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Роман Дзундза
ДВНЗ «Прикарпатський нацюнальний ушверситет 1меш Василя Стефаника»

Постать диригента Дениса СЛчинського в контекст! 
проблем 1дентичност!

Резюме
У статп дослщжусться постать украшського хорового диригента Дениса СЯчин- 
ського у контексп проблем щентичностг Особиспсть митця розглядаеться кр!зь 
призму його життевого та творчого шляху. Важливим фактором дослщження 
е соцюкультурш та 1сторичш умови, в яких жив I творив Д. Очинський, адже його 
психотип був синтезом р1зних компонента хдентичносп: само1дентичност1, нащ- 
онально! та культурно! Идентичностей.

Ключов! слова
Денис Очинський, диригент, композитор, громадський д1яч, щентичшсть, 

самощентичшсть, нацюнальна щентичшсть, культурна щентичшсть

У час глобал1зацп сучасно! цившзацп, гостро виникае проблема щентично- 
ст1 - нацюнально!, культурно!, особисто!. Вона е тим детермшантом формування 
культурного р!зномашття та етшчного вщродження наци. Саме в такому ключ1 
постать Дениса Очинського (1865-1909) - видатного украшського композитора, 
диригента та музично-громадського д1яча, ще не була дослщжена. 1дентичшсть 
постай митця, у Г! р1зноплановосп та багатоскладовосп, дае широкий спектр ко- 
льор1в, що можуть вдаграти важливу роль у формуванш палпри новггньо! укра- 
!нсько! музично! 1сторп.

Дослщженню творчосп Д. Очинського присвячеш статп та монографп 
С. Павлишин1, а також розвщки М. Гршченка2, М. Черепанина3, Л. Кияновсько!4 

1 Павлишин С. Д.В. Слчинський. Нарис про життя 1 творчшть. - К., 1956. - 34 с.; Павли
шин С. Денис Сйчинський. - К.: Музична УкраТна, 1980.-48 с. - [Творч1 портрета украшських ком
позите^]; Павлишин С. Нездшснений генш (до 150-р1ччя Дениса Сйчинського) // УкраТнська му- 
зика: Наук, часопис. - Льв1в, 2015. - Ч. 3. - С. 62-67.

2 Гршченко М*. 1стор1я украТнсько! музики. - К.: Сшлка, 1922. - 278 с.
3 Черепанин М. Музична культура Галичини друго! половини XIX - першо! половини XX 

столггтя: дис. ... д-ра мистецтвознавства: спец. 17.00.01 - Теор1я та 1стор1я культури. - КиТв, 1998. 
- 284 с.

4 Кияновська Л. Галицька музична культура Х1Х-ХХ ст.: Навч. пос1б. - Чершвцн Книги - 
XXI, 2007. - 427 с.; Кияновська Л. Денис Сдчинський як центральна постать украшсько! компози- 
торсько! богеми // Украшська музика: наук, часопис. - Льв1в, 2015. - Ч. 3. - С. 67-79.
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Постать диригента Дениса Слчинського в контекст! проблем {дентичносп

та Я. Горака5. Про композитора написаш спогади С. Чарнецького6, Я. Ярославе- 
нка7, С. Думи-Нарожняково!’8, статп О. Залеського9 та С. Цегельського10. ДослГ 
дженням проблематики щентичносп займалися заруб1жш дослщники Е. Ерж- 
сон11 та М. Йбернау12. Однак постать Д. СЛчинського в контекст! проблем щенти- 
чносп ще не бул а окреслена у науковому коль

5 Горак Я.Р. Зб1рка рукописных документов: до юторп композиторсько! спадщини Дениса СГ 
чинського // Науков1 записки ТИПУ 1м. В. Гнатюка. Сер1я: Мистецтвознавство. - Терношль, 2012.
- № 3. - С. 56-62; Горак Я. Листа Дениса Счинського до Ярослава Вшцковського // Записки НТШ.
- Льв1в, 1993. - т. ССХХУ1: Пращ Музикознавчо! ком1сп. - С. 281-303; Горак Я. Листа до Ярослава 
Ярославенка в оправ1 збору композиторсько! спадщини Дениса СЯчинського // Вюник Прикарпатсь- 
кого ушверситету. Мистецтвознавство. - 1вано-Франк1вськ, 2012 - 2013. - Вип. 26-27. - С. 3-18.

