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(історичний аспект) 

У статті аналізується роль і місце хорового мистецтва в контексті духовної культури людс-
тва. В історичній ретроспективі розглядаються окремі аспекти існування хорового мистецтва як 
засобу художнього, естетичного, духовного виховання особистості.  

In article the role and a place of choral art in a context of spiritual culture of mankind is analyzed. In 
a historical retrospective show separate aspects of existence of choral art as way of art, aesthetic and 
spiritual education of the person are considered. 

З часу появи на Землі “homo sapiens” – 
“ людини розумної”  предметом всебічних дослі-
джень, суперечок та аналізу було її духовне жит-
тя, прояв духовності як атрибуту людяності. 
Культура є особливим способом людської жит-
тєдіяльності. Світ культури дає людині духовну 
свободу, тобто можливість вибору на альтерна-
тивних засадах. Людина сама створює світ куль-
тури, і в той же час її духовно-моральне станов-
лення та вдосконалення можливе лише через 
залучення до матеріальних та духовних ціннос-
тей культури. Система духовних цінностей ви-
значає проблему, якого морального значення 
люди надають певним елементам культурного 
середовища.  

Духовна культура як різновид загальної 
культури людства, за визначенням В.М.Коз-
ленка, являє собою “специфічний порядок орга-
нізації духовної діяльності, результатом якої є 
створення матеріальних та ідеальних продуктів 
праці” [1, с. 1]. Це складне поняття включає в себе 
“всі продукти розумової діяльності людини, весь 
процес відображення дійсності в людській свідо-
мості та його наслідки” [1, с. 3] і містить такі ком-
поненти, як духовна діяльність, духовні потреби, 
духовні цінності, духовне споживання, духовні 
відносини, духовне спілкування тощо. 

Будучи частиною більш широкого поняття 
“музично-хорова культура”, хоровий спів дає 

можливість особистості осягати перш за все са-
му себе. Культура від народження не дається 
людині, потреби в ній у новонародженої істоти 
нема, вона привноситься у духовний світ суб’єк-
та ззовні, тому що “є механізмом передавання 
узагальненого суспільного досвіду минулих по-
колінь наступним. За цих умов хоровий спів є 
транслятором багатовікового співацького досві-
ду” [13, с. 2] із своєю специфічною системою 
духовно-матеріальних надбань (ноти, партиту-
ри, жанри хорового виконавства і т.д.). Мистецт-
во хорового співу дуже давнього походження. 
Своїм корінням воно сягає ще тієї сивої давни-
ни, коли первісне, так зване синкретичне 
(неподільне, нероз’єднане), мистецтво сполуча-
ло в собі нерозвинені елементи примітивного 
танцю й пісні, тобто елементи ритму, мелодії і 
слова, із зачатками мімодрами або драматичної 
дії. 

Сліди спільного походження ми можемо 
знайти в деяких спільних назвах. Саме слово 
“хор” в Стародавній Греції означало місце для 
художніх виступів музичних колективів, які ви-
конували пісні з танцями під час громадських 
святкувань. Пізніше самі ці колективи стали 
називатись хорами. Від цього ж кореня походять 
слова “хореографія” – назва танцювального мис-
тецтва, слово “хорей” – назва одного з поетич-
них розмірів, яке спочатку означало танцюваль-
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ний ритм хороводу, тобто танцю, поєднаного із 
співом. 

Протягом всієї історії культури людства му-
зичне мистецтво використовувалось як засіб 
художнього, естетичного, духовного виховання 
особистості, і до проблеми його впливу на інди-
віда зверталися філософи, педагоги, музиканти, 
соціальні реформатори всіх часів. Питання, які 
вони ставили перед собою, полягали в тому, як 
за допомогою музичного мистецтва можна вихо-
вувати душу молодої людини, робити шляхетни-
ми її почуття та діяння. На долю хорового мис-
тецтва і хорової культури історично завжди при-
падав обов’язок об’єднання нації, духовного 
згуртування народу в процесі творчого самови-
раження, формування і збереження індивідуаль-
ності, неповторності особистості за умов колек-
тивної організації, практичної організації праці. 

