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АНОТАЦІЯ 

Якубов Т. А. Сергій Борткевич та його скрипкова творчість: джерелоз-

навчий і жанрово-стильовий аспекти. — Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціа-

льністю 025 «Музичне мистецтво» (галузь знань 02 «Культура і мистецт-

во»). — Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Мі-

ністерство культури та інформаційної політики України, Київ, 2021. 

Актуальність. Однією з провідних тенденцій сучасного музикознавст-

ва є опанування тих явищ мистецтва минулого, які тривалий час складали так 

звану периферію. Результатом є відродження інтересу до творчої спадщини 

низки маловідомих композиторів, серед яких і харків’янин Сергій Едуардо-

вич Борткевич (1877–1952). Після тривалого періоду забуття — другої поло-

вини ХХ століття — особливо важливим видається джерелознавчий аспект, 

який дозволяє не тільки доповнити новою інформацією картину творчої дія-

льності митця, а й верифікувати значний пласт суперечливих свідчень, що 

неминуче виникає на початковому етапі формування творчого портрету ком-

позитора через нестачу або обмеженість доступу до фактологічного матеріа-

лу. Скрипкові твори С. Борткевича досі залишалися «білою плямою» в музи-

кознавстві, хоча сам факт існування таких крупних форм як концерт, соната 

та ліричне інтермецо для скрипки з оркестром не дозволяють нехтувати цим 

аспектом композиторської спадщини, а скрипковий концерт ор. 22, написа-

ний у Харкові між 1915–1918 роками, взагалі є одним з перших зразків жанру 

в історії української музики. 

Наукова новизна. У дисертації: розкрито нові та верифіковано відомі 

раніше деталі біографії композитора, а також відновлено родовід Борткевичів 

і Гераклітових (сім’я дружини митця); запропоновано новий підхід до періо-

дизації його творчості; здійснено ґрунтовний аналіз усіх відомих скрипкових 

композицій С. Борткевича, надано можливі варіанти їх інтерпретації та вияв-

лено особливості трактування митцем класичних форм; визначено місце му-

зичного перекладу в творчості композитора; віднайдено та введено до науко-

вого обігу інформацію з низки первинних джерел (архівних документів і пе-

ріодики, листів, тощо). 

Встановлено, що всупереч багатогранності творчої особистості 

С. Борткевича (який був концертуючим піаністом, акомпаніатором, камерним 

ансамблістом, диригентом, педагогом, літературним перекладачем, автором 

прозових та поетичних текстів), переважна більшість досліджень зосереджу-

ється на опрацюванні його фортепіанних композицій. І лише зрідка спостері-

гаються спроби порушити питання його національної (А. Кошчєляк-

Надольська, Є. Левкулич) та стильової ідентифікації (Г. Карась, 

Н. Кашкадамова, Дж. Джонсон), виконавської діяльності (Е. Пауль, 
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Є. Левкулич), а також залучити до музикознавчого простору його симфонічні 

(І. Лісова, Л. Бєляєв) та вокальні (І. Калугіна, Л. Вестель) твори. 

Використання нових матеріалів
1
 з українських, німецьких, австрійських, 

нідерландських, іспанських, американських, сербських та бразильських архівів, 

дало змогу з’ясувати, що родина митця досягла значних звершень у підприєм-

ницькій, громадській та культурно-мистецькій галузях. Зокрема батько компо-

зитора, Е. Борткевич був засновником і власником спиртового та скляного за-

водів, кількох будинків та торгового дому в Харкові. Він був обраний старши-

ною місцевого Благородного зібрання, гласним земського зібрання, більше 

25 років на громадських засадах виконував функції члена комісії з призову но-

вобранців, а також сприяв просвітницькій діяльності, відкривши у 1898 році на 

своєму підприємстві бібліотеку-читальню та влаштовуючи на заводах екскурсії 

для школярів. Мати композитора була почесною членкинею місцевого відді-

лення Імператорського російського музичного товариства (ІРМТ), стала співза-

сновницею першої в місті музичної школи при ІРМТ, входила до складу комі-

тету Товариства опіки над нужденними учнями Харківського музичного учи-

лища, іноді виступала як піаністка, була меценаткою тощо. Її брат, дядько ком-

позитора, у 1890 році відкрив один з перших у Харкові театрів
2
. 

Було ідентифіковано особу тітки Юлії, про яку композитор згадував у 

своїх «Спогадах», — вона виявилася сестрою батька, Ю. Л. Борткевич (? — 

12.08.1903). Аналіз суперечливої інформації про рік народження дружини 

композитора (за різними документами від 1881-го до 1888 року), разом із 

притягненням нещодавно віднайдених свідчень щодо її випуску з восьмого 

класу гімназії в 1897 році, дали змогу остаточно відкинути варіанти 1883–

1888 років та натомість висунути гіпотези щодо 1880-го або навіть 1879 р.н. 

Є. Гераклітової-Борткевич. 

Газетні оголошення й архівні матеріали консерваторії Кліндворт-

Шарвенка доводять, що С. Борткевич працював там запрошеним професором 

протягом 1906–1910 рр, а в 1910/1911 навчальному році був штатним викла-

дачем, причому половина його учнів походили з Російської імперії. Вивчення 

листів композитора до Г. ван Далена спростовує версію, що митці познайо-

милися у вищеназваній консерваторії — схоже, що саме С. Борткевич допо-

магав нідерландському піаністу там працевлаштуватись. Завдяки архівним 

матеріалам, також, деталізовано картину гастрольних виступів митця — в 

Німеччині, Чехії, Австрії, Нідерландах, Іспанії, Російській імперії, на Балка-

нах тощо. Виявлено, що значну роль у формуванні творчих орієнтирів 

С. Борткевича відіграли традиції домашнього музикування в його родині, а 

також творчість видатних митців зрілого та пізнього романтизму — Ф. Ліста, 

Р. Вагнера, А. Рубінштейна, П. Чайковського, Е. Ґріґа, С. Танєєва, 

О. Скрябіна, С. Рахманінова, А. Нікіша тощо. 

                                                 
1
 Частину матеріалів для дослідження люб’язно надано М. Генбурі-Балланом, 

В. Калкманом та Ч. Ішіокою. 
2
 Театр Ушинського, згодом перейменований у Малий театр. 
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Опрацьовані матеріали дали змогу уточнити й доповнити перелік тво-

рів С. Борткевича, з’ясувати роки створення багатьох композицій, скласти 

реєстр авторських транскрипцій та аранжувань, що вказує на активний інте-

рес митця як до музичного перекладу власних, так і творів інших композито-

рів. Уточнене датування у свою чергу зумовило оновлення загальноприйня-

тої періодизації його творчості. З огляду на комплекс чинників: соціокуль-

турний  (вплив культурних особливостей місцевості, де проживав митець 

певний час: територія України, а також Росія, Німеччина, Австрія); істори-

ко -політичний  (важливі, «переломні» події в історії людства, що позначи-

лися на творчості композитора: дві світові війни, революція та громадянська 

війна в Російській імперії); психологічний  (врахування стадій розвитку 

особистості); музична  мова  та динаміка  жанрових інтересів  (домі-

нування творів для фортепіано на першому етапі раннього періоду, камерно-

інструментальної музики на другому етапі раннього та першому етапі серед-

нього періоду, симфонічний пік активності на третьому етапі середнього пе-

ріоду, зацікавленість у вокальній та інструментальній мініатюрі наприкінці 

творчого шляху) — творчу спадщину майстра було розділено на три періоди: 

1. Ранній період (1904–1922), що поділяється на Перший берлінський 

(1904–1913) і Харківсько-кримський (1914–1922) етапи. 

2. Середній період (1922–1942), що поділяється на Перший австрійсь-

кий (1922–1929), Другий берлінський (1929–1933) та Другий австрійський 

(1934–1942) етапи. 

3. Пізній період (1943–1952). 

Дослідження архівних документів дало змогу відновити особливості 

композиційного рішення багатьох втрачених творів та їхню стилістику. Зок-

рема, сі-мінорний фортепіанний концерт ор. 1 тяжів до форми, запропонова-

ної Ф. Лістом, на оперу «Акробати» ор. 50 значним чином вплинула твор-

чість веристів, а до-мінорне Тріо ор. 38 виявилося першою спробою реаліза-

ції автором чотиричастинного сонатно-симфонічного циклу. 

Незважаючи на порівняно невелику кількість скрипкових композицій у 

творчій спадщині С. Борткевича, він спромігся продемонструвати широку різ-

номанітність: концерт та інтермецо для скрипки з оркестром, соната для скрип-

ки і фортепіано, низка різнопланових мініатюр. Показово, що поява цих творів 

часто-густо корелює з активізацією творчої співпраці зі скрипалями Ф. Смітом 

(концерт і соната) і Я. Шмідом (п’єси ор. 48а і ор. 63). Уточнені місце та час 

створення композитором скрипкового концерту ор. 22 (Харків, між 1915-м та 

1918 роком) доводять — твір був чи не першим зразком жанру в історії україн-

ської музики, що випередив композиції В. Косенка (1919) і О. Рябова (1921). 

Незабаром після еміграції С. Борткевича до Європи (1922) цей концерт було 

презентовано на розсуд публіки у Празі, Берліні, Гаазі та, ймовірно, у Відні. 

Однак, незважаючи на позитивні відгуки у пресі, на публікацію нот видавницт-

вом D. Rahter, попри те, що згодом відбулися прем’єри твору в Бразилії (1927) 

та США (1932), концерт все ж не закріпився в репертуарі тогочасних виконав-

ців — приклади його виконання скоріше можна назвати поодинокими. 
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Концерт ор .  22  є носієм жанрової моделі «великого» або симфоні-

зованого концерту, про що, зокрема, свідчить потрійний склад великого 

симфонічного оркестру з англійським ріжком, бас-кларнетом, контрафаготом 

і арфою. Твір насичений наскрізним тематизмом, типовим для масштабних 

музичних полотен доби романтизму: переосмислена головна тема з’являється 

у фіналі, сполучна — у другій частині, побічна та завершальна — в інтродук-

ції до третьої частини, а тема з розробки постає протягом усього циклу. Три-

частинна композиція, дещо модифікована наявністю інтродукції перед фіна-

лом, загалом цілком традиційна, так само як форма кожної з частин — сонат-

не алегро, тричастинна репризна та сонатне алегро з епізодом замість розро-

бки відповідно. Тональний план менш типовий: основній тональності 

ре мінор і ре мажорному фіналу протиставлено другу частину у віддаленому 

фа мінорі та ре-бемоль мажорну інтродукцію. 

Семантична  концепція  твору може бути проілюстрована відомим 

висловом «крізь терни до зірок»: прослідковується  еволюція музичного ма-

теріалу від драматизму першої частини, через трагізм другої до тріумфально-

го маршу фіналу. Втім присутні й традиційно ліричні за характером побічні 

партії, і колористичний «казковий» тематизм, що експонується в завершаль-

ній партії. Незвичне, хоча й не унікальне, явище — введення нової теми в ро-

зробці першої частини. Незважаючи на важливу роль партії оркестру, соліст 

має нагоду розкрити весь свій віртуозний потенціал пасажної та поліфонічної 

техніки, подвійних нот, акордів тощо. Показово, що у першій частині, яка 

містить масштабний розробковий розділ з двома хвилями розвитку матеріа-

лу, митець чітко дотримується класицистичного розподілу функцій у формі: 

експозиційної та розробкової. Водночас у фіналі, де замість розділу розробки 

розміщено контрастний епізод, розробковий матеріал розосереджений по 

всій частині й розміщується безпосередньо після експонування того чи іншо-

го тематизму. Цікаво, що у скрипковій сонаті ор. 26, написаній за кілька ро-

ків після концерту (не пізніше січня 1923 року), саме такий принцип «розо-

середженої  розробки»  стає домінуючим. Відхід від канонічного компо-

зиційного підходу слугує ілюстрацією еволюції творчості митця від раннього 

до середнього періоду. 

Соната  ор.  26  мала значно більшу популярність серед скрипалів 

першої половини ХХ століття, аніж концерт: вона була в репертуарі 

Ф. Сміта, С. Пікштайнера, Б. Сєрєбрєніка, Й. Дойча, Д. Воса, Я. Шміда, 

М. Феркель, З. Машека, Я. Емнера, В. Фарберова, В. Босковськи, А. Фіца та 

Л. Лаґуни. В цьому творі так само, як у концерті, С. Борткевич зберігає типо-

ву тричастинну структуру сонатного циклу. У співвідношенні партій збере-

жено підкреслений паритет почергового проведення тематичного матеріалу 

скрипки та фортепіано. Наявність у сонаті наскрізних тем, сфера застосуван-

ня яких не обмежена рамками частини, а також присутність визначальних 

інтонаційно-образних початкових комплексів, що слугують матеріалом для 

подальшого формування тематизму (тобто застосування монотематичного 

принципу), дають змогу говорити про монологічну концепцію жанру — як 
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розвиток ідей Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона та, особливо, Ф. Ліста. Деталь-

ний аналіз твору відкриває новаторство митця у сфері музичної форми та 

композиції. Незважаючи на зовнішню канонічність тричастинного циклу, 

структура сонати відзначається внутрішньою багатошаровістю: наявний суб-

цикл першої-другої частин
1
, протиставлений фіналу; композиційне утворення 

«вступ — сонатне алегро — кода» в першій частині, як аналог сонатної фор-

ми вищого порядку, що виокремлюється внаслідок розробковості викладу 

музичного матеріалу сонатного алегро. Переосмислюються функції підрозді-

лів форми: ГП першої частини має розробковий характер викладу, кода ви-

ступає носієм репризної функції. У фіналі переглянуто роль СП, яка замість 

ГП та ПП виступає зв’язкою між двома контрастними темами побічної, а ін-

тонаційна спорідненість ГП, СП і ЗП утворюють рондоподібну структуру ек-

спозиції та репризи: А (ГП) — В (ПП1) — А1 (СП) — С (ПП2) — А2 (ЗП). 

Драматургія циклу та образної сфери сонати дозволяє окреслити мож-

ливі романтико-героїчну та автобіографічну семантичні  ідеї  твору. Перша 

має аналогії із увертюрою «Еґмонт» Л. Бетховена (умовно: через боротьбу та 

смерть до тріумфу ідеї загальнолюдського щастя). Друга — певною мірою 

апелює до обставин життєвого шляху митця, що мали місце до написання 

сонати (зокрема туга за більш щасливим довоєнним життям, еміграція, пере-

їзд до Австрії як нова надія). 

Ліричне  інтермецо  «Пробудження  Весни і  Пана»  ор .  44  

виступає яскравим прикладом розвитку С. Борткевичем іншої типової для 

романтизму тенденції — програмності в музиці. Структурна основа твору — 

сонатна форма, значно переосмислена та видозмінена з метою більш ефекти-

вного відтворення авторської  ідеї , що була описана в програмці одного з 

концертів, де виконувалося інтермецо: зіставлення мрійливо-ліричної Весни-

скрипки з діонісійським танцем уособленого валторною Пана. 

Скрипкові  мініатюри  С. Борткевича (як оригінальні, так і аранжу-

вання) демонструють тяжіння автора до традиції салонного музикування та 

бідермаєру, про що свідчать типові назви творів — «Колискова», «Листок з 

альбому», «Роздум» тощо. Композиційне рішення п’єс відносно просте: скла-

дна дво- або тричастинна форма. Партія соліста орієнтована скоріше на розк-

риття мелодичних та тембральних властивостей інструменту, аніж на демон-

страцію віртуозності (за винятком кількох епізодів «Іспанії» ор. 63 № 4). 

Ключові слова: творчість Сергія Борткевича, скрипковий концерт, 

скрипкова соната, сюїта, скрипкове виконавство, музичний переклад, транск-

рипція, аранжування, джерелознавство. 

                                                 
1
 Що підкреслено арковим прийомом — використанням ідентичного музичного ма-

теріалу вступу до першої частини та коди другої частини (зі зміною тональності). 
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SUMMARY 

Yakubov T. A. Sergei Bortkiewicz and his violin music: Sergei Bortkiewicz 

and his violin music: sources, genres and style studies. — Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 

025 «Musical art» (field of study 02 «Culture and Arts»). — Ukrainian National 

P. Tchaikovsky Academy of Music, Ministry of Culture and Information Policy of 

Ukraine, Kyiv, 2021. 

Relevance. One of the leading trends in modern musicology is the implica-

tion of the art areas, which for a long time formed the so-called periphery. The re-

sult is a revival of interest in the creative heritage of a number of less-known com-

posers, including Sergei Bortkiewicz (1877–1952) from Kharkiv. After a long pe-

riod of oblivion — the 2
nd

 half of the XX century — the source study aspect is es-

pecially important. It allows both to supplement the picture of the artist’s creative 

activity with new facts, and to verify a significant part of contradictory information 

that inevitably arises at the initial stage of the reconstruction of the composer’s bi-

ography due to lack or limited access to factual material. S. Bortkiewicz’s violin 

works remained a “blank spot” in music studies, although the very existence of 

such large compositions as the concerto, sonata and lyrical intermezzo for violin 

and orchestra do not allow to neglect this aspect of the composer’s heritage. In 

fact, the Violin concerto op. 22, written in Kharkiv between 1915–1918, is one of 

the first examples of the genre in the history of Ukrainian music. 

Scientific novelty. The dissertation reveals new and verifies previously known 

details of the composer’s biography, as well as restores the ancestry of the Bortkie-

wiczs and Geraklitovs (the family of the artist’s wife); it proposes a new approach to 

the periodization of his music; it carries out a thorough analysis of all known violin 

compositions by S. Bortkiewicz, reveals possible ways of interpretation of these 

works and the peculiarities of the artist’s treatment of classical forms; the place of the 

music translation (arrangements and transcriptions) in the composer’s heritage is de-

termined; information from a number of primary sources (archival documents and 

periodicals, letters, etc.) was discovered and introduced into scientific space. 

It was established that despite the versatility of the creative personality of 

S. Bortkiewicz (who was a concert pianist, accompanist, chamber musician, con-

ductor, teacher, as well as an interpreter and author of prose and poetic texts), the 

vast majority of research focuses on the study of his piano compositions. Only oc-

casionally occurred attempts to raise the question of his national (A. Kościelak-

Nadolska, Y. Levkulych) and stylistic identification (H. Karas, N. Kashkadamova, 

J. Johnson), his performing activities (E. Paul, Y. Levkulych). Also rare were ef-

forts to introduce his symphonic (I. Lisova, L. Belaiev), vocal (I. Kalugina, 

L. Vestel) works to the musicological universe. 
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The use of new materials
1
 from Ukrainian, German, Austrian, Dutch, Span-

ish, American, Serbian and Brazilian archives, revealed that the artist’s family had 

attained significant achievements in the business, social and cultural scope of ac-

tivity. The composer's father, Eduard Bortkiewicz, was the founder and owner of a 

distillery, glass factory, several houses, and a trading house in Kharkiv. Besides, he 

was elected chairman of the local Noble assembly, became a member of the Zem-

stvo assembly, and for more than 25 years on a voluntary basis served as a member 

of the commission for conscription. He also promoted educational activities: in 

1898 his company opened a library/reading-room, while factories of Bortkiewicz 

conducted tours for schoolchildren. The composer’s mother was an honorary 

member of the local branch of the Imperial Russian Music Society, became a co-

founder of the first in the city music school of IRMS, participated the committee of 

the Society for the Care of Needy Pupils of the Kharkiv Music College. Sometimes 

she performed as a pianist, was a Maecenas, etc. Her brother, the composer’s un-

cle, opened in 1890 one of the first theaters in Kharkiv
2
. 

The person of Aunt Julia, mentioned by the composer in his “Recollections”, 

was also identified — she turned out to be the sister of his father, Julia (Yulia) 

Ludvigivna Bortkiewicz (? — 12.08.1903). The analysis of the contradictory indi-

cations of the year of birth of the composer's wife (according to various documents 

from 1881 to 1888), with the involvement of recently discovered evidence about 

her graduation from the eight-year high school in 1897, allowed to reject complete-

ly the versions of 1883–1888, and even to hypothesize about 1880 or 1879 birth 

year of E. Geraklitova-Bortkiewicz. 

Newspaper advertisements and archival materials of the Klindworth-

Scharwenka Conservatory (Berlin) prove that S. Bortkiewicz worked there as a 

visiting professor during 1906–1910, whereas in the 1910/1911 academic year he 

was a full-time teacher, half of whose students came from the Russian Empire. Re-

vision of the composer’s letters to H. van Dalen refutes the version that the two 

artists met at the above-mentioned conservatory: it seems that it was Bortkiewicz 

who helped the Dutch pianist with employment in Berlin. Archival materials also 

allowed to detail the picture of the composer’s touring performances in Germany, 

the Czech Republic, Austria, the Netherlands, Spain, the Russian Empire, the Bal-

kans, etc.. It was shown that significant role in the formation of S. Bortkiewicz’s 

artistic landmarks was played by the traditions of home music performances in his 

family, as well as the work of prominent artists of high and late Romanticism: 

F. Liszt, R. Wagner, A. Rubinstein, P. Tchaikovsky, E. Grieg, S. Taneyev, 

A. Scriabin, S. Rachmaninoff, A. Nikisch and others. 

The processed documents allowed to particularize and supplement the list of 

works by S. Bortkiewicz, to specify the year of creation of many compositions, to 

form a list of author’s transcriptions and arrangements, which indicates the active 

                                                 
1
 Many of them were kindly provided for this research by M. Henbury-Ballan, 

W. Kalkman and Ch. Ishioka. 
2
 Ushinsky Theater, later renamed as the Maly (Small) Theater. 
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interest of the artist in the music translation both of his own works and music of 

other composers. The revised dating led to the renewal of the commonly accepted 

periodization of his music. A set of factors: socio-cul tural  envi ronment  (the 

influence of cultural features of the country where the artist lived for a certain pe-

riod of time: the territory of Ukraine, Russia, Germany, Austria); h is tor ical  and 

pol i t ical  events  (important cases, “turning points” in the history of mankind 

that influenced the composer: the two World Wars, the revolution and the Civil 

War in the Russian Empire); psychological  (taking into account the phases of 

personality development); musical  language  and dynamics  o f  genre  in-

te res ts  (dominance of piano works in the first phase of the early period; chamber 

and instrumental music in the second phase of the early and first phase of the mid-

dle period, symphonic peak of activity in the second phase of the middle period, 

interest in vocal and instrumental miniatures at the end of the life) — became the 

basis for the division of the master's creative heritage into three periods: 

1. The early period (1904–1922), which is divided into the First Berlin 

(1904–1913) and Kharkiv-Crimean (1914–1922) phases. 

2. The middle period (1922–1942), which is divided into the First Austrian 

(1922–1929), the Second Berlin (1929–1933) and the Second Austrian (1934–

1942) phases. 

3. Late period (1943–1952). 

The study of archival documents allowed to restore the specifics of the com-

poser’s idea of many lost works and their style. In particular, the B minor Piano 

Concerto op. 1 tended to the form proposed by F. Liszt, the works of verists had a 

significant impact on the opera “Acrobats” op. 50, and the C minor Trio op. 38 

turned out to be the author’s first attempt to create a four-movements sonata cycle. 

Despite the relatively small number of violin compositions in the creative 

heritage of S. Bortkiewicz, he managed to demonstrate considerable diversity: a 

concerto and an intermezzo for violin and orchestra, a sonata for violin and piano, 

a set of various miniatures. It is significant that the appearance of these works often 

correlates with the intensification of creative collaboration with violinists Frank 

Smit (concerto and sonata) and Jaro Schmied (pieces op. 48a and op. 63). The 

specified place and time of creation of the Violin concerto op. 22 of S. Bortkiewicz 

— Kharkiv, between 1915 and 1918 — prove that the work was possibly the first 

example of the genre in the history of Ukrainian music, which preceded the com-

positions of V. Kosenko (1919) and O. Ryabov (1921). Shortly after the author's 

emigration to Europe (1922), S. Bortkiewicz's Concerto op. 22 was performed in 

Prague, Berlin, the Hague, and probably in Vienna. However, despite the positive 

reviews in the press, the publication of the score by D. Rahter, and the premiere of 

the work in Brazil (1927) and in the United States (1932), the concerto was not fas-

ten in the repertoire of contemporary violinists — the cases of its performance 

were rather solitary. 

The  Concer to  op.  22  is a representative of the genre model of a “big” or 

symphonized concerto using a large symphony orchestra (triple instrumentation) 

with an English horn, bass clarinet, double bassoon and harp. Typically for large-
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scale Romantic music, the work has many themes highlighted throughout the cycle: 

the rethought main theme of the first mvt appears in the finale; the transition theme 

— in the second mvt; the first mvt’s themes of the second subject and codetta return 

in the introduction to the third mvt; the theme from the development section emerg-

es throughout the whole cycle. The three-movement composition, slightly modified 

by the presence of an introduction before the finale, is generally quite traditional, as 

is the form of each of the parts — sonata-allegro, complex ternary and sonata-

allegro with an episode instead of development. The tonal plan of the cycle is less 

typical: the home key of the D minor and the D major in the finale mvt contrasting 

with the second mvt in the distant F minor and D-flat major introduction. 

The semant ic  concept  can be represented by the expression “Through 

the thorns to the stars”: the evolution of the musical material from the drama of the 

first mvt, through the tragedy of the second to the triumphant march of the finale. 

However, there are traditionally lyrical second subjects, and colorful “fairy-tale” 

themes, e.g. in the first mvt’s codetta. An unusual, though not unique, phenomenon 

is the introduction of a new theme in the development of the first mvt. Despite the 

far-reaching role of the orchestra, the soloist has the opportunity to reveal all his 

virtuoso potential of passage and polyphonic technique, double stops, chords, etc. 

It is significant that in the first part, which contains a wide development section 

with two waves of the material evolvement, the composer clearly adheres to the 

classicist assignment of functions in the form — expositional and developmental 

— while in the third (where instead of the development section there is a con-

trasting episode) the developmental music material is diffused throughout the 

whole movement, immediately after the exposure of a particular theme. Remarka-

bly, in the Violin sonata op. 26, written a few years after the Concerto — finished 

not later than in January 1923 — precisely this principle of the “di ffused  de-

velopment”  becomes dominant. The re-think of the canonical compositional ap-

proach serves as an illustration of the evolution of the artist’s music from the early 

to the middle period. 

The Sonata  op .  26  was much more popular, than the concert, among vio-

linists of the first half of the 20
th
 century: it was in the repertoire of F. Smit, 

S. Piksteiner, B. Serebrenik, J. Deutsch, D. Vos, J. Schmied, M. Vörckel, 

Z. Mashek, J. Emner, W. Farberow, W. Boskovsky, A. Fietz and L. Laguna. Simi-

lar to the Concerto op. 22, Bortkiewicz in his op. 26 retains the typical three-

movement structure of the sonata cycle. The composer emphasized parity in the 

balance of instrumental parts using the constant alternate presentation of the the-

matic material by violin and piano turn by turn. The significant initiative intonation 

patterns, which serve for the further formation of themes (i.e. an implication of the 

monothematic principle), as well as using the cross-cutting thematic development, 

allows to speak about the monologue concept of the genre inherited from 

F. Mendelssohn and, especially, F. Liszt. A detailed analysis of the work reveals 

the artist’s innovation in the musical form and composition. Despite the external 

canonicity of the three-movement cycle, the structure of the sonata is remarkably 
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stratified: there is a subcycle of the 1
st
–2

nd
 mvts

1
, opposite to the finale; composi-

tional formation “introduction — sonata allegro — coda” in the first mvt as an ana-

logue of the sonata form of the highest level, which stands out due to the develop-

mental manner of the musical material of the sonata allegro. The functions of the 

form sections are also rethought: the first subject has a developmental style, the 

coda acts as a carrier of the recapitulation function. In the 3
rd

 mvt, Bortkiewicz re-

viewed the role of the transition, which instead of joining the first (P) and second 

(S) subject groups was used as a bridge between the two contrasting themes (B, C) 

of the second subject area. The similarity of the finale’s prime theme (A) with the 

transition (A1) and codetta (A2) forms the structure close to the form of rondo: 

A (P) — B (S1) — A1 (T) — C (S2) — A2 (Codetta). 

The dramaturgy of the cycle and the character patterns of the sonata allow to 

outline possible romantic-heroic and autobiographical semant ic  ideas  of the 

work. The first corresponds with Beethoven’s “Egmont” overture (as a general 

guide: through struggle and death to the triumph of the idea of universal happi-

ness). The second somehow appeals to the circumstances of the composer’s life 

before the creation of the sonata — longing for a happier pre-war life, emigration, 

moving to Austria (a new hope). 

Lyr ical  in termezzo  “Awakening of  Spr ing and  Faun”  op. 44 is 

a remarkable example of the Bortkiewicz’s development of another typical trend 

for Romanticism — program music. The structural basis of the work is a sonata 

form, noticeably rethought and modified to better convey the author’s idea, de-

scribed in the program of one of the concerts, where the intermezzo was per-

formed: contrast of the dreamy-lyrical violin (Spring) with the Dionysian dance 

inspired by the Faun, personified by the horn. 

Short violin pieces by S. Bortkiewicz — both original and arranged from pi-

ano pieces — show the author’s adherence to the tradition of salon music and 

Biedermeier, which is emphasized by the typical names, as “Lullaby”, “Album-

leaf”, “Meditation”, etc.. The compositional solution of the pieces is relatively 

simple: a complex binary or ternary form. The soloist’s part is focused on reveal-

ing the melodic and timbre properties of the instrument, rather than its virtuosity 

— except for a few episodes of “Spain”, op. 63 № 4. 

Key words: Sergei Bortkiewicz music, violin concerto, violin sonata, suite, 

violin performance, musical translation, transcription, arrangement, source studies. 
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nd
 mvt’s coda, which use the same music material 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Однією з провідних тенденцій су-

часної музичної науки є опанування тих явищ мистецтва минулого, які три-

валий час складали так звану периферію. До програм камерних і симфоніч-

них концертів залучаються раніше забуті партитури, а музикознавці все час-

тіше обирають об'єктами своїх досліджень спадщину майстрів, чий доробок 

довго розцінювався лише як тло для діяльності геніальних творців певної до-

би. Подібне явище — звернення до тем, які раніше перебували поза увагою 

— неминуче виникає в умовах інформаційного суспільства. Обсяг інформації 

та її доступність зростають у геометричній прогресії. Зокрема внаслідок тех-

нологічного прогресу, спостерігається перенасичення музичного життя окре-

мого індивіда (велика кількість записів у мережі інтернет, засилля приклад-

ної та фонової музики — від транспорту та супермаркету до кіно і телеба-

чення). Відносно тонкий прошарок творів, які історично заведено вважати 

шедеврами академічної музики, незважаючи на велику кількість інтерпрета-

цій, вже давно неспроможний задовольнити зростаючі потреби «споживача» 

мистецького контенту. Творчі експерименти сучасних композиторів також не 

завжди відповідають запиту. Можливий вихід з описаного становища — зве-

рнення до музичної периферії минулого (за принципом «нове — це добре за-

буте старе»). При цьому виконавці отримують можливість значно збагатити 

свій репертуар, а музикознавці — розширити поле досліджень, більш повно 

та цілісно розглянути шляхи розвитку мистецтва тієї чи іншої епохи. 

У результаті спостерігається відродження інтересу до творчої спадщи-

ни цілої низки маловідомих композиторів. Цей процес наражається на спро-

тив інерційної консервативної свідомості, що продовжує сприймати музичну 

периферію, як забуту з об’єктивних причин (через низьку якість музичного 

матеріалу), а отже не варту уваги. Однак смаки аудиторії з часом змінюються 

(яскравий приклад чому — ставлення до музики бароко в добу класицизму, 

романтизму та в ХХ ст.), тож зазначена аргументація зовсім не є вирішаль-
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ною. До того ж, на популярність музики, окрім її художньо-естетичних якос-

тей, впливають також зовнішні фактори — стан музичної інфраструктури та 

процеси, що відбуваються в музичному сегменті ринку, рівень виконавців 

тощо. Такі чинники є визначальними для можливості комунікації композито-

ра зі слухачем та часом впливають на популярність твору значно більше, 

аніж власне якість останнього. За таких умов недооцінка музичної периферії, 

зверхнє ставлення до неї видаються недалекоглядними, натомість досліджен-

ня окремих творів вбачається особливо актуальним, адже дозволяє не тільки 

відкрити нові горизонти світового музичного простору, але й реабілітувати 

справді якісні, несправедливо забуті композиції. 

Яскравим представником такої музичної периферії є і Сергій Едуардо-

вич Борткевич
1
 (1877–1952). Його творчість, яка внаслідок історичних, полі-

тичних та інших причин протягом довгого часу залишалася недооціненою, 

завдяки зусиллям іноземних та українських музикантів наприкінці ХХ — на 

початку ХХІ ст. переживає справжній ренесанс. Усе частіше його твори ви-

конують на сцені, записують у студіях, поступово знаходять ноти композицій 

митця, раніше невідомі, або такі, що вважалися втраченими. Тож після три-

валого періоду забуття — другої половини ХХ століття — особливо актуаль-

ним видається джерелознавчий аспект, який дозволяє не тільки доповнити 

новою інформацією картину творчої діяльності С. Борткевича, а й верифіку-

вати значний пласт суперечливих свідчень, що неминуче виникає на почат-

ковому етапі формування творчого портрету композитора через нестачу або 

обмеженість доступу до фактологічного матеріалу. 

С. Борткевич був концертуючим піаністом, тож не дивно, що від-

родження інтересу до нього розпочалося саме з фортепіанної творчості і саме 

їй дослідники приділяють найбільше уваги. Втім коло жанрових зацікавлень 

композитора аж ніяк не обмежується виключно цим інструментом. Йому на-

                                                 
1
 Найбільш розповсюджений та «автентичний» (так підписувався сам митець) варі-

ант написання імені латиницею — Sergei/Serge Bortkiewicz, хоча в деяких джерелах можна 

зустріти інші транслітерації. 
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лежать партитури опери, балету, двох симфоній
1
, низки сюїт та інших творів 

для оркестру. Значну частину спадщини митця становлять вокальні цикли. 

До його творчого доробку належать композиції для віолончелі, фортепіанне 

тріо, п’єси для струнного квартету та численні транскрипції. Що стосується 

скрипкової музики, то сам факт існування таких крупних форм як концерт, 

соната та ліричне інтермецо для скрипки з оркестром не дозволяють нехтува-

ти цим аспектом композиторської спадщини. 

Скрипкові твори С. Борткевича досі залишалися «білою плямою» в му-

зикознавстві. Всі доступні дослідження стосуються, перш за все, саме форте-

піанної творчості із частковим підключенням біографічного контексту. Ана-

ліз, а тим більше ґрунтовне опрацювання творів для скрипки знайти було фа-

ктично неможливо — вони ледь згадані у біографічних довідках та в корот-

ких оглядових дописах (стаття Р. Фельдман). Слід зазначити, що ноти тріо 

для скрипки, віолончелі та фортепіано (ф-но), а також ліричного інтермецо 

«Пробудження Весни і Пана» досі не знайдено й, можливо, втрачено назавж-

ди, тож на сучасному етапі будь-яке дослідження не зможе вичерпно охопити 

весь спектр досягнень С. Борткевича в царині скрипкової музики. Однак і 

концерт, і соната, і дрібні твори вже увійшли до репертуару скрипалів, пот-

рапили у дискографії, вони відомі як концертними виконавцям, так і викла-

дачам освітніх установ мистецького спрямування. А отже, наукові розвідки з 

проблематики скрипкового доробку митця є вкрай актуальними. Особливий 

інтерес скрипкова творчість С. Борткевича становить для українського музи-

кознавства, адже зародження відповідних жанрів у вітчизняній музиці відбу-

валося зі значним запізненням порівняно із західноєвропейською традицією. 

Обидва масштабні романтичні скрипкові полотна композитора-харків’янина 

в історії української музики стоять фактично біля витоків: концерт виступає 

чи не першим зразком, а скрипкова соната створена в період активного ста-

новлення жанру (початок 20-х років ХХ ст.). 

                                                 
1
 Відомості про незакінчену третю симфонію видаються сумнівними (див.: с. 46) 
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Мета дослідження — з опорою на первинні джерела деталізувати тво-

рчий портрет С. Борткевича, визначити місце і значення скрипкового дороб-

ку в спадщині митця та виявити особливості жанрово-стильових рішень його 

скрипкових опусів. 