6 Чарнецький С. «Бранка Роксоляна» та и творець // Чарнецький С. 1стор1я украшського те
атру в Галичиш: Нариси. Статта Матер1али. - Льв1в, 2014. - С. 414-417; Чарнецький С. Сшвак горя: 
у роковини смерти Д. С1чинського // Чарнецький С. 1стор1я украшського театру в Галичиш: Нариси. 
Статп. Матер1али. - Льв1в, 2014. - С. 418-422; Чарнецький С. Над св1жою могилою // Чарнецький 
С. 1стор1я украшського театру в Галичиш: Нариси. Статп. Матер1ал. - Льв1в: Лггопис, 2014. - 
С. 411-413.

7 Ярославенко Я. Спогади про Дениса С1чинського // Лисенко I. Музична культура Украши 
у спогадах, матер1алах, листах. - К., 2008. - С. 137-141.

8 Дума-Нарожнякова С. Мш спомин про Дениса Сшинського // Украшська музика. - 1937. 
вересень. - ч. 7. - С. 86-88.

9 Залеський О. Музичне життя Станиславова // Альманах Станислав1всько! землг 36. мате- 
р1ял1в до юторп Станиславова 1 Станислав1вщини. Т. I. / ред.-упор.: Б. Кравщв. - Вид. Центрального 
Компету Станислав1вщини. - Нью-Йорк-Торонто-Мюнхен, 1975. - С. 552-557.

10 Цегельський С. Денис Очинський - його творчють 1 життя // Альманах Станислав1всько! 
землт 36. матер1ял1в до юторп Станиславова 1 Станислав1вщини. Т. I. / ред.-упор.: Б. Кравщв. - Вид. 
Центрального Компету Станислав1вщини. - Нью-Йорк-Торонто-Мюнхен, 1975. - С. 558-565.

11 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: пер. с англ. / общ. ред. и предисл. А.В. Толс
тых, 2006. - 352 с. - (Библиотека зарубежной психологии).

12 Пбернау М. 1дентичшсть нацш. - К.: Темпора, 2010. - 304 с.
13 Гршченко М. 1стор1я украшсько! музики. - К.: Сшлка, 1922. - С. 186.
14 Там само.

Митщ Галичини кшця XIX - початку XX столпь, як правило, не мали про- 
фесшно! музично! освпи, осюльки профес1я музиканта на той час не була затре- 
бувана сусшльством. Саме Д. Очинський став одним з перших композитор!в- 
професюнал1в в Галичиш, який всецыо вщдався музичному мистецтву I у свош 
культурны щентичносп випере див сусшльство в якому вш жив I творив.

Залишивши юридичний 1 теолопчний факультет Д. СЯчинський вибудував 
життеву 1ерарх1ю, в якш музика займала центральне мюце. Його «св1доме втдно- 
шення до музичног штуки» (тобто, до «музично! д1яльносп» - Р. Д.), як зазначае 
украшський мистецтвознавець 1 фольклорист М. Гршченко13 14, заклало основи про- 
фесшного музичного мистецтва в Галичиш кшця XIX ст. Музичну д1яльшсть 
Д. СЯчинський переплавив у «свш фах»ы.

Життя I творчють Д. Счинського припадае на час формування украшсько! 
нацюнально! свщомостг Велика Французька револющя 1848-го року, символ1зу- 
вала нацюнальш шднесення в усш Сврош. На зразок шших краш, украшська ш- 
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Роман Дзундза

тел!генц!я почала проявляли защкавлення своею !стор!ею «.. .появляютъся етно- 
граф1чш прац11 зб1рки народных тсенъ»15. У мютах Галичини (Львов!, Станисла
вов!, Перемишл!, Коломи!, Тернопол!) створюються сшвоч! товариства «Боян».

15 Семчишин М. Тисячарок1в украшсько! культури (Тсторичний огляд культурного процесу). 
- Нью-Йорк-Париж-СДней-Торонто, 1985. - С. 256.

16 Пбернау М. 1дентичшсть нации - К.: Темпора, 2010. - С. 19.
17 Черепанин М. Музична культура Галичини друго! половини XIX - першо! половини XX 

столптя: дис. ... д-ра мистецтвознавства: спец. 17.00.01 - Теор1я та 1стор1я культури. - КиТв, 1998. 
-С. 163.

