в 
українському шкільному театрі в основно-
му виставляли духовну драму), між теоре-
тичними положеннями поетик та практи-
кою шкільного театру можна помітити пев-
ний зв’язок, що стосується характеристики 
жанрів, композиції драм та особливостей 
використання в них хору. У  цих питаннях 
українські та західноєвропейські поетики 
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орієнтувалися на давньогрецьку трагедію. 
Відомо, що вона виникла як хоровий спек-
такль. На ранньому етапі давньогрецька тра-
гедія нагадувала хоровод-кантату [3, с.  18]. 
есхіл і софокл розширили діалогічну час-
тину трагедії і тим самим наблизили її до 
драматичного спектаклю. При цьому вони 
зберегли за хором активну участь. 

У  західноєвропейських та українських 
поетиках епохи бароко простежується різ-
ний підхід до хору в драмах. одна група 
авторів вважала, що виступи хору пови-
нні бути тісно пов’язані зі змістом драми і 
становити невід’ємну її частину, а  тому, на 
їхню думку, хор може звучати в будь-якому 
місці драми. Натомість друга група авторів 
дотримувалася думки, що хор може звуча-
ти після дії та наприкінці драми і не мати 
прямого зв’язку з її фабулою. Про це свідчать 
італійські поетики, які були відомі в києві: 
Ю.  ц.  скалігера та А.  доната «Мистецтво 
поетики» («ars poēseos…», 1656  р.). Такі 
два підходи до використання хору в драмах 
простежуються і в українських поетиках.

Про тісний зв’язок виступів хору з фабу-
лою драми писав в українській «Поетиці» 
І.  хмарний («Officina praestantissimae artis 
Poēticae…», 1726–1727  рр.): «хор  – це час-
тина драматичного твору, яка виконується 
після дії або передує їй; вводиться після 
суперечок; хор визначається також як час-
тина драматичного твору, яка виконується 
під час дії» [19, арк. 53]. Він визначає також 
функції хору в драмі й посилається на тра-
гедії сенеки: «Звичайно хор має свою тему, 
яка пов’язана з головною оскільки, оскільки 
є її частиною, іноді дійсно віддаляючись від 
неї <…>, іноді хоровий спів у деякій мірі зба-
гачує драматичну дію, що породжує багато 
побічних тем, як, наприклад у сенеки; хорові 
багато що дозволяється, однак хор виконує 
функцію одного актора» [19, арк. 53 зв.] 1.

Поетика М.  слотвінського 1726–
1727 років констатує, що «хор – це частина 
трагедії, у якій або співом, або інструментом, 
або розмовою про щось радять, хоробрість 
звеличують, пороки засуджують» [9, с. 41].

У  західноєвропейських та українських 
поетиках приділялася увага й танцюваль-
ним виступам, які використовували в дра-
мах. У цьому питанні автори також спирали-
ся на традиції античного театру, в якому спів 
хору супроводжувався танцем. 

Таким чином, у  питанні про роль хору 
в трагедії (співи і танці) українські автори 
спиралися на античну теорію і драму. як 
показало наше дослідження, таке ставлен-
ня до хору в курсах поетик позначилося і 
на практиці українського шкільного театру, 
зокрема, на драматургічних функціях музич-
них номерів.

Наявність у драмах вербальних текстів 
музичних номерів дає можливість склас-
ти уявлення про драматургічну роль у них 
музичного чинника. Таке дослідження 
показало, що в переважній більшості драм 
(28) звучав спів хору, але використовува-
ли його по-різному. У  більшості драм спів 
виконувався в різних місцях дії, трапля-
ються й повністю музичні сцени, як напри-
клад, 5-та і 8-ма сцени ІІІ дії трагедокомедії 
с.  ляскоронського, 7-ма сцена І  дії велико-
дньої драми «царство Натури людской» 
та  ін. У  них співи хору тісно пов’язані з 
фабулою драми, її основною темою. У значно 
меншій частині драм спів хору використову-
вався лише наприкінці дій або сцен і не брав 
активної участі в розгортанні подій. саме 
про такі два підходи до використання хору в 
драмах писали курси поетик.