Завдання дослідження зумовлені метою: 

— проаналізувати сучасний стан світового борткевичезнавства, зазначи-

ти основні здобутки музикознавців та подальші перспективи їхньої діяльності; 

— встановити духовні та мистецькі орієнтири С. Борткевича; 

— обґрунтувати модель періодизації творчого шляху композитора; 

— виявити підстави і динаміку і підстави звернення С. Борткевича до 

скрипкових жанрів; 

— встановити роль транскрипції та перекладу в творчій спадщині митця; 

— визначити особливості інтерпретації усталених жанрових канонів у 

скрипкових композиціях майстра; 

— віднайти у скрипкових творах прояви стильових процесів періоду їх 

написання; 

— простежити основні епізоди з історії сценічного життя скрипкових 

опусів митця; 

— окреслити інтерпретаційні вектори досліджуваних композицій. 

Об’єкт дослідження — життєтворчість Сергія Борткевича. 

Предмет дослідження — скрипкові твори С. Борткевича як складова 

його композиторської спадщини. 

Методологічна основа дослідження має комплексний характер і базу-

ється передусім на принципах порівняльно-аналітичного методу, який дає змо-

гу, з одного боку, виявити особливості трактування композитором усталених 

жанрів скрипкових концерту, сонати, п’єси, а з іншого — визначити технічні 

прийоми солюючої скрипки, характерні для музики С. Борткевича, розкрити 

нюанси мелодико-гармонічного мислення митця, його витоки та семантику. 
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Окреслені завдання зумовили також застосування методології сучасно-

го історичного та теоретичного музикознавства, використання методів дже-

релознавчого, порівняльно-типологічного, структурного, жанрово-

стильового, семантичного, біографічного та герменевтичного аналізу. 

Теоретична база дослідження становлять праці з таких проблем: 

— відновлення життєвого та творчого шляху С. Борткевича, його сві-

тоглядних орієнтирів (В. Буттіно [345], Г. ван Дален [358–361], А. Драй [26], 

В. Калкман/К. Трапман [427], Н. Кашкадамова [38], А. Кошчєляк-Надольська 

[466; 504], Є. Левкулич [56; 54], К. Лєбєдєва (Баженова) [60], Р. Немечек 

[506], Е. Пауль [512], Ю. Полякова [90], А. Рєзнік [99; 102; 104; 114; 111], 

А. Сольдано [548], М. Сукач [134]; Б. Тадані/Л. Голеран [413], Н. Франке 

[397], О. Чередниченко [148], О. Шефова [157]); 

— вивчення творчої спадщини С. Борткевича та дослідження особли-

востей її сприйняття (О. Антонець/Ю. Картава [5], Дж. Белл [189], Л. Бєляєв 

[188], Л. Бродецька [9], А. Булкін [10], Л. Вестель [13], М. Генбурі-Баллан 

[412], М. Герега [19], П. Гінтов [404], Н. Говар [20], Дж. Джонсон [417], 

Д. Елкок [175], Ч. Ішіока [590; 591], Т. Казарцева [31; 32], В. Калкман [420; 

423; 422; 425], В. Калкман/К. Трапман [426], І. Калугіна [33], О. Качмар [35; 

36], О. Качмар/С. Барило [37], К. Келлер [431], О. де Корт [464], 

А. Кошчєляк-Надольська [465; 467–469; 505], С. Кумбс [357], Є. Левкулич 

[55–5352], К. Лєбєдєва (Баженова) [61], О. Лігус [63], І. Лісова [62], М. Луців 

[65], Дж. Ніколас [507], А. Орґа [511], А. Рєзнік [103; 105–112; 100–110; 113–

115], Ґ. Рікардс [529], С. Смілкова [127], Ґ. Сміт [547], Н. Стецюк [131], 

О. Узікова [138], Р. Фельдман [394], С. Циганков [145], О. Чередниченко 

[147; 149–151], О. Шефова [158; 159], О. Шкет [161]); 

— культурно-мистецьке та музичне середовище та оточення 

С. Борткевича (К. Гартен [410], У. Гартен [411], Й. Заслав [534], Л. Іст [377], 

М. Кайзер [419], Г. Карась [34], А. Коровін [48], Ж. Садуль [125], С. Сміт Кі-

тадай [41], Й. Созанський [128], Т. Фукс [399]; М. Футтер [401], Ґ. Яґодіч [415]); 
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— концепції розвитку жанрів та стилю інструментальної музики 

(М. Арановський [6], Н. Горюхіна [23], Л. Кириліна [40], Т. Кюрегян [51], 

Л. Мазель [66], І. Способін [129], В. Холопова [144], С. Шип [160], В. Заранський 

[29], О. Лігус [64], І. Ямпольський [171], С. Броссар [342]; Н. Савицька (Швець) 

[124], О. Жарков [28], Н. Пилатюк [88], Т. Омельченко [81]; Г. Коган [44], 

І. Ямпольський [170], М. Бойд [340; 341], М. Браун [343], А. Гатчінґс [352], 

Т. Елінґсон [386], Д. Ерб [387], Д. Фуллер [400] С. Манґсен [549]); 

— генезис особливостей, що були виявлені у процесі аналізу скрипкової 

музики Борткевича (М. Вашкевич [11], В. Гошовський [24], Л. Кириліна [39], 

Л. Рицарєва [120; 119], К. Стефенсон [128], О. Хадєєва [142], Ю. Холопов [143]). 

Твори для музикознавчого аналізу — концерт для скрипки з оркест-

ром ор. 22 (партитура), соната для скрипки та фортепіано ор. 26 (клавір), лі-

ричне інтермецо для скрипки з оркестром «Пробудження Весни і Пана» 

ор. 44 (аудіозапис), чотири п’єси для скрипки з фортепіано ор. 63 (клавір), 

авторські скрипкові транскрипцій фортепіанних творів «Колискова» ор. 15а, 

дві п’єси (№ 2 та № 5) з циклу «У такті на ¾» ор. 48а. 

Матеріал дослідження умовно поділяється на: 

а) джерела біографічного спрямування (автобіографії [205; 206] і «Спо-

гади» С. Борткевича [279; 339], мемуари А. Коні [45] і Г.-Д. Бауера [187]; 

промови Г. Анквіч-Клеговена [178; 179]; меморіальний сайт С. Борткевича 

під редакцією В. Калкмана [424]; генеалогічні ресурси [67; 82; 163; 1; 2]; 

статті А. Парамонова [83–86], Д. Райта [584], В. Башкіної [7]); 

б) довідники (Л. Єзіоранського [27], «Фабрики і заводи всієї Росії» 

[140], проспект консерваторії Кліндворт-Шарвенка за 1910/1911 роки [440], 

святковий проспект до 50-річчя консерваторії Кліндворт-Шарвенка авторства 

Г. Ляйхтентріта [480]); 

в) первинні джерела (архівні матеріали), серед яких: 

1. Кореспонденція: 

— С. Борткевича до Г. ван Далена [194–203; 208; 209; 221–271; 291–334]; 
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— С. Борткевича до Г. Мюлголланд [207; 215–220; 289; 290]; 

— С. Борткевича до Г. Анквіч-Клеговена [193; 210–214; 285–288]; 

— С. Борткевича до німецьких нотовидавців [273–276; 337]; 

— листування із робітниками Колекції Е. Флейшера у Вільній бібліо-

теці Філадельфії США [282–284; 513]; 

— С. Борткевича до Л. Зайферт [336], Л. Лоос [335], Й. Маркса [272], 

В. Фрікерта [338]; 

— листи з переліком творів митця – від А. Руперта [532] та Е. Шваба [536]. 

2. Особові документи (реєстраційні картки, свідоцтва, анкети тощо) 

[91; 92; 180; 277; 278; 280; 281; 485–493; 498; 561]. 

3. Матеріали Товариства Борткевича у Відні з Бібліотеки Віденської 

ратуші [378–383]. 

4. Інформація з історичної періодики — газет і журналів першої поло-

вини ХХ ст.: 

— центральної наукової бібліотеки Харківського національного універ-

ситету імені В. Каразіна [3; 4; 14; 25; 46; 47; 58; 59; 71–76; 79; 80; 89; 121–

123; 130; 132; 162]; 

— українського ресурсу “Libraria.ua” [8; 12; 15–17; 21; 22; 42; 43; 49; 

50; 68; 69; 70; 78; 93; 118; 126; 135–137; 139; 141; 156]; 

— цифрової Національної бібліотеки Сербії [94–98]; 

— нідерландського ресурсу “Delpher” [173; 191; 347; 348; 351; 366; 376; 

408; 418; 509; 510; 518–521; 523–525; 582; 585; 586]; 

— ресурсу ANNO Австрійської національної бібліотеки [177; 181; 184; 

186; 190; 344; 362–365; 370–374; 388–393; 403; 405–407; 428 429; 432; 434–

436; 438; 441; 449–463; 470; 477; 495; 496; 499–503; 508; 516; 517; 522; 526–

528; 531; 540; 542; 546; 554; 557–560; 564–568; 570; 573–579; 587; 589]; 

— ресурсу “ZEFYS” Німецької державної бібліотеки Берліна [174; 182; 

183; 349; 350; 353–356; 375; 385; 433; 439; 444–447; 471–476; 494; 530; 535; 

580; 581; 583; 588]; 
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— Латвійської національної бібліотеки [478; 479; 497]; 

— Гамбурзької державної бібліотеки [384; 443; 448]; 

— ресурсу “Polona” Польської національної бібліотеки [514; 553];  

— ресурсу “Hemeroteca digital” Національної бібліотеки Бразилії [176; 

192; 395; 396; 537–539; 555; 563]; 

— ресурсу “Hemeroteca digital” Національної бібліотеки Іспанії [367] та 

“newspapers.com” (США) [414]; 

— ресурсу “DIGAR” Національної бібліотеки Естонії [552]; 

— архіву Німецького радіо [515]; 

— Російської музичної газети 1908 року [18]; 

5. Програми концертів: 

— Віденського Konzerthaus (Концертгауc) [185; 346; 430; 442; 481; 550; 

569; 571]; 

— Віденського Musikverein (Музікферайн) [368; 398; 402; 409; 416; 437;  

482; 483; 543; 544]; 

— Лейпцизького оркестру Gewandhaus (Ґевандгаус) [545]; 

— Національної філармонії України [133]. 

Загалом було опрацьовано кілька тисяч архівних документів, з яких 

понад шістсот використано у дослідженні (у вигляді джерел та додатків) як 

первинні матеріали з архівів: Австрійської національної бібліотеки у Відні, 

Бібліотеки віденської ратуші, Берлінської державної бібліотеки, Нідерланд-

ського музичного інституту в Гаазі, Інституту медіакультури і театру при Ке-

льнському університеті, архівів УСБУ Державного архіву в Одеської області, 

а також світових онлайн-ресурсів архівної періодики. 

Наукова і теоретична новизна роботи полягає у тому, що в дисертації: 

Уперше: 

— до наукового обігу введено нові документи, які дають змогу виявити 

раніше невідомі факти біографії С. Борткевича, обґрунтувати його звернення до 

скрипкової музики, доповнити перелік творів композитора новими позиціями; 
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— віднайдено два листи С. Борткевича до В. Фрікерта (Саксонська зе-

мельна бібліотека, Дрезден, Німеччина) та 19 листів переписки С. Борткевича 

із нотною колекцією Е. Флейшера (Вільна бібліотека Філадельфії, США); 

— віднайдено ноти Маленької балади «З минулих часів» для ф-но (в 

архівах Австрійської національної бібліотеки); ноти п’єс «Гавот-каприс» (в 

архівах Національної бібліотеки Іспанії) та «У пташиному дворі» (в бібліоте-

ці Консерваторії ім. Ґаетано Доніцетті, м. Берґамо, Італія) — обидві компози-

ції в аранжуванні (оркестровці) Л. Венінґера; 

— ідентифіковано пісні «Kriegsbild» і «Einsamkeit», як такі, що, імовір-

но, під іншими назвами входили до циклу ор. 47 на вірші російських поетів у 

перекладі німецькою мовою С. Борткевича; 

— виявлено, уточнено або верифіковано численні факти біографії мит-

ця, створено генеалогічне дерево родини Борткевичів; 

— на основі знайдених матеріалів реконструйовано та доповнено но-

вими даними життєвий шлях С. Борткевича; 

— здійснено ґрунтовний аналіз концерту для скрипки з оркестром 

ор. 22 С. Борткевича, сонати для скрипки та ф-но ор. 26, скрипкових мініа-

тюр, та встановлено особливості трактування композитором класичних форм; 

— спираючись на аудіозапис проаналізовано ліричне інтермецо для 

скрипки з оркестром ор. 44, ноти якого досі не знайдено; 

— визначено роль та місце транскрипції й перекладу в творчості митця; 

— простежено динаміку жанрових інтересів С. Борткевича; 

— введено до наукового обігу інформацію щодо інтерпретації скрип-

кових творів композитора та історії їх виконавства; 

— на основі проаналізованого музичного матеріалу досліджено вплив за-

хідноєвропейської та російської музичних традицій на творчість композитора; 

— відновлено датування деяких листів митця до Г. ван Далена, 

Г. Мюлголланд, Е. Печніґа; 
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— встановлено орієнтовний час написання двох автобіографій 

С. Борткевича. 

Набули подальшого розвитку: 

— динамічна концепція жанру; 

— вивчення епістолярної спадщини композитора, як важливого джере-

ла інформації про його життя та творчість; 

— біографічний аспект; 

— відновлення цілісної картини творчої спадщини митця та створення 

найбільш вичерпного станом на сьогодні переліку творів С. Борткевича.  

З метою розуміння та інтерпретації скрипкових творів С. Борткевича 

розкрито значення: 

 — принципів організації драматургії концерту ор. 22 і сонати ор. 26, 

ліричного інтермецо ор. 44, а також семантичного навантаження їх основних 

інтонаційно-образних комплексів; 

— використання цитат і автоцитат. 

Запропоновано новий погляд: 

— на періодизацію творчої спадщини С. Борткевича. 

Практичне застосування результатів. У процесі роботи над дисерта-

ційним дослідженням було:  

Відновлено: 

— партитуру «Романсу» для віолончелі з оркестром (оркестрові партії 

віднайшов М. Генбурі-Баллан у Мюнхені). 

Створено (у співпраці з Є. Левкуличем і Г. Дуб та за фінансової під-

тримки Українського культурного фонду
1
): 

— україномовний веб-сайт про С. Борткевича (http://bortkiewicz.in.ua/). 

Організовано (у співпраці з Є. Левкуличем): 

— Міжнародний молодіжний музичний проект «Борткевич в Україні» до 

140-ї річниці від дня народження композитора (Київ, 20–24 березня 2017 року
1
); 

                                                 
1
 ID проекту: 4INST3100017. 

http://bortkiewicz.in.ua/
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— круглий стіл до 65-х роковин смерті митця «Сергій Борткевич та 

композитори української еміграції» (25 жовтня 2017 року, НМАУ 

ім. П. Чайковського); 

— проект «Per aspera ad astra» — три концерти для ф-но з оркестром 

С. Борткевича (13 березня 2018 року) у Колонному залі Національної філар-

монії України ім. М. Лисенка; 

— українську прем’єру «Романсу» для віолончелі з оркестром 

С. Борткевича (08 травня 2019 року, НАС «Київська камерата», диригент — 

В. Матюхін, соліст — З. Алмаші); 

— музичний онлайн-проект «Zoom-посиденьки "Різдво з Борткеви-

чем"» (25 грудня 2020 року), що зібрав дослідників та виконавців музики 

композитора з Японії, України, Польщі, Німеччини, Італії, Нідерландів, Анг-

лії, Франції та США. 

Зроблено записи: 

— скрипкової музики С. Борткевича для НСТУ (UA: «Культура») та ін-

тернет-телебачення UkrLife.tv (2017 рік). 

Взято участь у телепередачах: 

— «Передчуття. Сергій Борткевич» (НСТУ, реж. О. Джигурда, перший 

ефір 16.01.2017 на каналі «Культура»), де обговорювався творчий шлях митця; 

— «Відкриття. Сергій Борткевич» (НСТУ, реж. О. Джигурда, перший 

ефір 01.02.2017 на каналі «Культура»), де відбулося знайомство української 

телеаудиторії з музикою композитора, записаною нами спеціально для 

НСТУ. Записи супроводжувалися невеликими коментарями щодо постаті 

композитора та його музики; 

— «Джерело мистецтв. Сергій Борткевич» (ТРК «Глас», 

реж. О. Марцинкевич, перший ефір 05.03.2017) де висвітлювались деталі 

життєвого та творчого шляху митця; 

                                                                                                                                                             
1
 Проект здобув підтримку Міністерства культури України. 
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— цикл програм у рамках серії «Арс-пропозиція» на інтернет-

телебаченні UkrLife.tv, впродовж якого аудиторія була ознайомлена зі спад-

щиною С. Борткевича та з творчістю сучасних українських музикантів. 

Взято участь у радіопередачах: 

— «Музичні перлини» (Перший канал Українського радіо від 

13 березня 2017 року); 

— «Радіопрес» (Радіо «Промінь», 13 березня 2017 року); 

— Ранок на радіо Культура (від 13 березня 2017 року); 

— Ранок на Громадському радіо (від 17 березня 2017 року); 

— «Музична сієста» (Третій канал українського радіо: «Культура», 

23 жовтня 2017 року), де було презентовано низку раритетних аудіозаписів 

середини ХХ століття, зокрема запис Симфонії № 1 під орудою самого 

С. Борткевича; 

— «Повернення через століття» (Громадське радіо, 9 березня 

2018 року); 

— «Музична сієста» (Третій канал українського радіо: «Культура», 

12 березня 2018 року); 

— «Студія Ліра» (Третій канал українського радіо: «Культура», 

16 березня 2018 року); 

— Подкаст про С. Борткевича з циклу «Мі-дієз» (Громадське радіо, 

15 лютого 2019 року). 

Зв’язок із науковими програмами. Матеріали дослідження можуть 

бути використані в навчально-педагогічному процесі, історичному та теоре-

тичному музикознавстві, зокрема долучатися до курсів «Історія української 

музики», «Музика української еміграції», «Музика українського зарубіжжя», 

«Історія світової музичної культури», «Історія скрипкового виконавства» та 

«Аналіз музичних форм». 
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Апробація результатів дослідження. Головні ідеї і положення роботи 

були викладені у доповідях на дев’ятнадцяти всеукраїнських і міжнародних 

наукових симпозіумах, круглих столах та конференціях: 

1. ХІІІ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Акту-

альні проблеми музикознавства у молодіжних дослідженнях» (Київ, 17–

19 березня 2017 року) із доповіддю «Скрипкова музика у творчому доробку 

Сергія Борткевича» 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Глухів музичний: зем-

ля Березовського і Бортнянського» (Глухів, 20–21 квітня 2017 року) із допо-

віддю «Манускрипти Сергія Борткевича. Втрачене та віднайдене 

3. Круглий стіл «Сергій Борткевич та композитори української емігра-

ції ХХ ст.» (Київ, 24–25 жовтня 2017 року) із доповіддю «Борткевич-2017: 

нові матеріали з європейських архівів» 

4. Симпозіум «“Ex umbra in solem” про загублені та віднайдені музичні 

архіви: їх доля, історії віднайдення та перспективи нових відкриттів» (Львів, 

02–05 листопада 2017 року) із доповіддю «Sergei Bortkiewicz Opus 57. Resto-

ration of the composer’s idea (Сергій Борткевич Опус 57. Відновлення компо-

зиторського задуму)» 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Україна. Європа. Світ. 

Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (Київ, 02–03 листопада 

2017 року) із доповіддю «Концерт для скрипки з оркестром ор. 22 Сергія Борт-

кевича у контексті становлення жанру в українському музичному мистецтві» 

6. Міжнародний науковий форум «Музикознавчий універсум молодих» 

(Львів, 27 лютого — 02 березня 2018 року) із доповіддю «Музичний переклад 

у творчості Сергія Борткевича: класифікаційний підхід» 

7. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні про-

блеми музикознавства у молодіжних дослідженнях» (Київ, 29–30 березня 

2018 року) із доповіддю «Постать Сергія Борткевича на сторінках західно-

європейської преси І пол. ХХ ст.: джерела та перспективи пошуку» 
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7. Міжнародний науковий симпозіум «Україна — Польща: діалог куль-

тур» (Київ, 19–21 квітня 2018 року) із доповіддю «Постать композитора Сер-

гія Борткевича у польському музикознавстві» 

9. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Україна. Євро-

па. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (Київ, 01–

02 листопада 2018 року) із доповіддю «Нові джерела реконструкції сценічно-

го життя твору (на прикладі скрипкового концерту Сергія Борткевича)» 

10. XV науково-практична конференція «Актуальні проблеми музико-

знавства у молодіжних дослідженнях» (Київ, 18–19 березня 2019 року) із до-

повіддю «Сергій Борткевич: міфи, фейки та композиції-привиди» 

11. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної 

освіти: культура та сучасність» (Одеса, 30 квітня — 02 травня 2019 року) із 

доповіддю «Тема мандрів у творчості Сергія Борткевича (1877–1952)» 

12. Міжнародна науково-творча конференція «Захід-Схід: культура і 

мистецтво» (Одеса, 25–26 вересня 2019 року) із доповіддю «Скрипкова міні-

атюра у творчості Сергія Борткевича» 

13. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Україна. Єв-

ропа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (Київ, 07–

08 листопада 2019 року) із доповіддю «Віддзеркалення творчих контактів 

Сергія Борткевича у його скрипковій спадщині» 

14. Шостий Міжнародний науковий форум «Музикознавчий універсум 

молодих» (Львів, 5–6 березня 2020 року) з доповіддю «Фортепіанний кон-

церт ор. 1 сі мінор Сергія Борткевича — втрачений твір митця» 

15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Музична україні-

ка» (Дрогобич, 12 березня 2020 року) з доповіддю «Опера "Акробати" ор. 50 

Сергія Борткевича: Terra Incognita» 

16. Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Україна. 

Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (Київ, 05–
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07 листопада 2020 року) із доповіддю «"Колискова" Сергія Борткевича — 

перший скрипковий твір митця» 

17. Друга Міжнародна наукова конференція «Проблеми методології 

сучасного мистецтвознавства та культурології» (Київ, 11–12 листопада 

2020 року) з доповіддю «П’єси "У такті на ¾" Сергія Борткевича у педагогіч-

ному репертуарі скрипалів» 

18. Круглий стіл на тему «Сучасні естетичні тенденції у музичному ми-

стецтві» (Київ, 11 грудня 2020 року) з доповіддю «Естетика "договорювання 

романтизму" на прикладі творчості Сергія Борткевича» 

19. Міжнародна наукова конференція «Синтез мистецтв у сучасних со-

ціокультурних процесах» (Київ, 23 грудня 2020 року) з доповіддю «Виступи 

на радіо як особливий різновид концертної діяльності Сергія Борткевича». 

Основні ідеї й засади роботи були також викладені у звітах та обгово-

реннях на засіданнях кафедри історії української музики та музичної фольк-

лористики НМАУ ім. П.І. Чайковського. 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано дев’ять 

статей, з яких три в спеціалізованих наукових виданнях, затверджених 

МОН України, та дві в періодичному науковому виданні країни Європейсько-

го Союзу (Литва). За результатами виступів на конференціях опубліковано та-

кож сім матеріалів (тези), які засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація містить анотацію україн-

ською та англійською мовами (по п’ять сторінок); перелік умовних позна-

чень; вступ, три розділи та висновки (загалом 209 сторінок). Перший розділ 

складається з трьох підрозділів (два, п’ять і три пункти відповідно), другий 

розділ поділяється на два підрозділи (три і чотири пункти відповідно), у тре-

тьому розділі — п’ять підрозділів, у третьому підрозділі — два пункти, у ре-

шті підрозділів — по три пункти. У списку використаних літератури та дже-

рел міститься 591 позиція, з них 550 — іноземними мовами (англійською, 

болгарською, естонською, іспанською, італійською, нідерландською, німець-
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кою, польською, португальською, російською, сербською, французькою та 

японською). У додатку вміщено: імовірний герб родини Борткевич (А), родо-

від Борткевичів/Гераклітових (Б), нотні приклади (В), список творів компо-

зитора (Г), музичні переклади митця (Д), архітектоніку скрипкової сонати 

ор. 26 (Е), схему форми ліричного інтермецо ор. 44 (Ж), каталог листів 

С. Борткевича (И) та список публікацій здобувача (К). 
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РОЗДІЛ 1 

ПОСТАТЬ СЕРГІЯ БОРТКЕВИЧА У СВІТОВОМУ 

МУЗИКОЗНАВСТВІ 

«...Ми подібні до карликів, що сидять на плечах велетнів; ми бачимо бі-

льше і далі далі за них не тому, що маємо кращий зір, і не тому, що вищі за них, 

але тому, що вони нас підняли та піднесли наш зріст власною величчю» [484, 

с. 167], — ці слова Бернара Шартрського можуть служити чудовим епіграфом 

до будь-якого наукового дослідження. Дійсно, саме опора на попередні розвід-

ки дозволяє зробити крок уперед, лише вона уможливлює виокремлення вужчо-

го аспекту теми, а отже, сприяє більш глибокому та детальному її вивченню. 

Тож перш ніж перейти до аналізу основної теми цієї роботи, необхідно розгля-

нути контекст — сучасний стан світового борткевичезнавства, окреслити його 

основні тенденції та перспективи розвитку. Важливо також надати характерис-

тику первинних джерел, що використовуються в дослідженні (епістолярна спа-

дщина, архівні документи й історична періодика, супровідні матеріали до ком-

пакт-дисків, науково-популярна література
1
) розкрити принципи їх застосуван-

ня в науковому аналізі. Так само з метою кращого розуміння контексту необ-

хідно визначити сучасний стан вивчення творчої біографії композитора, підхо-

дів до систематизації та періодизації його творчості. 

На сьогодні борткевичезнавство відзначається певною парадоксальніс-

тю: з одного боку творчість митця навряд чи можна вважати надзвичайно 

популярною серед музикознавців, з іншого — географія досліджень настіль-

ки широка, що не дозволяє позиціонувати С. Борткевича як композитора «ре-

гіонального рівня». Життя та творчість митця у різні періоди ставали 

об’єктом вивчення як українських науковців (О. Чередниченко, К. Баженова-

Лєбєдєва, Є. Левкулич, Т. Якубов, Т. Казарцева, О. Шкет, М. Луців, І. Лісова, 

А. Булкін, О. Качмар, М. Герега, І. Калугіна, Л. Бродецька та Л. Вестель), так 

і дослідників з Австрії (Е. Пауль, Л. Бєляєв), Болгарії (С. Смілкова), Великої 
                                                 

1
 Маються на увазі книги А. Сольдано [548] та М. Сукача [134]. 
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Британії (М. Генбурі-Баллан, Н. Франке, Ґ. Сміт), Італії (В. Буттіно, 

А. Сольдано), Канади (Б. Тадані), Нідерландів (Г. ван Дален, В. Калкман, 

К. Трапман, О. де Корт), Німеччини (Р. Фельдман, Р. Немечек, К. Келлер, Г.-

Д. Бауер), Південно-Африканської Республіки (Д. Елкок), Польщі 

(А. Кошчєляк-Надольська), Росії (А. Рєзнік, О. Шефова), США (Л. Голеран, 

Дж. Джонсон) та Японії (Ч. Ішіока). 

Загалом наукові роботи можуть як концентруватися на персоналії ок-

ремого митця, так і вивчати особливості реалізації певних процесів чи явищ у 

творчості одразу кількох композиторів. Серед досліджень, що присвячені 

безпосередньо постаті С. Борткевича, деякі обмежуються біографічною роз-

відкою [60; 99; 104; 111; 114; 145], решта переважно зосереджується на окре-

мому аспекті
1
, а іноді — на одному чи кількох опусах композитора (що, втім, 

не виключає наявності в них розділу про життєвий шлях митця, подекуди 

більш систематизованого та детального, ніж у матеріалах біографічного ха-

рактеру). Також можна виокремити специфічну групу, суміжну з вищевказа-

ною категорією борткевичезнавчих досліджень — рецензії на виконання тво-

рів митця та окремі статті з супровідних матеріалів до компакт-дисків, які 

хоча й не є науковими текстами (а отже, не мають посилань на джерела інфо-

рмації), іноді містять відносно якісний музикознавчий аналіз. 

1.1. Історіографія біографічних досліджень 

1.1.1. Дослідження життєвого шляху митця 

Дослідження життєвого шляху митця творчість якого тривалий час пе-

ребувала на узбіччі процесів світового музикознавства, з високою долею ймо-

вірності буде пов’язане з обмеженим доступом до матеріалів, викривленням 

фактажу, із застарілою, а подекуди й повністю недостовірною інформацією
2
. 

                                                 
1
 Наприклад, жанр концерту, етюду, прелюдії в творчості митця тощо. 

2
 Яскравим прикладом недостовірних свідчень є розділ з автобіографії німецького 

піаніста Г.-Д. Бауера (див.: с. 41). 
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Як наслідок, відтворення коректної біографії перетворюється на тривалий і 

складний процес пошуку та подальшого вивчення епістолярної спадщини, ар-

хівних документів, попередніх публікацій, а згодом — на процедуру верифі-

кації отриманих даних шляхом їх порівняння із залученням за-

гальноісторичного контексту. Ускладнює таку діяльність обмежена комуніка-

ція між дослідниками з різних країн, а також малодоступність таких форматів 

наукового тексту, як дипломна робота, що зазвичай зберігається в одному ек-

земплярі в науковій установі, де цей матеріал було створено та захищено, або 

дисертація, копію якої у кращому разі можна знайти в одній з центральних бі-

бліотек відповідної держави (хоча останні вимоги щодо оприлюднення дисер-

тацій у вільному доступі в мережі інтернет дещо покращують становище). Ва-

жливим кроком в цьому напрямку стало створення Ваутером Калкманом анг-

ломовного постійно оновлюваного меморіального сайту С. Борткевича [424], 

який враховує найновіші досягнення борткевичезнавства. Інформація на сайті 

публікується спираючись на свідчення різного роду архівних документів, лис-

тів, газетних анонсів та рецензій тощо. Однак структура сайту не передбачає 

посилання на джерела, тож іноді з метою перевірки тих чи інших свідчень до-

водиться звертатися безпосередньо до автора. Незважаючи на існування сайту, 

помилки та застарілі відомості (при відсутності джерел для верифікації) про-

довжують мігрувати до нових робіт, заплутуючи й без того складну картину 

творчого шляху митця. За таких умов важливо надати короткий історіографіч-

ний екскурс, який міститиме супроводжувальні коментарі щодо переваг та не-

доліків основних робіт із вказаного напряму дослідження. 

Першою
1
, ще прижиттєвою публікацією біографії С. Борткевича можна 

вважати розділ у книзі його друга, нідерландського піаніста Гюґо ван Далена 

«Російська музика і композитори» (за Л. Сабанєєвим) [358, c. 122–123], що 

була опублікована орієнтовно у 1929 р. як тринадцятий том циклу «Відомі 

музиканти» (Beroemde Musici). Лаконічність та оглядовий характер викла-

                                                 
1
 Кілька газетних повідомлень та статті в енциклопедичних виданнях не враховуються. 
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дення матеріалу дозволяє говорити скоріше про історичне, аніж прикладне 

значення цієї публікації для борткевичезнавців сьогодення. Значно більш де-

тальними були статті нідерландського музиканта, надруковані в часописах 

«Caecilia» (у двох частинах — в липні та серпні 1930 р. [360; 359]
1
) та в жур-

налі «De Delver» від 15 жовтня 1931 р. [361]. Їх не слід позиціонувати як пов-

ноцінні наукові розвідки, адже автор не надає жодних посилань на джерела 

інформації. С. Борткевич у листі до Г. ван Далена від 21 вересня 1948 р. ви-

словлює припущення, що основою для статті 1931 р. послужив текст «Авто-

біографії» митця, написаний німецькою мовою [266]. Порівняльний аналіз 

англійського перекладу однієї з автобіографій, опублікованого Б. Тадані, 

[205] та обох голландських статей Г. ван Далена засвідчує, що останні є, фак-

тично, вільним переказом, а подекуди — лише перекладом тексту самого 

композитора. Окремо слід вказати на наявність низки помилок, що, вочевидь, 

пояснюються нерозбірливістю письма композитора. Серед таких: невірно 

вказані прізвища або ініціали
2
; слово «буржуй», трансформоване в «Bursch», 

і «сирійське» (Syrisch) інтермецо замість «ліричного» (Lyrisch). Все вищеза-

значене не дозволяє залучити статті Г. ван Далена як цілковито достовірне 

джерело інформації про життєвий шлях С. Борткевича. З іншого боку, текст, 

опублікований влітку 1930 р., дає змогу хоча б приблизно датувати одну з 

автобіографій митця, час створення якої невідомий, а також з’ясувати роки 

написання окремих опусів (зокрема, ліричного інтермецо ор. 44, яке тради-

ційно датували 1933–1934 рр.). 

Важливим етапом у біографічних дослідженнях стала публікація в 

1971 р. «Спогадів»
3
 митця (фактично, мемуарів) у шостому томі німецького 

періодичного видання «Musik des Ostens» («Музика Сходу») [279]. Редактор 

                                                 
1
 Тут і далі в подібних випадках джерела подаються в хронологічній послідовності. 

2
 J. Slatin замість I. Slatin, Sagaskin/Segaskin замість Sagoskin, Chapanitsch замість 

Chaponitsch, Papst замість Pabst. 
3
 Оскільки детальний огляд та характеристику «Спогадів» уже наведено в дисерта-

ції О. Чередниченко [154, c. 10–12], у цій роботі обмежимося загальним описом та вказів-

кою на ті недоліки, на які не звернула уваги харківська дослідниця. 
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значно скоротив авторський текст, який і в оригіналі відзначається певною 

непослідовністю, відсутністю хронологічності у поданні подій, містить знач-

ну кількість інформації щодо історико-політичної ситуації та її сприйняття 

(часто досить упередженого) самим С. Борткевичем. Втім такий формат текс-

ту виправдовується назвою «Спогади» — на відміну від чітко структурованої 

автобіографії, орієнтованої безпосередньо на факти з життя митця. Крім того, 

редактор надав назви розділам «Спогадів», які в оригінальному рукописі бу-

ло лише пронумеровано [279, c. 136]. Недоліками цієї публікації, як джерела 

відомостей про життєвий шлях митця, можна вважати: 

— Невдале редакторське скорочення, що згодом спричинило чимало 

плутанини щодо перебування С. Борткевича в Криму: «У Севастополі ми 

знайшли дві мебльовані кімнати з видом на місто і порт Ялти»
1
 [279, c. 164]. 

Повний текст, опублікований в англійському перекладі Б. Тадані звучить на-

ступним чином: «У Севастополі всі готелі були переповнені. Ми провели ніч у 

приватному помешканні, на кораблі з усім нашим багажем дісталися Ялти. 

Нам пощастило, і ми знайшли дві мебльовані кімнати з видом на місто і 

порт Ялти» [339, c. 29]. Тобто очевидно, що С. Борткевич проживав саме в 

Ялті, а не в Севастополі. 

— Опис подій у «Спогадах», датованих жовтнем 1936 р., фактично за-

вершується переїздом митця до Відня у 1922 р.. Відповідно, 30-річний період 

у біографії С. Борткевича (1922–1952) залишається невисвітленим. 

— Невдале формулювання самого автора: «зима 1919 року» (із описом 

подальших подій весни та літа [279, c. 165]). Оскільки незрозуміло, січень-

лютий чи грудень вказаного року мається на увазі, так само неочевидно події 

весни та літа якого року описані в подальшому — 1919-го чи 1920-го. Це 

спричинило помилкове датування еміграції композитора з Криму до Конста-

нтинополя (Стамбула) у низці досліджень — 1919 р. замість 1920-го. 

                                                 
1
 Всі цитати з іншомовних джерел тут і далі (крім випадків, де про це зазначено 

окремо) перекладено автором дисертації. 



38 

Тим не менше, «Спогади», поряд з автобіографіями С. Борткевича та 

його листами, слугують основним, (до того ж, первинним) джерелом інфор-

мації про життєвий шлях композитора. 

У 1975 р. англійський диригент Девід Райт, який до того виконував 

твори митця, написав свій короткий огляд
1
 його біографії та окремих компо-

зицій [584]. У 2011 р. стаття була оновлена з урахуванням додаткових відо-

мостей, тож на сьогодні складно сказати, наскільки інноваційним було перше 

дослідження Д. Райта. Для борткевичезнавців найціннішим є факт, що цей 

диригент на початку 70-х рр. виконував «Олімпійську увертюру» митця, по-

шук нот якої ще й досі не увінчався успіхом [165, c. 74]. 

Популяризації епістолярної спадщини С. Борткевича сприяв її переклад 

англійською мовою Бгаґваном Тадані та публікація матеріалів у трьох видан-

нях (1996, 2001 і 2007 рр.). Перше з них містило переклад «Спогадів» компо-

зитора у скороченій редакції 1971 року, пізніші — повного рукописного тек-

сту, оригінал якого зберігається в Нідерландах. Крім мемуарів, книга охоп-

лює вибрані листи С. Борткевича до Г. ван Далена, дві автобіографії, написа-

ні від третьої особи, та кілька архівних документів. Такий підбір матеріалів 

допоміг відобразити пізній період життя композитора, який не було описано 

ані в «Спогадах», ані в автобіографіях. Короткий нарис основних подій з 

життя митця міститься також у статті «Відкриваючи музику Сергія Бортке-

вича» (1996 р.) Б. Тадані у співавторстві з Лаурою Голеран [413]. 