Два основн! критерп нащонально‘1 !дентичност! «...неперервшстъ у чай 
й диферетращя в1д шших...»16 17, у Д. Очинського виявилися якраз в розвитков! 
Станислав!вського «Бояну». Досл!дник музично'! культури Галичини, професор 
М. Черепанин, зазначае, що «...найактивнииуроль в оргашзацй I здшсненш вида- 
вничих проекте з1грав Д. Слчинсъкий. Особливо цтними е його постшш информа
цией пов1домлення в галицъкш перюдищ про видавнич! справе В них композитор 
висловлював критичш оцтки музичних твор1в, знайомив з авторами, давав фахов! 
рецензи на окрем1 видання>Д.

Глюстращя 1.
Денис Очинський.

Джерело: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// photo-lviv.in.ua/denys-sichynskyj-fundator- 
stanislavivskoho-boyana/#jp-carousel-47654 [шформащя з 01.09.2017].
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Постать диригента Дениса С!чинського в контекст! проблем !дентичност!

Американсько-шмецький психолог Е. Ержсон, поняття щентичност! окрес- 
люе як «суб’сктивне натхненне в!дчуття тр!умфу ! цшсност!»13, яке знахо- 
диться у нерозривному зв’язку !з характером людини. Характер, на думку амери- 
канського психолога i фптософа В. Джеймса, проявляеться у найбшып активш мо
мента життед1яльност1 людини, коли вона ввдчувас внутршнш голос, що каже до 
ней «Це ! е справжншя!»18 19 20 21. Продовжуючи описувати вщчуття щентичност!, автор 
припускае наявшсть елементу певного «активного напруження, деяког cmiÜKocmi 
! eipu в те, що зовнпин! обставини допоможутъ йому, але не повну впевнешстъ 
в цъому. При повнгй впевненост! ц! обставини переходятъ в дещо закостешле 
I безглузде. Bidöepimb впевнешстъ, ! я в!дчую (при умов!, що я überhaupt (з шм. 
«взагалй> - Р. Д.) в цъому енерглйному стан!) певний захват ! блаженство, Прку 
р!шуч!стъ зробити все, що завгодно, ! все подолати <...> i хоча це всъого лише 
настрш чи емощя, не висловлена в слов!, вона являешься глибинною основою вс!х 
моТх практичних ! теоретичних прагненъ»229. Припускаемо, що самощентичшсть 
Д. СЙчинського, або шшими словами його характер та непереОчний музичний 
талант, зробили митця «.. .найбйлъш траг!чною постаттю захлдноукрашсъког ку- 
лътури на перелом! XIX-XXст.»2\ водночас, долучили останнього до «...найви- 
значшших зах!дноукра1нсъких композитор'ш...»22 23.

18 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис... - С. 28.
19 Там само.
20 Там само.
21 Кияновська Л. Галицька музична культура Х1Х-ХХ ст.: Навч. пос1б. - Чергпвцй Книги - 

XXI, 2007. -С. 173.
22 Павлишин С. Денис Слчинський... - С. 5.
23 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис... - С. 33.
24 Чарнецький С. Над св1жою могилою // Чарнецький С. 1стор1я украТнського театру в Гали

чин!: Нариси. Стати. Матер1ал. - Льв1в: Л полис, 2014. - С. 412.
25 Павлишин С. Нездшснений генш (до 150-р1ччя Дениса Слчинського)... - С. 65-66.

В бюсемютищ - наущ, що дослщжуе знаков! процеси в живих системах, 
icHye термш «umweit», започаткований шмецьким бюлогом, зоопсихологом i фь 
лософом, засновником зоосемантики Я. 1кскюлем. Цей термш означав «не просто 
довколишнс середовище, але середовище, !снуюче влюдин! <... > а оскшъкими жи- 
вемо в процес! постшного перетворення тепер'гшнъого в «минуте», ми школи - 
uaeime в момент народження — не стикаемосъ з середовищем людьми, як! б уни- 
кнули впливу якого-небудъ середовища»22.