Прикладом значної ролі музичного ком-
понента в драматургії твору може бути 
«комедія на день Рождества христова» 
димитрія Туптала  – відомого українського 
церковного діяча, письменника, богослова, 
агіографа і проповідника. Зупинимося на 
інтерпретації музичних номерів цієї драми, 
встановлюючи їхню роль в драматургії 
твору, в розкритті його фабули, теми та жан-
рової специфіки. 

Точна дата написання «комедії на день 
Рождества христова» димитрія Туптала  – 
невідома. В одному з її списків зазначено, що 
вистава відбулася 27  грудня 1702  року [12, 
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с. 39]. У 1702 році димитрій Туптало за нака-
зом Петра  І був призначений митрополи-
том Ростовським та ярославським. У Ростові 
того ж року він відкрив школу на зразок 
українських, у якій, імовірно, була поставле-
на ця різдвяна драма. 

Автограф «комедії на день Рождества 
христова» димитрія Туптала не зберігся, 
існує низка її списків, зроблених у Росії. Мову 
та правопис тексту драми в цих списках, на 
думку В.  Рєзанова, «дуже зрусифіковано». 
«Тільки-ж незважаючи на таку свою зруси-
фіковану редакцію, різдвяна драма димитрія 
Туптала все-ж лишається пам’яткою україн-
ської драми, бо крізь її великоруську редак-
цію дуже добре можна побачити українську 
першооснову» [12, с. 39]. 

«комедія на день Рождества христова» 
складається з антипрологу, прологу, епілогу 
та 18 з’яв («явленій»). У драмі діють міфічні, 
біблійні та алегоричні персонажі. Музичний 
компонент бере участь у значній кількос-
ті з’яв: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12. основними 
ремарками, які маркерують музичний ком-
понент, є  «пѣніе», що означало спів хору. 
У  10-й  з’яві автор називає музичний номер 
«кантом». хор у цій драмі виступає як один 
з її персонажів. 

димитрій Туптало поєднав у драмі ста-
розавітні мотиви про гріхопадіння перших 
людей із сюжетом Різдва христового. У драмі 
переплітаються дві теми: мінливість світу та 
гординя Ірода, що приводить його до злочи-
ну й смерті. З цим пов’язане проведення двох 
сюжетних лінії, контрастних за морально-
етичним змістом: сакральної  – народження 
Ісуса христа, та егоїстично-жорстоких діянь 
Ірода. У розкритті цих двох сюжетних ліній 
активну участь бере спів хору. 

сакральна сюжетна лінія розпочинається 
з першої з’яви. середньовічні містерії досить 
детально розкривали різдвяні події на сцені. 
Натомість автори шкільних поетик і драм 
вважали, що не все можна зображати на сцені. 
Так, заборонялися виступи Всевишнього 
Бога, Ісуса, Богородиці, яких заміняли але-
горичні персонажі. Не можна було виставля-

ти на сцені «священні таємниці віри, непри-
стойні та занадто жорстокі події» [12, с. 50] 
тощо. Ілюстрацію цього бачимо в першій 
з’яві драми. Замість показу сюжетної ситуа-
ції Благовіщення (що передувала народжен-
ню Ісуса христа) автор створює алегоричну 
сцену за участю хору, яка розкриває значен-
ня народження Ісуса христа як спасителя 
роду людського. У  сцені беруть участь але-
горичні персонажі  – Земля, Небо, Милість 
Божа, Милосердя, Ворожнеча, або Заздрість. 
Земля страждає через гріхопадіння праот-
ців і прагне поєднатися з Небом. Ремарка 
зазначає, що хор співає «христос раждается 
славите», який сповіщає про народження 
христа. Милосердя проголошує об’єднання 
Землі і Неба, після цього хор виконував 
інший піснеспів  – «слава в вишних Богу». 
У тексті цього піснеспіву йдеться про наро-
дження «младенца» (спасителя людства), 
якого прославляють ангели. через його 
народження мав настати мир на землі та 
«во человѣцех благоволение». У цій сцені, за 
участю співу хору, проводиться центральна 
в християнському вченні ідея про спасенну 
роль христа на Землі. через те, що Бог став 
людиною в особі Ісуса христа, відбулося 
поєднання Землі і Неба.