Першим ґрунтовним науковим дослідженням життєвого шляху компо-

зитора стала дипломна робота на здобуття кваліфікації «Магістр музичного 

мистецтва»
2
 австрійської дослідниці Ельке Пауль — «Сергій Борткевич. Його 

життя та творчість» (Педагогічний інститут м. Інсбрук при консерваторії 

                                                 
1
 Уперше англійською мовою. 

2
 Зазвичай, магістерські роботи в процесі музикознавчих джерел не враховуються, 

та й відшукати всі подібні матеріали, що часто зберігаються лише у сховищах того чи ін-

шого навчального закладу, навряд чи можливо. Однак високий рівень, ґрунтовність де-

яких досліджень та їхня вага (новизна) є настільки значимими, що не дозволяють проігно-

рувати їх, описуючи процес становлення і розвитку борткевичезнавчої думки.  
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«Моцартеум», 2002 р.) [512]. Базуючись на матеріалах, опублікованих 

Б. Тадані, та з урахуванням свідчень, віднайдених в австрійських архівах, ав-

тор презентує першу повноцінну біографію митця — від дитинства до остан-

ніх років життя. Важливою складовою роботи є характеристики та біографіч-

ні довідки персоналій, які мали значний вплив на долю та творчість компози-

тора. Е. Пауль також відшукала могилу подружжя Борткевичів на міському 

цвинтарі Відня (попередньо вважалося, що вона була зрита бульдозером), 

описала діяльність Товариства Борткевича (Bortkiewicz Gemeinde — клуб 

шанувальників музики митця, що функціонував з 1947-го по 1973 р. і опіку-

вався популяризацією його творчості) та підготувала деталізований перелік 

творів композитора (зі вказаними назвами окремих частин у циклічних опу-

сах). Недоліками роботи Е. Пауль можна вважати надмірне
1
 використання 

значних за обсягом цитат зі «Спогадів» та з листів С. Борткевича, які надто 

часто переривають основну лінію розповіді. 

Цієї вади позбавлена опублікована того ж 2002 р. (але дещо пізніше
2
) 

стаття голландських дослідників Ваутера Калкмана та Клааса Трапмана «Сер-

гій Борткевич (1877–1952). Огляд його дружби з голландськими піаністами 

Гюґо ван Даленом і Гелен Мюлголланд та її значення для фортепіанної музи-

ки» [427]. У ній в хронологічній послідовності відновлено життєвий шлях ми-

тця від перших до останніх днів, запропоновано підхід до періодизації біогра-

фії (текст поділено на підрозділи з окремими назвами), надано перелік творів 

композитора разом з маркуванням загублених рукописів і доступних (станом 

на 2002 р.) нот, розміщено дискографію та кілька ілюстрацій у вигляді архів-

них фотографій, листів і документів. Відсутність у статті звичного для науко-

вих досліджень повноцінного списку літератури та джерел компенсується ная-

вністю 190 виносок, переважна більшість яких із майже юридичною точністю
3
 

верифікує опубліковані факти, посилаючись на архівні документи та епістоля-

                                                 
1
 Подекуди за обсягом цитат більше, аніж основного тексту. 

2
 Стаття містить посилання на дипломну роботу Е. Пауль як джерело інформації.   

3
 В. Калкман за освітою — доктор юриспруденції. 
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рій митця. Єдина неточність у статті — вже згадуваний рік еміграції з Криму 

до Константинополя. Недостатньо враховуючи загальноісторичний контекст 

(хронологію подій захоплення півострова більшовиками), автори статті ствер-

джують, що С. Борткевич тікав від Червоної армії, що окупувала Крим, на па-

роплаві «Костянтин» у листопаді 1919-го, а не 1920 р.. Ця помилка, як зазна-

чалося вище, є наслідком неточного формулювання у «Спогадах» композито-

ра, які на той час були та й сьогодні (хоч і меншою мірою) залишаються осно-

вним джерелом інформації щодо його життя до еміграції. 

В Україні перші публікації про С. Борткевича (початок ХХІ ст.) мали 

публіцистичний характер: зокрема, можна відмітити статтю Сергія Циганко-

ва «Сергій Борткевич. Реанімація таланту» в газеті «День» від 15 червня 

2001 р. [145], яка теж спиралася на матеріали, опубліковані Б. Тадані. Поява у 

2005 р. статті Катерини Лєбєдєвої (Баженової) «Творчість Сергія Борткевича 

в контексті історико-культурної епохи першої половини ХХ століття» [60] 

знаменувала перехід української борткевичеани на музикознавчий рівень. У 

дослідженні надано біографічні відомості, які, однак, обмежуються доемігра-

ційним періодом
1
, що, вочевидь, пов’язано із використанням «Спогадів» як 

єдиного джерела інформації біографічного характеру. Віддаючи належне цій 

роботі як першому українському музикознавчому дослідженню життя та тво-

рчості С. Борткевича, доводиться вказати й на наявність низки неточностей: 

— К. Лєбєдєва (наслідуючи німецького редактора  «Спогадів» митця) 

пише, що композитор із дружиною перебував у Криму в м. Севастополь та 

емігрував до Туреччини взимку 1919 року [60, c. 49]); 

— подекуди автор невірно вказує назви творів («Менует» [60, c. 48] за-

мість фр. «Minuit», тобто «Опівночі») або час і місце їх написання (Симфоніч-

на поема «Отелло» створена ще в 1914 р. в Німеччині
2
 [154, с. 248], а віолон-

                                                 
1
 Свідчень про життя композитора після переїзду до Відня у 1922 р. у статті немає, 

як і вказівки на те, що  протягом 1929–1933 рр. митець жив і творив у Берліні. 
2
 Зазначимо, що матеріали, які дозволили уточнити час та місце створення симфо-

нічної поеми «Отелло» були знайдені в архівах Харкова і опубліковані І. Лісовою та 

О. Чередниченко (див. далі) вже після публікації статті К. Лєбєдєвої. 
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чельний концерт — у Харкові протягом 1915–1916 рр. [205, с. 38]. К. Лєбєдєва 

стверджує, що обидва твори написані в Криму в 1919 році [60, c. 49]); 

— стосовно скрипкового концерту автор суперечить сама собі,  спочат-

ку стверджуючи, що він був написаний у Криму в 1919 р. [60, c. 49], а згодом 

— що в Харкові протягом 1915–1916 рр. [60, с. 51]. 

В автобіографії німецького піаніста Ганса-Дітера Бауера, яка опубліко-

вана у 2007 р., окремий розділ носить назву «Хто такий Сергій Борткевич» 

[187]. Втім жодних відомостей, крім того, що це композитор, який народився 

у Харкові та навчався у Петербурзі, автор не наводить. Натомість він вигадує 

історію про те, як іще за радянських часів Кнут Франке, який справді був 

знайомий із митцем, був нібито змушений вивозити з СРСР ноти 

С. Борткевича, відзняті на мікроплівку, фактично, контрабандою [187, c. 35]. 

Композиції митця, дійсно, виконувалися в Союзі, як мінімум під час гастро-

лей П. Вітґенштайна у 1930-му  [257] та Г. ван Далена у 1937 р. [259], але це 

аж ніяк не потребувало будь-яких нелегальних операцій з ними, адже пере-

важну більшість творів композитор створив та опублікував у Західній Європі, 

а все написане на території Російської імперії вивіз із собою, коли емігрував. 

Імовірно, Г.-Д. Бауер просто вигадав образ репресованого радянського ком-

позитора С. Борткевича, знехтувавши реальними фактами з життя митця. 

Важливим етапом у борткевичезнавстві стала поява у 2007 р. трьох до-

сліджень: статті Вінченцо Буттіно «Замітки про Борткевича» [345] із першим 

біографічним нарисом італійською мовою
1
, статті Ольги Чередниченко «Іс-

торіографія творчої діяльності Сергія Борткевича» [148] та магістерської ро-

боти І. Лісової «Симфонізм С. Е. Борткевича в його спадкоємності з вітчиз-

няною музичною традицією (на прикладі першої симфонії)» [62]. В останній 

наведено низку важливих свідчень, що дають змогу деталізувати та збагатити 

                                                 
1
 Серед неточних відомостей в італійській статті зазначимо факт конфіскації більшо-

виками родинного маєтку Борткевичів лише тому, що він був важливим аванпостом для ве-

дення військових дій [345, c. 21], знайомство С. Борткевича з дружиною, Єлизаветою Герак-

літовою, в Берліні в 1904 році (а не раніше в Харкові) [345, c. 21] та існування твору «Україн-

ська рапсодія» ор. 35 [345, с. 22] (схоже, малася на увазі «Російська рапсодія» ор. 45). 
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загальну картину творчого шляху митця. Зокрема до роботи долучені матері-

али та статті з архівів (насамперед, харківських), які стосуються раннього пе-

ріоду життя і творчості С. Борткевича. 

Стаття О. Чередниченко стала передвісником її кандидатської дисерта-

ції «Фортепіанна творчість С. Борткевича в світлі класико-романтичної тра-

диції» [154] (ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2008 р.) — першої у світі дисе-

ртації, присвяченої творчості С. Борткевича. У ній авторка описує та систе-

матизує (розподіляє на шість груп) доступні на той час джерела інформації 

про композитора
1
, а в додатку публікує низку архівних матеріалів, зокрема й 

згадувані раніше в роботі І. Лісової. І хоча в дисертації відсутній окремий 

розділ з послідовним викладом біографії, натомість, розглядаються статті та 

повідомлення про С. Борткевича, що містяться у різного роду словниках та 

енциклопедіях. Зіставлення та порівняння інформації з цих джерел дозволило 

О. Чередниченко виявити наявність неточних відомостей, що спотворюють 

картину життєвого шляху митця, та відновити об’єктивний стан речей. Дос-

лідниця також розглядає кілька суперечливих свідчень, що сформувалися в 

різних варіантах біографії С. Борткевича — рік еміграції з Криму, час та міс-

це створення скрипкового концерту та опери «Акробати»
2
, назва премії, якою 

митця було нагороджено в Лейпцизькій консерваторії в 1902 р. (премія 

Р. Шумана, в деяких джерелах помилково вказана як премія Ф. Шопена [154, 

с. 31]). Серед неточних відомостей у дисертації О. Чередниченко можна від-

мітити лише момент переїзду композитора з Берліну до Відня — 1934–

1935 рр. (згідно із знайденими значно пізніше — у 2017 р. В. Калкманом — 

архівними документами, С. Борткевич повернувся до Відня у грудні 1933 р. 

[490]). Іншою важливою подією 2008 р. стала поява першої біографії митця 

польською мовою в магістерській дипломній роботі Аґнєшки Надольської 

                                                 
1
 Стаття К. Лєбєдєвої 2005 року [60] залишається, втім, поза увагою дослідниці. Не 

враховано при написанні роботи й епістолярну спадщину митця — автобіографії, листи 

(за винятком «Спогадів»). 
2
 О. Чередниченко вказує на існування двох версій часу та місця створення опери 

(Берлін, 1932-й та Відень, 1938 рік), не схиляючись остаточно до жодного з варіантів. 
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(Кошчєляк-Надольської) «Стилістика і контексти фортепіанної творчості 

Сергія Борткевича» [504]. 

Біографічний екскурс, що базується на скороченій версії «Спогадів» 

митця (зі всіма описаними вище її недоліками) подають у своїх статтях Ро-

берт Немечек («Борткевич. Романтик з характером», 2010 р.) [506] та 

Нільс Франке
1
 («Сергій Борткевич. Музичні ретроспективи як тривала форма 

мистецтва», 2013 р.) [397]. Лаконічну, послідовну, але практично не 

пов’язану з хронологічною сіткою біографію композитора розмістив у своїй 

магістерській роботі 2012 р. Леонід Бєляєв [188, с. 5–8]. Дещо детальнішою, 

однак не позбавленою необґрунтованих суб’єктивних оціночних суджень, є 

стаття Олени Шефової «“Per aspera ad astra” (по сторінкам творчості Сергія 

Борткевича)» 2013 р. [157]. Скажімо, незрозумілим залишається, чому автор-

ка вирішила, що: «Сам композитор мало піклувався про збереження власних 

творів» [157, c. 204] — адже з листів С. Борткевича очевидно, що він протя-

гом місяців міг методично й цілеспрямовано писати музикантам, вимагаючи 

від них повернути позичені для виконання ноти [256; 240; 296]. Крім того, в 

роботі О. Шефової невірно вказана дата смерті митця — 25.10.1956 р. замість 

«1952» (можливо, мала місце друкарська помилка) та рік його еміграції до 

Константинополя (1919-й замість 1920-го). Також стаття містить суперечливі 

свідчення щодо навчання С. Борткевича в Німеччині [157, c. 204]: третій аб-

зац — 1900–1902 рр., сьомий — 1904–1914 рр.
2
. 

У 2014 р. А. Кошчєляк-Надольська написала докторську дисертацію 

«Ідіома танцю в творчості Сергія Борткевича» [465], в якій дослідниця, за-

вдяки контактам із далеким родичем композитора, Юліушем Борткевичем, 

зуміла частково відтворити родинне дерево цієї сім’ї та провести генеалогіч-

ну розвідку походження їхнього прізвища і роду. Основні результати роботи 

                                                 
1
 Піаніст, син згаданого вище Кнута Франке. 

2
 Очевидно, мається на увазі не навчання, а життя С. Борткевича в Берліні вже піс-

ля випуску з Лейпцизької консерваторії. 



44 

цих досліджень потрапили також до статті А. Кошчєляк-Надольської «Життя 

і творчість Сергія Борткевича. Частина І — силует митця» (2016 р.) [466]. 

У 2015 р. в борткевичезнавстві відбувся справжній прорив: в Італії була 

опублікована перша книга про композитора — «Межі обману. Сергій Борт-

кевич» Альфонсо Сольдано [548]. Цю роботу не можна назвати повноцінною 

монографією через художню форму подачі матеріалу (розповідь від першої 

особи) та обмежений список використаних джерел (лише дві позиції — епі-

столярна спадщина, опублікована Б. Тадані у 2007 р. та стаття В. Калкмана і 

К. Трапмана 2002 р.). Проте поява книги, як загальнодоступного тиражовано-

го видання, до того ж, значного за обсягом (орієнтовно 300 сторінок основно-

го тексту, без урахування ілюстрацій, передмови та подяк) знаменувала но-

вий етап у борткевичезнавстві. Крім того, у 2015 р. з’явилися одразу дві магі-

стерські роботи, присвячені С. Борткевичу — «Трактовка фортепіанних со-

нат Сергія Борткевича в контексті життя і творчості композитора» Євге-

на Левкулича [52] і «Сприйняття Сергія Борткевича та перевідкриття його 

музики як загубленого наративу» Девіда Елкока [175]. Обидві роботи містять 

розділи з біографією композитора. Незважаючи на відсутність кардинально 

нових даних щодо життєвого шляху митця, дослідження вирізняються послі-

довністю та повнотою викладеного матеріалу, враховують свідчення з листів 

С. Борткевича (а не лише його «Спогади») та матеріали зі статті В. Калкмана, 

які раніше нерідко ігнорувалися (можливо через те, що стаття написана від-

носно малопоширеною нідерландською мовою). Особливо детальною (обся-

гом у 20 сторінок) була біографія, створена українським науковцем. 

Важливим внеском у процес вивчення життєвого шляху митця можна 

вважати долучення до цієї теми історико-соціального контексту (українські 

землі наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.) в докторській дисертації Джере-

маї Джонсона «Відлуння минулого: стилістичні та композиційні впливи в му-

зиці Сергія Борткевича» (2016 р.) [417]. Втім власне біографічний розділ цієї 

роботи структурно відтворює меморіальний сайт С. Борткевича й тяжіє до 
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загальнооглядової моделі подачі матеріалу без заглиблення у деталі. Цінні 

свідчення про викладацьку діяльність митця в Харкові, а також його лаконіч-

ну біографію містить монографія Наталії Кашкадамової «Фортеп’янно-

виконавське мистецтво України» (2017 р.) [38, c. 139, 143-144]. А от свідчен-

ня про те, що С. Борткевич під орудою Артура Нікіша виконував свій пер-

ший фортепіанний концерт у Німеччині, Австрії, Чехословаччині та Іспанії 

[38, c. 144] виглядають дещо сумнівними. Цей диригент, дійсно, рекоменду-

вав згаданий твір до друку [279, с. 152], а сам автор свій концерт згодом не-

одноразово виконував. Однак жодних згадок щодо творчого тандему Нікіш-

Борткевич, а тим паче щодо гастрольного туру загальноєвропейського масш-

табу, ані в епістолярній спадщині, ні в історичній періодиці немає. 

Ґрунтовний підхід до дослідження продемонструвала японська науко-

виця Чіхіро Ішіока у своїй докторській дисертації 2017 р. «Сергій Борткевич. 

Дослідження його життя, музики та фортепіанних творів з опорою на його 

власні рукописи» [591]. У цій роботі було здійснено спробу відобразити су-

часний стан борткевичезнавства — авторка надала характеристики дослі-

джень Р. Фельдман, В. Калкмана, Е. Пауль, О. Чередниченко, А. Рєзнік, 

А. Сольдано та Н. Франке [591, c. 6–19]. На жаль, відсутність згадок про 

С. Смілкову, К. Лєбєдєву, О. Шефову, Л. Бєляєва, Дж. Джонсона, 

А. Кошчєляк-Надольську та інших борткевичезнавців робить цей розділ ди-

сертації Ч. Ішіоки дещо неповним і не зовсім репрезентативним. Натомість, 

біографічна частина дисертації [591, c. 68–86], що базується на матеріалах 

Е. Пауль і В. Калкмана, хоча й не враховує напрацювань А. Кошчєляк-

Надольської, включає найновіші свідчення з архівних документів, з якими 

дослідниця ознайомилася безпосередньо у Відні (детальніше див. далі: с. 67). 

Крім роботи Ч. Ішіоки, у 2017 р. з’явилася кандидатська дисертація 

Анни Рєзнік «Творчий шлях і фортепіанна спадщина С. Е. Борткевича». Біог-

рафічний аспект для цього дослідження, як і в Ч. Ішіоки, є стрижневим. Дій-

сно, ґрунтовний і насичений деталями розділ про життєвий шлях митця в ці-
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лому якісно відображає сучасні досягнення в цьому напрямі, але у цій роботі 

знову не враховано генеалогічну розвідку А. Кошчєляк-Надольської. Крім 

того, у тексті можна зустріти низку неточних висловлювань. Наприклад, 

стверджується, що до поеми «Отелло» ор. 19 митець писав виключно форте-

піанні твори [115, c. 22] — ігнорується вокальний цикл ор. 2. Буквально на 

тій самій сторінці А. Рєзнік пише про перший фортепіанний концерт сі мінор 

ор. 16 — насправді у цій тональності був написаний концерт ор. 1, пізніше 

знищений композитором, а концерт № 1 ор. 16 написаний в тональності 

сі-бемоль мажор. Розповідаючи про роки Першої світової війни, дослідниця 

зовсім не згадує
1
 [115, c. 23] про творчу співпрацю С. Борткевича зі скрипа-

лем Франком Смітом у той період. Творчу діяльність митця в Криму (1919–

1920) також практично не висвітлено. Крім того, не зазначено, що 

П. де Конн, який допоміг композитору після переїзду останнього до Австрії, 

за часів навчання С. Борткевича у Санкт-Петербурзькій консерваторії був 

асистентом професора К. ван Арка, а протягом першого семестру — фактич-

ним викладачем митця з ф-но [339, с. 4]. Такі тісні стосунки, що згодом пере-

росли в дружбу, значно краще пояснюють турботу П. де Конна про долю 

композитора, аніж текст А. Рєзнік, згідно з яким П. де Конн був лише «коле-

гою по консерваторії та співвітчизником» С. Борткевича [115, c. 26]. Не 

менш сумнівним виглядає твердження, що митець працював над створенням 

Третьої симфонії [115, c. 40]. У листі С. Борткевича до Г. Мюлголланд від 

21 серпня 1947 р., де згадується цей твір, відповідне речення написане в умо-

вній формі: «Краще я б написав третю симфонію
2
 <замість викладати  у 

консерваторії>» [219]. Те ж саме стосується анкети
3
, яку митець заповнював 

у листопаді 1948 р. для редакторів «Словника творчих і креативних австрій-

ців» (Lexicon schöpferischer und schaffender Österreicher). У ній третя симфо-

                                                 
1
 Дослідниця згадує про співпрацю С. Борткевича та Ф. Сміта пізніше, після переїз-

ду композитора до Австрії в 1922 р. [115, c. 26], а також у розділі з оглядовою характерис-

тикою творчості митця [115, c. 53]. 
2
 «Lieber wäre es mir eine dritte Symphonie zu schreiben». 

3
 Копії якої були люб’язно надані М. Генбурі-Балланом та В. Калкманом. 



47 

нія позначена як «запланована» [278], з чого аж ніяк не випливає, що компо-

зитор справді працював над її створенням. 

За матеріалами біографічного розділу дисертації вийшли статті 

А. Рєзнік «Видатний сучасник Рахманінова, Скрябіна, Метнера, найвизнач-

ніший представник російського зарубіжжя (творча біографія Сергія Бортке-

вича)» (2015 р.) [104], «Доля і творчість С. Е. Борткевича (1877–1952)» 

(2017 р.) [114] та «Дуже талановитий росіянин. Про творчий шлях та форте-

піанну спадщину Сергія Борткевича» (2018 р.) [111], в яких дослідниця в 

скороченій формі переказує напрацювання з дисертації. Прикро, що дослі-

дження про творчий  шлях чомусь обмежене лише написанням музики — не 

відображено діяльність композитора в ролі диригента, а свідчення про його 

досягнення як піаніста, акомпаніатора та педагога доволі уривчасті. Також 

А. Рєзнік не згадує про заснування митцем «Греко-російської консерваторії» 

у Стамбулі та про його поїздку на Балкани (важливу у світлі появи незабаром 

після того «Югославської сюїти» ор. 58). Крім того, незрозуміло, чому автор-

ка пише, що «У листопаді 1920 року Борткевич здійснив спробу
1
 емігрува-

ти» [104, с. 47; 111, c. 72], в той час як митець цілком успішно залишив Крим 

та виїхав до Туреччини. Втім, незважаючи на згадані дрібні погрішності, зна-

чення такого масиву праць А. Рєзнік для популяризації творчої персоналії 

митця важко переоцінити.  

У 2018 р. побачила світ ще одна робота, присвячена композитору — 

книга Миколи Сукача «Сергій Борткевич. Партитура життя» [134]. Оскільки 

її жанр сам автор визначив як «художньо-документальну мозаїку», в публі-

кації відсутні посилання на джерела інформації, а її структура являє собою 

послідовність епізодів, що поперемінно описують фрагменти з життя 

С. Борткевича, історію повернення його музики на батьківщину на початку 

ХХІ ст. за безпосередньої участі автора книги (фактично мемуари) та відвер-

то фантасмагоричні сцени про розмови з покійниками [134, c. 78–84] чи «са-

                                                 
1
 Підкреслення виділено нами — Т. Я. 
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мосвідому» диригентську паличку
1
 [134, c. 90–96]. Незважаючи на зазначені 

нюанси, книга М. Сукача, особливо в епізодах мемуарного характеру, має 

бути визнана як цінне джерело інформації. Натомість, що стосується біогра-

фічних розділів, то вони, навпаки, не можуть вважатися неспростовно дове-

деними та мають бути верифіковані за допомогою архівних матеріалів. Серед 

невірних, іноді, просто застарілих, фактів слід вказати на такі: 

— Подружжя Борткевичів протягом 1919–1920 рр. винаймало квартиру 

в Севастополі [134, c. 61] (насправді в Ялті), а евакуація з Криму відбувалася 

взимку 1919–1920 рр. [134, c. 61–62] (насправді — восени 1920 року). 

— Англійський дослідник М. Баллан купив на аукціоні рукописи творів 

С. Борткевича
2
 з архіву П. Вітґенштайна [134, c. 68] (натомість, за словами са-

мого М. Баллана, у торгах переміг бізнесмен із Сінгапуру Д. Нґ [165, с. 69]). 

— Ноти сонати для віолончелі та ф-но ор. 36, а можливо й сюїти для 

великого оркестру ор. 57 та «Miscellana
3
» ор. 61 згоріли при пожежі в архівах 

німецького видавництва Anton J. Benjamin за часів Другої світової війни 

(1943 р.), чи нібито були знищені при потраплянні бомби в квартиру компо-

зитора (1945 р.) [134, c. 90]. По-перше, С. Борткевич не згадував, щоб бодай 

якісь його твори були втрачені внаслідок другого зі вказаних інцидентів
4
 

[263]. По-друге, рукопис віолончельної сонати у 1960 р. зберігалися в архіві 

Товариства Борткевича [536, с. 3], а отже, жодним чином не міг згоріти до 

того. Що стосується ор. 57 та 61, то їх було знайдено Матіасом Вайснером та 

В. Калкманом у 2013 р. в Саксонському державному архіві в Лейпцизі [426; 

165, с. 72–73]. До того ж, у списку творів митця, опублікованому наприкінці 

книги М. Сукача, ор. 61 позначений як віднайдений [134, c. 129], а в жовтні 

                                                 
1
 Що, втім, цілком допустимо саме для художньої книги. 

2
 Частину творів, про які згадує М. Сукач, до сьогодні вважають загубленими — 

зокрема, фортепіанні п’єси ор. 49 та Рапсодію ор. 45 у версії для лівої руки. 
3
 В оригінальному тексті М. Сукача написано «Мішеліана» [134, c. 90]. 

4
 Та й сам інцидент описаний не зовсім точно: до квартири митця потрапила не 

власне бомба, а відірваний нею 80-кілограмовий уламок стіни [263]. Це значно зменшує 

ймовірність втрати нотного матеріалу, адже не було вибуху, пожежі тощо. 
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2017 р. в Чернігові сам М. Сукач диригував виконанням «можливо втраче-

ної» Сюїти ор. 57, що підтверджується відеозаписом з мережі YouTube [533]. 

Доводиться припустити, що автор з тих чи інших причин не відредагував 

відповідну частину тексту, яка була написана значно раніше часу публікації книги. 

Досить послідовним і таким, що не містить відвертих помилок, можна 

вважати біографічний розділ магістерської роботи Інни Калугіної «Вокальна 

музика С. Борткевича в аспекті перетворення романтичних традицій (на прик-

ладі циклу «Sternflug des Herzens»)» (2019 р.) [33]. Втім, як вже зазначалося, до-

ступ до такого джерела як дипломна робота є досить обмеженим, а багато дета-

лей залишилися поза увагою дослідниці. Не всі описані події співвідносяться з 

хронологічною шкалою, а багатогранність творчої діяльності митця — компо-

зитора, піаніста-соліста, акомпаніатора, камерного ансамбліста, диригента і пе-

дагога — розкрито недостатньо детально (що, власне, й не планувалося робити 

у межах біографічного розділу магістерської дипломної роботи). 

Узагальнюючи розглянутий матеріал, можна зробити висновок, що су-

часне бачення життєвого шляху С. Борткевича сформувалося в дослідженнях 

Е. Пауль та В. Калкмана і насамперед базується на епістолярній спадщині 

митця («Спогади», дві автобіографії, листи С. Борткевича до Г. ван Далена, 

Г. Мюлголланд, Г. Анквіч-Клеговена, Й. Маркса). Згодом загальна картина 

була доповнена архівними матеріалами з Харкова (І. Лісова та 

О. Чередниченко), листами С. Борткевича до К. Мюллера, матеріалами лис-

тування композитора з нотним видавцем N. Simrock і (частково) з колекцією 

Едвіна Флейшера у США (Ч. Ішіока), а також генеалогічним дослідженням 

А. Кошчєляк-Надольської. Однак і досі поза увагою світового музикознавст-

ва поки що залишається низка архівних документів, знайдених М. Балланом 

та В. Калкманом, інформація з історичної періодики (з німецьких, австрійсь-

ких, нідерландських та інших газет першої половини ХХ ст.)
1
. До того ж зна-

чна частина досліджень містить неточності, які певною мірою спотворюють 

                                                 
1
 Частково ця інформація без посилання на джерела представлена на меморіально-

му сайті С. Борткевича [424]. 
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загальну картину життєвого і творчого шляху митця, та й далеко не всі мате-

ріали є загальнодоступними, що пов’язано з використанням різних мов — від 

нідерландської і польської до японської, а також через відсутність деяких до-

сліджень у мережі інтернет. Що стосується вітчизняного музикознавства, до-

водиться визнати, що повноцінна науково вивірена загальнодоступна біогра-

фія композитора українською мовою, яка б містила найновіші відомості та 

спиралася на хронологічну шкалу, взагалі відсутня. За таких умов необхід-

ною складовою дослідження, присвяченого творчості С. Борткевича, має ста-

ти біографічний розділ, в якому, посилаючись на архівні джерела, буде роз-

міщено інформацію про походження митця, його життєвий шлях та динаміку 

творчості (шляхом формування якомога більш повного переліку творів ком-

позитора з уточненням часу їх створення). 

1.1.2. Дослідження різних напрямів творчої діяльності митця 

С. Борткевич належить до категорії митців, які не в своїй діяльності не 

обмежувались лише композиторською творчістю. Він — концертуючий піаніст, 

акомпаніатор, камерний ансамбліст, диригент, педагог. На літературній ниві 

С. Борткевич проявив себе як перекладач (низка поетичних творів та листуван-

ня П. Чайковського та Н. фон Мекк [261, c. 2]), поет (тексти до власних роман-

сів) і письменник (книга «Еротика. Чотири новели» під псевдонімом Савва Бо-

рін [262], лібрето власної опери «Акробати» [243] та мемуари «Спогади»
1
). 

На жаль, значну (та, певно, найціннішу з точки зору потенційно зацікав-

леного літературознавця) частину літературного спадку митця — чотири нове-

ли та лібрето опери — втрачено, тож цей аспект творчої діяльності 

С. Борткевича на сьогодні залишається, фактично, поза увагою дослідників. Чи 

не єдиний виняток — розділ «Борткевич — автор і музичний критик» у згаду-

ваній раніше статті А. Кошчєляк-Надольської [466, c. 109]. Втім навіть в цій ро-

                                                 
1
 Деякі фрагменти «Спогадів», які містять відгуки про гру інших музикантів та 

драматичних акторів, можна віднести до музичної та театральної критики. 
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боті не згадується ані про книгу «Еротика», ані про лібрето чи поетичні спроби 

митця
1
. Натомість у статті присутні розділи, що присвячені огляду творчої дія-

льності С. Борткевича як піаніста, диригента і педагога [466, c. 99–108]. Виок-

ремлення подібних тематичних ліній у біографії митця можна вважати продов-

женням традиції, започаткованої в дипломній роботі Е. Пауль [512, 47–52]. 

Еволюцію С. Борткевича — від виконавця чужих творів до інтерпрета-

тора власних композицій, а також його виконавську манеру, що сформувала-

ся протягом першого десятиліття ХХ ст., висвітлює Є. Левкулич у статті 

«Творчий портрет С. Борткевича-піаніста» 2016 р. [56]. Він же, у статті 

«Концертна діяльність Сергія Борткевича початку ХХ століття: історіографі-

чний аспект» (2018 р.) [54] характеризує митця та його репертуар як соліста, 

камерного виконавця та акомпаніатора. 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що багатогранність творчої 

особистості С. Борткевича на сьогоднішній день вивчена недостатньо, а отже 

доводиться сподіватися на появу нових дослідження цього спрямування в 

майбутньому. 

1.2. Музикознавчий погляд на творчу спадщину Сергія Борткевича 

1.2.1. Загальний огляд творчої діяльності митця 

Першою спробою вийти за межі біографічного аспекту, проаналізувати 

творчу спадщину митця в цілому
2
 та надати їй науково обґрунтовану харак-

теристику стала стаття німецької науковиці Рії Фельдман «Музикознавчі за-

мітки про Сергія Борткевича» [394], опублікована у 1971 р. в якості допов-

нення до «Спогадів» композитора. Дослідниця окреслює основні напрями 

його творчості: вокальну, симфонічну (зокрема оркестрові сюїти), концерти 

для інструменту з оркестром, камерну та фортепіанну музику. Детальніше 

                                                 
1
 Як наслідок, доробок митця в означеній сфері обмежується перекладом листуван-

ня П. Чайковського та Н. фон Мекк і «Спогадами». 
2
 На відміну від післяконцертних газетних рецензій на окремі твори. 
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авторка зупиняється на аналізі структури й основного тематизму фортепіан-

ного концерту № 1 ор. 16 (як найбільш популярного твору крупної форми) і 

скрипкової сонати ор. 26. У концерті підмічено стилістичні впливи Ф. Ліста 

та П. Чайковського [394, c. 171], у другій композиції — тяжіння до викорис-

тання наскрізного тематизму в сонатному циклі [394, c. 173]. Наприкінці 

статті Р. Фельдман піднімає питання оцінки С. Борткевича як композитора, 

що сформувалася у музичному середовищі на той час — від «епігону» до 

«яскравого мелодиста», від «салонного» до «привабливого музиканта» в за-

лежності від критеріїв оцінювання (чи вважається новизна, в тому числі з то-

чки зору композиторської техніки, основним показником). 

Після статті Р. Фельдман борткевичезнавчі дослідження в основному 

зосередилися на окремих напрямах діяльності митця (фортепіанна, оркестро-

ва, скрипкова, вокальна музика тощо). Безумовно, в значних за обсягом робо-

тах (монографіях, магістерських роботах, кандидатських та докторських ди-

сертаціях), здебільшого присутній огляд та загальна характеристика творчос-

ті композитора в усьому розмаїтті, однак у жодній з них цей аспект не пози-

ціонується як ключовий. Процес виокремлення одного з напрямів творчої ді-

яльності та його всебічного детального вивчення (яке неможливо провести в 

межах огляду творчої спадщини) дав змогу накопичити аналітичний матеріал 

для узагальнення — глибшого осмислення тенденцій, що були помічені в 

композиторському доробку С. Борткевича, розуміння стилістики його твор-

чості та оцінки їх відповідності контексту, тобто глобальним процесам, які 

спостерігалися в музичній сфері того часу. 

1.2.2. Дослідження фортепіанних творів. 

Фортепіанний доробок С. Борткевича — найбільший за обсягом та жа-

нровим розмаїттям: концерти, рапсодія, сонати, прелюдії, етюди та цикли мі-

ніатюр. Саме у цій царині зосереджена більшість музикознавчих досліджень, 

які можна поділити на три групи: 
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1) огляд фортепіанної спадщини митця в цілому та її систематизація; 

2) дослідження циклів мініатюр (виокремлених за жанром — прелюдії, 

етюди; за тематикою — програмна музика, музика для дітей тощо); 

3) дослідження масштабних композицій (сонати, концерти, рапсодія). 

Загальний огляд фортепіанної  спадщини  С. Борткевича як ос-

новний аспект дослідження присутній у статті Л. Голеран
1
 «Відкриваючи му-

зику Сергія Борткевича» (1996 р.) [413]. Музикознавиця пропонує умовну 

класифікацію фортепіанних творів композитора: легкі (цикли мініатюр 

ор. 14, 21, 30 та 54), віртуозні (концерти для ф-но з оркестром, сонати, цикли 

етюдів ор. 15 і 29, а також ор. 17 «Плачі та розради») і середньої складності 

(інші твори для ф-но) [413, c. 28]. Далі авторка надає коротку характеристику 

композицій віртуозної категорії. Концепція Л. Голеран була дещо видозміне-

на в дисертації японської дослідниці Ч. Ішіоки: вона поділяє фортепіанну 

спадщину С. Борткевича на концертні (за термінологією Л. Голеран — вірту-

озні
2
), салонні (середньої складності) та учбові (легкі) твори [591 , c. 104]. 

Натомість у кандидатській дисертації О. Чередниченко використано  

інший підхід — розподіл на цикли мініатюр [154, с. 50] та твори крупних 

форм (сонати і концерти) [154, с. 147], а раніше, у своїй статті «Фортепіанна 

п’єса в творчості Сергія Борткевича» 2008 р., дослідниця диференціює цикли 

мініатюр на три групи: створені за сюїтним принципом, одножанрові (пре-

людії, етюди) та програмні [153, с. 225–228]. Кандидатська дисертація 

А. Рєзнік дещо змінює класифікацію О. Чередниченко, поділяючи цикли мі-

ніатюр не за змістовим принципом, а за періодом
3
 написання. 