На питания, що дало Д. Сйчинському реальне середовище, вщпов!в сам ми- 
тець, в розмов! з С. Чарнецьким: «Може, мм й не nompidni ще сусшлъности <...> 
кому потр!бна штука? <...> В наших умовинах год! нав!тъ дивуватися»24. Оче
видно, що композитор прагнув до imnoT дшсностг власне «його суб’сктив'кзм 
в дшсност! випливае з чисто особистого життя <...> ein продував студповати 
в yuieepcumemi, але не мае чим його оплатити, хапався р!зних «посад» — в лапках, 
бо modi музика не була професчсю, адже сам створював «Бояни», класи музично? 
школи»25.
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Усвщомлюючи важливють поширення украшсько! шсш, видавництво 
«Станислав1вського Бояну» налагодило сшвпрацю з льв!вський «Товариством пе
дагогичным», де було видано музичний додаток «Дзвшка», на основ! якого: 
«...було створено стваник, який використовувався в школах, шститутах, бурсах. 
1н!ц!атором ! л!тредактором була писъменниця К. Малицъка. В!дпов!далъний ре
дактор цъого зб!рника Д. Слчинсъкий»26 27 28 29 30 31 32 33.

26 Черепанин М. Музична культура Галичини другоТ половини XIX - першо! половини XX 
столКтя: дис. ... д-ра мистецтвознавства: спец. 17.00.01 - Teopia та icTopia культуры. - КиТв, 1998. 
-С. 164.

27 Залеський О. Музичне життя Станиславова // Альманах Станислав1всько! землт 36. мате- 
р!ял1в до icTOpii Станиславова i Станислав1вщини. Т. 1. / ред.-упор.: Б. Кравщв. - Вид. Центрального 
Комитету Станиславгвщини. - Нью-Йорк-Торонто-Мюнхен, 1975. - С. 552.

28 Черепанин М. Музична культура Галичини друго! половини XIX - першо! половини XX 
столктя: дис. ... д-ра мистецтвознавства: спец. 17.00.01 - Teopia та icTopia культури. - Ки!в, 1998. 
- С. 96.

29 Гршченко М. IcTopia украшсько! музики. - К.: Сшлка, 1922. - С. 178.
30 Там само.
31 Залеський О. Музичне життя Станиславова И Альманах Станислав1вськоТ земл1. 36. мате- 

р!ял1в до icTOpi! Станиславова i Станислав1вщини. Т. I. / ред.-упор.: Б. Кравщв. - Вид. Центрального 
Комитету Станислав1вщини. - Нью-Йорк-Торонто-Мюнхен, 1975. - С. 554

32 Там само. С. 552.
33 Пбернау М. Тдентичшсть наций - К.: Темпора, 2010. — С. 19.

На думку украшського композитора, музикознавця 1 педагога Осипа Зале- 
ського, саме Денис СЛчинський «...найбтъше причинився для розвитку дально
сти Станислав!вського «Бояна» <...> Був не гтлъки диригентом хору, в!н засоб- 
лював його своими творами, був редактором музичних твор!в, що появилися у ви- 
давництв!...»11. При цьому товариств1 15 вересня 1902 року, вперше в Галичиш 
було в1дкрито музичну школу, артистичним керхвником яко! став Д. Очинський 
«...Для викладання у школ! були запрошен! в!дом! педагоги»1*. При товариств! 
були надруковаш твори композитора. Редакцшна робота Д. Очинського також 
дала сво! плоди, це 1 «12 шсень для чоловгчого хору» С. Воробкевича 1 клав1р 
7-!симфонпМ. Вербицького, тадекигькатвор1вО. Нижанювського 1М. Куманов- 
ського.

Ще у сороков1 роки XIX ст., в часи М. Вербицького та 1. Лавр1вського, в Га
личиш «.. Лнструментальна музика не шнувала...»191 якщо хори можна було ор- 
гашзувати практично в будь-якому украшському гуртку, то «...сил для организаций 
оркестру майже не було зовс!м»Д Треба вщдати належне Д. СЛчинському, адже 
вш проявив себе добрим оргашзатором творчих одиниць (солшНв, хор1в та орке- 
стр1в), концерНв при украшських домах, де: «...хор виступав при ствучаст! в!й- 
съковог симфон!чног оркестри ! С!чинсъкий шструментував для цих вистутв свог 
твори, як «Ллчу в невол!», «Дшпрореве», «Минули л!та молоди»24 .Така «.. .творча 
й музично-просв!тительсъка д!ялън!стъ С!чинсъкого сприяла справ! розвитку 
прогресивного украшського мистецтва»21. На думку дослщнищ проблем щенти- 
чност! М. Пбернау: «Будь-яка !дентичн!стъ виникае в рамках системи соцшлъних 
в!дносин та уявлень»22. Це дае нам шдстави вважати що культурна та нащональна 
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!дентичност! проявлялись у Д. Очинського у вигляд! його активно! сусшльно! д!- 
яльностг

Станиславський «Боян», 1896 р.
1люстращя 2.