димитрій Туптало залучав до цієї сцени 
два церковні монодичні різдвяні піснеспі-
ви – ірмос «христос раждается, славите» та 
стихиру «слава во вишних Богу», які зафік-
совані в українських нотолінійних ірмо-
лоях. ці піснеспіви в драмі мали важливу 
драматургічну функцію: вони повідомляли 
про народження Ісуса христа і прославляли 
Всевишнього Бога. цілком імовірно, що при 
виставленні цієї драми звучали й інші моно-
дичні піснеспіви з різдвяної служби, оскіль-
ки на це вказує ремарка («Пѣніе: “слава в 
вышних Богу !” и прочая»).

сакрально-різдвяна сюжетна лінія розви-
валася в 3-й і 4-й з’явах, у яких беруть участь 
пастухи. У  третій з’яві, судячи з ремарки, 
пастухи почули спів ангелів: «Запоют агге-
ли, а  они забудутся куси в ротах. думают 
долго, один на одного смотрить, не скоро в 
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небо» [12, с.  101]. (Текст співу не подано). 
З’являється Ангел, який сповіщає про наро-
дження спасителя людського роду від діви 
Марії поблизу Вифлеєма в яслах у вертепі. 
Ангел закликає їх іти до новонародженого і 
віддати йому шану. З’ява закінчується співом 
хору: 

«Аггел пастырем вѣстил: 
христос ся вам днес родил» [12, с. 105].

У  співі хору йдеться про те, що вже від-
булося на сцені й сповіщається про події 
наступної з’яви. Текст цього музично-
го номера, як пише В.  Рєзанов, димитрій 
Туптало запозичив з польського зразка 
«anioł pasterzom mówil», який виконувався 
у польській різдвяній драмі. Польський варі-
ант  – це переклад німецької пісні, яка, оче-
видно, була першоджерелом [12, с. 44–45].

У  4-й з’яві, яка розробляла мотив відвіду 
вання пастухами новонародженого Ісуса, 
звучав спів у вертепі («Пѣніе у вертепі»): 

«Нынѣ весь мир да играет:
дѣвая христа раждает» [12, с. 106].

сценічна ситуація відображається через 
спів хору, в  якому йдеться про те, що пас-
тухи побачили у вертепі: новонародженого 
Ісуса, діву Марію, йосипа. Принцип відо-
браження, типовий для поетики бароко, був 
характерний для шкільного театру [15, с. 66].

Подібну драматургічну функцію викону-
вав спів хору наприкінці 7-ї з’яви, у якій три 
царі-волхви вітають Ісуса у вертепі. У  тек-
сті співу хору «Весь мир нынѣ веселится, 
веселися» [12, с. 121] відображаються події, 
що відбулися у вертепі: прихід трьох царів, 
вручення ними подарунків Ісусові та його 
величання. 

Таким чином, співи хору, що звучали в 3, 
4 та 7-й з’явах, є  важливою драматургічною 
складовою у розкритті сакральної сюжет-
ної лінії, пов’язаної з мотивом народження 
Ісуса христа. У цих «вертепних» співах від-
творений схожий емоційний стан радості й 
веселості з приводу народження спасителя.

Значну роль відіграє музичний чинник 
також у розкритті другої сюжетної лінії про 
діяння Ірода. спів хору використано при 
розробленні контрастних сюжетних моти-
вів: царської величі Ірода, оплакування мате-
рями загиблих дітей, а також покарання Ірода 
за його злочин. У 6-й з’яві автор показує Ірода 
в царській обстановці, в оточенні сенаторів, 
які його прославляють, відзначаючи могут-
ність та довговічність його влади («Буди ты 
побѣдоносный, долговѣстно носящи вѣнец 
свѣтоносный»). Такі слова сенаторів про 
довговічну владу радують Ірода. Він зверта-
ється до співаків: «Пѣвцы! сладкїа гласы в 
устах растворѣте, Господина своего пѣснми 
веселите». Звучав спів («пѣніе»):

«Апполлїо! Музы! сѣмо поспѣшѣте,
сладкїа пѣсни с нами воскликнѣте!» 
      [12, с. 112].

Ірод просить заспівати ще щось інше. 
Виконується друге «пѣніе»:

«Іо! Іо! восклицайте.
Ірода увеселяйте!»