                                                 
1
 У співавторстві з Б. Тадані. Оскільки останній не є професійним музикантом і за-

ймався насамперед архівними дослідженнями, що стосуються біографії митця, аналіз фор-

тепіанної спадщини, вірогідно, належить саме Л. Голеран — викладачці фортепіано (Кон-

нектикут, США) [413, c. 27]. 
2
 Ч. Ішіока, на відміну від Л. Голеран, не відносить до концертних творів митця 

ор. 17. Натомість Баладу ор. 42 і Полонез ор. 12 № 3, на її думку, можна зарахувати як до 

концертних, так і до салонних п’єс [591, c. 106] 
3
 Детальніше про періодизацію творчості С. Борткевича див. п. 2.2.2. Періодизація 

творчості (с. 119). 
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В. Буттіно у своїй «Замітці про Борткевича» надав огляд фортепіанної 

спадщини митця взагалі без жодної систематизації [345, с. 22–23], а в статті 

«Романтик з характером» Р. Немечека, порівняно із Л. Голеран чи 

О. Чередниченко, класифікація творчості композитора значно менш деталізо-

вана і поділяється на твори для ф-но соло та клавірні концерти [506, c. 53–

55]. Як наслідок, на тлі двох представлених вище концепцій (Голеран/Ішіоки 

та Чередниченко/Рєзнік) ідея німецького музикознавця не здобула подальшо-

го розвитку. 

Серед розмаїття циклів  мініатюр  С. Борткевича для фортепіано 

особливу цікавість музикознавців викликав ор. 30 «З казок Андерсена». У 

2002 р., незалежно одна від одної, з’являються роботи одразу двох дослід-

ниць — Е. Пауль (Австрія) та Смілени Смілкової (Болгарія). Перша з них у 

своїй дипломній роботі «Сергій Борткевич. Життя та творчість» зосереджу-

ється на детальному аналізі кожної з 12 п’єс циклу почергово [512, c. 61–

100]. Натомість, друга в статті «Естетичний зміст та піаністична структура 

двох циклів Сергія Борткевича» [127] виокремлює характерні музичні при-

йоми (насамперед звукозображальні та технічні, адже твори позиціонуються 

як дидактичний матеріал) і порівнює ор. 30 з іншим дитячим циклом — «Ма-

ленький мандрівник» ор. 21.  

Пізніше, у 2005 р., Арнольд Булкін у кандидатській дисертації «Форте-

піанний дитячий альбом: шляхи становлення, поетика жанру» розглядає цикл 

«З казок Андерсена» ор. 30 в якості представника лірико -розповідного 

різновиду  (нарівні з «Дитячим альбомом» П. Чайковського), а також про-

понує концепцію інтерпретації циклу, як єдиної розповідної лінії, яка «інколи 

буває протилежною сюжетам обраних казок Г.Х. Андерсена» [10, c. 14]. То-

го ж року українська музикознавиця Ольга Лігус надала коротку характерис-

тику циклу в статті «У світлі музики і казки» [63, с. 21], а в 2008 р. «З казок 

Андерсена» ор. 30 зацікавив дослідницю К. Лєбєдєву (Баженову): в статті 

«С. Борткевич. Невідомі сторінки життя та творчості у 20-і — 30-і роки 
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ХХ століття» [61], шляхом порівняння його з циклом «Роман» ор. 35, де му-

зикознавиця відзначає наявність «аркового» тематизму між третьою п’єсою 

та фіналом, вона ілюструє процес, що є, на її думку, свідченням еволюції му-

зичного мислення композитора від романтичної традиції до постромантизму.  

У 2011 р. свої результати дослідження циклу «З казок Андерсена» публі-

кують Крістоф Келлер [431] та А. Рєзнік [116]. Остання вписує цикл в контекст 

російської традиції дитячої музики
1
 (П. Чайковський, А. Лядов, В. Рєбіков то-

що). Цю тенденцію згодом буде продовжено і розвинено в її ж статті 2013 р. 

«Цикли фортепіанних п’єс для дітей С. Е. Борткевича» [117], в дослідженні 

Ольги де Корт (Кулікової) «В тіні Чайковського. Перші російські фортепіанні 

альбоми для дітей» 2014 р. [464] (у цій статті розглянуто і цикли мініатюр 

ор. 14, 21 та 39 С. Борткевича), а також у кандидатській дисертації О. Шефової 

«Поетика фортепіанного дитячого альбому в творчості композиторів російсько-

го зарубіжжя» (2015 р.) [158]. Явище музичної ремарки на прикладі музики 

С. Борткевича для дітей О. Шефова згодом описує в статті 2016 р.
2
. 

Натомість вплив української традиції музики для дітей, насамперед 

М. Лисенка, продемонстровано (щоправда на прикладі іншого циклу — «Ма-

ріонетки» ор. 54) у статтях Олександри Качмар 2012-го [35] та 2013 р. [36]. У 

статті «Формування виконавських навичок на прикладі фортепіанних п’єс 

забутих українських композиторів першої третини ХХ століття» 2013 р. [37] 

О. Качмар (у співавторстві зі Світланою Барило) аналізує педагогічний ас-

пект циклів «Маленький мандрівник» ор. 21 та «З мого дитинства» ор. 14 

(простежується вплив П. Чайковського та Р. Шумана). У тому ж 2013 р. було 

опубліковано тези Марії Луців «Естетичні, музично-педагогічні принципи у 

фортепіанній творчості «забутого романтика» Сергія Борткевича» [65], а на-

ступного, 2014 р. дидактичний та педагогічний аспекти в творчості митця 

було розглянуто в статтях Тетяни Казарцевої «Сергій Борткевич: "Музика 
                                                 

1
 Хоча подібна традиція існувала і в західноєвропейській традиції, наприклад, у 

Р. Шумана. 
2
 «Система поетичних ремарок в дитячих фортепіанних альбомах Сергія Борткеви-

ча» [159]. 
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для дітей про дітей" в музично-педагогічних традиціях і принципах фортепі-

анного навчання» [32] та «Музично-педагогічні традиції і принципи фортепі-

анної освіти у творчості "забутого романтика" Сергія Борткевича» [31]. Зго-

дом, у 2019 р. з’явилася стаття Марії Гереги «Піаністичний доробок 

С. Борткевича в концертно-виконавському та дидактичному аспектах» [19], 

де «Маріонетки» ор. 54 співставлено із циклом Етюдів-новел
1
 ор. 29. 

Жанр етюду в творчості митця став центральною темою дослідження у 

статтях: А. Рєзнік «Десять фортепіанних етюдів ор. 15 С. Е. Борткевича, при-

свячених Альфреду Рейзенауеру» 2013 р. [105], Олени Антонець та 

Юлії Картавої «Романтичний етюд у фортепіанному доробку 

С.Е. Борткевича» (Бондаренко) 2018 р. [5]. Втім варто зазначити, що іще в 

2003 р. Ґреґорі Сміт присвятив етюдам композитора параграф своєї диплом-

ної роботи «Проблеми виконавської практики в російській фортепіанній му-

зиці» [547, c. 48–62]. 

Аналізу інших циклів мініатюр С. Борткевича було присвячено тези 

О. Чередниченко «Прелюдії С. Борткевича: повторення чи розвиток тради-

ції?» (2008 р.) [150], а також низку статей А. Рєзнік: «Незаслужено забуті ше-

деври композиторів "другого ряду" (Шість прелюдій ор. 13 С. Е. Борткевича 

в роботі піаніста)» (2011 р.) [109], «Про фортепіанну творчість 

С.Е. Борткевича на матеріалі циклу "Жалоби та втішання" ор. 17 (до питання 

розширення виконавського і педагогічного репертуару)» (2011 р.) [110], «За-

хідна Європа і Росія в творчості С. Е. Борткевича (на прикладі Чотирьох п’єс 

для фортепіано ор. 65)» (2012 р.) [107] та «Пізня творчість С. Е. Борткевича 

(на матеріалі Чотирьох п’єс для фортепіано ор. 65)» (2015 р.) [113]. Цю ж те-

му охоплює дослідження В. Калкмана і К. Трапмана «Сергій Борткевич. Від-

найдені твори для фортепіано» 2015 року [426], де автори розглядають ком-

позиції, які вдалося відшукати у 2013 р. в Саксонському державному архіві в 

Лейпцизі — Оp. 57, 58, 60, 61 та 64. Серед останніх досліджень, що характе-

                                                 
1
 Інший варіант перекладу оригінальної французької назви «Etudes Nouvelles» — 

«Нові етюди». 
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ризують фортепіанні п’єси митця як зразок консервативних тенденцій музи-

ки того часу — розділ «Сергій Борткевич: погляд спрямований у минуле» у 

монографії Наталії Говар «Фортепіанна мініатюра вітчизняних композиторів 

першої половини ХХ століття» [20, с. 127–129]. 

Іншим важливим напрямком борткевичезнавчих досліджень можна на-

звати аналіз крупних форм для  фортепіано  (дві сонати, а також три 

концерти і рапсодія для ф-но з оркестром). Крім наукових робіт, які розгля-

дають ці композиції в межах загального огляду фортепіанної творчості митця 

(див. вище), у деяких розвідках саме ці твори позиціонуються як основний 

об’єкт дослідження. Зокрема аналіз Концерту для ф-но з оркестром № 1 

ор. 16 було репрезентовано в дипломній роботі А. Кошчєляк-Надольської 

«Романтичні традиції Петра Чайковського і Сергія Рахманінова в першому 

фортепіанному концерті B-dur Оp. 16 Сергія Борткевича» (2009 р.) [505] та в 

статті А. Рєзнік «Перший фортепіанний концерт С.Е. Борткевича як продов-

ження лінії концертів композиторів-романтиків ХХ століття» (2012 р.) [112]. 

У 2015 р. російська музикознавиця опублікувала ще дві статті про твори для 

ф-но з оркестром — «Другий фортепіанний концерт С. Е. Борткевича в істо-

рії творів для лівої руки» [103] та «"Російська рапсодія" для фортепіано з ор-

кестром С. Е. Борткевича» [100]. Третій фортепіанний концерт став стрижне-

вим об’єктом дослідження в тезах Людмили Бродецької
1
. Огляд всіх трьох 

концертів та рапсодії міститься у статті О. Чередниченко «Концертні жанри 

для фортепіано з оркестром у творчості Сергія Борткевича» (2019 р.) [149]. 

Аналізу фортепіанних сонат митця присвячено статті «Традиції та нова-

торство у фортепіанних сонатах Сергія Борткевича» О. Чередниченко (2007 р.) 

[152], «Жанр фортепіанної сонати у творчості С. Е. Борткевича» А. Рєзнік 

(2014 р.) [106], дипломна робота Є. Левкулича «Трактовка фортепіанних сонат 

Сергія Борткевича в контексті життя і творчості композитора» (2015 р.) [52], а 

                                                 
1
 «Жанр фортепіанного концерту у творчості Сергія Борткевича (на прикладі Тре-

тього фортепіанного концерту “Per aspera ad astra”» [9]. 
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також дослідження
1
 Ч. Ішіоки «Погляд Сергія Борткевича на музику та його 

відображення у творах на прикладі двох фортепіанних сонат» (2016 р.) [590]. 

1.2.3. Дослідження скрипкової, вокальної та оркестрової музики 

Сергія Борткевича 

Перелік музикознавчих робіт, що аналізують твори композитора для 

інших інструментів (скрипка, віолончель), його вокальну та оркестрову му-

зику на сьогодні настільки обмежений, що виділяти окремий параграф для 

кожного з цих напрямків дослідження немає необхідності. До того ж, біль-

шість робіт цього напрямку — дипломні бакалаврські й магістерські (най-

менш доступні), що перетворює об’ємний пласт творчості композитора у ter-

ra incognita світового музикознавства.  

З винятків щодо музики для струнних інструментів  можна назвати 

тільки статті 2019 р. автора цієї дисертації: «Скрипковий концерт ор. 22 Сер-

гія Борткевича як перший зразок жанру в історії української музики» [167], 

«Соната для скрипки і фортепіано ор. 26 Сергія Борткевича: авторська трак-

товка жанрового інваріанту» [169] та «Сергій Борткевич: "Сповідь серця". 

Романс для віолончелі з оркестром» [166]. 

Із оркестрових  творів  лише два стали об’єктами детального аналізу 

музикознавців: у 2007 р. харківська дослідниця І. Лісова написала магістер-

ську роботу на тему «Симфонізм С. Е. Борткевича в його спадкоємності з ві-

тчизняною музичною традицією (на прикладі першої симфонії)» [62], а в 

2012 р. Л. Бєляєв в магістерській роботі «Аспекти композиторського стилю 

Сергія Борткевича (1877–1952)» дослідив особливості композиції «Увертюри 

до казкової опери» ор. 53 [188, c. 19–22]. 

Серед наукових розвідок вокальної  музики  можна назвати диплом-

ні роботи І. Калугіної «Вокальна музика С. Борткевича в аспекті перетворен-

                                                 
1
 Рецензовані опубліковані тези, що надаються кандидатом на здобуття ступеня 

Доктора музичного мистецтва (D.M.A). 
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ня романтичних традицій (на прикладі циклу «Sternflug des Herzens»)» 

(2019 р.) [33] і Лади Вестель «Образно-інтонаційна специфіка вокального ци-

клу Сергія Борткевича "Сім поезій Поля Верлена" як показового твору вока-

льного доробку митця» (2020 р.) [13]. 

Решта творів — вокальні цикли, оркестрові сюїти (включно з балетною 

сюїтою «Тисяча і одна ніч» ор. 37), друга симфонія, скрипкові мініатюри та 

віолончельна музика митця (зокрема один з перших в історії української му-

зики концертів для віолончелі з оркестром) — й досі залишаються «білою 

плямою», що відкриває великі перспективи для майбутніх дослідників. 

1.2.4. Питання стильової ідентифікації композитора 

Питання стильової ідентифікації композитора в різних аспектах поста-

вали паралельно з аналітичними дослідженнями. Домінуючий погляд, який 

простежується в більшості наукових робіт — стилістичні впливи на музику 

С. Борткевича західноєвропейського (Р. Шуман, Ф. Ліст тощо) та російського 

(П. Чайковський, О. Скрябін, С. Рахманінов) романтизму. Частина дослі-

джень при цьому абстрагується від жанрового різноманіття творчої спадщи-

ни митця, зосереджуючись на більш доступних та краще вивчених фортепі-

анних творах. Так у 2007 р. О. Чередниченко опублікувала тези «Генезис вір-

туозного фортепіанного стилю Сергія Борткевича» [147]. Вплив австро-

німецької традиції домашнього музикування прослідковано в її ж розвідці 

«Традиція Hausmusik у фортепіанній творчості С. Борткевича» (2008 р.) 

[151]. Того ж року А. Надольська в магістерській роботі «Стилістика і кон-

тексти фортепіанної творчості Сергія Борткевича» прослідковує впливи 

Ф. Шопена [504, c. 35–64], Ф. Ліста [504, c. 65–113] та Р. Шумана [504, 

c. 114–133]. Про еволюцію стилю митця від романтизму до постромантизму 

на прикладі фортепіанних циклів у статті 2008 року пише К. Лєбєдєва (див. 

вище: с. 55). А у 2019 р. Н. Стецюк публікує тези «Особливості творчого сти-

лю С. Борткевича на прикладі  фортепіанних мініатюр» [131]. 
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Оригінальний аспект обрала Ольга Шкет у статті «С. Борткевич та 

французька культура. Деякі аспекти дослідження» (2008 р.) [161]. Музико-

знавиця фіксує можливу спадковість деяких творів митця з музикою 

Г. Берліоза й К. Сен-Санса, хоча й стверджує, що взаємодія С. Борткевича із 

французьким мистецтвом яскравіше позначилася на рівні творчого задуму та 

назви, а не власне стилю музичного мовлення [161, c. 171]. Як представник 

української еміграції композитор згадується у статті Йосипа Созанського 

«Національні традиції в симфонічній музиці композиторів української діас-

пори» (2011 р.) [128] та в монографії Ганни Карась «Музична культура укра-

їнської діаспори у світовому часопросторі ХХ століття» (2012 р.) [34]. Нато-

мість А. Рєзнік у статті 2016 р. «Вивчення російського музичного зарубіжжя 

першої половини ХХ століття: відкриття в епоху глобалізації (на прикладі 

творчої спадщини Сергія Борткевича)» [108] розглядає митця у світлі діяль-

ності російської еміграції. 

Аспекти композиторського стилю С. Борткевича на прикладі кількох 

фортепіанних творів (трьох етюдів з ор. 15 і Ноктюрну з ор. 24) та оркестро-

вої «Увертюри до казкової опери» ор. 53 розглянув у магістерській роботі 

2012 р. [188] Л. Бєляєв. Н. Франке у статті «Сергій Борткевич. Музичні рет-

роспективи як тривала форма мистецтва» (2013 р.) [397] розвиває лінію спо-

рідненості митця з музикою Ф. Шопена, Р. Шумана, О. Скрябіна. Натомість у 

статті Оксани Узікової того ж 2013 р. «Синтез мистецтв у творчості худож-

ника та композитора М. К. Чюрльоніса» висловлюється припущення, що 

С. Борткевич був ідейним послідовником видатного литовського митця: 

«Спільні ознаки в музичній творчості обох композиторів помітні в симфоні-

чній музиці й інших творах» [138, c. 263]. На жаль, музикознавиця не уточ-

нює, які саме спільні ознаки наштовхнули її на думку про такого роду спад-

ковість творчості С. Борткевича. 

Вплив на українського композитора його викладача А. Райзенауера, 

який був учнем Ф. Ліста і виконавцем-віртуозом, висвітлено в статті 
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А. Рєзнік «Альфред Рейзенауер і його вплив на видатних російських піаніс-

тів-педагогів О.Б. Гольденвейзера, К.М. Ігумнова, С.Е. Борткевича» (2013 р.) 

[102]. Прояв у творчості митця танцювальної стилістики на різних рівнях до-

сліджено в дисертації А. Кошчєляк-Надольської «Ідіома танцю в творчості 

Сергія Борткевича» (2015 р.) [465], а також у останніх трьох із чотирьох час-

тин її статті «Життя і творчість Сергія Борткевича» — «Типологія творів ін-

спірованих танцем» (2016 р.) [467], «Ідіома танцю в творчості Борткевича» 

(2017 р.) [468] та «Вплив танцювальності на експресію творів Борткевича» 

(2017 р.) [469]. Музикознавиця з точки зору прояву танцювального елементу 

диференціює твори митця на: танцювальні жанри (гавот, полонез, вальс то-

що), стилізації танцю (народного, салонного, старовинного або орієнтально-

го) та інспіровані танцем композиції (використання у творі танцювальних 

елементів — характерної мелодики, ритміки, ладу і/або фактури). 

Найбільш вагомими для українського борткевичезнавства можна на-

звати дві наукових роботи 2016 р. — докторську дисертацію Дж. Джонсона 

«Відлуння минулого: стилістичні та композиційні впливи в музиці Сергія Бо-

рткевича» [417] і статтю Є. Левкулича «Питання національно-стильової іден-

тифікації творчості Сергія Борткевича» [55]. Обидва дослідники на різних 

рівнях, зокрема на рівні мелодичних зворотів та інтонацій, вивчають питання 

спорідненості композитора з українською національною традицією. У дисер-

тації американського науковця також розглядаються потенційні стилістичні 

впливи Ф. Ліста, П. Чайковського, Р. Вагнера, Ф. Шопена та К. Дебюссі — 

цікавий розвиток ідей щодо проникнення в музику митця французьких тра-

дицій, свого часу висловлених О. Шкет. Як прояв явища сецесії [38, c. 144] 

характеризує творчість митця Н. Кашкадамова в монографії «Фортеп'янно-

виконавське мистецтво України» (2017 рік). Того ж року А. Рєзнік у статті 

«О.М. Скрябін і С.Е. Борткевич» [101] проводить паралелі між творчою дія-

льністю двох митців початку ХХ ст.. 
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Очевидно, що стилістичні зв’язки музики митця цим не обмежуються, 

тож перспективними (особливо за умови більш активного долучення вокаль-

ної, скрипкової, віолончельної та симфонічної спадщини) видаються подальші 

дослідження, наприклад, щодо розвитку у творах С. Борткевича традицій 

Ф. Мендельсона, Р. Вагнера та російської «казкової» стилістики, що знайшла 

відображення зокрема у творчості М. Глінки, М. Римського-Корсакова та 

А. Лядова, а також явища дзвоновості (рос. — «колокольності»)
1
. 

1.2.5. Питання сприйняття музики Сергія Борткевича, її забуття 

та відродження (культурологічна складова борткевичезнавства) 

Питання сприйняття творчості композитора, її оцінки за життя митця та 

переосмислення сучасним слухачем, що їх свого часу порушила Р. Фельдман, 

отримали подальший розвиток на початку ХХІ ст.. Наприклад, Е. Пауль у ма-

гістерській роботі (розділ «Борткевич та його критики») [512, c. 53–55] зосере-

дилася на вивченні прижиттєвого сприйняття творчості музиканта, в той час 

як у статті Н. Франке [397, c. 109–111] наведено загальну ретроспективу цього 

процесу протягом 100 років від початку ХХ ст.. У магістерській роботі 

Д. Елкока «Сприйняття Сергія Борткевича та перевідкриття його музики як 

загубленого наративу» [175] цей аспект взагалі визначено як основний, а отже, 

започаткований Н. Франке підхід здобув подальший розвиток — південноаф-

риканський дослідник виокремлює особливості ставлення до музики 

С. Борткевича з боку виконавців, музичних видавців, критиків тощо. 

Є. Левкулич у статті «Діалектика пам'яті та забуття в культурі: істори-

чна доля спадщини Сергія Борткевича» (2017 р.) [53] пропонує поділити он-

тологію творчості митця в музичному просторі на три історичні етапи — фо-

рмування, забуття та відродження. У дослідженні також розглянуто чинники, 

що, на думку науковця, є ключовими для перебігу такого історичного проце-

су, насамперед — рівень присутності творчості в медійному просторі. Інший 

                                                 
1
 Частково ці напрямки розкрито в статтях та магістерській роботі автора цієї дисертації. 
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цікавий аспект, що доповнює попередній — питання сценічного життя фор-

тепіанних композицій митця, включно із прем’єрним виконанням творів 

композитора, Є. Левкулич розглянув у своїй статті 2018 р. «Фортепіанна спа-

дщина Сергія Борткевича у виконавському просторі першої половини 

ХХ століття» [57]. 

Узагальнюючи, слід зазначити, що окрім фортепіанної музики 

С. Борткевича, яку досліджено і систематизовано багатьма музикознавцями, ли-

ше питання стилістичних впливів у його творчості вивчено відносно добре. Інші 

напрямки аналізовано досить спорадично, в поодиноких дослідженнях, що, втім, 

відкриває перед майбутніми борткевичезнавцями широкі обрії перспектив. 

1.3. Архівні джерела та інші матеріали як каталізатор процесу 

подальшого розвитку борткевичезнавства 

Серед джерел, які мають вагоме значення для дослідження життя та 

творчості С. Борткевича, слід вказати рецензії, оголошення, анонси й інші 

матеріали з архівної періодики (газет і журналів ХХ ст.), а також супровідні 

тексти до концертів і записів музики С. Борткевича, що містяться у друкова-

них програмах та буклетах до компакт-дисків. Особливе значення мають пе-

рвинні джерела — архівні документи, що безпосередньо стосуються митця 

(реєстраційні картки, звіти різних установ тощо). Сюди ж слід зарахувати 

епістолярну спадщину композитора: дві автобіографії, «Спогади» й листи до 

різних адресатів. Художні книги про митця авторства А. Сольдано й 

М. Сукача, враховуючи їхнє значення для біографіки, вже було розглянуто у 

відповідному параграфі цієї дисертації (див.: с. 44, 47). 

1.3.1. Матеріали до компакт-дисків з музикою Сергія Борткевича 

Цінними для дисертації, що присвячена скрипковій творчості митця, є 

стаття «Борткевич і Рахманінов. Твори для скрипки і фортепіано» 2012 р. 
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[511] (автор — Атеш Орґа) у буклеті, що додається до запису скрипкової со-

нати та п’єс композитора, а також стаття Ґая Рікардса «Сергій Борткевич» 

(2016 р.) [529], як супровідний текст до аудіозапису скрипкового концерту 

композитора. Враховуючи практично повну відсутність досліджень оркест-

рової музики митця, викликає цікавість аналіз симфонічної поеми «Отелло» 

ор. 19, що розміщений у тій же статті Ґ. Рікардса, а також матеріал Малколь-

ма Баллана 2002 р. [412] в буклеті до диску із симфоніями С. Борткевича. Пе-

вний інтерес
1
 становлять також тексти з аналізом фортепіанних творів, що 

супроводжують відповідні записи у виконанні Cтівена Кумбса 1992 р. (автор 

тексту — Джеремі Ніколас) [507] і 2000 р. (автор тексту — С. Кумбс) [357], 

Ллойда Бака 2008 р. (автор тексту — Джон Бел) [189], А. Сольдано 2016 р. 

(автори тексту — А. Сольдано та В. Калкман) [420], Стефана Доніґа 2009 р. 

[422], Надєжди Влаєвої 2016 р. [423] і К. Трапмана 2018 р. [425] (автор текс-

тів — В. Калкман), Павла Гінтова 2016 р. (він же автор тексту) [404] та інші. 

1.3.2. Епістолярна спадщина митця та інші архівні матеріали 

Серед первинних джерел, якими оперують сьогодні борткевичезнавці, 

крім «Спогадів», насамперед варто назвати дві автобіографії, які С. Борткевич 

написав від третьої особи. У першій з них, більш розгорнутій, опис подій заве-

ршується переїздом до Берліна у квітні 1929 р. та написанням (після переїзду) 

низки фортепіанних творів: Балади та кількох транскрипцій власних п’єс для 

лівої руки. Показово, що у листі до Г. ван Далена від 21 грудня 1929 р. компо-

зитор дає згоду написати на прохання свого голландського друга автобіогра-

фічний нарис [302]. Враховуючи вищезазначене, а також те, що вже у липні 

1930 р. Г. ван Дален за матеріалами «Автобіографії» С. Борткевича опубліку-

вав свою статтю в журналі «Caecilia», можна зробити висновок, що оригіналь-

ний текст був написаний наприкінці 1929 — на початку 1930 р.. Друга «Авто-

                                                 
1
 Хоча й значно менший, з урахуванням різнобічної репрезентації фортепіанної му-

зики в повноцінних наукових дослідженнях. 
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біографія» є більш лаконічною, оглядовою, майже позбавленою деталей, а от-

же менш цінною як потенційне джерело інформації. У ній не згадується кіль-

карічний період життя в Берліні (1929–1933), тож на перший погляд можна 

припустити, що її було написано раніше за першу — до 1929 року. Однак пе-

релік творів — згадка про близько 60 написаних опусів, серед яких опера «Ак-

робати» та дві симфонії — доводить, що друга «Автобіографія» створена зна-

чно пізніше, можливо, у середині 1940-х рр., коли спогад про тимчасовий пе-

реїзд до Берліна здавався митцеві не вартим уваги. На користь такої гіпотези 

свідчить інформація в анкеті для «Словника творчих і креативних австрійців» 

від листопада 1948 р., де С. Борткевич стверджує, що в той момент працював 

над «Автобіографією» [278, c. 3]. З іншого боку, іще в листі від 14 жовтня 

1937 р. митець пише, що надсилає Г. ван Далену, який тоді готувався до гаст-

ролей в СРСР, свою коротку біографію російською мовою та її точний перек-

лад німецькою [258]. Цілком вірогідно, що саме німецька версія біографії, зга-

дана в листі, зберігається у Нідерландах та була опублікована Б. Тадані. Сум-

ніву додає лише згадка в документі про близько 60 опусів, хоча станом на 

1937 р. композитор встиг створити лише 55 чи 56
1
 (втім, така кількість не ви-

ключає відповідного заокруглення). 

Інше важливе джерело інформації про життєвий та творчий шлях 

С. Борткевича — його кореспонденція
2
. Особливо значущими є його 

272 листи
3
 до Г. ван Далена, що зберігаються в Нідерландському музичному 

інституті в Гаазі як складова архіву цього нідерландського піаніста та компо-

зитора. Вони не каталогізовані окремо (а отже, жоден лист не отримав уніка-

льного шифру), натомість розподілені за роками на кілька груп, що зберіга-

ються в одинадцяти коробках [180, c. 23]. На жаль, такий «каталог» не витри-

                                                 
1
 Див.: параграф 2.2.1. Проблематика датування окремих творів митця (с. 115) 

2
 В дисертації використовується уточнене датування низки листів композитора, що 

базується на результатах дослідження, презентованого у статті «До питання датування 

листів Сергія Борткевича» (2020 р.) [164]. 
3
 Німецькою мовою, крім листа від 27 серпня 1945 р., написаного французькою. 

Копії були люб’язно надані нам для дослідження В. Калкманом та Ч. Ішіокою. 
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мує жодної критики, адже сумарна кількість листів, вказана в ньому — 270 

(очевидно, на два листи просто прорахувалися), а їх заявлений розподіл за ро-

ками не співпадає із реальним ані в дисертації Ч. Ішіоки
1
, ані в проведеному 

нами обліку (див. додаток Ж). Загалом, в листуванні міститься інформація про 

гастрольні поїздки С. Борткевича, численні твори, над якими в той час працю-

вав композитор, про їх завершення, публікацію та виконання, а також — літе-

ратурні експерименти митця, домовленості побутового характеру тощо. 

31 лист
2
 С. Борткевича до учениці Г. ван Далена, нідерландської піані-

стки Гелен Мюлголланд за період 1946–1950 рр. значною мірою стосується 

теми посилок із продуктами та одягом, які вона надсилала композиторові та 

його дружині, що опинилися після війни в скрутному матеріальному стано-

вищі, а також способів передачі таких пакунків з Нідерландів до Відня. Крім 

того, в цих листах можна зустріти повідомлення про публікацію та виконан-

ня творів митця, його відпочинок на різних курортах та в санаторіях, що до-

зволяє деталізувати біографію С. Борткевича. Цінними для музикознавців є 

також поради щодо інтерпретації двох прелюдій, які композитор присвятив 

Г. Мюлголланд — ор. 66 № 1 і 3 [220]. 

12 листів (1940–1952 рр.) С. Борткевича та листівка Є. Борткевич до 

Ганса Анквіч-Клеговена — віденського громадського діяча, службовця, ди-

ректора кількох бібліотек, а згодом генерального державного бібліотекара 

[419], засновника Товариства Борткевича
3
 та його першого голови, зберіга-

ються у Віденській міській бібліотеці
4
. Знаючи про широкий кругозір 

Г. Анквіч-Клеговена та його володіння мовами, С. Борткевич у листах часто 

використовує окремі слова, фрази та цитати з літератури (зокрема, В. Ґете, 

                                                 
1
 В дисертації описано 271 лист: схоже, що не враховано один із недатованих лис-

тів [591, c. 23–48]. 
2
 Німецькою мовою, крім недатованого листа, орієнтовно, від березня 1948 р., на-

писаного французькою. Копії були люб’язно надані нам В. Калкманом та Ч. Ішіокою. 
3
 Детальніше див. с. 108. 

4
 Німецькою мовою. Копії десяти з них були люб’язно надані В. Калкманом, три 

інших — від 09 серпня та 08 грудня 1945 р., 19 серпня 1950 р. — отримані безпосередньо з 

Віденської міської бібліотеки. 
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А. Шопенгауера, Л. Медічі) італійською, французькою та латиною. Можна 

навіть зустріти ребус — перший склад у німецькому слові «Essen» замінений 

нотою мі-бемоль (яка позначається «Es» в академічній термінології) [193], а 

також історію з особистого життя: щось на кшталт платонічного курортного 

роману із Лотте Візе (Lotte Wiese) у 1941 р. в м. Бад-Ішль [211] — безпреце-

дентний випадок для кореспонденції композитора, що свідчить про особливу 

довіру до адресата. 

В Австрійській національній бібліотеці у Відні зберігаються ще кілька 

листів С. Борткевича, що були введені до музикознавчого простору 

Ч. Ішіокою: п’ять
1
 (1924–1947 рр.) до композитора, педагога та музичного 

критика Йозефа Маркса [562] (Joseph Marx, 1882–1964), один, недатований, 

до композитора і музичного видавця Еміля Печніґа [410] (Emil Petschnig, 

1877–1939)
2
, а також дві листівки

3
 до композитора і музичного видавця, ди-

ректора Австрійської спілки сучасної музики Карла Франца Мюллера [411] 

(Karl Franz Müller, 1922–1978) — від 02 та 14 жовтня 1952 р.. Зі змістом цієї 

кореспонденції можна ознайомитися в додатку Ж. 

Десять листів С. Борткевича до німецьких музичних видавців (Breitkopf 

und Härtel, C. F. Peters, D. Rahter — A. Benjamin, N. Simrock, Hans C. Sikorsky), 

що зберігаються в Саксонському державному архіві у Лейпцизі, та лист до ви-

давництва Bote und Bock з архівів Берлінської державної бібліотеки розкрива-

ють деталі активної діяльності митця щодо публікації власних творів. 

Кілька листів до різних адресатів можна знайти у архівах Німеччини: 

— Два листи до австрійського композитора Авґуста Вайса (August Weiß, 

1861–1941) й один до Лінди Зайферт (Linda Seifert), дочки інспектора Лейпци-

                                                 
1
 Крім п’яти листів безпосередньо до Й. Маркса, в його архіві зберігалася заявка 

С. Борткевича 1936 р. на отримання Державної музичної премії «Würdigungspreis»: буклет 

про композитора французькою мовою, а також рукописний переклад німецькою біографії 

та списку творів звідти. Австрійська національна бібліотека позиціонувала цю заявку як 

шостий лист С. Борткевича до Й. Маркса (Autogr. 806/44-5 HAN MAG), що не зовсім ко-

ректно. Відповідно, ця заявка не потрапила до переліку листів. 
2
 Німецькою мовою. Копії люб’язно надано нам В. Калкманом. 

3
 Німецькою мовою. Копії люб’язно надано Ч. Ішіокою. 
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зької консерваторії [399, c. 77] в Берлінській державній бібліотеці. Тема листа 

до Л. Зайферт від 08 лютого 1905 року — приїзд до Берліна колишнього вчите-

ля С. Борткевича, Альфреда Райзенауера (Alfred Reisenauer), який протягом лю-

того-березня 1905 р. зіграв у німецькій столиці три концерти [375]. Композитор 

просить уточнити обставини приїзду «Майстра» та спитати, чи не хотів би той з 

ним зустрітися [336]. Цікаво, що С. Борткевич не пише А. Райзенауеру безпосе-

редньо, натомість зберігаючи субординацію педагог/учень. 

— Поштова картка до актриси та фейлетоністки Ліни Лоос [401] (Lina 

Loos) з бібліотеки Інституту медіакультури і театру при Кельнському універ-

ситеті, в якій С. Борткевич розповідає про свій відпочинок у санаторії з ра-

діоактивними ваннами в Бад-Кляйнкірхгаймі [335]. Судячи з неформального 

тону повідомлення, вони перебували у дружніх стосунках, але спілкування, 

вочевидь, мало очний характер, тож у листуванні відображене недостатньо. 

— Поштова картка від 06 березня 1933 р. та лист від 19 вересня 1936 р. до 

німецького композитора, педагога та музичного критика Вальтера Фрікерта, які 

зберігаються в архіві Саксонської земельної бібліотеки в Дрездені. У них можна 

знайти додаткові деталі артистичної та педагогічної діяльності митця, а також 

інформацію про успішність його композицій для дітей серед інших викладачів. 

Листування С. Борткевича, а також службовця у справах з громадськіс-

тю при дипломатичній місії США у Відні В. Сполдінґа із Колекцією 

Е. Флейшера
1
 дає змогу детальніше відтворити шлях, яким дві симфонії ком-

позитора потрапили до Америки. 

Крім кореспонденції, до матеріалів біографічного характеру можна ві-

днести різноманітні архівні  документи : звіт за 1910/1911 навчальний рік 

консерваторії Кліндворт-Шарвенка (Klindworth-Scharwenka), в якій викладав 

митець, та ювілейний проспект до 50-річчя цього навчального закладу; ре-

єстраційні картки щодо зміни місця проживання (віденські — знайдені 

В. Калкманом, бєлґрадська від 1939 р. — виявлена нами в Історичному архіві 

                                                 
1
 Детальніше див.: с. 107 цієї дисертації, а також статтю «Доля манускриптів Сергія 

Борткевича: втрачене та віднайдене» [165, c. 72]. 
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Бєлґрада); свідоцтво про смерть митця (1952 р.) та його дружини (1960 р.), 

віднайдені М. Балланом; анкета про «Австрійську сюїту» ор. 51, заповнена 

митцем для колекції Е. Флейшера (знайдена нами в архіві Вільної бібліотеки 

Філадельфії); анкета для «Словника творчих і креативних австрійців» від ли-

стопада 1948 р.. Два документи, від 11 квітня та 11 травня 1938 р., які 

М. Генбурі-Баллан віднайшов в одному з австрійських архівів на початку 

2000-х рр.
1
, англійський дослідник трактував як анкети на отримання грома-

дянства. Однак низка деталей ставить цю гіпотезу під сумнів. По-перше, у 

самій же анкеті вказано, що митець є австрійським громадянином від 1925 р.. 