Гармонізуючий вплив мистецтва на особис-
тість доведений ще філософами античної доби. 
У творах Платона, Аристотеля та інших мисли-
телів Стародавньої Греції обґрунтована ідея ка-
локагатії (від “kalos kagathos” – прекрасний та 
добрий”) [1, с. 10] як мети виховання досконалої 
людини, яка гармонійно поєднує у собі фізичну 
(зовнішню) і духовну (внутрішню) красу. Під 
музикою давні греки розуміли триєдність 
“мусичеських мистецтв”, які знаходяться під 
знаком муз: танцю (як прояву тілесної конкрети-
ки жесту), поезії (як змістовно утворюючого 
початку) та власне музики (ладу, ритму). Суттє-
вим було ставлення до музики як до науки, яка 
не поступалася за вагомістю медицині. Зокрема, 
Аристоксен (прибл. 354 – прибл. 300 рр. до н.е.) 
говорив, що піфагорійці здійснюють очищення 
тіла шляхом врачування, а очищення душі – 
шляхом музики як мистецтва співу зі словом.  

В Давній Греції всі громадяни до 30 років 
повинні були навчатися співу та інструменталь-
ній музиці; в Спарті, Фівах та Афінах – вчитися 
грі на авлосі, брати участь у хорі (що вважалося 
священним обов’язком) [2, с. 124]. Хорові пісні 
виконувалися на святі врожаю, в церковному бого-
служінні, супроводжували театральні дійства. 

Усвідомлюючи важливість хорового співу, 
який, за словами Платона Афінського (427-
347 рр. до н.е.), є “божественне і небесне занят-
тя, що укріплює все добре та шляхетне в люди-
ні”, давні греки вважали його одним з елементів 
освіти, а слово “неосвічений” трактували як 
“той, що не вміє співати в хорі” [3, с.11]. Розгля-
даючи музику як важливий виховний засіб, Пла-
тон називав її “гімнастикою душі”. Всі елементи 
музики він пов’язував із своїм ученням про етос 
і визнавав тільки ту музику, яка відповідає висо-
ким моральним еталонам і є необхідною для 
прищеплення громадянам строгості і простоти 
норовів, високих моральних якостей, які форму-
ють загальнолюдські цінності. Його вислів про 

музику став хрестоматійним: “Гарна музика 
ушляхетнює, тоді як погана розбещує і псує” [4, 
с. 720]. У період еллінізму та Римської імперії 
видатними мислителями також неодноразово 
відмічалася сила впливу співацького мистецтва 
на душу людини, потенція мистецтва пробуджу-
вати в людині тяжіння до кращого і в силу цієї 
необхідності співацького мистецтва як предмету 
виховання. За ствердженням Марка Фабія Квін-
тіліана (прибл. 35-96 рр. до н.е.), обізнаність в 
музичному мистецтві вважалась “атрибутом 
пророка та мудреця” [3, с. 182]. 

Давньогрецьким філософським традиціям 
багато в чому були близькі погляди середньовіч-
них мусульманських філософів. Першим і най-
більш видатним мислителем держав Ближнього 
Сходу був Аль-Фарабі, який виступав за те, щоб 
суспільство, подібно до природи, було побудоване 
гармонічно. Користь музики філософ бачив у здат-
ності музики умиротворювати людей, робити їх 
стосунки злагодженими. Про музику він писав так: 
“Ця наука корисна в тому сенсі, що вгамовує нату-
ру тих, що загубили рівновагу, робить досконали-
ми тих, які ще не досягнули досконалості, та збері-
гає рівновагу тих, хто знаходиться в стані рівнова-
ги” [5, с. 151]. Аль-Фарабі відмічав також духовну 
і фізичну природу впливу музики. Як ідеаліст, він 
визнавав первинність душі над тілом, але будучи 
лікарем, музикантом і музичним теоретиком, він 
не міг не помітити впливу музики не тільки на 
духовну сторону, але через неї і на весь організм 
людини. До речі, цю проблему найбільш глибоко 
розвивав Авіценна, який розглядав фізичне і духо-
вне в людині у єдності [3, с. 13]. 

