
– Вітаю, шановне панство. Ви слухаєте програму «Шлях до себе». У ній 

говоримо про вплив Радянського Союзу на наше життя і про те, як ми з 

нього виходимо. Мене звати Лєна Чиченіна. Наша програма створена за 

підтримки Українського культурного фонду. Говоримо сьогодні про 

музику з музичною критикинею Любою Морозовою. Привіт. 

– Привіт. 

– Ну, власне, Люба написала на сайті «Лівий берег» статтю про народні 

оркестри. Ця стаття стала мегарезонансною, тому що їх настільки не 

аналізували, і коли шановні читачі побачили ці неймовірні суми, коли за 

один концерт у якомусь райцентрі в БК можуть отримувати три з чимось 

мільйони. Багато людей були у шоці. Тож ми поговоримо про ці 

колективи, бо це страшно цікаво. Частину створили у Радянському Союзі, 

зокрема, ініціатива йшла ледь не від найвищих людей у країні. Їх 

засновували для того, щоб створити певний образ українця – не дуже 

привабливий та не дуже правильний. Яким був цей образ, і чому він був 

поганим? 

– Я б не сказала, що він не привабливий, він буколічний. Тобто коли ми 

говоримо про буколіки, про щось таке пасторальне, приємне. Про те, що ми 

їдемо до себе на дачу, їдемо в поля подивитися на гарних, усміхнених селян, на 

жінок у вишитих сорочках, щасливих дітей; молоко, яке ллється з жіночих 

грудей, корови поруч. Це ж непогано. Це просто така картина світу, яка 

виключає можливість технічного прогресу, зростання цивілізації – тобто ми 

лишаємося маргіналами. Якщо ми говоримо радянську мистецьку картину, то 

музика транслювала те саме, що й образотворче мистецтво. Тобто це широкі 

лани, Дніпро, кручі і таке інше. Це була правильна музика. Вона мала бути 

такою, щоб людина, повертаючись з тяжкої роботи, могла по дорозі наспівати 

мелодію. Як ми розуміємо, двадцяте сторіччя на Заході – це той момент, коли 

ми не те що не можемо наспівати мелодію, бо вони надзвичайно складні, а й 

подекуди цих мелодій не існує в принципі. І ось цей антагонізм, 

протиставлення, породжував те, що це була абсолютно капсульна культура, яка 

засновувалась навіть не на зразках минулого, а на уявленнях про те, якими мали 

б бути ці зразки. 

– Зараз багато цих колективів законсервовані. А ми чи не кожної програми 

вживаємо слово «законсервованість»: ресторани законсервовані, книжки 

законсервовані, їжа законсервована. І перша думка, яка у багатьох може 

виникнути, коли вони щось прочитають про ці колективи, радикальна – 

всіх їх закрити до біса. Щоб не існувало ніяких хору Верьовки, капели 

бандуристів. Чи правильно настільки радикально до цього підходити? 



– Ми не закриємо, бо це досі є масове мистецтво. Все мало бути відкритим, 

масовим, і виступи нагадували – та й досі нагадують – парад і певне 

солдафонство. Ми не знаємо ні людей, які там танцюють, не знаємо покоління. 

Ми знаємо тільки осіб, які очолюють ці колективи. Музика та танці, які буцімто 

народні, виникли у другій половині двадцятого століття. Це постановочні танці. 

Коли ми намагаємось хоч якось вплинути на це, ми відчуваємо дуже сильний 

супротив суспільства та діаспори. От у мене зараз почалися проєкти з 

діаспорою. Ми почали говорити про те, що, можливо, такий-то колектив не слід 

демонструвати в «Карнегі-холі», адже Україна сьогодні інша, модерна, вона 

хоче про себе інакше заявити у світі, то ми відчуваємо, що діаспора нас не 

розуміє, бо вона залишилась ще на тих позиціях. Для неї, власне, те українське, 

самобутнє і те, що хочеться зберегти, з’явилося у другій половині, в середині 

двадцятого століття, але зараз про це всі забули. Тобто це сьогодні вважається 

традицією.  

– У цих колективах я бачила людей, яким явно до тридцяти років, і вони 

все одно роблять таке мистецтво. Як так може трапитись? Це ж прилив 

нової крові. У них же ж є, напевно, якісь гаджети, вони розуміють, що таке 

сучасне життя. Чому люди далі потрапляють у цю консервацію та стають 

єдиним цілим.  