По-друге, одразу ж після ідентифікаційних питань (імені, дати та місця наро-

дження композитора) у ній уточнюється, з якого року С. Борткевич є членом 

Австрійської спілки авторів, композиторів, та музичних видавців (А.К.М.) — 

малоймовірно, що таке вузькоспеціалізоване питання взагалі ставилося при 

набутті громадянства. По-третє, анкета Є. Гераклітової не є самостійною — 

там вона позиціонується саме як дружина композитора: відсутня дата її наро-

дження, натомість указані місце та рік їхнього одруження. Усе вищезазначе-

не, а також рік заповнення дозволяють припустити, що С. Борткевич прохо-

див анкетування у зв’язку з поглинанням спілки А.К.М. її німецьким анало-

гом Stagma після аншлюсу Австрії (13 березня 1938 р.). 

Важливим різновидом первинних джерел є архівні документи з пере-

ліком  творів  С. Борткевича: рукописний авторський
2
 у колекції К. Франке 

[277]; друкований посмертний у колекції К. Ф. Мюллера [498]; створений в 

Австрійській спілці музикантів, композиторів та нотних видавців (в листі 

1971 р. від А.К.М. до Пітера Кука [532]); перелік нотних матеріалів, що збері-

галися в архіві Товариства Борткевича (з листа 1960 р. тогочасного голови То-

вариства, Едмунда Шваба [536]). Часом такі документи є єдиним джерелом 

інформації щодо втрачених композицій митця, їх структури, назви тощо. 

                                                 
1
 На жаль, М. Генбурі-Баллан, який є музикознавцем-аматором, не зберіг записи, 

які дозволили б ідентифікувати точне походження копій згадуваних документів. 
2
 Який, втім, містить перелік усіх 74 опусів митця. 
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Зазначені архівні свідоцтва дають змогу значно деталізувати біографію 

С. Борткевича, уточнити перелік творів композитора, їх датування і, як наслі-

док, періодизацію його творчого шляху. 

1.3.3. Архівна історична періодика 

Безцінний матеріал стосовно деяких аспектів творчого шляху митця 

(зокрема, його концертної та педагогічної діяльності), а також щодо історії 

виконання його творів та їх сприйняття сучасниками можна знайти в істори-

чній періодиці та в архівах програм концертних організацій (філармоній то-

що). Загалом, питання, пов’язані зі сценічною формою побутування компо-

зиції, як-от аналіз виконавської інтерпретації та дослідження історії виконав-

ства твору, з низки об'єктивних причин відносно рідко потрапляють в поле 

зору музикознавців. По-перше, занадто широким залишається поле суб'єкти-

вного трактування дослідником намірів виконавця. По-друге, зазвичай, фізи-

чно неможливо розглянути усі існуючі виконавські інтерпретації твору, тоді 

як аналіз ключових виконань (наприклад, прем'єрного), що іноді серйозно 

впливають на подальшу сценічну долю композиції, часто нездійсненний че-

рез відсутність аудіозапису. Що стосується історії сценічного буття твору, то 

для її відтворення необхідно опрацювати настільки великий обсяг даних, що 

подібні дослідження свідомо не проводилися взагалі, або, знову-таки, обме-

жувалися інформацією про прем'єру й у кращому разі реакцією на неї слуха-

цької спільноти та критиків. Водночас саме динаміка виконань композиції є 

не тільки важливим свідченням про «ареал її розповсюдження» та успішність 

митця, а й важливою характеристикою смаків епохи та виконавських особли-

востей музикантів, на які орієнтувався композитор при написанні твору.  

Сьогодні інноваційні технології та новітні тенденції в архівній справі 

кардинально змінили ситуацію. З одного боку, глобальна цифрова каталогі-

зація відкриває широкі можливості для пошуку в архівах світу. З іншого — 

програми багатьох концертних залів Європи (наприклад, віденських 
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Musikverein і Konzerthaus, лейпцизького Gewandhaus тощо) та історична пе-

ріодика різних країн взагалі потрапили у вільний доступ у мережі Інтернет. 

Саме там можна знайти безцінні для музикознавця згадки про прем’єрні ви-

конання творів, а в історичній періодиці — анонси та рецензії концертів. 

Джерела архівної періодики можна умовно класифікувати за кількома 

параметрами: 

1. За типом розміщених електронних матеріалів: 

— звичайні скановані зображення (німецька система ZEFYS); 

— скановані зображення із розпізнаним текстом (OCR), здебільшого з 

помилками, кількість яких залежить від якості вихідного сканованого зобра-

ження (нідерландська система De Delpher, австрійська ANNO, українські 

eScriptorium (Харків) і LibrariaUA (Львів) тощо). 

2. За національно-державною приналежністю: 

— великі міжнародні проекти (Europeana Newspapers); 

— локальні проекти (архіви історичної періодики національних бібліо-

тек країн світу від Фінляндії до Бразилії та Австралії). Варто враховувати, що 

деякі з локальних проектів включають матеріали територій, які історично ра-

ніше складали єдину державу (наприклад, газети Галичини, Буковини, Чехії в 

австрійському проекті ANNO), а іноді просто містять періодику сусідніх дер-

жав, яку було вирішено долучити до основного фонду (німецькі газети в тому 

ж ANNO, або шведські газети в проекті Національної бібліотеки Фінляндії). 

3. За типом доступу до документів: 

— тільки для перегляду (наприклад, частина матеріалів з Hemeroteca 

Digital Національної бібліотеки Бразилії); 

— у вільному доступі для завантаження. 

4. За типом пошукової системи: 

— виключно за назвою видання та/або датою публікації; 

— з можливістю пошуку необхідного слова в текстах всієї історичної 

періодики (доступна тільки при наявності OCR). 
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Очевидно, що найбільшу цінність мають саме матеріали OCR, де мож-

на провести цілеспрямований і відносно швидкий пошук потрібного слова 

серед усього текстового масиву, не володіючи при цьому взагалі жодною по-

передньою інформацією. Водночас, враховуючи, що через помилки частина 

матеріалів може не потрапити до результатів пошуку, дослідження докумен-

тів, відсортованих за датою публікації, також може дати необхідний резуль-

тат — особливо якщо є заздалегідь відомий (наприклад з листів) чітко окрес-

лений термін події. 

Знайдені матеріали з архівної періодики можна умовно диференціюва-

ти на п’ять груп, окремі з яких поділяються на підгрупи: 

1. Біографічні матеріали: 

— статті з відомостями про життєвий і творчий шлях композитора;  

— оголошення та повідомлення (про пошук учнів для приватних уро-

ків, оренду житла, тощо). 

2. Повідомлення про публікацію нот митця. 

3. Анонси концертів: 

— з музики С. Борткевича у виконанні автора; 

— з музики інших композиторів у виконанні С. Борткевича; 

— з музики С. Борткевича у виконанні інших музикантів; 

— сценічні постановки на музику С. Борткевича. 

4. Рецензії на концерти з музики С. Борткевича. 

5. Програма радіотрансляцій музики композитора. 

Анонси та рецензії концертів уможливили появу таких досліджень, як 

статті Є. Левкулича про С. Борткевича як піаніста-виконавця та долю сценіч-

ного життя його творів [56; 54]. Інформація з журналу «Радіо Відня» дозво-

лила виявити існування й відшукати ноти раніше невідомих оркестрових 

транскрипцій творів С. Борткевича. У кількох номерах, зокрема від 14 грудня 

1928 р. [578], 24 лютого 1933 р. [496] тощо, зустрічається анонс оркестрового 
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твору «Im Hühnerhof» («У пташиному дворі»)1. Ноти твору були знайдені 

нами в бібліотеці Консерваторії імені Ґаетано Доніцетті в м. Берґамо (Італія) 

у 2017 р.. Того ж року в Національній бібліотеці Іспанії нами було знайдено 

оркестрову транскрипцію чи не найпопулярнішої п’єси митця — Гавоту-

Капрису, про існування якої стало відомо з анонсу «Радіо Відня» від 

30 жовтня 1936 р. [372]. 

Лаконічні нариси про С. Борткевича не додають нічого нового до зага-

льної картини, окресленої в автобіографіях та «Спогадах», натомість невели-

кі оголошення привносять нові, бодай і незначні деталі до біографії. Відомо-

сті щодо публікації нот (в основному в виданнях «Музично-літературний мі-

сячний вісник» та «Сигнал для музичного світу») дають змогу впорядкувати 

й уточнити хронологію творчої активності митця. Крім того, іноді вдається 

отримати інформацію про невідомі твори С. Борткевича — наприклад, про 

існування Маленької балади «З минулих часів» (1907 рік публікації), ноти 

якої нам вдалося знайти в Австрійській національній бібліотеці в 2017 р.
2
. 

Звичайно, іноді в таких матеріалах містяться помилки та неточності 

(щодо дати концерту, імені виконавця, назви твору тощо), причому джерела 

верифікації даних взагалі ніколи не вказуються. Однак зіставлення подібних 

свідчень між собою та порівняльний аналіз із такими первинними джерела-

ми, як листи та «Спогади», дають змогу відновити реальну картину подій. Ба 

навіть більше, матеріали з періодичних видань іноді ставлять під сумнів деякі 

свідчення самого митця в первинних джерелах і виявляють неточності, до-

пущені композитором (в чому, зрештою, немає нічого дивного, якщо враху-

вати, що свої автобіографії та «Спогади» С. Борткевич писав, відтворюючи 

події десяти-двадцятирічної, а іноді й більше, давнини). 

Як бачимо, постать С. Борткевича широко й різнобічно представлена у 

західноєвропейській пресі, а нові джерела архівної інформації дають нагоду 

не лише відкоригувати відомості про життєвий та творчий шлях митця, а й 

                                                 
1
 Фактично, транскрипція фортепіанної п’єси ор. 30 № 7. 

2
 Паралельно в тому ж році їх віднайшла і японська дослідниця Ч. Ішіока. 
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слугують поштовхом до відкриття нових творів, можуть стати ключем до 

пошуку загублених рукописів С. Борткевича, зокрема внаслідок вивчення 

хронології та географії виконання тієї чи іншої композиції. Надихає, що сві-

това колекція доступної історичної періодики з кожним роком поповнюється 

новими матеріалами, архіви світу стають все більш доступними для дослід-

ників, а отже, нові технології відкривають широкі можливості для подальшо-

го розвитку науки в цілому і борткевичезнавства зокрема. 
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РОЗДІЛ 2 

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І ТВОРЧА СПАДЩИНА СЕРГІЯ БОРТКЕВИЧА 

2.1. Біографія композитора 

2.1.1. Генеалогічне дослідження 

Є кілька теорій щодо походження прізвища Борткевич. А. Кошчєляк-

Надольська у статті «Життя і творчість Сергія Борткевича: силует митця» 

вказує, що корінь «борт» може походити від прусського племені бортів, які 

мешкали на теренах Литви та Латвії, або від назви населеного пункту чи міс-

цевості на теренах колишньої Речі Посполитої [466, с. 95]. У цьому контексті 

можна згадати кілька населених пунктів та регіонів з історичними назвами 

Бортники, Бортків, Бортнів, Бортятин (Україна), Борткишки, Борткушки (Ли-

тва), Бортатиче (Польща), а також село Бортне
1
, звідки походив батько 

Д. Бортнянського — С. Шкурат [119, с. 6]. Не виключено, що прізвище 

пов’язане із бортництвом (лісовим бджільництвом), яким могли безпосеред-

ньо займатися далекі предки С. Борткевича. Суфікс «-кевич», вірогідно, 

з’явився внаслідок нобілітації роду. А. Кошчєляк-Надольська, з посиланням 

на дослідження А. Вінярського «Герби шляхти Речі Посполитої»
2
 (Варшава, 

2006 р.), стверджує, що прізвищу Борткевич були приписані різні герби: Яс-

тшембець, Гримала, Корчак та інші, але предки композитора, імовірно, вико-

ристовували герб Любич — запис про це можна знайти в «Золотій книзі 

польської шляхти» (Познань, 1882)
3
 [466, с. 96]. 

Інформацію про сім’ї митця та його дружини можна відновити завдяки 

анкетам 1938 р., із залученням відомостей Департаменту генеалогії Харківсь-

кого приватного музею міської садиби, розміщених на інтернет-ресурсі «От-

куда родом». Згідно з анкетою від 11 квітня 1938 р., дідусь композитора, Лю-

                                                 
1
 Частина перерахованих населених пунктів має також варіант назви з коренем «барт-». 

2
 A.B. Winiarski, Herby szlachty Rzeczypospolitej, Warszawa 2006. 

3
 Złota księga szlachty polskiej, Poznań 1882. 
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двіґ фон Борткевич — дворянин та поміщик, що мешкав у Вітебську (нині 

Білорусь) [280]. Саме там народився Едуард Людвігович (1835–1912)
1
 — ба-

тько  композитора  [280]. Від 31 грудня 1850 р. він — дворянин Мінської 

губернії [84]. В якості повіреного представника барона Фітінгофа [83] Едуард 

(разом із братом Юліаном) іще в молоді роки переселився до Харківської гу-

бернії [205, с. 36], де став власником маєтку Артемівка
2
, будинків на вулицях 

Старомосковська
3
 і Чеботарська в Харкові [2], а в 1881 р. викупив двоповер-

ховий будинок в самому центрі міста по вул. Сумській, № 28 [1; 83]. У 

1862 р. він заснував Артемівський винокурний завод, який, схоже, був осно-

вним джерелом доходу родини [27, с. 578; 140, с. 870]. Тією ж підприємниць-

кою діяльністю займався і дядько композитора, Юліан Борткевич, який у 

1879 р. відкрив горілчаний завод на подвір'ї свого будинку (на вулиці Возне-

сенській, № 3). Про різнобічну діяльність батька митця, який від 23 травня 

1883 р. був зарахований до Харківського дворянства [84], свідчить місцева 

преса кінця ХІХ — початку ХХ ст.. Можна зробити висновок, що незважаю-

чи на деякі складнощі, зокрема, судові слухання кримінальної справи щодо 

порушення братами Е. і Ю. Борткевич питійного уставу в 1881 р. [130], біз-

нес в цілому розвивався досить успішно. Про якість спиртової продукції сі-

мейного підприємства може свідчити золота медаль, отримана в 1894 р. на 

виставці Харківського товариства сільського господарства [79]. Того ж року 

було електрифіковано оптові склади Едуарда Борткевича [71, с. 3], а в 1895 р. 

він зі своїм старшим сином Володимиром Борткевичем та Василем Тарабрі-

ним заснували на базі ректифікаційного заводу торговий дім, названий за 

прізвищами співвласників [80]. У 1897
4
 р. з метою забезпечення необхідною 

тарою свого спиртового виробництва власник збудував Мереф’янський скля-

                                                 
1
 Рік народження вказаний за анкетою С. Борткевича [280], тоді як на ресурсі «От-

куда родом» А. Парамонов пише про 1840 р.н. [84]. Рік смерті з тієї ж анкети підтвердже-

но повідомленням у харківській газеті «Утро» [139]. 
2
 У 1928 р. поглинутий м. Мерефа Харківської області. 

3
 Будинок № 1 на набережній річки Харків [85]. 

4
 Згідно сайту Мереф’янської скляної компанії — у 1896 р. [77]. 
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ний завод [140, с. 409], а наступного року було відкрито «Економію Бортке-

вича» з продажу м'ясо-молочних продуктів [162]. Крім того, Едуард Людві-

гович був обраний старшиною місцевого Благородного зібрання [73], глас-

ним земського зібрання [68] та більше 25 років на громадських засадах вико-

нував функції члена комісії з призову новобранців, за що навіть отримав спе-

ціальну подяку [69]. Також батько композитора сприяв просвітницькій діяль-

ності, влаштовуючи на заводах екскурсії для школярів [75; 70] та відкривши 

у 1898 р. при своєму підприємстві бібліотеку-читальню, якою опікувалася 

дружина Володимира, В. Р. Борткевич
1
 [72]. 

Мати композитора , Софія Казимирівна Борткевич-Ушинська 

(1850–1920)
2
 народилася у Харкові в сім’ї поміщиків польського походжен-

ня. Пристрасну любов до музики вона успадкувала від своєї матері — Терези 

Ушинської (Комарницької), яка не тільки чудово грала на ф-но, а й була ав-

тором п’єс для цього інструменту [205, с. 36]. Софія, ще як студентка жіночої 

гімназії, навіть виконала кілька творів перед членами царської родини, які 

перебували в Харкові з візитом [205, с. 36]. Після одруження із Едуардом Бо-

рткевичем у 1869 р.
3
 вона продовжувала активну громадську діяльність — 

стала співзасновником та почесним членом першої в місті музичної школи, 

створеної Імператорським Російським Музичним Товариством (ІРМТ) [279, 

с. 136], іноді виступала як піаністка [46; 47], була меценаткою [76; 89] та 

членом комітету Товариства опіки над нужденними учнями Харківського му-

зичного училища [74] тощо. Відомо, що брат С. Ушинської, Микола Казими-

рович також брав участь у культурному житті міста, зокрема відкрив у 

1890 році [90, c. 56] на місці спеціально викуплених колишніх складів на 

вул. Катеринославській один з перших у Харкові театрів
4
, на сцені якого спо-

                                                 
1
 Ім’я та по-батькові встановити поки не вдалося. Ініціали приведені згідно з відпо-

відним газетним повідомленням. 
2
 Роки життя вказано за анкетою С. Борткевича [280], тоді як на ресурсі «Откуда 

родом» А. Парамонов пише про 1844 р.н. [84]. 
3
 Точна дата весілля не зберіглася, але за твердженням С. Борткевича, матері на той 

час було 19 років [205, с. 36]. 
4
 Театр Ушинського, згодом перейменований у Малий театр [90, c. 58]. 
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чатку виступала трупа «Російської комічної опери», а згодом — українські 

трупи М. Старицького та М. Садовського [90, c. 58]. 

У «Спогадах» митець згадує про існування тітки Юлії, що мешкала в 

Криму та була дружиною лікаря [339, c. 11]. І хоча композитор не уточнив ба-

тька чи матері вона була, вірогідно, що йдеться про Юлію Людвіґівну Бортке-

вич (?–12.08.1903), згадану в «Енциклопедії прізвищ» ресурсу «Откуда родом» 

[163]. В архіві УСБУ Державного архіву Одеської області (фонд Р-8065) збері-

гається справа Констанції Людвіґівни Борткевич, яка, судячи з і мені, могла 

бути іншою тіткою композитора, однак вивчення документів справи дозволи-

ло встановити, що, вірогідно, йдеться про звичайний збіг імені: перелік близь-

ких родичів з протоколу допиту К. Л. Борткевич від 19 червня 1937 р. не спів-

падає із родиною композитора, а сама фігурантка справи, як стверджується, 

була неписемною і походила з селянського роду [92]. 

Згаданий вище старший брат композитора, Володимир Едуардович Бо-

рткевич (за різними даними: 1870-го [67], або 1871  року народження
1
 [84]), 

згідно зі «Спогадами» митця, вивчав математику в Харківському університе-

ті [339, c. 7], а його дружина вела клас у балетній школі [339, c. 4]. Крім двох 

синів (Володимира та Сергія), Едуард і Софія Борткевич мали двох доньок. 

Старша, Євгенія (1875 р.н. [84]), вийшла заміж за військовослужбовця Олек-

сандра Делла-Воса (1871–1941) і мала чотирьох доньок — Тетяну, Наталію, 

Інну та Олену Вос (племінниці С. Борткевича) [466, с. 97]. Чоловіком моло-

дшої сестри композитора, Віри Едуардівни (1879 р.н. [84]), також був війсь-

ковий — полковник Білої армії Сергій Григорович Юркевич (1876–1920), 

який разом із тещею, Софією Борткевич, помер у Новоросійську від тифу 

[339, c. 30]. Невідомо, чи знав композитор про доньку подружжя Юркевичів, 

Наталію (1914–1996 [82]), але жодних згадок про свою племінницю в архів-

них документах митець не залишив. 

                                                 
1
 Далі — р.н. 
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Рік народження дружини  С. Борткевича, Єлизавети Гераклітової за-

лишається загадкою. А. Парамонов, спираючись на інформацію зі сповідної 

відомості Мироносицької церкви за 1910 р. [87], стверджує, що вона народи-

лася в 1881 р. [84]. У реєстраційних картках, що їх неодноразово заповнювало 

подружжя Борткевичів під час зміни місця проживання, інформація супереч-

лива: у документі від 1923 р. вказано, що вона народилася у 1885 р. [485], від 

1924-го — що в 1882 р. [486], від 1925-го — що в 1887-му [487], а в більш піз-

ніх картках вказується 1888 р. [488; 489; 490; 491; 492; 493]. Останню дату під-

тверджує і свідоцтво про смерть [561]. Якщо вірним є свідчення про 01 червня 

1888 р., то при одруженні Єлизаветі виповнилося лише шістнадцять, що, зре-

штою, не може вважатися вирішальним агрументом. Але у газетах від 1896-го 

та 1897 р. вдалося знайти повідомлення, що Є. Гераклітова закінчила семиріч-

ний курс жіночої гімназії Є. Драшковської зі срібною медаллю [3] та восьмий 

спеціальний педагогічний клас того ж навчального закладу [4] відповідно. 

Отже, навчання в гімназії вона розпочала у 1889 р.. Це дозволяє однозначно 

спростувати версії щодо 1885-го, 1887-го або 1888 року народження дружини 

С. Борткевича. Найімовірніше, поступове «змолодження» Є. Гераклітової мо-

жна пояснити тим, що вона, користуючись плутаниною в документах та відсу-

тністю можливості перевірити інформацію, вирішила зробити себе на кілька 

років молодшою, аніж було насправді. У такому контексті навіть 1881-й і 

1882 р., враховуючи, що Є. Гераклітова була однокласницею Віри Борткевич 

(1879 р.н.) [3], не виглядають переконливими, а реальною датою її народження 

цілком може виявитися 01 червня 1880-го чи навіть 1879 року. 

Батько  Єлизавети  Борткевич , Володимир Федорович Гераклітов 

(1840–1920)
1
 був родом з Казані та, згідно з мемуарами А. Ф. Коні

2
, у 60-і — 

                                                 
1
 Роки народження батьків Є. Гераклітової вказані в анкеті [281], натомість роки 

смерті вдалося віднайти у свідоцтві про смерть самої дружини С. Борткевича [561] та в 

книзі А. Драй [227, c. 57]. 
2
 Анатолій Федорович Коні (1844–1927) — російський юрист, суддя, літератор, 

державний і громадський діяч, який протягом 1867–1870 рр. працював у Харкові [45, c. 10, 

62]. 
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70-ті рр. працював слідчим Харківського окружного суду [45, c. 546]. Натомість 

рід її матері , Клеопатри Гераклітової-Ільєнко (1849–1930
1
), походив з Харкова 

[281] та належав до місцевого дворянства. Історія роду Ільєнко була ґрунтовно 

досліджена в розвідках А. Драй [26] та А. Парамонова [86]. Батьки 

К. Гераклітової, Михайло Ільєнко та Авґуста Ільєнко (Зеленська
2
), мали ще чо-

тирьох дітей — Євгенія, Сергія, Івана та Катерину
3
 [86]. З них найбільш довір-

ливі стосунки Клеопатра Михайлівна мала з братом Сергієм Ільєнко — предво-

дителем дворянства
4
, землевласником та меценатом — саме вона керувала має-

тком брата в часи його відсутності [7]. В тому самому маєтку відсвяткували ве-

сілля молоде подружжя Єлизавети та Сергія Борткевичів [339, c. 20]. 

Крім того, згідно зі свідоцтвом про смерть, саме дві доньки С. Ільєнка 

— Ірина Покровська (1875–1969) та Анна Філатова (1883 р.н.), як двоюрідні 

сестри, були визначені спадкоємицями Є. Борткевич [561]. Водночас, згада-

ний документ містить і критичні неточності: прізвище Анни Філатової-

Ільєнко вказано як Юлідова (Youlidoff), а зазначений вік обох сестер — 70 та 

65 років відповідно — станом на 1960 р. аж ніяк не відповідав реальному. 

Оскільки після смерті митця права на його музику успадкувала дружи-

на, а дітей подружжя не мало, наразі саме нащадки старшої з її двоюрідних 

сестер, Ірини Покровської, успадкували права на творчий доробок компози-

тора. Родовід Борткевичів, включно з сім’єю його дружини Є. Гераклітової, 

яке було відновлено спираючись на дані А. Кошчєляк-Надольської, анкети, 

заповнені митцем, свідоцтва про смерть, генеалогічні інтернет-ресурси, дос-

лідження А. Парамонова, книгу А. Драй та «Спогади» композитора, репрезе-

нтоване в додатку Б. 

                                                 
1
 У свідоцтві про смерть Є. Борткевич вказано 1925 р. [561]. 

2
 Згідно з анкетою 1938 р. — Орлова [281]. 

3
 А. Драй про сестру Катерину не згадує [26, c. 52]. Задля кращого сприйняття ге-

неалогічного дерева родини Борткевичів/Гераклітових (додаток Б), у ньому відображений 

лише лінія С. Ільєнка — дядька Є. Борткевич, нащадки якого є спадкоємцями авторських 

прав на музику митця. 
4
 У книзі Б. Тадані німецький термін «Adelsmarschall» перекладено не зовсім точно: граф-

маршал («Earl marshall») — британське військове звання, що є недоречним у цьому випадку. 
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2.1.2. Життєвий шлях і творчі орієнтири митця 

Сергій Едуардович Борткевич народився 28 лютого 1877 року в родин-

ному маєтку Артемівка. В дитинстві він, за власними спогадами, цікавився 

інженерною справою — створив власний примітивний телеграф, а на одній з 

алей маєтку сконструював залізницю, поклавши рейки з дерева та використо-

вуючи вагонетку з батькового заводу. На цій «залізниці» з захопленням ката-

лися всі члени сім’ї. Захопився хлопець також ідеєю створення вічного дви-

гуна [339, с. 10]. У той же період майбутній митець здійснює перші спроби 

на ниві композиції — створює пісні та фортепіанні твори, згодом знищені 

[205, с. 38]. Влітку С. Борткевич часто відпочивав у тітки Юлії в Криму, при-

рода якого справила на майбутнього митця незабутнє враження [339, с. 11]. 

Значний вплив на композитора мала його няня
1
 — українська селянка з ко-

лишніх кріпосних  [339, с. 10]. Ґрунтовну середню освіту він отримав у Тре-

тій харківській гімназії [206, c. 40] з обов’язковим вивченням грецької мови 

та латини [205, с. 36]. Завдяки матері C. Борткевич отримав також важливий 

мистецький досвід — відвідував симфонічні концерти, знайомився із видат-

ними музикантами того часу. Він був присутнім на виступах таких митців як 

піаністи А. Рубінштейн і А. Райзенауер, диригент А. Нікіш; він слухав вико-

нання творів П. Чайковського під керівництвом самого автора. Захоплювався 

С. Борткевич і драматичними театральними виставами, грою актрис Е. Дузе 

та С. Бернар, акторів Т. Сальвіні, Е. Россі, Б.-К. Коклена. Найбільше юнакові 

подобалися п’єси О. Островського [279, с. 136].  

Музичний геній А. Рубінштейна та П. Чайковського справив незабутнє 

враження на майбутнього композитора. У своїх «Спогадах» С. Борткевич 

пише: «Рубінштейн грав на фортепіано настільки чудово і так незвичайно, 

що насправді не мало значення, що
2
 він грав порівняно з тим, як це було зі-

грано.<…> Він міг справді співати на фортепіано» [279, с. 137]. 

                                                 
1
 Найяскравіше це проявилося в циклі «З мого дитинства» ор. 14 у п’єсі № 1 «Що 

співала няня». 
2
 Тут і далі в цитатах оригінальний авторський курсив передано підкресленням. 
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П. Чайковський «диригував концертом з власних творів. Здається, то були: 

четверта симфонія, скрипковий концерт і увертюра “1812”. Останню вико-

нували зі справжніми церковними дзвонами, а не із довгими палицями на пе-

рекладині <Schofott>, як сьогоднішні жалюгідні концертні дзвони» [279, 

с. 137]. Образ дзвонів, як символу Батьківщини не раз спливе й у музиці са-

мого С. Борткевича. П. Чайковського стосується і наступна цитата, яка до-

зволяє виявити життєві пріоритети С. Борткевича: «Обурюєшся, читаючи, як 

багато дослідників життя Чайковського дозволяють собі звинувачувати 

його в невдячності до свого бенефіціара, пані Надії фон Мекк. Більшість до-

коряють Чайковському за те, що він не надавав грошам того високого зна-

чення, яке вони здобули, особливо в наші дні, перетворюючись навіть на го-

ловну ціль у житті. Потрібно пам’ятати, що ті часи були значно кращими 

та щасливішими. Нематеріальне цінилося значно вище за матеріальне» [279, 

с. 138]. Не дивно, що отримавши, крім аристократичного виховання, ще й 

неймовірно цінний багаж культурно-мистецьких вражень, С. Борткевич, не-

зважаючи на всі перипетії буремного ХХ ст., зберігає вірність естетичним 

ідеалам романтизму та не розділяє нових тенденцій, що проявилися у мисте-

цтві новітнього часу. 

Активне домашнє музикування теж відіграло значну роль у формуванні 

світогляду композитора. Музика доби романтизму спиралася насамперед на 

мелос, виплеканий в аматорському та напіваматорському середовищі (згада-

ємо хоча б фольклорні витоки російської романтичної музики та вплив на неї 

міського романсу, відбиток традицій бідермаєру на австрійську музику того 

самого періоду тощо). С. Борткевич був переконаний, що «…Механізація Ми-

стецтва сьогодні є значним кроком назад. Кіно — найбільший ворог театру, 

а радіо — домашнього музикування і концертів. <…> Якщо виконання музи-

ки вдома вмирає, отже, вмирає і музика. Те, що досягнуто самостійно, на-

приклад, на фортепіано, під час спроби проаналізувати та вивчити музичний 

твір, навіть якщо це звучить жахливо, є значно більш цінним, ніж сотні го-
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дин проведені біля радіоприймача, в той час як музика, позбавлена будь-якого 

значення, для використання en masse
1
» [279, с. 138–139]. 

Не було нічого дивного в тому, що С. Борткевич за сприяння матері й 

сам почав займатися музикою. Першим викладачем майбутнього композито-

ра став Ілля Слатін — директор Харківської музичної школи ІРМТ та голов-

ний диригент місцевого симфонічного оркестру. Після приїзду до Харкова 

випускника Петербурзької консерваторії Альберта Бенша (учня Луї Брассе-

на) С. Борткевич перевівся в клас до нового наставника [205, с. 36]. У 1895 р., 

після закінчення школи, митець вирішив цілковито присвятити життя музиці, 

однак його батько був категорично проти. Внаслідок компромісу майбутній 

композитор замість вступу до Харківського університету, де раніше навчався 

його старший брат Володимир [339, с. 7], їде до столиці вчитися на юридич-

ному факультеті Санкт-Петербурзького університету, навчання в якому по-

єднує із заняттями в консерваторії. С. Борткевич продовжує збагачувати те-

заурус — відвідує концерти у двох оперних театрах міста, спектаклі 

Е. Направніка, Р. Вагнера, виступи вокалістів Е. Карузо, А. Мазіні, 

Ф. Таманьо, М. Батістіні, Дж. Беллінчоні, М. Зембріх. Величезний вплив на 

нього справили балетні постановки С. Дягілєва за участю таких митців як 

М. Фокін, А. Павлова, Т. Карсавіна. Надзвичайно вразила С. Борткевича му-

зика Р. Вагнера: «Я не можу пригадати, щоб відчував іще коли-небудь таке 

приголомшливе враження, як від цієї музики та ще й у виконанні під орудою 

Фелікса Мотля
2
. Я негайно купив собі клавір вибраних епізодів і партитуру і 

був ніби зачарований Трістаном. Я мав змогу спостерігати наскільки силь-

ним був вплив цієї музики на мого колегу, студента Санкт-Петербурзького 

університету. Він був повністю позбавлений музичних здібностей, не любив 

пісні, надаючи перевагу вину та жінкам. Підкоряючись раптовому пориву він 

                                                 
1
 Масового використання (з французької). 

2
 Можливо, у «Спогадах» 60-річний композитор припустився помилки, адже відомі 

гастролі Ф. Мотля у Санкт-Петербурзі датовані 1910–1911 рр., в той час, як інцидент із 

«колегою — студентом університету» підтверджує, що митець описує вагнерівські спек-

таклі, що відбувались наприкінці 1890-х рр.. 
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попросив мене купити абонемент на вагнерівські опери. Під час виконання 

"Кільця Нібелунга" він явно почувався комфортно: Рейн і дочки Рейну зако-

лисали його і він заснув сном праведника. Він спав краще і глибше аніж Фаф-

нер, так що навіть шумний Зіґфрід не спромігся його розбудити. Тим більше 

я був здивований, коли побачив як музика "Трістана і Ізольди" захопила і на-

дихнула його із самого початку» [339, c. 5]. С. Борткевич досить часто звер-

тається до музики Р. Вагнера, зокрема, описуючи красу української природи: 

«У прекрасні яскраві літні ночі співають солов’ї, пахне бузком, і, ніби заво-

рожений тихою нічною тишею, яку лише зрідка порушує гавкіт собак вдали-

ні, поринаєш у мрії: в тональності ля-бемоль мажор з другого акту "Тріста-

на та Ізольди" — спраглий любові та щастя!» [339, c. 20]. Дуже показово 

також, як, виказуючи своє незадоволення масовою культурою і засиллям те-

хнологічних засобів, що знецінюють музику, композитор знов-таки апелює 

до Р. Вагнера: «Храми мистецтва досі існують, але як мало, як рідко їх від-

відують, наскільки знівельована колись шаноблива атмосфера, що колись 

охоплювала відвідувача, який заходив туди. Сьогодні люди ідуть до найбли-

жчого огидного кінозалу, або залишаються вдома слухати "Трістана та Ізо-

льду" по радіо за вечерею, чи навіть сидячи у вбиральні» [339, c. 3]. З цитат 

очевидно, наскільки близьким митцеві було вагнерівське бачення музичного 

спектаклю як священнодійства — із забороною аплодувати в недоречних мі-

сцях, з незручними сидіннями, щоб публіка не засинала під час виконання, а 

насправді слухала музику та духовно збагачувалася. 

Не оминув С. Борткевич цитування Р. Вагнера і в музичних текстах. В 

одній з п’єс циклу «Скарги та утішання» використовується трохи видозміне-

на, але цілком впізнавана лейттема заборони з опери «Лоенгрін» (див. дода-

ток В). Американський дослідник Джеремая Джонсон відзначає лейтмотивну 

систему в фортепіанних творах Борткевича [417, c. 71–74], а також вказує на 

Трістан-акорд як інтонаційну основу вступу до першої частини Концер-

ту № 1 для ф-но з оркестром ор. 16 [417, c. 71] (див. додаток В). 
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Іншим естетичним орієнтиром для митця стала Санкт-Петербурзька 

консерваторія початку ХХ ст., що зібрала найкращих музикантів-викладачів 

того періоду, серед яких: композитори М. Римський-Корсаков, О. Глазунов, 

А. Лядов; піаністи Ф. Блюменфельд, А. Єсіпова, С. Малозьомова, К. ван Арк 

(фан-Арк); віолончеліст О. Вержбилович та засновник російської скрипкової 

школи Л. Ауер. Оскільки С. Борткевич пов’язував своє майбутнє з кар’єрою 

піаніста-віртуоза, його вчителями стали К. ван Арк (ф-но)
1
 та А. Лядов (тео-

рія та композиція). Пізніше, у спогадах митець шкодує, що не зміг потрапити 

до класу М. Римського-Корсакова чи О. Глазунова, які не викладали у студе-

нтів-виконавців, адже А. Лядов без особливого ентузіазму ставився до своїх 

викладацьких обов’язків [279, с. 139]. Перші півроку замість К. ван Арка зі 

студентом С. Борткевичем займався асистент професора, П. де Конн
2
 (de 

Conne). Молоді люди швидко потоваришували, і згодом старший друг відіг-

рав надзвичайно важливу роль у житті композитора після еміграції до Відня. 