У давньому Китаї музика вважалась одним з 
кращих засобів перевиховання людей і зміню-
вання звичаїв. Згідно з головною філософською 
течією того часу – конфуціанством, сувора сим-
волічна та семантична детермінованість безпів-
тонового ладу (пентатоніки) повинна була спри-
яти суворому впливу на життєдіяльність особис-
тостей, які цю музику сприймали. Відповідно до 
цієї теорії обумовленість кожного з п’яти звуків, 
зокрема наслідування природі (дзюрчання стру-
мка, потріскування дров у вогнищі, шум вітру у 
гілках дерев та ін.), ототожнення їх із п’ятьма 
основними кольорами і т.п. відповідало ще й 
соціальній символізації (правитель, чиновники, 
народ, діяльність та об’єкти). Більше того, при-
рода музики, яка розглядалася в філософському 
контексті, усвідомлювалась як єдність п’яти 
чеснот (людяності, справедливості, вихованості, 
передбачливості та щирості), які у свою чергу 
символізували п’ять першоелементів природи – 
дерево, метал, вогонь, воду і землю. Оскільки 
Конфуцій уявляв державу як деяку велику сі-
м’ю, то музика повинна була при її використанні 
забезпечити гармонічний розвиток суспільства і 
особистості” [3, с. 9]. 
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На відміну від античної культури, “у серед-
ньовічній Європі музика розумілася перш за все 
як наука, а не як мистецтво в сучасному значен-
ні цих понять, причому функції музики зводили-
ся лише до її релігійно-морального впливу. У 
більшості музичних трактатів середньовічної 
естетики постійно зустрічаються ствердження 
про здібності музики виховувати натури, пом’я-
кшувати характери, відвертати від поганих при-
страстей” [6, с. 78-79]. Але, відкидаючи античні 
естетичні ідеали та проголошуючи моральність 
як основу у ставленні до музики, церква все ж не 
заперечувала чудотворності впливу хорового 
мистецтва. При всій аскетичності, ставлення 
отців церкви до мистецтва не виключало приро-
дної людяності. Іоанн Златоуст (прибл. 350-
407 рр. н.е.), описуючи свої переживання від 
сприймання церковної музики, благоговійно пи-
сав: “Слух невідступно і невідхильно спрямований 
лише на одне: він прислухається до сповненого 
благозвуччя і духовності наспіву” [7, с. 115], а від-
мічаючи позитивний вплив духовних піснеспівів 
на людину, він казав: “Ніщо так не зворушує і не 
окрилює душу, ніщо так не підносить її над зем-
лею і оковами тілесними, ніщо так не наповнює 
любов’ю до мудрості і байдужістю до справ жит-
тєвих, як спів злагоджений і злагоджено складений 
божественний спів” [8, с. 3]. 

Ідея самоцінності людської особистості та 
проголошений в епоху Відродження новий тип 
людини – “homo universale” призвела до того, 
що музика перестала використовуватися у ви-
ключно гедоністичних цілях (заради розваги, 
задоволення або відпочинку). Мета навчання 
музиці почала вбачатися в основному у мораль-
ній довершеності особистості. За думкою 
Дж.Царліно, музику людина повинна вивчати 
головним чином для того, щоби “коли вона зна-
ходиться на дозвіллі і вільна від повсякденних 
занять, вона могла б провести час доброчин-
но” [9, с. 421]. 

В епоху Відродження одноголосний спів по-
ступово “замінюється багатоголосним, з’явля-
ються подвійні та потрійні склади хорів, досягає 
своїх висот поліфонічний стиль строгого пись-
ма, стійко установлюється розподіл хору на чо-
тири основних хорових партії – сопрано, альти, 
тенори, баси. Поруч із музикою, призначеною 
для хорового співу в церкві, стверджувалася у 
своїх правах хорова світська музика (мотети, 
балади, мадригали, шансони)” [10, с. 15].  