– Ти правильно сказала – консервація. Все, що потрапляє в консерву, 

отримуючи всі ці консерванти, консервується. Тож якщо потрапляєш у цю 

ситуацію, то не можеш залишатися собою. Говорячи про ці колективи, 

насамперед говоримо про високі національні зарплати. Це значить, що люди 

туди ідуть, щоб хоч якось забезпечувати свою сім’ю. І їм не так важливо, що 

вони роблять, важливо, що вони мають певні статки. І тому колективи, про які 

ми говоримо, мають найвищу зарплату по Києву. Коли я окремо говорю з 

артистами, вони стогнуть, що це абсолютно неможливо, це не творчість, а 

повторення чогось багато разів. Але це той образ, якого ми не можемо 

позбутися, і найближчим часом не позбудемося. Бо те, як суспільство, всі ці 

народні артисти, Герої України, герої Ордену княгині Ольги і таке інше, 

реагують, якщо хтось намагається втрутитись у цю систему, – це дуже 

агресивно і це поки що неможливо змінити. 

– Тобто позиція така: ми сімдесят років так працювали… 

– А ви хто? 

– Але ж є колективи, які намагаються розвиватися. Наприклад, НАОНІ.   

Вони роблять круті концерти, керівник просто суперовий, завжди дає 

цікаві інтерв’ю. Чому їм це вдається? Треба, щоб просто керівник 

нормальний прийшов?  



– Думаю, що вони більш гнучкі, безумовно. Знаєш, я гадаю, що були певні 

проблеми, які їх змусили рухатись. Чому інші колективи не рухаються? Бо у 

них все гаразд. Якщо ми потрапляємо у ситуацію, де повне державне 

фінансування, де покривається все, включно з орендою. Від того, що ти 

заробиш або не заробиш, нічого не зміниться. То немає тих впливів, які би 

примушували хоч якось рухатись.  

– Тому я згадую випадок із… Боже, хто з «95 кварталом» виступав, 

скандали були… 

– Хор Верьовки.  

– Вони мають достатнє державне фінансування, не мусять заробляти, 

ганьбитися.  

– Слухай, це ж абсолютно інша історія. Це про те, що держава сказала. А 

держава – це хто? «95 квартал». Вони не розрізняють, де президент Зеленський, 

а де «95 квартал». Це щось суцільне. Держзамовлення? Окей, ми просто його 

виконуємо. Оскільки ця звичка з радянських часів – не запитувати. Партія 

сказала – ми робимо. Власне, це була така сама ініціатива. Вони просто 

відреагували як нормальний «совєцький» робітник. Все. 

– Ці народні звання, про які ми так довго говоримо. Роками з них 

кепкують. Я чула, нехай років п’ять, шість, сім тому, що це для старшого 

покоління. Вони звикли, що це щось круте. Нехай вони натішаться, 

візьмуть, а от молоде покоління буде відмовлятись. І що ми зараз бачимо: 

Потап бере це звання, дуже-дуже молоді та класні режисери отримують… 

– Слухай, Троїцький отримав і, як кажуть, вусом не повів.  

– І паралельно він критикує ці бюрократичні моменти, радянські. Яка 

прагматична користь з цих звань?  

– Якщо перебуваєш на державній службі, працюєш у національному колективі, 

то відбувається підвищення ставки, ти більше отримуєш. Плюс це буде додаток 

до пенсії. Зараз щодо того, щоб була ще й могилка на Байковому, складніше. 

Раніше говорили й про таке, перепрошую. Але це теж було для людей 

важливим. Наше суспільство, в якому немає інституту критики експертності, не 

має і того, хто повісив би тобі медальку. Тому ці звання є захистом перед 

суспільством, вони є хоч якимось визнанням. Тому люди не просто женуться за 

цими званнями. Коли ведуча виходить на сцену філармонії, то має зачитати 

весь список звань, вони мають стояти на афіші. Повне відчуття «совка» від 

того, що відбувається. Я не уявляю, коли, скажімо, Саймон Реттл, диригент 



Лондонського симфонічного оркестру, виглядає на афішах як народний 

артист… 

– Кавалер ордену. 

– Так-так. Всі знають, що це Саймон Реттл, не треба пояснювати, хто це. На 

жаль, у нас потрібно пояснювати. 

– Але у Британії та Франції є свої звання – дама, сер, є різні ордени, які 

роздають письменникам, музикантам. Чим вони відрізняються від наших 

народних артистів? 

– Ці звання відрізняються тим, що їх дають за певні заслуги, вони 

легітимізовані перед суспільством. Якщо отримав це звання, то відчуваєш, що 

експерти визнали тебе найкращим. Тут, в принципі, дуже часто звання 

заслуженого або народного людина отримує, бо підійшла її черга або вона 

ближча до керівництва. І, на жаль, ці звання у половині випадків – чи в 

більшості – не відображають тієї картини. Люди мають звання народного і 

водночас не те що країна їх не знає, навіть мистецька спільнота не дуже в курсі, 

хто це. 