К. ван Арк, учень Т. Лешетицького і Л. Брассена, був хорошим майстром, але 

через відсутність чіткого розкладу занять та систему живої черги, учням до-

водилось витрачати години на очікування, а іноді взагалі залишалися без за-

планованого уроку з педагогом [339, с. 4]. 

Навчанням в університеті С. Борткевич цікавився мало, проте в екзаме-

наційний період він досить успішно опановував матеріал [339, с. 5]. В студе-

нтські роки він разом із другом Сергієм Загоскіним здійснив першу закор-

донну мандрівку — влітку вони вирушили з порту Одеси, повз Константино-

поль, відвідали Смирну, Крит, Афіни, Мессіну, Неаполь, Рим, Геную, Ніццу, 

Мілан, Венецію і через Відень повернулися до Харкова. У випускний для 

студента С. Борткевича 1899 р. заняття було призупинено через студентські 

бунти. Восени того самого року митець потайки від батька вирішив не відно-

влювати навчання, що передбачало додатковий рік в університеті, а записа-

тися добровольцем на військову службу в полк Олександра Невського — 

                                                 
1
 За рекомендацією шкільного вчителя С. Борткевича — А. Бенша [339, с. 4]. 

2
 Іноді зустрічається інший варіант прочитання прізвища de Conne — де Конне. 



86 

проходження такої служби давало композиторові право на виїзд для навчан-

ня за кордоном. Муштра й нічні вахти на відкритому повітрі в сирому та хо-

лодному петербурзькому кліматі виявилися значним навантаженням на орга-

нізм Сергія. І хоча іноді йому вдавалося заплатити бідним солдатам, які чер-

гували замість нього, а самому провести вечір у теплій казармі [339, с. 6], че-

рез кілька місяців С. Борткевич все ж захворів на запалення легень. Його ма-

ти спеціально приїхала з Харкова, щоб доглядати сина у військовому шпита-

лі. Зрештою спеціальна комісія звільнила його від служби [339, с. 7] — у 

1900 р. композитор повернувся до Харкова, досить швидко відновив здоров’я 

та почав готуватися до подальшого навчання музиці. 

Влітку 1900 р. композитор супроводжував матір та сестру Віру на ку-

рорт у Ланґеншвальбаху (Німеччина), а сам тим часом відвідав Монте-Карло, 

де випробував власну систему гри в рулетку
1
. Дорогою вони зупинилися в 

Лейпцизі, де С. Борткевич випадково дізнався, що один з найкращих учнів 

Ф. Ліста, А. Райзенауер, проводить набір учнів до свого класу. Як наслідок, 

восени 1900 р. композитор вступає до Лейпцизької консерваторії щоб навча-

тися у видатного німецького піаніста,  концертні виступи якого він слухав у 

Харкові ще в дитинстві та вже тоді був захоплений його грою. [339, c. 2]. За 

спогадами митця: «Райзенауер був піаністичним генієм. Йому не потрібно 

було багато займатися, йому все вдавалося само собою. Він "грався" з труд-

нощами, володів "природньою технікою". Він мало думав і говорив про тех-

нічні проблеми» [339, c. 14]. Зазвичай, А. Райзенауер викладав у великому 

залі консерваторії двічі на тиждень по чотири години поспіль за зразком сво-

го вчителя Ф. Ліста — всі учні мусили бути присутніми та по черзі демон-

струвати своє вміння. Коли гра студента не задовольняла маестро, відповід-

ний відрізок твору виконували інші учні, що мали його в репертуарі. Якщо 

їхня інтерпретація теж була непереконливою, за рояль сідав сам 

А. Райзенауер [339, c. 14]. Стосунки між С. Борткевичем та викладачем скла-

                                                 
1
 Система виявилася невдалою, тож С. Борткевич програв значну суму грошей [339, c. 14]. 
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лися дуже теплі, згодом композитор присвятив вчителю власні твори — Кап-

риччо ор. 3 № 1, Десять етюдів ор. 15. Водночас С. Борткевич зізнається, що 

з точки зору фортепіанної техніки більш корисним було б навчання у Відні у 

Т. Лешетицького [339, с. 14], який значну увагу надавав саме цьому аспекту, 

а отже, його учні мали змогу демонструвати свої музичні здібності більш яс-

краво. З іншого боку, сам А. Райзенауер, судячи з усього, високо цінував гру 

С. Борткевича й навіть довірив йому виконати замість себе Концерт ля мажор 

для ф-но з оркестром Ф. Ліста — в Мюнхені під орудою Ф. Вайнґартнера 

[339, с. 15]. Теорію та композицію митцеві викладав інший учень Ф. Ліста 

Соломон Ядассон
1
, а згодом, після смерті цього викладача в 1902 році — 

композитор та органіст церкви св. Фоми у Лейпцизі, Карл Піутті. 

Влітку 1901 р. С. Борткевич подорожує до Італії на відпочинок, під час 

якого разом з російським консулом у Римі, який грав на скрипці, виконує 

благодійний концерт для нужденних міста Фраскаті [339, с. 17]. У 1902 р., 

під час святкувань з нагоди відкриття у Ваймарі пам’ятника Ф. Лісту, 

С. Борткевичу вдалося познайомитися з сином Р. Вагнера: «Ми, студенти, 

сформували окрему групу. Лише одна знаменитість приєдналася до нас: це 

був Зіґфрід Вагнер, онук людини на честь якої ми всі зібралися. Ми пройшли-

ся пішки до замку Бельведер, що за містом, випили ще трохи за здоров’я на-

шого "педагогічного дідуся"
2
 дуже горді з того, що підняли тост із самим 

Зіґфрідом Вагнером. Він був дуже схожий на діда, особливо ніс, підборіддя і 

профіль, але надто стриманий, йому бракувало того духу, вогняного темпе-

раменту його батька. У сірому світлі світанку мені здалося, що я бачу перед 

собою композитора "Трістана", який сидить поруч мене тут у Ваймарі, в 

цьому святому місці. Я почувався дуже натхненно і водночас дивно» [339, 

c. 16]. Іншим сильним враженням періоду перебування С. Борткевича в 

Лейпцизі були концертні виступи А. Нікіша. У «Спогадах», написаних ком-

                                                 
1
 Вчитель Е. Ґріґа, Ф. Бузоні, К. Сіндінґа, Ф. Деліуса, Ф. Вайнґартнера та ін. [534, с. 746]. 

2
 Тобто Ф. Ліста, який був учителем А. Райзенауера — викладача С. Борткевича та 

інших студентів. 
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позитором у 1936 р., він протиставляє професійний стиль маестро манері мо-

лодших, сучасних на той момент диригентів: «На противагу до багатьох ди-

ригентів, що у конвульсіях навсібіч розмахують кистями, руками та голо-

вою, Нікіш стояв за диригентським пультом як імператор, сповнений величі 

та концентрованої сили. <…> Він ніколи не хизувався диригуванням на-

пам’ять, <…>. Звісно, він знав партитуру назубок, але був далекий від того, 

щоб приголомшувати публіку непогрішністю своєї пам’яті. <…> Це често-

любство [диригування напам’ять сучасними диригентами], однак, не завжди 

відповідає головній меті: майстерній інтерпретації та відповідному ефекту 

[який має справити музика на слухача]» [279, с. 150]. У наведеній цитаті зок-

рема розкривається й така риса композитора як неприйняття усього показно-

го та поверхневого. 

У тому ж 1902 р. С. Борткевич отримав премію Роберта Шумана як 

кращий студент-виконавець року й завершив навчання в консерваторії. 

А. Райзенауер рекомендував учневі розпочати кар’єру з виступу з оркестром 

та сольного речиталю в Берліні, однак через проблеми зі здоров’ям 

С. Борткевич був змушений на рік відтермінувати заплановані виступи. На-

томість митець з родиною відвідав Париж, після чого повернувся до Харкова. 

Влітку 1903 р. він заручився із подругою своєї сестри Віри — Єлизаветою 

Гераклітовою. Восени С. Борткевич повернувся до Берліна, розраховуючи 

зіграти раніше відтерміновані концерти, але згодом скасував виступи з неві-

домих причин [339, с. 20]. І лише на початку 1904 р. в Харкові у залі дворян-

ського зібрання митець дебютує у статусі самостійного сформованого музи-

канта — 16 лютого він виконав сольну програму з творів Л. ван Бетховена, 

Р. Шумана, Ф. Шопена і Ф. Ліста [58], а 18 березня під орудою свого першо-

го вчителя, І. Слатіна зіграв Концерт № 4 для ф-но з оркестром 

А. Рубінштейна [59, с. 4]. Виконавська манера молодого митця отримала 

схвальні відгуки: було відзначено м’яке туше, вільне володіння технічними 

прийомами, вдумливість і ретельне нюансування. За кілька місяців, 18 липня 
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1904 р. на Луганщині, в маєтку Макарів Яр, який належав дядьку нареченої 

— С. Ільєнку, відбулося святкування весілля Сергія та Єлизавети Борткевич. 

З метою продовження своєї кар’єри митець вирішив разом із дружиною осе-

литися в столиці Німеччини. Харківський успіх надихнув його наступного 

сезону виступити в Берліні
1
, Лейпцизі та Мюнхені [339, с. 20]. Протягом 

1905-го та на початку 1906 р. композитор працює над першим масштабним 

твором — Концертом для ф-но з оркестром сі мінор, прем’єра якого відбула-

ся у Берліні в Бетховен-залі Старої філармонії 02 квітня 1906 р. в супроводі 

філармонійного оркестру (диригент — Авґуст Шаррер). Натхненний отрима-

ними позитивними відгуками [472] С. Борткевич у листі від 10 травня 1906 р. 

звернувся до видавництва Breitkopf und Härtel із пропозицією надрукувати 

свій перший опус [273], але, вочевидь, отримав відмову. Натомість збірки 

фортепіанних мініатюр митця протягом 1907–1911 рр. охоче публікували ні-

мецькі видавництва D. Rahter, Ries & Erler та угорське Roszavölgyi. Така по-

зиція видавців є досить зрозумілою — ноти інструментальних п’єс розрахо-

вані на широке коло аматорів, учнів та професійних виконавців, натомість 

оркестрова партитура має значно менший попит, вимагаючи водночас знач-

них зусиль у виготовленні. Цікавою видається зустріч митця у 1907 р. з нор-

везьким композитором Е. Ґріґом, який, схоже, високо оцінив та рекомендував 

до друку транскрипцію своєї пісні авторства С. Борткевича [275]. Однак ні-

мецьке видавництво C.F. Peters, судячи з усього, не зацікавилося твором, 

адже відомостей про його публікацію немає, а рукопис наразі втрачено. 

Протягом наступних років набуває розвитку сольна кар’єра митця — 

С. Борткевич грає концерти в Берліні [471; 535; 474; 475; 476], Ризі [478; 

479], Відні [557, с. 10], Парижі [137; 339, c. 22], Будапешті та містах Італії 

[339, c. 22]. 23 березня 1908 р. в рідному Харкові він запропонував на розсуд 

публіки та критиків свій Концерт для ф-но з оркестром ор. 1. Вже 25 березня 

на твір з’явилися одразу дві рецензії, і якщо одна з них (від літературознавця, 

                                                 
1
 22 жовтня [433] та 24 листопада 1904 р. [580] в Берлінській філармонії. 
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індолога та перекладача П. Ріттера), як і відгуки в німецькій пресі, була до-

сить доброзичливою до композитора [118], то В. Сокальський під псевдоні-

мом Дон-Дієз нещадно його розкритикував: «На жаль, п. Борткевич-

композитор у фортепіанному концерті виявився досить безжалісним відно-

сно п. Борткевича-піаніста: занадто масивна інструментовка, у всеозбро-

єнні тромбонів і барабанів, у фіналі концерту рішуче добила піаніста, який 

марно намагався на кволому фортепіано осилити громоподібну звучність 

оркестру. <…> Найслабший з усього — кінець концерту: щось грубо-

маршове і доволі банальне» [25]. Водночас навіть В. Сокальський відзначив 

позитивні риси — стислість та стрункість форми, ясність тематичного мате-

ріалу, юнацький запал, вдалий середній розділ твору Andante — Scherzando. 

А от рецензія Р. Геніка, опублікована в «Російській музичній газеті»
1
, вияви-

лася зовсім нещадною: «Концерт Борткевича — це слабка у всіх відношеннях 

учнівська робота, що не може викликати ані найменшого інтересу чи сим-

патії до композиторства її автора, річ недоречна в програмі серйозного хо-

рошого концерту» [18, с. 428]. Схоже, що для молодого, на той час ще недо-

статньо впевненого в собі митця, критика В. Сокальського, виявилася вияви-

лася аж надто болючою — він відмінив сольний концерт, запланований на 

26 березня 1908 р.
2
 [136], а свій перший опус згодом (можливо, вже після ре-

цензії Р. Геніка) взагалі знищив [205, c. 38]. 

Крім сольних концертів, С. Борткевич у цей період виступає в якості 

акомпаніатора
3
 та камерного музиканта з вокалістками Еммі Дестін [472; 583; 

448; 443; 385; 174; 384], Мартою Генц-Мальте [447], Гамбурзьким жіночим 

квартетом [473], Мартою Бенке-Зеллін [182], Кларою Ерлер [581], Мартою 

Кемпнер-Гохштедт [494], а також зі скрипалем Осипом Шнірліном [349]. 

Водночас митець викладав ф-но у приватній консерваторії братів 

Ф. і Кс. Шарвенка. У «Спогадах» С. Борткевич критикує її директора 
                                                 

1
 Надана для дослідження П. Лисим. 

2
 Причин скасування концерту в повідомленні не вказано. 

3
 Що, втім, передбачало і виконання сольних творів у перервах між виступами спі-

ваків. 
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Р. Робічека за те, що той надміру надавав перевагу фінансовим питанням, і 

стверджує, що працював там лише протягом одного сезону, а після кількох 

неприємних інцидентів залишив навчальний заклад [339, с. 21–22]. Однак 

рекламні оголошення цього навчального закладу, де у списку викладачів зга-

дується ім’я С. Борткевича, датуються 1906-м [353], 1907-м [354], 1908-м 

[355] та 1911
1
 рр. [439]. Оскільки в оголошенні 1905 р. ім’я митця відсутнє 

[356], залишається припустити, що С. Борткевич працював у консерваторії 

Кліндворт-Шарвенка як мінімум протягом 1906–1911 рр., можливо з пе-

рервою на 1909–1910 рр.. У ювілейному бюлетені 1931 р. до 50-річчя консер-

ваторії можна не лише підтвердити цю здогадку [480, c. 19, 27], а й знайти 

свідчення про виступ С. Борткевича у святковому концерті до дня народжен-

ня Кайзера Вільгельма 27 січня 1909 р. [480, c. 23]. З іншого боку, тільки в 

одному зі щорічних проспектів консерваторії, що містили огляд діяльності за 

попередній навчальний сезон, згадується ім’я С. Борткевича, як викладача 

ф-но — за 1910/1911 навчальний рік. У проспекті надано список студентів 

закладу, згідно з яким у класі митця було 11 учнів: з Риги [440, c. 33], Києва 

[440, c. 35], Смоленська [440, c. 40], Гаутсдейла (Пенсильванія, США) [440, 

c. 40], Одеси [440, c. 44], Двінська (нині Дауґавпілс, Латвія) [440, c. 46], Бер-

ліна [440, c. 46], Нюрнберга [440, c. 37] та з деяких невеликих міст Німеччи-

ни [440, c. 40, 43]. П. Вахальски з Фонду Шарвенка висловив припущення, 

що С. Борткевич викладав у цій консерваторії протягом 1906–1910 рр. як за-

прошений, позаштатний професор
2
, тож не був представлений у щорічних 

звітах за вказаний період. Однак наявність російськомовного маестро була 

важливою для студентів — вихідців з Російської імперії, тож ім’я митця пот-

рапило до зазначених вище рекламних оголошень [572].  

Серед борткевичезнавців поширена думка, що саме у консерваторії 

Кліндворт-Шарвенка С. Борткевич познайомився і потоваришував із нідер-
                                                 

1
 Оголошення 1909-го, 1910-го, 1912-го та 1913 рр. просто не містять переліку  

викладачів. 
2
 Що досить слушно для концертуючого митця, який не бажав обмежувати себе по-

стійним графіком штатного професора. 
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ландським піаністом Гюґо ван Даленом (Hugo van Dalen) [111, с. 71; 188, с. 6; 

417, с. 20; 427, с. 5]. Згідно зі «Спогадами» це сталося невдовзі після публіка-

ції етюдів ор. 15 [339, с. 22], тобто у червні 1911 р. [194]. Однак поштова кар-

тка від 10 грудня 1910 р. [291] доводить, що вони були знайомі не менше ніж 

за півроку до того. Виходячи зі змісту поштівки (див. додаток Ж), можна ви-

сунути гіпотезу, що Г. ван Дален, який виконував на своїх концертах Сонату 

ор. 9 та Полонез С. Борткевича, вирішив особисто познайомитися з автором і 

попросити ноти інших його творів. З подальшого листування логічно випли-

ває, що саме С. Борткевич допомагав нідерландському другові влаштуватися 

в консерваторію Кліндворт-Шарвенка [221; 222], із багаторічним
1
 директо-

ром якої, Р. Робічеком Г. ван Дален на той час іще не був знайомий [195], а 

отже раніше ніколи не працював у цьому навчальному закладі. 

У цей період С. і Є. Борткевичі багато подорожували: їздили відпочи-

вати на батьківщину до Харкова [291; 339, с. 21] або мандрували Європою — 

відвідували Луґано (Швейцарія) [332], В’яреджо (Італія) [194], Сиракузи 

[339, с. 23], Неаполь [203], Бінц-на-Рюґені (Німеччина) [339, с. 23] та ін. Під 

час мандрівки до В’яреджо в 1911 р. митець познайомився із Дж. Пуччіні, 

який мав власну віллу неподалік. Втім два композитори обмінялися лише кі-

лькома загальними фразами, що навряд чи справило значний вплив на пода-

льшу творчість С. Борткевича. Натомість особисте знайомство із А. Нікішем 

відіграло важливу роль в кар’єрі композитора, адже він отримав від маестро 

рекомендацію для друку свого Концерту № 1 для ф-но з оркестром ор. 16 і 

був вражений такою увагою видатного диригента до молодого маловідомого 

композитора [279, с. 152]. В результаті партитуру і партії твору опублікувало 

німецьке видавництво Kistner [499, c. 164], що у свою чергу сприяло неаби-

якій популярності твору — протягом першої половини ХХ ст. він неоднора-

зово звучав у концертних залах різних країн Європи, Північної та Південної 

Америки, Австралії [287] й навіть на Філіппінах [266] і Кюрасао [418]. Прак-

                                                 
1
 Р. Робічек був директором консерваторії Кліндворт-Шарвенка з 1905 року [356]. 
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тично в усіх дослідженнях, із посиланням на «Автобіографію» [205, c. 40], 

стверджується, що світову прем’єру Концерту ор. 16 виконав Г. ван Дален у 

листопаді 1913 р.. На хибність цієї інформації вказав Є. Левкулич, який, за-

вдяки анонсам та рецензії з німецьких газет, встановив, що прем’єрне вико-

нання відбулося 24 лютого 1913 р. за участі угорського піаніста Е. фон Ште-

фаняй (Emeric von Stefaniai) [57, с. 94]. Натомість, жодних прямих згадок
1
 

щодо виконання твору в листопаді того ж року нідерландським музикантом 

знайти досі не вдалося. До того ж в анкеті 1948 р. С. Борткевич вказує, що 

прем’єрним виконавцем був саме Е. Штефаняй [278]. Що стосується «Авто-

біографії», то вивчення рукопису дало змогу встановити, що спочатку, рукою 

автора там теж було вказано угорського виконавця, однак пізніше його ім’я 

було виправлено на «Гюґо ван Дален» (можливо, це зробив сам нідерландсь-

кий піаніст, в архіві якого і зберігається манускрипт) [204, c. 14]. 

На початку Першої світової війни в будинку С. Борткевича було прове-

дено обшук, а його самого забрали до поліцейського відділку [339, c. 23]. Та-

кі дії силових структур можна пояснити тим, що митець відносно часто від-

відував посольство Російської імперії в Берліні, де радником працював дядь-

ко його дружини
2
, Микола Булацель [339, с. 22]. До того ж композитор ком-

позитор був персонально знайомий із Іллею Татіщевим — особистим пред-

ставником імператора Миколи ІІ при дворі кайзера Вільгельма ІІ [339, с. 22] 

— і виступав як піаніст на святкуваннях 300-річного ювілею дому Романо-

вих, влаштованих російською діаспорою в Берліні [530]. Оскільки підозри у 

шпигунстві були бездоказовими, С. Борткевича відпустили, але видали ордер 

із вимогою залишити Німеччину протягом 24 годин, який неможливо було 

виконати через відсутність транспортного сполучення. Зрештою, музикант 

отримав дозвіл залишитися в Берліні на довший час — але під домашнім 

арештом зі щоденним відвідуванням поліцейського відділку [339, с. 23-24]. 

За місяць і 17 днів йому вдалося роздобути квитки на поїзд, який через поро-

                                                 
1
 Тобто анонсів або рецензій безпосередньо цього виступу. 

2
 Дивись генеалогічне дерево у додатку Б. 
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мну переправу в м. Засніц доставив подружжя до нейтральної Швеції. Далі, 

транзитом через Фінляндію, Борткевичі приїхали до Санкт-Петербурга. Ком-

позитор вирішив не залишатися в столиці у сподіванні отримати місце ви-

кладача консерваторії, а повернутися на батьківщину. Він концертує в Хар-

кові [8], Орлі, Москві та інших містах півдня Російської імперії [339, с. 25], 

виступає разом зі скрипалями Франком Смітом, Олександром Могилевським, 

віолончелістом Євсеєм Бєлоусовим, диригентом Валер’яном Бердяєвим [339, 

с. 25]. Протягом свого перебування в Харкові С. Борткевич створив чи не пе-

рші в історії української музики віолончельний та скрипковий концерти [167, 

с. 37]. У 1915 р. під час гастрольної поїздки до Москви він потрапив на кон-

цертні виступи С. Танєєва та О. Скрябіна. Гра обох справила на 

С. Борткевича сильне враження, хоча він і засуджував О. Скрябіна через за-

хоплення окультизмом та монструозними ідеями, в жертву яким той приніс 

свій дар поета — тонкого мелодиста і гармоніста [339, с. 25]. 

Напередодні в родині Борткевичів відбулися значні зміни — у березні 

1912 р. помер батько митця, Едуард [139]. Права на власність всіх активів 

перейшли до його дружини Софії, яка, схоже, не володіла необхідними діло-

вими навичками — вона делегувала повноваження керувати заводом і маєт-

ком князеві В. Ерістову, який з осені 1912 року працював управляючим маєт-

ком Артемівка [22], а згодом став його співвласником [21]. В. Ерістов та його 

помічники черкеси «прославилися» скандальною поведінкою — дорожно-

транспортними пригодами [21; 42; 126]; погрозами вбивством [42; 43], нане-

сенням побоїв із застосуванням батогів [12; 43; 126], холодної [15] та вогне-

пальної зброї [49; 156] селянам, іншим місцевим жителям і навіть представ-

никам місцевої влади [22; 42]; крадіжками [16]; арештами худоби з вимогою 

викупу [16; 17]; силовим затриманням людей [43]; нехтуванням судовими 

засіданнями [22; 132] тощо. Загалом проти них було порушено близько 

20 карних справ [43], а в місцевій пресі розгорнулася хвиля критики. Показо-

во, що у січні 1913 р. звільнився із формулюванням «знімаю з себе будь-яку 
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відповідальність» Д. Фесенко — управляючий заводом та складом Софії Бор-

ткевич [78], а весною 1914 р. її діти
1
 ініціювали взяття власності матері в опі-

ку через марнотратство [14]. Реакція композитора на описані події залиша-

ється невідомою, хоча вони, безумовно, вплинули на загальний дохід сім’ї та 

родинні відносини. 

Тимчасова втрата
2
 контакту із німецькими видавництвами, які публіку-

вали твори С. Борткевича, була досить критичною і дещо сповільнила розви-

ток його кар’єри композитора. Втім митець у той час продовжував активно 

писати музику. З іношого боку, репутація концертуючого піаніста з Берліну 

[93], широка рекламна кампанія у місцевій пресі [50; 121; 122; 123; 141], а 

також те, що багато юних харківських музикантів через війну не поїхали на 

навчання до Московської та Петербурзької консерваторій [339, с. 25], сприя-

ли активізації педагогічної діяльності С. Борткевича. За твердженням 

Н. Кашкадамової, у 1917 р. в Харкові з’явилося одразу дві консерваторії: ре-

організована на базі музичного училища при ІРМТ та створена при філармо-

нійному товаристві. Українська дослідниця свідчить, що в другій — Харків-

ській консерваторії імені М. Римського-Корсакова, гру на ф-но викладав 

С. Борткевич [38, с. 139]. Період першої більшовицької окупації Харкова 

(грудень 1917 — квітень 1918 рр.) композитор пережив без особливих втрат. 

Натомість, під час другого (січень — червень 1919 р.) репресії значно поси-

лилися. Одного дня всіх мешканців будинку, де жив митець, виселили, щоб 

розквартирувати там солдат Червоної армії. Його матір збиралися заарешту-

вати, але С. Борткевич посилаючись на декрет, який забороняв арешт людей 

старших за 70 років, запропонував більшовикам затримати себе замість неї. 

Композитору вдалося довести комісару, що він не «буржуй», а артист і про-

фесор пролетарської консерваторії, тож його відпустили. Інцидент змусив 

сім’ю переховуватися в садовому будиночку їхнього друга, який втік разом із 

                                                 
1
 Скоріше за все, без участі Сергія Борткевича, який на той час перебував на відпо-

чинку в Італії [203]. 
2
 Через війну. 
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Білою армією [339, c. 28]. Після зміни влади С. Борткевич власноруч взявся 

за відновлення сплюндрованого та розграбованого господарства в Артемівці. 

Він пропонував продати маєток і харківський будинок, поїхати до Криму і 

там очікувати подальшого розвитку подій. Однак мати відмовилася, сподіва-

ючись, що невдовзі Біла армія відновить законну владу по всій країні. Тоді 

композитор найняв управляючого, а сам із дружиною поїхав на відпочинок 

до Криму
1
, плануючи повернутися за кілька місяців [339, c. 29]. Оскільки у 

Севастополі не знайшлося вільного житла, С. Борткевич зупинився в Ялті, де 

винайняв квартиру з фортепіано і видом на набережну. Після тривалої перер-

ви через описані буремні події, опинившись у Криму він знову почав писати 

музику
2
. Незабаром ситуація на фронті змінилась, у грудні 1919 р. відбулась 

остаточна окупація Харкова більшовиками – тож повернутися додому 

С. Борткевич вже не зміг. Його мати та сестра Віра втекли до Новоросійська, 

де Софія Борткевич померла від тифу [339, c. 30]. У Криму композитор був 

змушений заробляти на життя завдяки володінню іноземними мовами — він 

виступав посередником при продажу цінних речей, що їх активно скуповува-

ли англійські, американські та італійські військові. Після штурму більшови-

ками Перекопу С. Борткевич був змушений евакуюватися до Константино-

поля (Стамбула) — у листопаді
3
 1920 р. митець остаточно залишив Батьків-

щину. Півтора мільйона російських рублів капіталу митця були нічого не ва-

рті, а решту статків скаладали 20 доларів та нотні рукописи. Десять днів ком-

позитор перебував на борту пароплава «Костянтин» в очікуванні дозволу зій-

ти на берег у Стамбулі. Після того він якнайшвидше відвідав музичні крам-

ниці міста — в деяких, як виявилося, у продажу були його твори. В одній з 

крамниць С. Борткевич сів за рояль і влаштував імпровізований концерт [339, 

                                                 
1
 Точний час від’їзду невідомий, але, згідно з листом до Г. ван Далена, це сталося 

наприкінці літа 1919 року [223]. 
2
 Зокрема, Ноктюрн ор. 24 № 1 [339, c. 29]. 

3
 На меморіальному сайті С. Борткевича вказано точну дату від’їзду —

22 листопада. Це припущення базується на нібито згадці в «Автобіографії» іншої дати, 

20 листопада, що є наслідком неточного перекладу, адже насправді йдеться про «листопад 

двадцятого» (тобто, 1920) року, що підтверджується рукописом [205, c. 39; 204, с. 12]. 
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c. 32]. Грецький скрипаль, який випадково почув його гру, порадив звернути-

ся по допомогу до Ґези де Хеґея
1
 — придворного піаніста султана. Той допо-

міг орендувати житло із ф-но, що було надзвичайно важко в місті, перепов-

неному емігрантами, а також дозволив викладати теорію музики своїм учням. 

Невдовзі С. Борткевич став вчителем доньок придворного диригента Зекі-

Бея, послів Бельгії та Великої Британії, він потоваришував з послом Королів-

ства Сербів, Хорватів і Словенців
2
 — Хапонічем

3
, дружина якого, Наталія 

Хапоніч, раніше була ученицею П. де Конна [339, с. 33]. Поступово він від-

новив концертну діяльність
4
, а музичні вечори, влаштовані для нього у посо-

льствах, дозволили не тільки покращити своє матеріальне становище, а й по-

знайомитися із дипломатами з Італії, Франції та інших країн [339, c. 33]. За 

сприяння грецько-вірменського комітету С. Борткевич разом із піаністом з 

Одеси Михайлом Баржанським заснували
5
 [339, c. 33] консерваторію, що на-

самперед орієнтувалася на студентів з відповідних діаспор і на емігрантів з 

колишньої Російської імперії [435]. Водночас композитор відновлює спів-

працю з німецькими видавництвами — розпочинає перемовини щодо публі-

кації одразу чотирьох опусів, створених під час перебування в Харкові та 

Криму (Ор. 20, 21, 22, 24)
6
 [223]. Однак музичне життя Стамбула виявилося 

відносно бідним і не задовольняло митця, який насамперед прагнув реалізу-

                                                 
1
 При публікації «Спогадів» у 1971 р. редактор невірно інтерпретував рукописний 

запис «Herr Hegey» (тобто, пан Хеґей) як «Ilen Ilegey» (Ілен Ілеґей) [279, c. 166]. Б. Тадані 

скоригував «ім’я», але не зміг уточнити прізвище музиканта [339, c. 32-33]. Подібну по-

милку можна зустріти в усіх біографічних борткевичезнавчих дослідженнях, де згадується 

цей придворний піаніст, оскільки жоден з дослідників після Б. Тадані не працював із ори-

гінальним манускриптом С. Борткевича. 
2
 Далі буде використовуватися назва Югославія, яка була досить розповсюджена 

вже в той час, хоча офіційно її було затверджено лише в 1929 р.. 
3
 Іноді зустрічається транслітерація Гапоніч. На жаль, більш детальної інформації 

про посла, зокрема про його ім’я, знайти не вдалося. 
4
 Перший виступ відбувся в американському Роберт-коледжі в Бебеці (історичний 

район Стамбула) [205, c. 39]. 
5
 Судячи з опублікованої у 1921 р. в журналі «Сигнал для музичного світу» статті 

(на базі повідомлення самого С. Борткевича), основну роль у відкритті консерваторії віді-

грав саме одеський піаніст [435]. 
6
 Ор. 23 — «Сім поезій Поля Верлена» для голосу і ф-но — був опублікований піз-

ніше, наприкінці 1925 р. [294; 500, c. 6]. 
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ватися як композитор, а не піаніст-викладач. Протягом сезону 1920/1921 у 

місті відбулося тільки десять симфонічних концертів, що годі й порівнювати 

з європейськими столицями [435]. До того ж, педагогічна діяльність вимагала 

стільки часу та зусиль, що С. Борткевич не мав ані можливості, ні наснаги, ні 

настрою для написання нових композицій [223]. Завдяки доходам від викла-

дання та концертних виступів, а також дружбі з послом Хапонічем, він зміг 

отримати югославську візу і в червні 1922 р. виїхав до Бєлґрада, а звідти — 

до Софії. Після отримання австрійської візи С. Борткевич пароплавом по Ду-

наю вирушив до Відня, куди прибув 22 липня 1922 р. [339, с. 34]. Спочатку 

він зупинився в містечку Мьодлінґ неподалік від столиці [224], від жовтня — 

у Бадені-під-Віднем [184], а у вересні 1923 р. оселився у самому Відні, втім, 

досить часто повертаючись до Бадена у літній період. 

Завдяки своєму другові та колишньому вчителю П. де Конну, 

С. Борткевич налагоджує контакти в музичних колах Відня і готується до ак-

тивної концертної діяльності
1
, розгорнутої в подальші роки. У листопаді 

1922 р. композитор планував влаштувати великий оркестровий вечір із вико-

нанням своїх фортепіанного, скрипкового та віолончельного концертів [184; 

224], однак, судячи з відсутності анонсів та рецензій у віденській пресі, цей 

план реалізувати не вдалося. Натомість 01 грудня 1922 р. в Палаці Дюмба 

С. Борткевич презентує себе в якості соліста, камерного виконавця (зі скри-

палем Ф. Смітом) та акомпаніатора (з вокалісткою К. Кіровою) [573, c. 1], а 

вже 03 грудня у Великому залі віденського Musikverein диригує власний 

Концерт № 1 для ф-но з оркестром (соліст — П. де Конн) [461]. Протягом 

наступних років митець постійно виступатиме як піаніст і диригент у різних 

залах австрійської столиці, як-от Konzerthaus [462; 442; 565; 406, c. 14; 449, 

c. 14], Musikverein [456; 457; 458; 459; 460], Новий зал Гофбурґа [564], салон 

Моріца фон Ґутмана [407] тощо. 17 грудня 1922 р. в Празі С. Борткевич пре-

зентує свій перший фортепіанний концерт вже як соліст, а також диригує 

                                                 
1
 Зокрема до низки закордонних гастрольних поїздок — у Німеччину, Нідерланди, 

Іспанію та Францію. 
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прем’єрним виконанням власного скрипкового концерту (соліст — Ф. Сміт). 

У січні-лютому 1923 р. композитор разом із чеським скрипалем здійснює га-

строльний тур до Берліна та Гааґи [226; 588; 347], а 13 вересня виконує свій 

перший фортепіанний концерт ор. 16 у Лейпцизі [334]. Решту часу митець 

зосереджується на написанні нових творів, зокрема, отримує замовлення на 

ліворучний фортепіанний концерт (Ор. 28) від піаніста П. Вітґенштайна, який 

втратив праву руку під час Першої світової війни. Твір під назвою Концерт-

фантазія був виконаний 29 листопада 1923 р. та отримав характеристику без-

умовно бравурного, не зовсім оригінального, але дуже вдалого для розкриття 

піаністичної віртуозності соліста [190, c. 3]. Наприкінці 1923 р. С. Борткевич 

розпочав роботу над лібрето своєї опери «Акробати» [228], однак пізніше зо-

середився на третьому фортепіанному концерті ор. 32, який завершив 

25 лютого 1925 р. [295]. Того ж року композитор із дружиною отримали авс-

трійське громадянство. Майже кожного літа вони відпочивають на європей-

ських курортах — Штруден [196] (Австрія), Ловран [200] (Хорватія), Фран-

ценсбад [208] (Карлові Вари, Чехія) та ін., що свідчить зокрема про фінансо-

ву успішність творчої діяльності С. Борткевича в цей період. Наприкінці жо-

втня 1925 р. митець разом із віолончелістом П. Ґрюмером відвідав Іспанію, 

де вони виступили в Мадридській філармонії, виконавши зокрема кілька фо-

ртепіанних п’єс та віолончельний концерт С. Борткевича [367]. У листопаді 

того ж року композитор певний час перебував у Парижі
1
 [197], а вже у квітні 

наступного — знову вирушає на гастролі до Нідерландів [376]. Не полишає 

митець і педагогічну діяльність — ще у вересні 1923 р., одразу після переїзду 

до Відня, він розмістив оголошення про набір приватних учнів [559, c. 14; 

560, c. 17], у 1925 р. влаштувався викладачем до Музичної школи Е. Горака
2
 

[455], а в 1927-му разом з іншими колишніми працівниками школи Горака 

відкрив музичні курси у Відні [558, c. 29]. 

                                                 
1
 Поки невідомо, чи зіграв митець концерт у столиці Франції в той час. 

2
 Нині Віденська консерваторія Франца Шуберта. 
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У вересні 1926 р. композитор переїхав до Парижу, де планував про-

жити щонайменше рік [199]. Але вже за кілька місяців, у грудні, 

С. Борткевич повертається в старе віденське помешкання, адже французька 

столиця виявилася занадто гамірною — писати музику було неможливо 

[198]. Незважаючи на критичне ставлення до радіотрансляцій, які на той час 

дійсно не відзначалися високою якістю звучання, митець не відмовляється 

від цього ресурсу для ознайомлення широкої аудиторії зі своєю творчістю. 