У  розважальних співах хор, виконуючи 
функцію васала Ірода, прославляв царя, для 
якого настав «золотий час», і  бажав йому 
торжествувати «в род и род». хор закли-
кав грецький богів музики Аполлона і Музу 
співати разом з ними, а  грецького поета і 
музику Аріона  – грати на струнах, очевид-
но, на кітарі. У  цій сцені, можливо, вико-
нувалася інструментальна музика. Перший 
музичний номер  – «Апполлїо! Музы! сѣмо 
поспѣшѣте», що передає стан торжествуван-
ня Ірода, потім буде повторений в 11-й з’яві за 
іншої сюжетної ситуації. 

Музичний компонент наявний під час 
розроблення сюжетного мотиву злочинства 
Ірода, а  саме  – оплакування вбитих немов-
лят. Ірод, дізнавшись про народження ново-
го царя у Вифлеємі й прагнучи зберегти свою 
владу, наказує воїнам вбити дволітніх дітей: 
«избѣте двоюлѣтны і вощше отрокы, да 
межды тыми новый царь убиен будет. Моя же 
вѣчна слава в целости пребудет» [12, с. 127]. 
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командир воїнів висловлює готовність вико-
нати наказ Ірода. Після цього наприкінці 
8 з’яви звучало «пѣніе»:

«Глас слышав – в Раме Рахили рыдаше,
яко любезных час сиі не выдяше
Вопль испускаше» [12, с. 128].

«В Рамі чути голос, плач і тяжке ридання: 
то Рахіль плаче за дітьми своїми й не хоче, 
щоб її втішити, бо їх немає» [2, с. 18], – слова 
з євангелія від Матвія спонукали авторів 
драм вводити мотив оплакування Рахіллю 
своїх дітей. В.  Перетц відзначав, що мотив 
ordo Rachelis включала латинська містерія 
хІ ст., трапляється він також у французькій 
та польській різдвяних драмах хVІІ  ст. [5, 
с. 356]. У драмі димитрія Туптала Рахіль не 
з’являється на сцені, але у «пѣніи» «Глас 
слышав  – в  Раме Рахили рыдаше» після 
вступних слів наводяться слова її плачу: 
«о чада моя, чада прелюбезна». Тому можна 
вважати цей музичний номер плачем персо-
нажа Рахілі («плач Рахілі»). Він виконував-
ся відразу після злочинного наказу Ірода й 
демонстрував наслідок його смертоносного 
вчинку. Тобто цей музичний номер виперед-
жував майбутні події. 

Злочинство Ірода продемонстровано в 
наступній 9-й німій з’яві, про що свідчить 
ремарка: «Убиение отрочат неслышимое, но 
зримое». На думку В.  Рєзанова, тут могла 
бути тіньова картина, яка передавала цю 
жорстоку сцену [12, с. 46].

Відображення злочину Ірода передане 
через оплакування матерями своїх загиблих 
дітей. цьому присвячена 10-та  з’ява, у  ній 
алегорична постать Плач, яка є вісником 
страждання і плачу матерів, виголошува-
ла довгий скорботний монолог (ремарка: 
«Плач и рыдание о убиенных отрочат подо-
бнем плачевной Рахилы»). драматичною 
кульмінацією 10-ї з’яви є спів хору («кант») 
«о  серце, серце, твердѣйшо опоки», який 
немов би продовжує попередній монолог 
Плачу, бо в ньому висловлюється співчуття 
та оплакується смерть немовлят:

«Вся вифлиемска земля превращенна,
В кровь неповинных дѣток обагренна» 
          [12, с. 133].

Після цього канта, як свідчить ремар-
ка, повторювався музичний номер з кінця 
8-ї  з’яви «Глас слышав в Раме», названий 
нами як «Плач Рахілі». Повторення цього 
музичного номера, а також те, що він є носі-
єм певного образу (плачу матерів) і тісно 
пов’язаний з другою темою твору (горди-
ня Ірода), дають підставу вважати «плач 
Рахілі» лейтмотивом цієї драми.

Музичний номер «плач Рахілі» починав 
розкриття цієї трагічної сюжетної ситуації і 
завершував її, а в кульмінації звучав «кант». 
це може свідчити про наявність ознак у драмі 
димитрія Туптала музичної драматургії. 