– Для того, щоб ці звання відійшли – ми так розуміємо, що ніхто від них 

відмовлятися не буде, навіть люди, які позиціонують себе як дуже 

прогресивних, все одно на них погоджуються, – потрібно мати якісь 

престижні премії. 

– Має відбутися девальвація цих звань. Має бути відчуття того, що це не круто, 

а ось це – круто. Не треба щось забороняти, потрібно дати здорову 

альтернативу, яку можна буде повісити собі на лацкан, яка сигналізуватиме 

суспільству, що ця людина у чомусь є видатною. 

– Ще одна проблема цих колективів у тому, зокрема, що вони – ти сама про 

це пишеш – не грають українську музику та композиторів. Якщо вони 

беруть, то когось величного як Сильвестров чи Скорик… 

– Їх теж не люблять, слухай. Днями я натрапила на цікавий факт: премія 

«Ґреммі», на яку було номіновано Україну у, здається, 1999 році, за «Реквієм 

для Лариси» Сильвестрова. Два колективи – Національний симфонічний 

оркестр та хорова капела «Думка». Загалом ця музика йде у розріз з тим, що 

зазвичай роблять ці колективи. Тобто вони були номіновані за те, що зазвичай 

не роблять. Знаєш, тут такий парадокс, який був закладений ще у дев’яності, 

досі розмотується. Суспільство чекає від них ось таких кроків, того, що 

пропагуватиметься і посилюватиметься українська музика. Тим паче, щоб щось 

отримувати за кордоном, треба робити щось нове. А колективи настільки 



законсервовані всередині, що вони кажуть «давайте реквієм Верді ще раз 

заспіваємо, бо це ж класика, щось серйозне». А оце українська музика від слова 

«смур» – це таке узагальнювальне слово, яким, наприклад, музиканти 

Національного симфонічного оркестру досі називають більшість творів 

української музики.  

– А що це означає? 

–  Ну, смурне. Ось у такій парадигмі ми живемо. Я днями опублікувала на 

фейсбуці список, вирішила зробити для себе топ-10 музики… 

– Який категорично відрізнявся від більшості таких топів. 

– Ні, не в тому справа. Люди зазвичай дякували або цікавились, щось 

докладали, поки не прийшли музиканти Національного симфонічного оркестру 

і написали, що боронь боже взагалі це слухати, а тим паче грати. 

– Тобто настільки все погано? До речі, я все ще кожного разу дивуюсь, 

коли бачу величезні натовпи на концертах симфонічної музики. 

Наприклад, фестиваль «Bouquet Kyiv Stage», де Сильвестрова теж грали. 

Або у 2015 році, коли Кирило Карабиць був лідером святкування Дня 

Незалежності. І це теж йшло в абсолютний розріз з думкою, що українці не 

готові сприймати таку музику. Тоді на Карабиця приходили чувачки з 

Троєщини слухати, дуже їм сподобалось. 

– І нормально. 

– Чому існує така думка, що українці не будуть такого слухати? 

– Це стереотипізація, яка виходить з радянських часів. Це й комплекс 

меншовартості. Склалась така система, що сучасні композитори, які могли б 

писати круті твори, або змушені їхати з країни і робити це за кордоном, бо тут 

немає того здорового гумусу, який би їх підживлював. Або якщо вони тут 

залишаються, то мають шукати зовсім іншу роботу, щоб прогодуватися. 

Головне, що вони не здобувають славу, ті речі, для яких себе викохували. Той 

самий Сильвестров каже, що за Сталіна, звісно, було тяжко-важко, але люди 

відчували, що комусь потрібні. Зараз ти нікому не потрібен. 

–  А зараз буде хвилинка реклами. Хочу всіх закликати подивитися 

український документальний фільм «Вусатий фанк» про підпільну 

естраду, саме українську. Я цей фільм подивилась, багато що для себе 

відкрила. Але для мене досі ця естрада – саме українська радянська – 

лишилась майже невидимою. Я дивлюся на своїх батьків, людей старшого 

покоління. Зазвичай за чим вони ностальгують? За Леонтьєвим, 

Пугачовою і фактично ні за ким з українських. Тобто найвідоміший 



Івасюк, але він, як мені видається, не був таким сучасним, не сприймався 

як той самий Леонтьєв чи будь-хто з російських зірок. Тому в мене 

питання: чи був брак масової української радянської музики, її справді 

було мало і людям нема за чим ностальгувати? 