Зокрема, протягом 1927–1929 рр. він неодноразово грає на радіо Берліна 

[201; 520, c. VIII] та Відня [517, c. 1721; 575], а виконання митцем власного 

фортепіанного концерту № 1 25 січня 1929 р. у Варшавській філармонії [553] 

транслювало наживо радіо польської столиці [514]. Гастрольна поїздка до 

німецької столиці в січні-лютому 1929 р. мала особливий успіх – композитор 

виступив у кількох концертах, що отримали позитивні відгуки в пресі [201], 

У ці ж дні П. Вітґенштайн виконав у Берліні його Другий фортепіанний кон-

церт [234], а 02 лютого С. Борткевич презентував власні твори на берлінсь-

кому радіо [520, c. VIII]. Натхненний успіхом композитор на початку квітня 

того ж року залишив Відень і знову оселився у столиці Німеччини. Однак 

його фінансове становище починає погіршуватися — митець активно шукає 

учнів, у тому числі просить свого друга Г. ван Далена «прислати» таких до 

Берліна з Нідерландів [300], допомогти з працевлаштуванням у Нідерландах 

[233] і навіть починає позичати у нього гроші [236]. Г. ван Дален, дійсно, ре-

комендував одному з учнів — пану Шрайнеру/Схрейнеру
1
 (Schreiner), звер-

нутися до С. Борткевича для подальшого вдосконалення своїх навичок, але 

після восьми занять голландець, незважаючи на певні успіхи, мусив поверну-

тися додому [237]. 

Втім, незважаючи на фінансові труднощі, сольна кар’єра С. Борткевича 

як піаніста отримує подальший розвиток — насамперед завдяки радіотранс-

ляціям з Лейпциґа (18 червня 1929 р. [301]), Кеніґсберґа/Гайльсберґа (восени 

                                                 
1
 Подано німецьку та голландську транслітерацію. 
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1929-го [235] і 11 жовтня 1931 р. [497; 523]), Риги (восени 1929-го [235] і 

14 жовтня 1931 р. [552]), Бреслау (Вроцлава, 25 вересня 1931 р. [305]) Праги 

(28 вересня 1931 р. [305]), Відня (20 грудня 1931 р. [586, c. 24]) та Мюнхена 

(грудень 1931 р. [239]). Крім того, митець неодноразово виступає на радіо 

Берліна [243], зокрема 26 січня 1933 р. [518]. У столицях Латвії та Німеччини 

композитор веде перемовини щодо сценічної постановки своєї балетної сюї-

ти «1001 ніч» [304], які, втім, завершилися безрезультатно. Гонорари за ви-

ступи на радіо були досить низькими, тож основним доходом С. Борткевича 

протягом перебування в Берліні стали роялті за виконання його музики [305]. 

Водночас, завдяки успішним виступам скрипаля Ф. Сміта, а згодом —

піаніста Т. Терана та через активну супровідну інформаційну кампанію [537; 

538; 563; 555; 176], зростає популярність С. Борткевича у Бразилії. Місцева 

піаністка, А. Кароліна, яка листувалася з композитором, навіть намагалася 

зацікавити громадськість його можливим переїздом до Південної Америки 

[192; 539], що значно підвищило б там рівень музичного життя, але ініціатива 

не зустріла належної підтримки. У 1932 р. митець повертається до ідеї напи-

сання опери [243], яку завершує менше ніж за рік [242]. Втім домогтися сце-

нічної постановки твору композитор так і не зміг: після приходу до влади 

А. Гітлера змінилася дирекція німецьких театрів, з якими С. Борткевич мав 

попередні домовленості. Показово, що спочатку митець, який поділяв розпо-

всюджені погляди на націонал-соціалістів як «рятівників» Європи від поши-

рення більшовизму, вітав зміну політичного режиму Німеччини та боротьбу 

нової влади з модерністами, які нещадно критикували композитора за «заста-

рілу» естетику творчості й епігонство: «Ми переживаємо в Німеччині цілком 

нову могутню епоху. Комуністи, євреї
1
 та "модерністи" масово розліта-

ються геть, немов міль» [307]. Проте нацисти досить швидко продемонстру-

вали своє справжнє обличчя, викресливши ім’я С. Борткевича зі вже надру-
                                                 

1
 Серед яких було багато представників модернізму та критиків митця (наприклад, 

див.: лист до Г. ван Далена від 04 квітня 1938 р. щодо Б. Вальтера-Шлезінґера [260]). Це, 

вочевидь, сприяло певному прояву антисемітизму в митця, який загалом, судячи з його 

епістолярної спадщини, не був схильний до подібного упередженого ставлення. 
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кованої програми Берлінського радіо 01 листопада 1933 р.. За митця мусив 

«заступитися» сам В. Фуртвенґлер [247], який знав музику композитора, 

адже щонайменше одного разу — 26 лютого 1925 р. диригував Концерт для 

фортепіано з оркестром № 1 ор. 16 (солістка — Л. Колесса) [545]. 

Під час поїздки до Відня для виступу на радіо 19 лютого 1933 р. [525], 

С. Борткевич домовився про постановку своєї опери в австрійській столиці. 

Однак її відтермінували до наступного сезону [307; 338], а згодом, схоже, 

взагалі відмовилися від реалізації проекту. Загалом, внаслідок зміни режиму 

в Німеччині, митець все частіше має проблеми із заробітком: його неохоче 

запрошують на радіо, складно знайти приватних учнів. С. Борткевич зізна-

ється, що якби мав гроші на переїзд, то вже оселився б у Відні або Голландії 

[244]. У серпні 1933 р. до митця звернувся російський капелан з м. Ботошані 

(Румунія), друг якого — лікар на прізвище Борткевич, померлий 02 липня 

того року — стверджував (судячи з усього, помилково), що Сергій Едуардо-

вич був його племінником [246]. Таким чином композитор нібито мав отри-

мати або весь спадок померлого у розмірі 25 тисяч райхсмарок, або певний 

відсоток від нього, якби допоміг знайти справжнього спадкоємця. Не чекаю-

чи завершення розгляду справи, який тривав кілька місяців [308], наприкінці 

1933 р. митець зважився переселитися до Відня. Цікаво, що згідно з реєстра-

ційною карткою композитор оформив свій переїзд лише 19 грудня [490], хоча 

ще 17 грудня він виступав на місцевому радіо [519], а отже вже перебував в 

Австрії. Що стосується румунського спадку, то згадки про нього згодом зни-

кають з листів С. Борткевича без уточнення чи отримав його композитор 

(див.: додаток Ж). 

В австрійській столиці фінансовий стан С. Борткевича не покращив-

ся — він знову просить Г. ван Далена знайти йому учнів з Голландії [311], 

влаштувати зібрання поціновувачів музики митця в Нідерландах з метою 

збору коштів на його підтримку [251], позичити гроші під заставу рукописів 

творів композитора [251], допомогти влаштувати гастролі до Голландської 
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Індії (Індонезії) [251]. Він навіть пропонує другові зіграти замість себе в ло-

терею [312] або знайти гравця в рулетку, який скористався б черговою розро-

бленою композитором схемою, що, нібито, гарантувала виграш [310]. В 

1934 р. С. Борткевич познайомився з австрійським скрипалем Яро Шмідом, 

який в подальшому неодноразово виконував твори композитора, в тому числі 

в супроводі самого автора [181; 577; 432; 576]. Музиканти планували відкри-

ти у вересні 1934 р. в Бадені-під-Віднем музичну школу [252], однак, незва-

жаючи на рекламну кампанію [252; 173], достатньої кількості учнів не знай-

шлося [309]. Про критичне фінансове становище С. Борткевича в той період 

свідчать і його наміри повернутися викладати до Стамбулу, звідки він колись 

так бажав поїхати. У вересні 1934 р. композитор просить для цього рекомен-

дацію в Й. Маркса [272], який протягом 1932–1933 рр. був першим радником 

режиму М. К. Ататюрка щодо розбудови в Туреччині системи музичної осві-

ти західноєвропейського зразка [562]. 

У лютому 1936 р. С. Борткевич особисто познайомився із 

С. Рахманіновим, який гастролював у Відні — російський піаніст навіть поо-

біцяв виконати одну з п’єс С. Борткевича
1
 [255]. У цей час композитор зосере-

джується на написанні оркестрових творів — симфоній, сюїт, «Увертюри до 

казкової опери», натомість концертні виступи обмежуються майже виключно 

радіоефірами
2
. Зростає інтерес С. Борткевича до літературної діяльності

3
 — на 

початку 1936 р. він перекладає німецькою мовою листування П. Чайковського 

і Н. фон Мекк (Том 1, 2), а восени пише власні «Спогади». До 60-річного юві-

лею митця на радіо Відня 03 лютого 1937 р. відбулася трансляція скороченої 

версії його опери «Акробати» ор. 50 (диригував автор) [542]. Композитор спо-

дівався, що цей виступ сприятиме сценічній постановці твору [315], але марно 

                                                 
1
 Жодних свідчень про те, що С. Рахманінов справді виконував твори 

С. Борткевича, віднайти досі не вдалося. 
2
 Серед винятків — концерт 31 січня 1936 року в Musikverein, де С. Борткевич ако-

мпанував співачці Е. Епштайн-Чарре [441]. 
3
 У тому числі, зумовлений сподіваннями покращити матеріальний стан за рахунок 

їх публікації [254; 314]. 
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— згадане виконання дотепер залишається єдиним
1
. Наприкінці 1937 р. 

С. Борткевич вперше відчув проблеми із сечовим міхуром [317], однак віднос-

но швидко одужав, що дозволило йому поїхати у черговий гастрольний тур — 

виконати власні фортепіанні композиції в Мюнхені та Амстердамі (20 лютого 

і 01 березня 1938 р. відповідно) [393, c. 28; 191]. З Нідерландів митець поїхав 

до Берліна, де домовився про виконання своєї Другої симфонії на радіо. Саме 

під час перебування С. Борткевича у німецькій столиці стався аншлюс Австрії 

до Третього Райху, який композитор, схоже, сприйняв досить позитивно: «Я 

писав Тобі з Берліна, але це було ще до історичних днів. Я провів той захоп-

люючий час у Берліні та Лейпцизі, тоді як моя дружина була у Відні. В обох 

країнах панувало невимовне хвилювання та велика радість. Тепер Австрія з 

Німеччиною — одна країна! Тож я став громадянином Німеччини! Ми з нете-

рпінням [mit Spannung] очікуємо майбутнього та сподіваємось на краще. Ні-

хто не сподівався, що події відбудуться з такою блискавичною швидкістю. 

При Гітлері — наполеонівський темп!» [260]. 

Восени 1938 р.
2
 в Лейпцизі у видавництві Koehler & Amelang митцеві 

вдалося опублікувати книгу під назвою «Дивна любов Петра Чайковського і 

Надії фон Мекк. За оригінальним листуванням Петра Чайковського і пані 

Надії фон Мекк перекладеним з російської мови С. Борткевичем»
3
. Про інте-

рес до книги свідчить факт, що протягом буквально кількох місяців було 

продано 2275 екземплярів [319]. 

22 лютого 1939 р. С. Борткевич вчергове виступає на радіо Відня [582, 

c. 51], а влітку їде лікуватися на курортах Югославії (Рогашка Слатіна, Хорва-

тія; Блед, Словенія). 09 серпня він зупиняється у Бєлґраді в управляючого кан-

                                                 
1
 За винятком кількох концертних виконань окремих арій з опери: в Musikverein 

22 лютого 1937 р. [589] та на концертах Товариства Борткевича — 05 березня [380] та 

03 грудня 1951 р. [383]. 
2
 Після того, як С. Борткевич наприкінці 1937 р. отримав та переклав третій том ли-

стування П. Чайковського і Н. фон Мекк. 
3
 „Die seltsame Liebe Peter Tschaikowsky`s und der Nadjeschda von Meck. Nach 

d. Orig. Briefwechsel Peter Tschaikowsky`s mit Frau Nadjeschda von Meck aus d. Russ. übers. 

v. Sergei Bortkiewicz“. 
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целярією Архієрейського синоду Російської православної церкви за кордоном, 

графа Георгія (Юрія) Граббе
1
, в якого гостює до 27 грудня 1939 р. [91]. Відомо, 

що в Сербії після еміграції проживала також двоюрідна сестра Є. Борткевич — 

А. Філатова (Ільєнко) [26, c. 83], тож однією з причин поїздки на Балкани були 

відвідини родичів. В Югославії митець зіграв багато концертів [202], зокрема 

виконував власні фортепіанні твори на радіо Бєлґрада (04 вересня [98] і 

03 грудня [97]), Заґреба (06 жовтня [95]) та Любляни (08 жовтня [96]). Крім то-

го, 13 жовтня 1939 року С. Борткевич презентував аудиторії радіо Бєлґрада свій 

Перший фортепіанний концерт і Першу симфонію [94]. 

Незважаючи на Другу світову війну, що розпочалася у вересні 1939 р., 

С. Борткевич наприкінці грудня вирішив повернутися до Відня. Він знову 

повертається до літературної діяльності, створюючи під псевдонімом Савва 

Борін чотири новели із загальною назвою «Еротика», де переплітає історії з 

власного життя та вигадки, а любовна лінія виступає лише лейтмотивом, що 

відтіняє серйозні роздуми [262]. Наприкінці 1940 р. композитор отримав за-

пит з Колекції Едвіна Флейшера у Філадельфії (США) із проханням заповни-

ти анкету з детальною інформацією про «Австрійську сюїту» ор. 51, екземп-

ляр якої зберігався у їхній бібліотеці, а також надати повний перелік своїх ор-

кестрових творів [282]. Бібліотекара зацікавили симфонії, ноти яких він поп-

росив надіслати до Америки для виготовлення копій [513], однак подальші 

контакти було припинено через війну та відновлено лише в 1946 р. (див. далі). 

У воєнний час відчутним став дефіцит продуктів харчування, тож ком-

позитор знову звернувся по допомогу до свого друга Г. ван Далена, і в люто-

му та березні 1940 р. отримав перші посилки з Нідерландів — від самого 

Г. ван Далена та його учениці К. де Йонґ-Гевелер [320]. Незважаючи на скла-

дні часи, С. Борткевич із дружиною влітку 1940-го і 1941 рр. відпочивають у 

пансіоні в м. Бад-Ішль [322], а у вересні 1942 р. — в м. Пайербах (Кюб) [285]. 

Втім загальний стан справ невпинно погіршувався. 04 грудня 1943 р. [426, 

                                                 
1
 Він же єпископ Вашингтонський і Флоридський Григорій (Граббе) (1902–1995). 
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c. 23] внаслідок пожежі, спричиненої бомбардуванням, згоріли ноти деяких 

творів С. Борткевича, які зберігалися в архіві німецького видавництва 

Benjamin-Sikorsky у Лейпцизі, а низку його нових опусів (Ор. 58, 60, 61, 64) 

видавництво H. Sikorsky не змогло надрукувати через брак паперу [324]. За-

галом музику композитора стали менше виконувати на радіо та концертах 

[323], що призвело до зменшення виплат роялті. З іншого боку, в цей період 

зростає активність митця як виконавця: він повертається на сцену головних 

концертних залів австрійської столиці — Musikverein і Konzerthaus. 

С. Борткевич зіграв світові прем'єри власних Фортепіанної сонати № 2 

(29 листопада 1942 р.) [450] і Фантастичних п’єс (14 квітня 1944 р.) [454, 

c. 6]. Як соліст виконував свій Фортепіанний концерт № 1: 14 лютого 1943 р. 

[451], 19 травня 1944 р. [454, c. 6] і 21 вересня 1945 р. [470; 579]. Під час 

останнього зі згаданих концертів митець також диригував «Патетичну» сим-

фонію № 6 П. Чайковського та власну «Австрійську сюїту» ор. 51. Протягом 

війни та після неї він виступає у складі камерного ансамблю зі скрипалями 

Я. Шмідом [450], В. Босковськи [434], З. Машеком [453] та А. Фіцем [463], 

віолончелістами П. Ґрюмером [450] і Р. Крочаком [434; 522], акомпанує во-

калістам, що співали його твори: Д. Шмеде [508], А. Ґельнер-Крівіц [452], 

А. Кеніон [483], А. Дермоті [403; 436], Е. Майкуту [481], Л. Гелетсґрубер 

[368], Ф. Гедлю [398], Г. Дугану [463], О. Левко-Антош [405; 370] а також 

скрипалям, які виконували Концерт ор. 22 або п’єси С. Борткевича — 

Я. Шміду [569], З. Машеку [453], В. Босковськи [403] та А. Фіцу [436]. 

Наприкінці війни виплати роялті призупинилися [263] — борг повер-

нули дружині композитора вже після його смерті. Кілька разів С. Борткевич 

був на межі загибелі. Зокрема, 08 лютого 1945 р. американська бомба, що по-

трапила у будинок, де мешкав митець, відірвала від стіни 80-кілограмовий 

шматок, який пробив діру в їдальні й музичній кімнаті та впав на рояль
1
. 

12 березня того ж року композитор через недугу не пішов у центр міста до 

                                                 
1
 Як не дивно, інструмент не постраждав. За твердженням митця — навіть стрій не 

змінився [263]. 
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свого друга, який мешкав у центрі міста поруч з оперним театром, щоб схо-

ватися в нього від бомбардувань
1
. Того дня згаданий будинок був зруйнова-

ний, а друг митця загинув [263]. Після закінчення війни інфраструктура від-

новлювалася повільно — у грудні 1945 р. діри в стінах все ще не відремонту-

вали, тож С. Борткевич із дружиною фактично мешкали у ванній кімнаті, на-

магаючись зігріти її гасовою лампою. В аудиторіях Консерваторії міста Від-

ня, куди в 1945 р. влаштувався працювати митець, заняття відбувались при 

температурі чотири градуси тепла [288]. Із постійним дефіцитом продуктів 

харчування та одягу допомагали впоратися лише посилки з Нідерландів — 

від Г. ван Далена, його учениці, піаністки Гелен Мюлголланд та від шанува-

льника музики С. Борткевича Й. Мостарта [216; 265; 218; 217]. Складні умо-

ви життя в похилому віці вплинули на стан здоров’я композитора і його дру-

жини: після війни вони були настільки виснажені (схудли на 30 і 45 кг відпо-

відно) [325], що влітку 1945 р. на вимогу їхнього друга та лікаря В. Здрагала 

провели 15 днів у шпиталі Кайзера Франца Йозефа [210; 179, c. 75]; за рік 

Є. Борткевич захворіла на оперізуючий лишай
2
 [215]; 29 лютого 1948 р. в 

композитора стався абсцес на шиї [326], а в травні, під час запису платівки на 

радіо Будапешта він відчув «дивні емоційні розлади та запаморочення», які 

знову повторилися у Відні під час викладання в консерваторії [211], тож 

С. Борткевич був змушений пройти курс лікування на курорті Бад-

Кляйнкірхгайм [289]. 

Про відчай композитора свідчить відновлення контакту із Колекцією 

Флейшера — у 1946 р. митець згадав про прохання надіслати у США пар-

титури своїх симфоній, а також запитав чи не не зможуть працівники Колек-

ції допомогти йому із працевлаштуванням в Америці [284]. Однак копіюван-

ня нот від початку війни припинилося, а його прагненням залишити Австрію 

не судилося здійснитися. У 1950 р., коли в С. Борткевича з’явилася можли-

вість передати партитури симфоній у США через свого друга Ганса/Хуана 

                                                 
1
 Жителі столиці марно сподівалися, що історичний центр бомбардувати не будуть [263]. 

2
 Фактично, активізація вірусу герпес через загальне виснаження організму. 
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Файґля (Hans/Juan Feigl), він вирішив просто подарувати манускрипти в на-

дії, що Колекція Флейшера сприятиме виконанню творів, або хоча б збереже 

рукописи для майбутніх поколінь [283]. 

Протягом війни та після неї, через пережиті негаразди посилюються 

консервативність та песимізм митця. Відпочиваючи він багато читає «свого 

улюбленого» А. Шопенгауера
1
, який пише про «тупість і ницість людей» 

[286]. У листах С. Борткевич пише, що «ще ніколи не переживав стільки гид-

кого, принизливого, неестетичного, аморального» [210], що «чим потвор-

ніший час, тим потворнішими, навіть зовні, стають люди» [335], називає 

себе «Moriturus» (латиною — «смертник») [288], констатує, що люди стали 

на диво нецікаві, обивательські, неосвічені, в той час як представники старої 

висококультурної генерації збідніли, їх відтіснили та пригноблюють [211], 

характеризує цей світ як «юдоль сліз» та пекло на землі, єдині правителі яко-

го — злість та егоїзм, поєднані з інертністю та тупістю черні [213]. 

Втім були в цей період і позитивні моменти, наприклад, заснування 

10 квітня 1947 р. шанувальниками творчості композитора
2
 Товариства Бортке-

вича у Відні [378]. У перший понеділок кожного місяця, з листопада по травень, 

Товариство влаштовувало концерти, де виконувалася музика митця [178, c. 74]. 

06 березня 1948 р. бундеспрезидент Австрії присвоїв композиторові звання 

професора [177]. Того ж місяця його «Олімпійське скерцо» для оркестру WoO 

отримало премію на конкурсі серед 34 робіт інших композиторів [477] — твір 

відправили до Лондона для виконання під час тогорічної олімпіади. Однак чер-

говим ударом долі для С. Борткевича стало його звільнення з Консерваторії міс-

та Відня восени 1948 р. внаслідок скорочення штату та через поважний вік мит-

ця [290]. Оскільки на той час йому все ще не було нараховано пенсію, єдиним 

                                                 
1
 Захоплення творчістю якого підкреслене появою циклу з трьох пісень на слова 

А. Шопенгауера ор. 69. 
2
 Директором бібліотеки Академії образотворчого мистецтва Г. Анквіч-

Клеговеном, центральним інспектором Ф. Фоґелем, власником музичного видавництва 

Doblinger Б. Герцманськи та генеральним директором Дунайсько-адріатичної залізниці 

А. Вайсселем. 
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джерелом доходу знову стали роялті. Втім невдовзі композиторові призначили 

одразу дві пенсії — почесну від міста Відень та від спілки А.К.М. [267]. 

Наприкінці 1949 р. дружина митця почала страждати від депресії [267], 

позбутися якої не вдавалося щонайменше протягом кількох років [327; 268]. 

Єдиною втіхою для С. Борткевича були його виступи на концертах Товарис-

тва Борткевича й на радіо Відня. Крім того, взимку 1950 р. він з успіхом зіг-

рав свої твори у Ґраці [207], а весною 1951 р. 74-річний митець навіть вико-

нав власний Фортепіанний концерт
1
 на радіо Відня [328]. 26 лютого 1952 р. 

до 75-річного ювілею композитора в Musikverein Товариство Борткевича ор-

ганізувало концерт за участю Великого оркестру Віденського радіо, 

Ф. Каррер (ф-но) та Я. Шміда (скрипка). Ювіляр диригував Фортепіанний 

концерт № 1 ор. 16, Ліричне інтермецо для скрипки з оркестром ор. 44 та 

Симфонію № 1 ор. 52. Виступ мав грандіозний успіх, був записаний на маг-

нітофонну стрічку і двічі транслювався на радіо Відня — 23 та 26 березня 

[269]. Однак вже на концертах Товариства Борткевича у травні того ж 

1952 року було помітно, що митець втрачає здоров’я та сили [179, c. 76]. Влі-

тку через хворий шлунок він мусив перервати свій відпочинок на термально-

му курорті Вармбад-Філлах (Австрія). 16 жовтня С. Борткевича було госпіта-

лізовано на обстеження в урологічне відділення Віденського центрального 

госпіталя, а 23 жовтня його прооперували. Наступного дня митець почувався 

зовсім виснаженим. 25 жовтня Г. Анквіч-Клеговен відзначив покращення 

стану хворого [179, c. 77], але воно виявилося тимчасовим — в той же вечір, 

о 21:45 серце С. Борткевича зупинилося через тромбоз. 4 листопада 1952 р. 

його поховали на центральному міському цвинтарі Відня, у секторі 30А. Ви-

трати на церемонію взяла на себе міська громада [178, c. 74], а могилі було 

надано статус «Почесна» та «Пам’ятник культури», що гарантує її збережен-

ня та підтримку в належному стані [134, c. 110]. Дружина Сергія Едуардови-

                                                 
1
 Імовірно, Концерт № 1 ор.16. 
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ча, Єлизавета Борткевич пережила чоловіка на вісім років, померла у Відні 

9 березня 1960 р. і була похована поруч із ним. 

2.1.3. Скрипалі, що вплинули на творчість Сергія Борткевича 

Перший скрипковий твір композитора — «Колискова» ор. 15 № 4а, на-

писана у Берліні в 1914 р., була присвячена видатному угорському музиканту 

першої половини ХХ століття Емілу Телман’і  (1892–1988). Вихованець 

Будапештської консерваторії імені Ференца Ліста (клас видатного педагога і 

скрипаля, композитора Єньо Хубаї), Еміл Телман’і, як і його вчитель, органі-

чно поєднав традиції німецької та франко-бельгійської скрипкових шкіл із 

особливою угорською скрипковою манерою. Документальних підтверджень 

особистого контакту С. Борткевича та Е. Телман’і знайти досі не вдалося, але 

присвята «Колискової» дає змогу припустити, що їх творчі шляхи перетнули-

ся в період 1911–1914 рр., коли композитор мешкав у Берліні, а скрипаль ак-

тивно концертував Європою. Надалі Е. Телман’і оселився в Данії та справив 

значний вплив на творчість іншого видатного митця — Карла Нільсена. Чи 

не найвідомішим досягненням угорського скрипаля є запис у 1954–1955 рр. 

сонат і партит для скрипки соло Й. С. Баха із застосуванням смичка особли-

вої конструкції Vega, що дозволяв протяжне виконання трьох— та чотириз-

вучних акордів, незважаючи на вигин скрипкової підставки. 

Скрипалі-виконавці початку ХХ ст. прагнули збагатити свій репертуар 

оригінальними творами малих форм, тоді як композитори були зацікавлені у 

виконавцях своєї музики. Тож ініціатива написання твору могла виходити як 

від С. Борткевича, так і від самого Е. Телман’і. Хиткий розмір 
7
/8 та вишукана 

гармонія підкреслюють відносно просту мелодичну лінію, позбавлену по-

двійних нот та акордової фактури. Це якнайкраще пасувало до виконавської 

манери Е. Телман’і, адже як франко-бельгійська скрипкова школа, так і угор-

ська традиція вирізняються насамперед різноманітним, насиченим обертона-

ми тембром. Втім ця п’єса лишається скоріше експериментом на фоні домі-
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нуючої фортепіанної спадщини берлінського періоду, натомість ґрунтовне 

освоєння С. Борткевичем технічних та виразних можливостей скрипки 

пов’язане із Харковом та є наслідком творчої співпраці із іншим скрипалем 

— Франком Смітом . Важливим джерелом інформації про музиканта є 

книга його онуки, С. Кітадай «Френк Сміт: скрипаль» [41], яка дозволяє оха-

рактеризувати особливості його творчої манери, що безумовно вплинули на 

скрипкову музику С. Борткевича. 

Франтішек (Франк) Сміт народився у Богемії в місті Двур-Карлове не-

подалік Праги 09 лютого 1892 р.. У 1912 р. він завершив навчання у Празькій 

консерваторії, а потім продовжив вдосконалювати майстерність у Відні у 

всесвітньо відомого професора О. Шевчика — автора власної методики на-

вчання, яка дозволяла на найвищому рівні оволодіти віртуозними навичками. 

Цей викладач, а після початку сольної кар’єри у 1913 р. також і преса, наго-

лошували, що крім досконалої техніки, Ф. Сміт володів гарним та чарівним 

звуком, відзначався витонченістю та глибиною інтерпретації [41, c. 180]. На 

початку Першої світової війни скрипаль потрапив у полон, але один з гене-

ралів впізнав у ньому неперевершеного соліста, виступ якого раніше відвіду-

вав у Європі. Ф. Сміта звільнили та запросили зіграти декілька концертів у 

містах Російської імперії, зокрема в Україні — на Житомирщині, Волині, у 

Києві, Катеринославі (Дніпрі), Одесі. У Харкові його запросили стати профе-

сором консерваторії [41, c. 181]. Імовірно, саме в той час і розпочалася акти-

вна творча співпраця скрипаля із С. Борткевичем, що призвела до появи 

скрипкового концерту композитора — у своїх мемуарах він згадує вдалі спі-

льні турне півднем Російської імперії та успішний виступ у Москві. Про ви-

сокий рівень гри свідчить домовленість про другий концерт у російській сто-

лиці, який так і не відбувся через політичну нестабільність [339, c. 25]. 

У 1917 р. Ф. Сміт записався добровольцем у чеський корпус Білої армії, 

що воював у Сибіру. У 1918 р., рятуючись від більшовиків, він опинився у 

Владивостоці й розпочав гастрольну кар’єру на Далекому Сході виступами у 
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1919 р. в Китаї та Японії [41, c. 188-189]. У 1920 р. скрипаль переїхав на 

о. Ява та грав концерти на островах Індонезії. Завдяки успішній гастрольній 

діяльності Ф. Сміт покращив своє матеріальне становище, у 1922 р. поверну-

вся до Європи, оселився в Гіршберзі (Німеччина) [41, c. 194] і відновив твор-

чу співпрацю із С. Борткевичем. У грудні 1922 р. в Празі скрипаль зіграв 

прем’єру скрипкового концерту митця, а згодом вони вирушили в гастроль-

ний тур Німеччиною та Нідерландами. Цікаво, що чеський критик характери-

зував Ф. Сміта як «дуже темпераментного і з чудовим відчуттям ритму 

скрипаля, для якого техніка не становить жодних труднощів. Його тон під-

несений і благородний, хоча іноді хотілося б, щоб він був дещо теплішим» 

[344], тоді як голландський рецензент зазначає, що музикант: «грає з такою 

теплотою, якої я ще не чув від школи Шевчика» [347]. 

Схоже, що на зворотному шляху з Нідерландів, після спільного висту-

пу в Берліні 06 лютого 1923 р., скрипаль та С. Борткевич серйозно посвари-

лися, після чого тісна співпраця між ними припинилася: «Пан Сміт ще не 

вибачився, і я не знаю де він, — пише композитор у листі до Г. ван Далена, — 

однак я очікую, що скоро він пошкодує про свій вчинок» [329]. Наступного 

місяця митець пише, що від чеського скрипаля так і не було жодної звістки 

[227]. Лише у березні 1926 р. С. Борткевич повідомляє, що Ф. Сміт відвідав 

його проїздом до Афін [230]. Того ж року професор О. Шевчик у відповідь на 

звернення уряду Бразилії порекомендував запросити до цієї країни Ф. Сміта 

— і скрипаль погодився стати першою скрипкою новоствореного колективу 

«Квартет Бразилії» та оселитися у Сан-Паулу. Музикант здійснив неоцінен-

ний внесок у розвиток мистецтва Південної Америки [41, c. 198–216], а та-

кож у популяризацію там музики С. Борткевича — скрипкових концерту 

[537; 396] та сонати [395]. Саме ці твори митця відзначаються справжньою 

віртуозністю та демонструють цілковите розуміння композитором особливо-

стей скрипкової фактури та технічних прийомів — наслідок тісного контакту 

із обдарованим та високопрофесійним виконавцем. 
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Іншим скрипалем, який мав значний вплив на творчість С. Борткевича, 

був Яро  Шмід  (1906–2006). Музикант народився у Будапешті та з дитинст-

ва навчався гри на скрипці у свого батька. Після Першої світової війни та ро-

зпаду Австро-Угорщини сім’я переїхала до Відня, де Я. Шмід брав приватні 

уроки у професора Р. Поллака. Після від’їзду викладача до США скрипаль 

під наглядом О. Шевчика готується до вступу до Віденської академії музики, 

де навчається протягом 1924–1927 рр. у професора Ю. Штвертки [415, c. 7]. 

У 22 роки Я. Шмід розпочав професійну кар’єру виступом у Віденському 

Konzerthaus, а згодом став солістом віденського радіо. Крім того, музикант 

заснував низку камерних колективів, названих власним ім’ям
1
 — фортепіан-

не тріо (Klaviertrio Jaro Schmied, 1932 р.) [415, c. 9], струнний квартет 

(Streichquartet Jaro Schmied, наприкінці 1930-х) [415, c. 11] та ансамбль мит-

ців (Künstler-Ensemble Jaro Schmied, 1946 р.) [415, c. 13]. Протягом 1938–

1945 рр. скрипаль був концертмейстером Віденської Фольксопери, а в 1945 р. 

його запросили стати концертмейстером новоствореного великого симфоніч-

ного оркестру віденського радіо [415, c. 12]. 

Набагато раніше, у травні 1933 р. після тріумфального сольного концер-

ту у Бадені-під-Віднем, Я. Шмід став концертмейстером та солістом місцевого 

оркестру [415, c. 10]. Схоже, що саме там із ним познайомився С. Борткевич, 

який, після повернення з Берліну до австрійської столиці, щоліта відпочивав у 

Бадені. Творча співпраця тривала десятиліттями — музиканти, крім інших 

композицій, разом виконували скрипкову сонату композитора ор. 26 (у 

1934-му [181; 577] та 1942 р. [531]), його «Колискову» ор. 15а (1934 р. [181]), 

Ліричне інтермецо ор. 44 (у 1935-му [432] та 1952 р. [543]), концерт ор. 22 

(1943 р. [568; 365]) та сюїту ор. 63 (1943 р. [365]). До того ж Я. Шмід неодно-

разово грав твори С. Борткевича з іншими виконавцями та диригентами: 

Р. Ерманом [374], Й. Біґлером [186], Ф. Еґґером [554; 416], Ґ. Касовіцем [567]. 

                                                 
1
 Поширена практика серед музикантів класико-романтичної доби, на зміну якій 

лише згодом, у ХХ ст. прийшла традиція називати колектив іменем когось із видатних 

митців минулого.  
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Критики, зазвичай, відзначали приємний тон скрипаля, його технічну майсте-

рність, глибину інтерпретації та особливо вдале виконання мініатюр [568; 

365]. Не дивно, що С. Борткевич створив для нього обробки своїх п'єс «У такті 

на ¾» ор. 48
1
. Цілком імовірно також, що співпраця з Я. Шмідом справила на 

композитора значний вплив і при написанні Чотирьох п'єс (сюїти) для скрип-

ки і ф-но ор. 63, хоча останні було присвячено іншому видатному віденсько-

му скрипалеві — Віллі  Босковськи  (1909–1991). 

Віллібальд Босковськи народився у Відні. З дев’яти років навчався у Ві-

денській академії музики, а в 17 років виграв першу премію на конкурсі 

Ф. Крейслера [377]. У 1926 р. скрипаль завершив навчання в академії й у 

1932 р. розпочав працювати у Віденському філармонічному оркестрі. У 

1939 р. він став його концертмейстером — фактично, лідером колективу, в 

якому традиційно відсутня посада головного диригента. У 1935 р. музикант 

став концертмейстером Віденської державної опери та професором по класу 

скрипки у Віденській академії музики. У 1948-му заснував струнний квартет 

Босковського, а згодом, на його основі — Віденський октет. Від 1969 р. ми-

тець був лідером Віденського оркестру Йоганна Штрауса [377]. Світову славу 

В. Босковськи принесли Новорічні концерти Віденської філармонії, які відбу-

вались під його орудою протягом 1954–1979 рр.. Показово, що він був продо-

вжувачем традиції Й. Штрауса — диригентом зі скрипкою в руках 

(Stehgeiger), який почасти приєднувався до виконання партії перших скрипок. 

Творча співпраця С. Борткевича та В. Босковськи розпочалася у 1946 р. 

спільним виконанням 05 квітня в Konzerthaus скрипкової сонати ор. 26 та 

тріо ор. 38 композитора [434]. Композитор присвятив скрипалеві свої Чотири 

п’єси (сюїту) ор. 63, опубліковані того ж року. У грудні 1946 р. дует мав ви-

конати цей твір у Відні [264], однак, схоже, що концерт був перенесений на 

04 лютого 1947-го [403]. Оскільки сюїта ор. 63 була написана С. Борткевичем 

та виконана Я. Шмідом значно раніше, у 1943 р., доводиться констатувати, 

                                                 
1
 П’єса в мі мінорі навіть була присвячена Я. Шмідові. 
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що присвята — скоріше знак вдячності В. Босковськи, аніж спеціально напи-

саний для нього твір. Втім композитор, що тривалий час жив у Відні, безумо-

вно, був знайомий із творчістю цього скрипаля задовго до спільних виступів і 

цілком міг орієнтуватися на його виконавську манеру. 