Джерело: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// photo-lviv.in.ua/denys-sichynskyj-fundator- 
stanislavivskoho-boyana/#jp-carousel-47654 [шформащя з 01.09.2017].

Анал1зуючи вплив постаЛ Д. Очинського на музичне життя Галичини, ми 
в1дзначаемо В1дсутшсть взаемозв’язку «митець —> сусшльство митець». Ц! «не- 
розумшня», мабуть, часто «перемагали» його, школи знаходили форми втыення 
у творчостц а шд кшець життя ще й у алкоголь

В одному 31 спомин1в про Д. Очинського С. Дума-Нарожнякова, в яку ком
позитор був закоханий, характеризуе композитора як «.. .знедоленого <...> неща- 
сного <...> налогового, нестямного алкоголша...>>34. Цей спомин змальовуе нам 
вже зламану сусшльством людину, не даючи ципсно! каргини особисгос п митця 
в п р1зномаштних проявах. Та його можна трактувати i як «крик дупл» поета. 
Адже сусшльство було байдужим до проблем украшсько! культури в кшщ XIX - 
початку XX столктя: пльки дв1 украшськ! книгарш у Львов!, постшш фшансов! 
проблеми з передплатою i ком!сшним розпродажем музичних випусюв «Стани- 
слав^вського Бояна» - yci ц! поди поглиблювали кризу митця, що не знаходив ро- 
зумшня важливосп свое! д!яльностг

34 Дума-Нарожнякова С. Мш спомин про Дениса Слчинського // Украшська музика. - 1937. 
вересень. - ч. 7. - С. 86.
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1люстращя 3.
«12 шсень на хори мужесю (a capella) до сл1в Тараса Шевченка» С. Воробкевича. 

Впорядкував Денис Очинський.

Джерело: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// photo-lviv.in.ua/denys-sichynskyj-fundator- 
stanislavivskoho-boyana/#jp-carousel-47654 [шформащя з 01.09.2017].

Не будучи рац!онал!стом по свош натур!, вш був «душевним, сердечным, що 
потребував тепла i зрозумыня. 1це все ein вгтлюваву творчостт, не пйльки щиры, 
емоцыны, але напружены, драматичны. Тглъки той драматизм був в1дображен- 
ням mpatedii особи, тому не мае етчног великомасштабностбу’5.

У той час багато композитор1в були диригентами. Та мистецтво диригу- 
вання, як мануальна техн!ка - це лише частина диригентського процесу, у щй 
справ! важливо все, що п оточуе. Весь шлях, вщ мистецького задуму до концерт
ного виконання, викликав багато об’ективних проблем, особливо в к!нц! XIX - на 
поч. XX ст. *

35 Павлишин С. Нездшснений генш (до 150-р1ччя Дениса Слчинського) // Украшська музика: 
Наук, часопис. - Льв1в, 2015. - Ч. 3. - С. 66.
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Якщо говорили про статистику творчост! Д. Сйчинського, зокрема про кан
тату «Jliny в невол1», то украшський композитор, диригент та видавець О. Нижа- 
шавський в1дм!чае «...схилыистъ автора до шмецъкого стилю (особливоу тено
ровому соло), зате в1дзначас, що хори маютъ чисто украшський характер»36 37. Ця 
схильшсть до шмецъкого «стилю» прослщковуеться i в бажанш композитора ni- 
дняти р!вень «Станислав1вського Бояна» до р1вня першорядних европейських ви- 
дань. Адже Д. Очинський плануе публжувати твори украшських композиторхв 
украшською та шмецькою мовами у Ляйпцигу. Вш був переконаний у тому, що 
«...шмецъког моей уживати маемо для того, щоб i ширший музикалъний ceim 
з нашою музикою познайомити»33.

36 Черепанин М. Музична культура Галичини другоТ половини XIX - першоТ половини XX 
столйтя: дис. ... д-ра мистецтвознавства: спец. 17.00.01 - Teopia та icTopia культури. КиТв, 1998. 
-С. 41.