– Ні, я б не сказала. Коли люди ностальгують або відчувають себе киянами, то 

говорять про «Київський вальс» або «Як тебе не любити, Києве мій». Це якраз 

про українське, про своє. Дуже цікава історія про те, як це з’явилося. Фактично 

українська естрада з’явилася після смерті Сталіна. Тобто з 1953 року ми 

можемо говорити про народження того, що називалося українською естрадою і 

що, власне, померло з «Червоною рутою». Вона вже запустила зовсім іншу 

історію. Вся українська естрада насправді дуже добре вписувалася в радянську 

ідеологію, тому що вона слугувала для того, щоб забезпечити святковий 

настрій під час партз’їздів. 

Зокрема, палац «Україна», який збудували, здається, у 1979 році, саме для 

партз’їздів з естрадою, воно все поєднувалося. Водночас естрада, яка почала 

з’являтися у п’ятдесяті роки, була верхівкою того, що називають народною 

самодіяльністю. Сьогодні ми бачимо, що спадкоємці цієї традиції – це так звані 

народні гурти, які продовжують співати твори, написані професійними 

композиторами у другій половині двадцятого століття, які буцімто називаються 

народними піснями. Звісно, у народі такого просто не співали. І коли я підняла 

цифри, то просто жахнулася, тому що десятки тисяч самодіяльних колективів 

по всій країні, величезний відсоток людей, які були залучені у цій 

самодіяльності, фактично це була не така весела, а жахлива історія. Держава 

намагалась контролювати не лише роботу, а й дозвілля людей.  

Вся ця система починалася від колективів самодіяльності та закінчувалась 

естрадою, яка здебільшого була професійною. Той самий Івасюк, коли з’явився, 

був студентом-медиком, він не мав професійної освіти. Про нього говорили як 

про аматора. Коли він отримав перші премії на всіх можливих фестивалях, тоді 

довелося визнати, що він композитор, а не аматор. Вся ця система, яка 

контролювала дозвілля, призвела до того, що ми маємо сьогодні. А те, чого 

дійсно хотілося, що було свободою самовияву, ті пісні, які хотілося співати від 

серця, з’являлося або в гаражах, або було побічним продуктом. Якщо 

подивимося «Вусатий фанк», побачимо, що музиканти могли мати набір 

українських пісень, які вони трішечки адаптували під фанк, під, так би мовити, 

закордонні ритми. Завдяки цьому з’являлася та музика, яка не могла б існувати 

у Радянському Союзі, якби не оцей етноколорит.  

– Кілька років тому вперше від тебе почула, що ми можемо вважати 

Прокоф’єва українським композитором. Я дуже зраділа, адже його люблю. 



Чому, і не лише, напевно, Прокоф’єва, і в якому саме розумінні вважати 

українським? Розкажи, щоб ми мали аргументи, якщо доведеться 

вступити в гарячу суперечку. 

– З усіма творцями, які належали до імперії, дуже складно. Ми можемо 

говорити про них як і про українських так само. Коли ми бачимо митців такого 

періоду, то я б говорила, що він і російський, і радянський, і український 

композитор. Це буде чесно. Бо освіту він здобув у Росії, транслював певні 

російські цінності, жив у радянській Росії. Але хочу сказати, що людина до 18 

років фактично прожила в Україні, на Донбасі. Звісно, що він там від’їздив на 

навчання. Однак природа його творчості звідси. Природа творчості 

багатотемна, дуже щедра, щира. Коли людина несе оці дари ланів, але в музиці 

– це і про Прокоф’єва зокрема. Так само можу сказати про Ігоря Стравинського, 

який, здається, 17 своїх творів написав тут, в Устилузі, де він жив зі своєю 

дружиною, кузиною в будинку, який збудував за своїми кресленнями. Де він 

слухав українські пісні. У Санкт-Петербурзі він точно не міг чути народну 

музику. Він чув це тут. І тому те, що потім у нього з’явилось як так званий 

русский период, та ж «Весна священна», почало народжуватись тут, в Україні. 

– Панове, я сподіваюсь, ви записали ці аргументи, щоб у разі чого довелось 

їх десь наводити. Ну що ж, Любо, дуже дякую. Ми говорили про те, як 

радянський період вплинув на українську музику, колективи. Говорили 

про те, як можна було б вийти з цієї ситуації радянськості. Я думаю, що це 

таки станеться. Наша програма називається «Шлях до себе», ми працюємо 

завдяки Українському культурному фонду. Любов Морозова, українська 

музична критикиня, була у нас у студії. Мене звати Лєна Чиченіна, з усіма 

прощаємося, бажаємо вам гарного дня. 