Професійно хоровому співові навчали у ме-
тризах – школах при католицьких храмах, у 
яких обдаровані хлопчики з ранніх літ вивчали 
також і загальноосвітні предмети. В цей же пері-
од були відкриті перші консерваторії – сирітсь-
кі приюти, до яких зараховувалися як хлопчики, 
так і талановиті дівчата. У деяких консерваторі-
ях викладали такі відомі музиканти, як 

А.Скарлатті (1660-1725 рр.), А.Вівальді (1678-
1741 рр.) та інші видатні викладачі тієї епохи 
[11, с. 13]. Викладання у таких закладах було на 
досить високому, майже професійному рівні, 
тому що юні співаки брали активну участь у 
богослужбових відправах – співали в храмах 
різноманітні жанри духовної музики – псалми, 
кантати, меси і т.д. Про рівень виконавської 
майстерності дитячих хорів при храмах того 
часу можна судити по факту виконання ними 
складних за фактурними та мелодично-
гармонічними принципами письма творів 
Дж.Палестини (прибл. 1525-1549 рр.), О.Лассо 
(прибл. 1532-1594 рр.) та ін. 

Соціально-психологічні зміни в ХVІІ-
ХVІІІ ст. зумовили зростання індивідуальної 
самосвідомості і діяльнісного начала особистос-
ті в теорії естетичного виховання. Але при цьо-
му на відміну від епохи Ренесансу ідеал вихо-
вання в нову епоху, який припускав гармонію 
душі, розуму та тіла, набуває більшої прозаїчно-
сті, направленості на виховання ділової людини, 
якій не личить приділяти багато часу мистецт-
вам, тому що вони “потребують значних витрат 
часу”, – писав Дж.Локк (1632-1704 рр.), і при тому 
“рідко приносять будь-які вигоди” [11, с. 13]. 

В епоху Просвітництва краса вважалась сут-
ністю доброти, а людина – творцем власної долі. 
Тому мистецтво було проголошено засобом ви-
ховання, в якому не може бути примушення, а 
до задач естетичного виховання включалася 
побудова гармонічного суспільства. Видатний 
французький просвітитель ΧVІІІ століття 
Ж.Ж.Руссо (1712-1778 рр.), який високо цінував 
спів як найбільш повний прояв музичного по-
чуття, в романі “Еміль, або Про виховання” ра-
див складати пісні. З метою доступності музич-
ної мови Руссо розробив цифрову нотацію, яка 
згодом отримала широке розповсюдження по 
всьому світові. Її послідовниками були П.Гален, 
Е.Шеве, Н.Парі – у Франції, І.Шульг, Б.Натовп – 
у Германії, Л.М.Толстой та С.І.Миропольський 
– у Росії [10, с. 18]. 

В ХІХ ст. панівною формою існування хоро-
вої музики стає її концертне виконання. “У бага-
тьох країнах виникають організації, які мають за 
мету об’єднання діячів хорової культури. Відпо-
відно характерною рисою цього часу стало праг-
нення залучати молоде покоління до високої 
професійної культури хорового співу” [10, 
с. 18]. У цей час продовжували свою діяльність 
консерваторії та музичні академії, вищі музичні 
школи, коледжі. Одним із мотивів існування 
подібних навчальних закладів була можливість 
практичного музикування в хорі на відміну від 
позанавчального виховання. 

Пошуки нових навчальних методик в області 
музичного виховання у ХХ столітті привели до 
виникнення таких оригінальних систем, як сис-
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теми Є.Жак-Далькроза, К.Орфа та інших, де 
колективне музикування поєднувалося із віль-
ною інструментальною імпровізацією, ритмі-
кою, танцем. 