37 Там само. С. 165.
38 Чарнецький С. Над св1жою могилою // Чарнецький С. Icropia украТнського театру в Гали

чин!: Нариси. Статтт Матер1ал. - Льв1в: Лйопис, 2014. - С. 414.
39 Чарнецький С. «Бранка Роксолана» та п творець // Чарнецький С. IcTopia украТнського те

атру в Галичин!: Нариси. Статтг МатерТали. - Льв!в, 2014. - С. 63.
40 Черепанин М. Музична культура Галичини другоТ половини XIX - першоТ половини XX 

столпта: дис. ... д-ра мистецтвознавства: спец. 17.00.01 - Teopia та icTopia культури. - Ки'Тв, 1998. 
-С. 63.

41 Цит. за: Там само. С. 44.

То ким же був Д. (Лчинський?! «Перегляньте тексти його тсенъ, та поба- 
чите, що д1ялося в його dyuii, тш розчаровашй, наболшй, втомленш душ/...»38 39. 
Про нацюнальну та особистюну щентичнють нам розповщають вибраш компози
тором поезп Т. Шевченка, I. Франка та шших поеНв, з фыософським та психоло- 
пчним зм1стом. Втшюючи i‘x у музищ, вш часто користувався декламацшним ти
пом викладу, адже «...поез'ш була для Слчинського не гтлъки ознакою епохи, а й ка
мертоном власного життя. 3eidcu велика щир'ютъ, безпосередшстъмузики, емо- 
цшшстъ I схвилъовашстъ»36.

Поряд з I. Франком, Б. Лепким, М. Лисенком, Д. СНчинський розвивае свою 
нацюнальну щентичнють, компонуючи музику до спещальних видань С!чового 
руху в Галичиш, що розпочався у 1903-1904 рр. У цих зб1рниках «...було видано 
велику кшыастъргзномаштних «Слчових cnieauuKie» <...> переважно nampiomu- 
чного змдсту...»40 41.

В 1907 рощ, шмецький дослщник Б. Шарли дописуючи у берлшському ча- 
connci «Die Music», зазначае: «...в nocaiduux часах якась невеличка частина тих 
тсенъ, списана в кулътурний cnocid nid ноти, найшла co6i дорогу i за границю» 
41, маючи на уваз1 зб1рник патрютичних i народних шсень шд назвою «Ще не вме- 
рла Украша» у фортешаннш обробщ Д. Сйчинського. Очевидно, що композитор 
усвщомлював важливють такого зб1рника для украшськоТ кулыури, адже всього 
за два тижш ним було опрацьовано 152-i nicHi.
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М. Гршченко розпсодае i про ycnixn: «...ezw був найбигъш популярном, най- 
б1лыиулюбленим композитором; його романеи у всякому раз! домшували ! на кон- 
цертовш eempadi, ! серед галицъког !нтел!генцй сп!вц!в аматор!в. В творчост! 
Слчинсъкого багато приваблюючих рис; це симпатичний ! серйозний талант. Яс- 
н!стъ та краса мелодичного малюнку, щир!стъ та теплота патетичних yemynie 
мелоди ! разом з тим доступшстъ та простота музичног думки — все це робитъ 
Слчинсъкого музикою-художником, ц!лком зрозумллим для нашого загалу,..»42.

42 Гршченко М. Тстортя украшсько! музики. - К.: Сшлка, 1922. - С. 189.
43 Горак Я. Листа Дениса Очинського до Ярослава Вшцковського // Записки НТШ. - Льв1в, 

1993. - т. ССХХУ1: Пращ Музикознавчо! ком!сп. - С. 300.
44 Кияновська Л. Денис Слчинський як центральна послать украшсько! композиторсько! бо- 

геми // Украшська музика: наук, часопис. - Льв1в, 2015. - Ч. 3. - С. 71.
45 Там само.
46 Там само. - С. 69.

Про мясштабтпсть таланту Д. Сдчинського також можна судити за згадками 
Я. Вшцковського (псевдошм Я. Ярославенко): «Слчинсъкий писав без жадного ш- 
струмгенту; скоро, та про зовшшнш вигляд не дбав зовелм. В кутику ни то в к!м- 
нат! якого товариства, чи у приватшм, чи v свогм (звичайно мешкав у готелл) 
помешканню, чи зное у публччшм л околю, схилений над патером, ставляв нотку за 
ноткою, дргбненъко, кшчав працю i вгддавав до ужитку. 3 тим самим манускри
птом pid'KO коли сходився, тож коли його прошено, примером, о яку давню ком- 
позицио, в!н радше наново написав, шж в/дилукував сТм1ж людьми.ж43. Цгкаво, 
то в подобиях, умовах любив творити i славетний В. А. Моцарт, идо першим у свь 
тов!й icTopii проклав шлях професшного композиторства.

