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Ольга Перепелюк 
 
КОРИФЕЇ ХОРОВОГО СПІВУ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ  

КІНЦЯ ХVІІІ–ХІХ СТОЛІТТЯ 
 
Класичні зразки церковного хорового співу та, врешті, і формування 

його як важливої складової духовної культури відбувалося в останній 
чверті ХVІІІ–ХІХ століття. Неоціненний внесок у цю справу здійснили 
талановиті митці Дмитро Бортнянський, Петро Турчанінов, Порфирій 
Демуцький. Їх творчість, зазвичай, розглядається окремо, але глибший 
аналіз їх внеску в церковний спів ставить їх поряд.  

Актуальності темі даному дослідженню додає ще декілька міркувань. 
По-перше, Д. Бортнянський та П. Демуцький народилися на українських 
землях, П. Турчанінов значну частину свого життя прожив у Києві, а 
відтак їх об’єднує те, що вони привносили у хоровий церковний спів 
народні мотиви, запозичені з української культурної традиції. І хоч далі 
заглибитись у цьому напрямі дослідження нам, поки-що не вдалося, все ж 
визначення їх внеску ще раз підкреслює твердження про вагомий вплив 
українських митців на духовну культуру християнського світу. 

Історію російського православ’я не можна збагнути без урахування 
впливу духовенства з Гетьманщини, дарма, що, бувши знаряддями 
петровських реформ і докорінно міняючи московську церкву, вихідці з 
України, у більшості випадків, аж ніяк не причинилися до покращення 
становища рідної церкви, з якої вони вийшли [2, с. 142]. 

Крім суто літургійної музики, українські півчі й композитори 
привносили з собою народну традицію партесного концерту, одночастинної 
композиції для хору, а капелу з часом довели до вершин майстерності 
«імпортовані» митці – Максим Березовський, Дмитро Бортнянський та 
Артем Ведель. Щоправда два перші з них самі були уже під могутнім 
впливом західної, італійської класицистичної школи: як з огляду на свою 
здобуту в Італії освіту, так і на моду їхнього часу. Адже від першої 
половини ХVІІІ ст. музика в Російській імперії, а насамперед – Петербурзі 
і царському дворі перебували під ще сильнішим від українського впливом 
італійських композиторів, музикантів і оперних співаків, який ще глибше 
придушує і витісняє місцеві культурні традиції на задній план і периферію 
культури, а звідти уже – до напівзабуття… у глибинах колективного 
позасвідомого… [1, с. 2]. 

На зламі ХVІІІ–ХІХ століть ця тенденція поступово змінюється, 
композитори все більше апелюють до народної традиції, її збереження та 
трансформації на сучасний лад. Після довгого панування італійського 
стилю, який так і не здобув широкого ужитку та популярності через свою 
складність та не характерність традиційному церковному концерту, 
відновлюється цікавість до забутої спадщини народу. Петро Іванович 
Турчанінов, під впливом творчості свого наставника Артемія Веделя, 
здійснив і довершив своєрідну реформу церковного хорового співу, почату 
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Д. Бортнянським [3, с. 12]. 
Порфирію Демуцькому вдалося зібрати, зберегти, примножити та 

популяризувати традиційну пісню українського народу. Завдяки творчому 
підходу та любові до справи він організував професійний хор без 
професіоналів, який здобув популярності та існував майже півстоліття, 
поповнюючи колектив новими поколіннями. Творчість Демуцького – це 
здобуток всього українського народу [4, с. 14]. 

Отже, використовуючи прадавні церковні пісноспіви, кожен з 
корифеїв своїм внеском народних традицій та прагненням наблизити їх до 
відточеного мистецького виконання довершував справу перетворення цієї 
частини богослужбової практики у жанр високого мистецтва. Завдячуючи 
їх таланту, хоровий церковний спів набув величезної притягальної сили, 
став невід’ємною частиною культури народу, а їх імена увійшли до 
«золотого фонду» духовної еліти людства. 
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