Говорячи про місце хорового мистецтва в 
системі духовно-творчого надбання людства, не 
можна обійти того факту, що широкого розпо-
всюдження хоровий спів набув на теренах Ра-
дянського Союзу. До цього виду мистецької 
діяльності залучалися широкі маси людей, у 
багатьох республіках проводилися свята співа-
цького мистецтва. Особливого розмаху подібні 
заходи набули у республіках Прибалтики – Лат-
вії, Естонії, Литві, де традиції багатоголосного 
хорового співу мають глибоке історично-
духовне коріння. Цікаво, що навіть у тих респу-
бліках, де панували звичаї одноголосного – мо-
нодійного співу, хорове багатоголосся стало 
дуже популярним, а творчі хорові колективи, 
такі як Академічна хорова капела Арменії під 
керівництвом Р.Чекіджяна, отримали визнання у 
всьому світі. 

У наші дні велика увага хоровому співові як 
складовій частині системи художньо-есте-
тичного виховання приділяється у культурно-
освітніх закладах Великобританії, Болгарії, Япо-
нії, Угорщини, Франції, Германії та інших країн 
світу. 

Розглядаючи духовні музичні орієнтації дав-
нини і сучасності, не можна обминути феномен 
української хорової культури, яка веде свій від-
лік з тих часів, коли хорова творчість і виконавс-
тво існували в синкретичній єдності. Відомий 
український хорознавець Анатолій Лащенко 
пише: “Хоровий спів на Україні завжди посідав 
важливе місце у формуванні духовного світу 
людини – завдяки своїй демократичності й до-
ступності, ефективності естетичного впливу, 
зумовленого глибокою змістовністю і націона-
льною самобутністю” [12, с. 171]. Історії та про-
блемам хорового мистецтва України присвячені 
наукові труди таких видатних вчених, як 
Л.Пархоменко, В.Іванов, Ю.Медведик, С.Гри-
горчук, О. Кравчук,  С.Горбенко та ін. 

Широкого розповсюдження хорове виконав-
ство як культурно-освітній та духовноформую-
чий аспект музичного виховання в нашій країні 
набуло у ХХ столітті, коли цей мистецький жанр 
став самим активним і доступним проявом музи-
чних уподобань людей різного віку та рівня му-
зичної освіти. Традиційними були різноманітні 
хорові фестивалі та конкурси, які дали творчій 
злет багатьом хоровим колективам, як аматорсь-
ким, так і професійним. Починаючи з кінця 80-х 
років спостерігається справжній ренесанс украї-
нської хорової музики. На тлі бурхливого розви-
тку хорового виконавства лише в Києві на поча-
тку 90-х нараховувалося кілька десятків новост-
ворених першокласних колективів, на чолі яких 
стояли справжні майстри хорової справи: 
М.Гобдич, Л.Бухонська, Г.Горбатенко, Т.Ко-
пилова, Л.Байда, Д.Радик та інші. І хоча остан-
нім часом масовий хоровий рух в нашій державі 
дещо втратив свої позиції, процес відродження 
даного виду мистецько-художньої діяльності є 
дуже актуальним і необхідним. 

На сучасному етапі життя людства, коли ста-
вляться гострі питання щодо гуманізації суспі-
льства, обмеження технократичного впливу на 
особистість, повернення до ґрунтовних основ 
культури, почала посилюватися увага до тих 
видів мистецтва, у яких людина має найбільші 
умови для самореалізації. Саме таким видом 
діяльності є хорове мистецтво, яке зорієнтоване 
на активний людинотворчий процес – форму-
вання і розвиток здібностей, а також реалізацію 
сутнісних музично-творчих сил та духовних 
потреб особистості.  

Таким чином, як одна із форм культурологіч-
ного та духовного пізнання світу, мистецтво 
хорового співу завжди було і залишається не-
від’ємною частиною світової і вітчизняної духо-
вної культури людства, віками перевіреним фак-
тором формування художнього, естетичного та 
духовного потенціалу особистості. 
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