Л. Кияновська, розвиваючи кторико-хронолопчну лшпо богемного типу 
митця, пише: «...е в украгнсъкому музичному простор! один композитор, якого 
з повним правом можна в!днести до представник'гв богемного типу»44 водночас 
наголошуючи, що «...дляукрагнсъкогкулътури богемний тип творчост!, мабутъ, 
найменш притоманний»45. До такого типу творчосп належали i шгш вцдом1 пред- 
ставники св1товоТ культури, зокрема Ф. Шуберт та М. Мусоргський. Бглышсть 
з них помирали в молодому вщ! вщ нужди та XBopi6 «...npome карта свйпового 
мистецтва без ix доробку була б значно менш колъоровою»46.

Украшський галицький поет, театральний д1яч i критик С. Чарнецький, зга- 
дуе: «Не стало Дениса С!чинсъкого! Не хочу в ту хвилю говорити, чим був ein для 
украгнсъког штуки <...>. Не хочу рисувати того життя, що мало в соб! щосъ 
з диког птахи ! в!чного скиталъця. Хто, впроч!м, не знав тог людини з предивно 
!нтелВентним лицем. Кождий, хто його бачив, тямитъ характеристичний 
у нъого череп голови, nid котрим, здастъся, einuo шум!ли бур!, снувалися гадки, 
пересувалися в!з!г. В!д!йшов тихо, безголосно - вгдшшов в!д сустлъности, що для 
своег штуки все мала довол! скептицизму ! глуму, а свогх apmuemie коли не при- 
топтати, то зумлла бодай - заморити голодом. Там покшний С!чинський був 
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в дечгм щаслие1ший eid iuiuux. Був св!домий того, що веде життя теля ceoix на- 
Mipie i вол!, ! тому навтъ в найтяжчих хвилинах збер!г погоду духа ! eipy в себеД1.

Стефашя Павлишин, висловила таку думку з приводу його таланту: «На 
мою думку, саме Д. Слчинсъкий був тим композитором, який повинен був стати 
и («УкраГни» - Р.Д.) единим, на съогодшшнш день, ТешсмуД. М. Гршченко вва- 
жае, що його творчють легка, а сшв ллеться щиро розкриваючи перед слухачем 
шжну натуру поета «...може трошки сентиментальна, але завше щира в ceoix 
музичних почуттях, в ceoix зворушливих пориванняхуД. Зрештою С. Павлишин ni- 
дсумовуе: «Що ж забракло Слчинсъкому, щоб стати Тешяльним представником 
украгнсъког музики в сотовому масштаб!? Дуже просто? ! прозаично? реч! - 
освппиуД.

Питань щодо постаН Дениса Слчинського в контекст1 проблем щентичносп 
залишаеться ще дуже багато. Ми окреслили нову проблематику, яку потр!бно ще 
дослщжувати для того, щоб глибше зрозумпи внутршш процеси мистецько! тво- 
рчост! в межах особиспсних та сусшльних процес!в, а також розглянути постать 
митця шд кутом кторичних зр1з1в. На ochobi цих знань, можна наблизитись до 
розумшня архетипу Д. Слчинського, його щентичносп, що складаеться з багатьох 
компонентов, зокрема культурного, нацюнального та особиспсного. Адже шзна- 
ючи шлях свого митця, що е уособленням духу народу, а його твори - його спо- 
В1ддю, ми можемо глибше зрозумгги «ким е ми».

Image of the conductor Denys Sichynskyi within the context 
of identity problem

Summary
The paper is focused on the image of the Ukrainian choral conductor Denys Sichynskyi 
within the context of identity problems. The personality of the artist is interpreted from 
the perspective of his personal and artistic life. A significant factor of the research is 
represented by social-cultural and historical conditions, in which D. Sichynskyi lived 
and created, since his psychological type was an amalgamation of various components 
of identity: self-identity, national and cultural identity.

Key words
D. Sichynskyi, conductor, composer, public figure, identity, self-identity, 

national identity, cultural identity
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