При розкритті сюжетної ситуації про 
покарання царя Ірода за злочин і його смерть 
також простежується часте використання 
автором музичного компонента. На почат-
ку 11-ї  з’яви, як зазначає ремарка, «Вождь с 
вои приносить главы отрочат и Їрод радует-
ся» [12, с. 133]. Ірод переконаний, що серед 
убитих є новонароджений цар, і  закликає 
співців його веселити урочистими піснями. 
Виконувалося «пѣніе»: «Аполлїо! Музы! 
сѣмо поспешете», – яке звучало в 6-й з’яві і 
передавало стан тріумфу Ірода. цей музич-
ний номер, що є втіленням образу царської 
величі Ірода, повторюючись в 11-й з’яві, віді-
грав драматургічну роль лейтмотиву торже-
ствування Ірода. 

Ірод проганяє співців, вельмож і, сидячи на 
троні, хоче заснути. далі співав хор («пѣніе»): 
«спиш, окаянне, сном обремененный!» [12, 
с. 143], який повідомляє, що голос із неба неви-
нно забитих дітей «просить помсти» і смерті 
Ірода. У цьому «пѣніи» осуджується його зло-
чин і передбачаються події, які відбудуться в 
наступних з’явах. 

У  сцені покарання Ірода виступає алего-
рична постать Невинність. Уособлюючи вби-
тих малих дітей, вона звертається до неба і 
просить помсти Іродові. Вона підносить йому 
дві чаші: одна наповнена кров’ю немовлят, 
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а  друга  – сльозами матерів, і  примушує їх 
випити. Перед сценою вмирання Ірода хор у 
співі «о прелестнаго Мира!» виголошує про-
відну тему драми про мінливість світу. 

Ірод помирає усіма залишений; алегорич-
на постать «отмщение» сповіщає, що він 
опинився в пеклі. «Пѣніе» «о гордость 
мира! что се сотворила?» осуджує Ірода за 
гординю. Після монологу Ірода, який пере-
буває в пеклі й терпить страшні муки, повто-
рюється попереднє «пѣніе» «о гордость 
мира! что се сотворила?», яке виконує функ-
цію лейтмотиву гордині Ірода.

 Таким чином, у драмі димитрія Туптала 
вокальні виступи хору були тісно пов’язані 
з фабулою драми і брали участь у розкритті 
основних її тем  – мінливості світу та осу-
дження Іродової гордині. 

хор співав у різних місцях драми і вико-
нував такі драматургічні функції: про-
славлення, сповіщення, співчування, 
оплакування, засуджування, розважання. 
Повторення деяких музичних номерів дало 
можливість визначити наявність у драма-
тургії твору лейтмотивів: торжествування 
Ірода, плачу Рахілі, гордині Ірода. Усе це 
дає підставу стверджувати, що театральний 
твір димитрія Туптала «комедія на день 
Рождества христова» представляє жанр 

«драма з музикою», який можна вважати 
предтечею української опери. створюючи 
цей жанр, д. Туптало орієнтувався на анти-
чні традиції використання хору в трагедії, 
які були прописані в поетиках. Можна при-
пустити, що на нього мало вплив й оперне 
мистецтво, яке почало розвиватися в Італії в 
хVІ ст. з жанру «драма з музикою». однак у 
творі д. Туптала, як і в інших шкільних дра-
мах, музичний чинник обмежувався пере-
важно хоровим співом. 

Активна участь хору в драматургії твору 
простежується і в європейських операх 
хVІ–хVІІІ  ст. Зокрема, в  опері «Алкід» 
українського композитора дмитра Борт-
нянсь кого (написаній і поставленій у 
Венеції 1778  р.) функції співу хору також 
нагадували античну трагедію. хор брав 
активну участь у розкритті теми твору, його 
конфліктної ситуації. 

У другій половині хVІІІ ст. після заборо-
ни шкільних вистав у києво-Могилянській 
академії загальмувався розвиток професій-
ного українського театрального мистецтва. 
Тільки на початку хІх  ст. жанр «драма з 
музикою» дістав «нове дихання» у світ-
ських п’єсах І.  котляревського та Г.  квітки-
основ’яненка.
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