Отже, можна зазначити, що співпраця із Ф. Смітом, віртуозом школи 

О. Шевчика, призвела до появи у доробку С. Борткевича масштабних та тех-

нічно складних творів, таких як концерт і соната. Натомість взаємодія із ві-

денськими скрипалями Я. Шмідом і В. Босковськи сприяла активізації жанру 

скрипкової мініатюри, в якій простежується вплив традицій салонного музи-

кування та бідермаєру — використання традиційних жанрів пісні без слів, 

роздуму і, особливо характерного для австрійської столиці вальсу. 

2.2. Творча спадщина митця 

2.2.1. Проблематика датування окремих творів митця. 

Для вивчення еволюції творчості митця в її динаміці надзвичайно важ-

ливим є відтворення якомога точнішої хронологічної картини створення 

композицій — часу саме написання, а не публікації тих чи інших його творів. 

На жаль, таке датування є досить проблематичним, а іноді — практично не-

можливе через відсутність джерел інформації, адже далеко не всі твори зга-

дуються в епістолярній спадщині С. Борткевича, і далеко не завжди їх було 

надруковано чи принаймні виконано невдовзі після створення. А втім, інколи 

в листах композитор все ж згадує про завершення роботи над черговим опу-

сом, на приблизний період створення деяких інших композицій вказує його 

перша «Автобіографія» [205], написана, орієнтовно, на початку 1930 р.. Зна-

чно обережніше слід ставитися до датування, вказаного у списку творів, який 

С. Борткевич оформив власноруч [277] — схоже, що дати в ньому дописано 

іншим почерком, а деякі з них очевидно не відповідають дійсності. Напри-

клад, композитор аж ніяк не не міг вказати роки створення симфоній 1945-й і 
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1947 р., адже написав їх на десять років раніше. Такі похибки ставлять під 

сумнів всі хронологічні дані вказаного документу. Іншим важливим джере-

лом інформації щодо датування творів є анонси та рецензії концертів як свід-

чення існування твору на той чи інший момент — раніше, аніж традиційно 

вважали борткевичезнавці. У випадку повної відсутності відомостей умов-

ним орієнтиром може слугувати опусний номер композиції. 

Завдяки листам вдалося встановити, що фортепіанні етюди ор. 15 було 

написано між груднем 1910-го та квітнем 1911 р. [291; 195], а «Жалоби та вті-

шання» ор. 17 завершено наприкінці 1913 р. [337]. Згідно з «Автобіографією», 

у Харкові протягом 1914–1919 рр. митець, крім скрипкового та віолончельного 

концертів, створив вокальний цикл «Сім поезій Поля Верлена» ор. 23 та дві 

збірки фортепіанних мініатюр — ор. 21 і 24 [205, c. 38]. Останнє твердження 

суперечить «Спогадам» С. Борткевича, де він зазначає, що Ноктюрн ор. 24 

№ 1 було написано в Ялті [339, с. 29]. Оскільки опис подій у «Спогадах» більш 

деталізований, а також враховуючи, що ор. 24 — останній, який було завер-

шено до еміграції, кримська версія виглядає більш переконливою. Саме там, в 

Криму, або дещо пізніше — в Константинополі у 1921 році С. Борткевич орке-

стрував свої «Російські танці» ор. 18 [223], які початково було написано для 

ф-но в чотири руки ще в Берліні. Тривалий час вважалося, що митець не напи-

сав у Туреччині взагалі жодного нового твору, але нині підтверджено, що в 

Стамбулі він створив Три п’єси для віолончелі та ф-но ор. 25 [225]. 

Після переїзду до Австрії наприкінці 1922 р. композитор завершив 

скрипкову сонату ор. 26, прем’єра якої відбулася у Віденському Konzerthaus 

22 січня 1923 р. [442]. Робота над новою збіркою фортепіанних етюдів — 

ор. 29, тривала зі значними паузами від лютого до грудня 1923 р. [292; 228]. 

Паралельно, весною 1923 р. митець працює над вальсами ор. 27 [293] і фор-

тепіанним концертом № 2 ор. 28 (завершено влітку того ж року [293]) та, 

імовірно, розпочинає роботу над «Російськими піснями й танцями» ор. 31 і 

кількома прелюдіями з ор. 33 [330]. 25 лютого 1925 р. С. Борткевич завершив 
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фортепіанний концерт № 3 ор. 32 [295], а влітку-восени того ж року — пре-

людії ор. 33 [229]. Судячи з усього, в 1926-му або в першій половині 1927 р. 

композитор написав також Ноктюрн «Мрії» для симфонічного оркестру 

ор. 34, адже 02 грудня 1927 р. твір пролунав на радіо Лейпцига [515]. «Ро-

ман» ор. 35 вже був готовий у червні 1927-го [231], а Тріо ор. 38 — у жовтні 

того ж року [298]. Судячи з усього, приблизно в той же час С. Борткевич на-

писав і віолончельну сонату ор. 36. Повідомлення про прем’єру цієї сонати 

ще в листопаді 1924 р. [566] виявилося хибним — насправді в той вечір від-

булося перше виконання у Відні віолончельного концерту ор. 20 [564; 429]. 

Соната ор. 36 прозвучала в Konzerthaus 05 березня 1928 р. [346], однак поз-

начка «Erstaufführung» замість традиційного для світових прем’єр 

«Uhraufführung» свідчить, що твір, вірогідно, виконувався раніше в іншому 

місті або країні. У вересні 1928 р. композитор пише, що завершив іще кілька 

нових творів
1
, серед яких і нові фортепіанні прелюдії ор. 40 [232].  

У липні-серпні 1929 р., вже після переїзду до Берліна, було завершено 

«Баладу» ор. 42 [299]. Наприкінці 1929-го — протягом першої половини 

1930 р. С. Борткевич працює над двома редакціями «Російської рапсодії» 

ор. 45 [235; 303]: спочатку було завершено версію для лівої руки із розрахун-

ком на виконання П. Вітґенштайном, а згодом — дворучну версію [238]. Ста-

ном на липень 1931 р. композитор вже написав «Елегію» ор. 46, пісні ор. 47, а 

також «Листок з альбому» й «Епіталаму» (імовірно, ор. 49) [241]. Взимку 

1931–1932 років митець оркестрував три віолончельні п’єси ор. 25 [243], напи-

сані на десять років раніше в Туреччині, та розпочав працювати над оперою 

«Акробати» ор. 50, яку завершив менше ніж за рік — у вересні матеріал вже 

був готовий [242]. Схоже, що після того композитор був зосереджений на ре-

дагуванні свого наймасштабнішого твору та відновлював сили, адже лише у 

березні 1934 р., після повернення до Відня, він повідомив Г. ван Далену, що 

                                                 
1
 Судячи з усього — Сюїту для віолончелі соло ор. 41, «Пісні Гафіза» ор. 43 та лі-

ричне інтермецо ор. 44 [205, c. 40]. 
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незадовго до того створив кілька аранжувань
1
 [250] на замовлення Берлінсько-

го тріо — ансамблю піаністів М. Порцкі, Р. Ґебгардта і Г. Роде. У тому ж листі 

до Г. ван Далена згадується і позаопусна фортепіанна прелюдія, присвячена 

пані Міс — одній з поціновувачок музики митця, яка надавала йому фінансову 

підтримку за посередництва нідерландського піаніста [248; 245]. Нові опуси 

— «Австрійська сюїта» для струнного оркестру ор. 51 і Симфонія № 1 ор. 52 

— з’являються лише наприкінці 1934 р. [312]. Влітку-восени наступного року 

С. Борткевич пише оркестрову «Увертюру до казкової опери» ор. 53 [313], пі-

сля чого знову звертається до аранжування — «Елегії» ор. 46 у транскрипції 

для віолончелі й ф-но, а також № 2 і 5 з ор. 48 для скрипки і ф-но [254]. Влітку 

1936 р. композитор розпочав роботу над другою симфонією — станом на 

03 жовтня вже були готові дві частини [253], а в листопаді завершено третю 

[314]. Надалі С. Борткевич був змушений перервати роботу через необхідність 

набрати на друкарській машинці власний переклад листування 

П. Чайковського і Н. фон Мекк [314] та заради підготовки радіотрансляції 

опери «Акробати» ор. 50. Лише 02 квітня 1937 р. він завершив фінал Симфонії 

№ 2 ор. 55 [316]. Того ж року з’являються «Маріонетки» ор. 54 [318], а напри-

кінці 1938 р. — «Радісна сюїта» ор. 57 для великого симфонічного оркестру 

[209]. Після мандрівки на Балкани у другій половині 1939 р. митець написав 

«Югославську сюїту» для ф-но ор. 58 (яку через рік оркестрував [321]) і фор-

тепіанний цикл «Lyrica Nova» ор. 59 [320]. Наприкінці 1941 р. С. Борткевич 

створив шість «Фантастичних п’єс» ор. 61 [323], після чого зосередився на на-

писанні фортепіанної сонати № 2 ор. 60, яку було завершено восени 1942 року. 

Вокальний цикл «Sternflug des Herzens» ор. 62 та чотири п’єси для скрипки 

і ф-но ор. 63 зазвичай датували роком їх публікації у віденському видавництві 

Kliment — 1946-м. Однак відомо, що прем’єра згаданих пісень відбулася в авст-

рійській столиці ще 03 березня 1943 р. [508], а Я. Шмід 30 жовтня того ж року 

виконав скрипкові п’єси в Musikverein [544]. З листа до видавництва H. Sikorsky 

                                                 
1
 Власні «Гавот-каприс» ор. 3 № 3, дві п’єси з ор. 48, «Гротескний вальс» ор. 24 

№ 2 та «Менует» до мажор Й. Гайдна. 
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[276] можна зробити висновок, що три мазурки ор. 64 С. Борткевич написав про-

тягом першої половини 1944 р.. На початку 1946-го митець завершив фортепіан-

ні п’єси ор. 65 [271], а восени — прелюдії ор. 66 [264]. 05 грудня наступного року 

в Musikverein було виконано пісні на слова Й. Бубля ор. 67 [368]. 

Свідчень щодо виконання двох останніх фортепіанних опусів 

С. Борткевича — ор. 68 і 70, знайти досі не вдалося. Натомість деякі пісні з піз-

ніх вокальних циклів зустрічаються в програмах віденських концертів. Зокрема, 

іще 25 січня 1937 р. в Musikverein пролунала пісня «Ich habe dich gerufen» («Я 

тебе покликав»), яку пізніше митець використав як другий номер з ор. 72. «Са-

кья-Муні» на слова Д. Мережковського, яку згодом було включено до ор. 71 як 

№ 1, виконували 03 січня 1944 р. в Konzerthaus [571]. «Der Landstreicher» («Бро-

дяга») ор. 71 № 3 та «Blütenflor» («У квітах») ор. 72 № 6 пролунали 14 травня 

1946 р. в Musikverein [482], а 09 квітня 1948 р. в Konzerthaus було виконано ще 

дві пісні з ор. 72 — «Ruinen» («Руїни») № 3 та «Rosen und Zypressen» («Троянди 

і кипариси») № 4 [481]. Враховуючи цю інформацію, можна припустити, що у 

своїх останніх циклах С. Борткевич поряд із новими композиціями використо-

вував пісні без опусного номеру, написані набагато раніше. Два останніх опуси 

— 73 і 74, прозвучали на концерті Товариства Борткевича 10 жовтня 1951 р. 

[382]. Отже, очевидно, що митець, якщо й писав нові твори протягом останньо-

го року життя, то це були мініатюри без опусного номеру або аранжування, які 

дотепер залишаються недатованими (див. додаток Г). 

2.2.2. Періодизація творчості 

Уточнені датування творів С. Борткевича дають змогу розглянути ево-

люцію творчості митця та модифікувати її періодизацію. На сьогодні існує 

кілька основних підходів у цій сфері. Один з них, репрезентований у дослі-

дженнях О. Чередниченко, а згодом — А. Рєзнік, які використовують в якості 

основного критерію диференціації соціокультурне оточення композитора 
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тобто фактично місце його проживання. Отже, О. Чередниченко [154, c. 39] 

поділяє творчу спадщину митця на: 

1. Перший берлінський період (1904–1914). 

2. Харківсько-кримський період (1914–1920).  

3. Перший віденський період (1922–1928). 

4. Другий берлінський період (1928–19341).  

5. Другий віденський період (1935–1952). 

Українська дослідниця пропонує також спрощений варіант періодиза-

ції, адже, на її думку, тимчасовий переїзд до Берліна не додає радикальних 

змін в авторський стиль і жанрові уподобання митця [154, c. 39]: 

1. Берлінський період (1904–1914). 

2. Харківсько-кримський період (1914–1920). 

3. Австрійський період (1922–1952). 

Подібний підхід реалізувала А. Рєзнік, яка, втім, розглядає не так творчу 

спадщину митця, як його творчу біографію. В результаті, крім наведених вище 

п’яти періодів, музикознавиця  виокремлює шостий — константинопольський 

(1920–1922) [115, c. 9, 25]. Для періодизації безпосередньо композиторської 

діяльності С. Борткевича таке виокремлення навряд чи виправдане. 

Є. Левкулич використав інший підхід — його періодизація спирається 

на дослідження особливостей музичної мови (мелодики, фактури, використан-

ня цитат) та частково враховує історико-політичний чинник (дві світові війни, 

революція та громадянська війна на теренах Російської імперії) [52, с. 28]: 

1. Ранній період (1902–1919)
2
 — переважно фортепіанні мініатюри, 

поєднані в опуси, а також перша соната для ф-но, концерт № 1 для ф-но з ор-

кестром і концерт для віолончелі з оркестром;  

2. Середній період (1922–1942)
1
 — найбільш яскравий. Постійне роз-

ширення жанрової палітри та інструментального складу. Є. Левкулич відзна-
                                                 

1
 Дата реєстрації митця після його переїзду з Берліна до Відня — 19 грудня 

1933 року [490], була уточнена В. Калкманом у серпні 2017 року [421], тобто значно піз-

ніше, аніж час написання дисертації О. Чередниченко. 
2
 Період перебування в Константинополі не враховано з описаних вище причин. 
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чає значні зміни в творчості, а саме у сфері музичної мови й фактури (ущіль-

нення її), та висловлює думку, що це може бути пов’язано з постійною робо-

тою композитора над симфонічною музикою. Музична мова «вбирає і синте-

зує знахідки у галузі гармонії й мелодики як самого автора, так і його попе-

редників. <…> можемо почути свого роду алюзії чи посилання до музики 

таких романтиків як Шопен, Шуман, Брамс, Рахманінов, Чайковський, 

Скрябін та ін. <…> Також привертають увагу мелодичні та гармонічні зво-

роти, характерні для українського <…> фольклору» [52, c. 36]; 

3. Пізній період (1945–1952) — своєрідний «епілог» творчого шляху. 

Відновлення інтересу до творів малих форм, таких як вокальні та фортепіанні 

цикли, а також п’єси для скрипки та ф-но ор. 63. Судити про особливості му-

зичної мови складно через фактичну відсутність значної частини нотного ма-

теріалу. Можна відзначити використання автоцитат. 

Кожна із запропонованих концепцій має свої переваги та недоліки: змі-

на соціокультурного середовища внаслідок переїзду простежується відносно 

легко, а хронологічні межі періодів не викликають заперечень. Однак при 

цьому ігнорується явище пізнього композиторського стилю, описане зокрема 

в дисертації Н. Савицької «Вікові аспекти композиторської життєтворчості» 

[124]. Історико-політичні чинники (особливо глобальні соціальні катастрофи 

рівня світової війни) потенційно можуть справити значно сильніший вплив 

на творчість, натомість критерій музичної мови орієнтується безпосередньо 

на спадщину композитора, а не на зовнішні фактори. Водночас, періодизація 

за останнім наведеним чинником є досить суб’єктивною, а отже – дискусій-

ною, а в умовах, коли частину творчого доробку С. Борткевича втрачено, ви-

будувати цілісну картину еволюції музичної мови митця ще складніше. Крім 

того, традиційне датування деяких творів композитора вимагає уточнення 

(див.: параграф 2.2.1. Проблематика датування окремих творів митця). 

                                                                                                                                                             
1
 Розрив між періодами (1942–1945) Є. Левкулич пов’язує із Другою світовою вій-

ною, під час якої композитор, як вважалося, музики не писав. 
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Жодна з наведених вище концепцій періодизації не враховує психологі-

чні фази розвитку особистості (наприклад: дитинство, молодість, зрілість, 

старість) та кризові явища, що супроводжують перехідні етапи між ними — 

насамперед кризи середнього віку та старості. Не було використано і такий 

важливий критерій як динаміка жанрових уподобань — значна концентрація 

фортепіанних, симфонічних, камерних або вокальних творів в той чи інший 

період творчості. О. Чередниченко пояснила це відсутністю даних про місце і 

час написання багатьох творів [154, c. 39]. Втім дослідження архівних мате-

ріалів дозволяє встановити або уточнити подібну інформацію та долучити 

цей чинник періодизації до інших критеріїв [168, c. 57–61]. 

Спираючись на обидва запропоновані раніше підходи та враховуючи 

нові фактори, у статті «Концепти періодизації творчості Сергія Борткевича: 

історіографія та новий погляд» [168] нами було введено нову комплексну си-

стему періодизації, що одночасно враховує всі перераховані вище чинники: 

соціокультурне оточення, історико-політичні події, музичну мову, психологі-

чні фази розвитку особистості та динаміку жанрових уподобань. Вдалося 

встановити, що композиторську діяльність С. Борткевича, який знищив пере-

важну більшість своїх дитячих творів
1
 [339, c. 20], а серйозно розпочав писа-

ти музику лише після одруження — у 27 років, можна віднести до біографіч-

ного сценарію третього типу (за першою типологічною моделлю 

Н. Савицької): «відносно пізній дебют — стрімке професійне становлення — 

збереження високого потенціалу до пізнього віку: Й. Брамс, А. Брукнер, 

Р. Вагнер, Дж. Верді, М. Лисенко, М. Римський-Корсаков, Р. Штраус» [124, 

с. 20]. Показово, що вже перший опус С. Борткевича — концерт для ф-но у 

супроводі симфонічного оркестру — свідчить про значну впевненість митця 

у своїх композиторських навичках. Криза середнього віку, яку особистість, 

зазвичай, переживає у 33–45 років [124, c. 18], для С. Борткевича умовно 

співпадає із роками Першої світової війни, революції та еміграції (історико-

                                                 
1
 Можливо, деякі, найбільш вдалі на думку автора, п’єси було інтегровано до більш 

пізніх опусів митця, але встановити це сьогодні практично неможливо. 
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політичний та соціокультурний чинники). 1920–1921 рр., трактовані також як 

перехідні між раннім та середнім періодами (за Є. Левкуличем).  

Тенденції пізнього стилю С. Борткевича, виокремлені українським нау-

ковцем, повністю вписуються в характеристику за Н. Савицькою («згасаючий» 

тип): «Паралельно зі зменшенням продуктивності відбувається відчутне зву-

ження спектру жанрових зацікавлень на користь тих, які виявляються най-

більш адекватними втіленню нових світоглядних та художніх установок» 

[124, c. 22], «Рефлексивний погляд переважно концентрується на власному ми-

нулому» [124, c. 14]. Показово, що в останні роки життя С. Борткевич зосереди-

вся на створенні вокальних жанрів: за сім років з’являється більше опусів для 

голосу, аніж за весь попередній час — сім з дванадцяти. Ілюстрацією рефлексії 

можна вважати звернення до власного поетичного тексту в пісні «Befreiung» 

(«Свобода») ор. 72 № 1, використання в циклах значно раніше написаних творів 

(див. параграф 2.2.1. Проблематика датування окремих творів митця), а також 

автоцитати: початкова тема другої частини Фортепіанної сонати № 1 ор. 9, взя-

та за основу пісні «Allein» («Наодинці») ор. 62 № 1, тема зі Скрипкового конце-

рту ор. 22, використана у «Медитації» ор. 63 № 3. На кризові (перехідні) роки 

(середина 1940-х) припадає також Друга світова війна й «поріг старості», який 

особистість здебільшого переживає у 60–70 років [124, c. 18]. 

Розгляд динаміки жанрових уподобань дав змогу виявити ще дві особ-

ливості: якщо протягом 1904–1913 рр. С. Борткевич писав майже виключно 

фортепіанні твори
1
, то в 1914-му з’являється «Колискова» для скрипки і ф-но 

(аранжування фортепіанного етюду ор. 15 № 4) та симфонічна поема «Отел-

ло» ор. 19, а в подальші роки перелік композицій митця поповнюється віоло-

нчельним і скрипковим концертами, а також вокальним циклом на слова 

П. Верлена. Крім того, в межах середнього періоду можна помітити, що про-

тягом 1922–1932 рр. С. Борткевич переважно створює фортепіанні, камерно-

інструментальні та вокальні твори (кульмінацією чого стала поява опери 

                                                 
1
 За винятком вокального циклу ор. 2. 
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«Акробати»), натомість пізніше спостерігається зміщення інтересу в бік 

симфонічної музики — одна за одною з’являються симфонії, оркестрові сюї-

ти та увертюра. Показово, що перша з описаних змін в жанрових зацікавлен-

нях приблизно співпадає із переїздом митця з Берліну до Харкова, а друга — 

із часом його повернення з німецької столиці у Відень. 

Після оприлюднення статті про періодизацію (2019 р.) деякі деталі ди-

наміки композиторської творчості зазнали певних уточнень, що призвело до 

виправлення й оновлення запропонованої в публікації системи. І якщо той 

факт, що «Російські танці» ор. 18 було написано саме для ф-но в чотири ру-

ки, а оркестровано значно пізніше (вірогідно, в Константинополі в 1921 р.), 

лише підтверджує висновок про концентрацію С. Борткевича протягом 1904–

1914 рр. майже виключно на фортепіанній музиці, то свідчення, що низку 

камерних творів
1
 було написано ще у Відні у 1928–1929 рр. [205, c. 40], де-

монструють раніше непомітну тенденцію до звуження жанрового розмаїття в 

другий берлінський період, протягом якого, крім опери та одного вокального 

циклу, було створено виключно фортепіанні опуси — «Балада» ор. 42
2
, «Рап-

содія» ор. 45, «Елегія» ор. 46 та цикли мініатюр ор. 48 і 49. Отже, доцільним 

видається виділення цього відрізку творчого шляху митця в окремий етап, а 

загальна періодизація набуває наступного вигляду:  

1. Ранній період (1904–1922) — відносно проста музична мова та фак-

тура, незначна жанрова варіативність: 

1.1. Перший берлінський етап
3
 (1904–1913) — повне домінування 

фортепіанної музики, вплив мистецького середовища Берліна. 

                                                 
1
 Сюїта для віолончелі соло ор. 41, «Пісні Гафіза» ор. 43 та ліричне інтермецо для 

скрипки з оркестром ор. 44. 
2
 У рукописі вказано інші опусні номери — ор. 42 для ліричного інтермецо та 

ор. 44 для Балади, що значно краще пояснює хронологічну послідовність їх появи. 
3
 Термін «етап», як частина більш масштабного періоду, використаний навмисно, 

щоб уникнути непорозумінь із дослідженнями, які використовують концепцію 

О. Чередниченко — А. Рєзнік, наприклад: другий австрійський період (1933–1952) та дру-

гий австрійський етап середнього періоду (1933–1942). 
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1.2. Харківсько-кримський етап
1
 (1914–1922) — розширення кола 

жанрових та інструментальних зацікавлень зі збереженням му-

зичного мислення, характерного для раннього етапу. Вплив 

українського мистецького середовища. 

2. Середній період (1922–1942) — ускладнення музичної мови, більш 

активне звернення до крупних форм, кульмінацією чого стала поява 

опери та двох симфоній. Настає після «кризи середнього віку», а та-

кож подій Першої світової війни та революції й громадянської війни 

в Російській імперії, після переїзду до Австрії: 

2.1. Перший австрійський
2
 етап (1922–1929) — домінування ка-

мерної музики та творів для сольного інструменту з оркестром. 

2.2. Другий берлінський етап (1929-1933) — звуження жанрових 

інтересів: переважно музика для ф-но, а також опера. 

2.3. Другий австрійський етап (1934–1942)  — пік активності ор-

кестрових жанрів: симфонії, сюїти, увертюра. 

3. Пізній період (1943–1952) — зниження творчої активності, відмова 

від масштабних жанрів, ретроспективні моменти творчості: автоци-

тати, власний поетичний текст у вокальному номері. Розпочинається 

в часи Другої світової війни та під впливом «кризи старості». 

Запропонована нова періодизація, порівняно із варіантом репрезенто-

ваним у статті 2019 р. [168], більш наближена до системи 

О. Чередниченко/А. Рєзнік, але водночас враховує концепцію періодизації за 

Є Левкуличем та нові критерії: психологічні фази розвитку особистості й ди-

наміку жанрових зацікавлень композитора. 

                                                 
1
 Формально етап слід було б назвати Харківсько-кримсько-константинопольський, однак 

надто довга назва, з урахуванням єдиного написаного в Туреччині опусу, навряд чи виправдана. 
2
 Назва «віденський» була б менш точною, адже митець на тривалий час, особливо 

влітку, залишав столицю Австрії для відпочинку в невеликих курортних містечках. 
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2.2.3. Аранжування і транскрипція 

як частина творчої спадщини Сергія Борткевича 

Особливий і наразі малодосліджений напрямок творчої діяльності ком-

позитора складають різноманітні зразки музичного перекладу, серед яких зу-

стрічаються зразки як переосмислення чужих композицій, так і обробки вла-

сних творів. Про деякі з них вже було згадано в параграфі 2.1.3. «Життєвий 

шлях і творчі орієнтири митця», а загальний перелік розміщено в додатку Д. 

Загалом такі твори можна умовно розділити на п’ять різновидів:  

— авторські клавіри (власної опери, симфонічних творів, інструмента-

льних концертів тощо, які більшою мірою мають прикладне значення
1
); 

— ліворучна та дворучна версії низки фортепіанних творів; 

— перекладення і транскрипції фортепіанних творів для камерного ін-

струментального складу (скрипка або віолончель із ф-но, струнний квартет, 

фортепіанне тріо, тощо); 

— фортепіанне перекладення п’єси «Іспанія» (оригінал для скрипки 

та фортепіано); 

— оркестрування фортепіанних творів (включно із оркестровкою су-

проводу до віолончельного циклу та вокальних номерів). 

Очевидно, що перші дві групи мають здебільшого прикладний характер, 

про що, зокрема, зазначав і сам митець, наприклад, у випадку, коли виконав-

ці залучали клавір балетної сюїти «1001 ніч» до своїх концертних програм 

[254]. Три останніх різновиди, навпаки, характеризуються більш-менш зна-

чимим переосмисленням із художніми намірами. На жаль, єдиним свідчен-

ням щодо існування багатьох обробок слугують листи самого композитора, 

або поодинокі анонси виконання таких творів, що значно ускладнює пошуки. 

Зокрема, нам вдалося з’ясувати, що ще протягом раннього, першого берлін-

ського, етапу творчості у 1907 р. С. Борткевич зробив перекладення пісні 

                                                 
1
 Про що, зокрема, зазначає і сам митець, навіть коли виконавці залучали клавір ба-

летної сюїти «1001 ніч» до своїх концертних програм [255]. 
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Е. Ґріґа «Одаліска» (імовірно, для ф-но) [275] та Варіацій Л. ван Бетховена 

для струнного тріо [274]. Крім того, він згадує про існування низки творів 

для терцету жіночих голосів у супроводі ф-но [275], жодних інших відомос-

тей про які віднайти досі не вдалося. 

У газеті «Утро» від 13 лютого 1908 р. було анонсовано виконання мит-

цем власної транскрипції «Вальсу квітів» з балету «Лускунчик» 

П. Чайковського 23 березня того ж року [135]. Втім, враховуючи відсутність 

згадок про твір у подальших анонсах і рецензіях, можливо, це повідомлення 

було помилковим. Відомо, що іншу фортепіанну транскрипцію 

С. Борткевича — «Марш Чорномора» з опери М. Глінки «Руслан і Людми-

ла», виконував П. де Конн на радіо Відня 07 січня 1937 р. [373]. Встановлено, 

що в архіві Товариства Борткевича зберігалися ноти кількох пісень митця із 

різних опусів у супроводі камерного оркестру, а також транскрипції «Ноктю-

рну» з ор. 24 (для лівої руки) та фіналу з оркестрової «Радісної сюїти» ор. 57 

(для ф-но у дві руки), названого «Марш до остаточного визволення Австрії» 

[536]. Крім того, в архівах віденського видавництва Doblinger
1
 зберігаються 

рукописи трьох п’єс для струнного квартету (аранжування фортепіанних 

прелюдії з ор. 33 та двох п’єс із «Югославської сюїти» ор. 58) та сольної пар-

тії Прелюдії № 1 з ор. 66 у перекладі для віолончелі з ф-но. 

Окремо варто вказати на існування низки прижиттєвих аранжувань 

творів С. Борткевича іншими музикантами та композиторами: Л. Венінґером, 

Л. Цайтльберґером, Ю. Данчаком, Р. Ферхоґ, Й. Неметі тощо. І хоча вони 

створювалися за погодженням із митцем, їх, все ж, варто розглядати переду-

сім як складову частину творчої спадщини відповідних аранжувальників. 

Оскільки частина нотного матеріалу перекладених композитором тво-

рів на сьогодні вважається втраченою, проводити узагальнення щодо цього 

напрямку творчої діяльності митця доволі складно. Але після вивчення прик-

ладів, що збереглися, можна підсумувати, що С. Борткевич здебільшого об-

                                                 
1
 Віднайдені М. Генбурі-Балланом. 
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межувався тембральними, фактурними та регістровими видозмінами, зали-

шаючи форму та мелодику недоторканими (за виключенням «Колискової» 

для скрипки з ф-но
1
, де партія солюючого інструменту абсолютно нова, тоді 

як супроводом виступає фортепіанний етюд ор. 15 № 4). 

2.2.4. Втрачені твори Сергія Борткевича 

В архівних матеріалах — друкованих програмах концертів, історичній 

періодиці та епістолярній спадщині митця, про його загублені або знищені ру-

кописи можна знайти чимало інформації, яка довгий час залишалася фактично 

поза увагою дослідників. Залучення таких відомостей до музикознавчого дис-

курсу дозволить відтворити історію написання згаданих композицій, відобра-

зити особливості художнього задуму та ключові віхи їхнього сценічного жит-

тя, а отже, значно розширити обрії сучасного борткевичезнавства. 

2.2.4.1. Концерт для фортепіано з оркестром ор. 1. Враховуючи, що 

партитуру фортепіанного концерту ор. 1 знищив сам композитор [205, c. 38], 

єдиним можливим способом дослідити особливості композиції твору є ви-

вчення рецензій з газет початку ХХ ст.. Світову прем’єру твору в Берліні у Бе-

тховенському залі Старої Філармонії 02 квітня 1906 р. виконував сам 

С. Борткевич у супроводі Берлінського філармонійного оркестру під орудою 

Авґуста Шаррера [350; 353]. Виступ отримав щонайменше дві рецензії. Пер-

ша, у «Berliner Börsenzeitung» від 06 квітня 1906 р., стверджує: «Пан Бортке-

вич зіграв <…> одночастинний фортепіанний концерт власного авторства, 

старанний, достойний поваги твір, ясний і чіткий за формою та, хоч і не ви-

значний, але досить цікавий. Він написаний у серйозній тональності сі мінор, і 

нагадує за композицією ля мажорний концерт Ліста. Середній розділ — 

Andante cantabile — Allegretto scherzando — Andante — дуже атмосферний, 

справляє чудовий ефект, далекий від завершального епізоду Tempo marziale. 

Блискуче виконаний твір отримав жваве схвалення публіки» [472]. Другий, 

                                                 
1
 Детальніше див.: параграф 3.5.2. 
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значно лаконічніший, огляд було опубліковано в «Berliner Volkszeitung» 

08 квітня 1906 р.. Критик характеризує Концерт ор. 1 С. Борткевича як «цілком 

мелодійний та привабливий твір, що був чудово виконаний» [183]. Дві рецензії 

на виконання концерту в Харкові в 1908 р. авторства професора Харківського 

університету П. Ріттера під псевдонімом «Ріголетто» та В. Сокальського, що 

підписався як «Дон-Дієз», вже були висвітлені в дисертації О. Чередниченко 

[154, c. 239–244]. Обидва автори відзначили тяжіння до лістівської концепції 

жанру, значну долю віртуозності сольної партії при загальному домінуванні 

оркестру та особливо вдалий середній епізод: «мелодійне Andante, в яке легким 

весняним вітерцем проникає грайливе Scherzando» [25]. 

Представлена в рецензіях інформація дозволяє відновити деякі деталі 

творчого задуму С. Борткевича. Написана в одночастинній формі, композиція 

з її епізодами відповідала традиційному циклу з трьох частин — швидко-

повільно-швидко. Ліричний середній розділ було написано у тричастинній 

формі Andante cantabile — Allegretto scherzando — Andante, а тріумфальний 

фінал Tempo marziale, очевидно, мав відношення до жанру маршу з його ти-

повими характеристиками — дводольний метр, стримано швидкий або помір-

ний темп, чітка ритміка тощо. Перший епізод концерту залишається білою 

плямою, хоча найімовірніше, він був написаний у швидкому темпі, в контрасті 

з наступним Andante, та, можливо, у формі сонатного allegro. Соліста супро-

воджував повний склад симфонічного оркестру із використанням мідної духо-

вої секції (валторни, труби, тромбони та туба) та ударних. Тональний план та-

кож невідомий, крім основної тональності твору — «серйозного» патетичного 

сі мінору. У списку творів С. Борткевича, що його склав сам митець, зазначе-

но, що композитор використав деякі теми зі свого знищеного першого опусу в 

процесі створення ліворучного фортепіанного концерту ор. 28. На жаль, не-

можливо встановити, який тематичний матеріал цей концерт успадкував від 

свого попередника, але враховуючи, що ор. 28 також має епізоди Allegretto та 
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Andante cantabile, що кореспондують із найбільш вдалим середнім розділом 

ор. 1, імовірно, що саме цей матеріал може бути спорідненим для обох творів. 

2.2.4.2. Опера «Акробати» ор. 50. До цього часу музикознавці фактич-

но ігнорували найбільший твір Сергія Борткевича — оперу «Акробати» 

ор. 50. Незважаючи на те, що в архіві Товариства Борткевича у Відні зберіга-

лися партитура, три клавіри та комплект партій [536], нічого з перераховано-

го дотепер не віднайдено. Однак, навіть якщо ноти цієї композиції й досі від-

сутні, архівні матеріали дозволяють відновити багато деталей — сюжет, пер-

сонажів, стилістичні особливості тощо. 

В оригінальній новелі Герман Банґ, данський письменник-імпресіоніст, 

у творчості якого спостерігаються натуралістичні тенденції: «у притаманній 

йому імпресіоністичній манері зображує історію повітряних акробатів, де пе-

реплітаються кохання, ревнощі, смерть» [48, с. 88]. 

Перший епізод новели описує циркове шоу з родзинкою програми — 

виступом трупи «Чотири дияволи». В ньому також представлено головних 

героїв та зображено типовий для артистів кінець дня після вистави. Другий 

розділ зосереджений насамперед на любовних почуттях і розгубленості Фрі-

ца, який не може повірити, що багата і знатна дама може зацікавитись прос-

тим акробатом. Третій епізод — це спогади напарниці Фріца на ім’я Еме: ре-

троспектива життя головних героїв від дитинства, коли бабуся двох сиріт, 

Фріца та Адольфа, продала їх батечку Чеккі до циркової трупи. Разом із дво-

ма сестрами Еме та Луїзою вони стали танцюристами, а згодом — акробата-

ми. Еме завжди підтримувала Фріца, особливо під час кризи, коли стало зро-

зуміло, що вони як звичайні танцівники втратили інтерес з боку публіки, тож 

Фріц тому запропонував друзям оволодіти мистецтвом повітряної акробати-

ки. Разом четвірка героїв виконувала найнебезпечніші трюки на трапеціях 

під куполом цирку, що привело її до успіху та слави. Четвертий розділ повер-

тає читача до Фріца, який відкидаючи будь-які сумніви, віддався своїм по-

чуттям у будуарі своєї коханої. З п’ятої частини новели зрозуміло, що він че-
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рез слабкий стан організму вже не спроможний належним чином виконувати 

акробатичні трюки. У наступному епізоді, вночі, Фріц, перебуваючи у глибо-

кому відчаї, вночі вирішує помститися і зганьбити свою спокусницю. Але 

дорогою до неї він розуміє, що насправді відчуває лише звичайну пристрасть 

та бажає плотського кохання. Еме, яка шпигувала за Фріцем, мучать ревнощі, 

її життя зруйновано. В останній частині роману, під час урочистого бенефісу 

їхньої групи, вона відчіпляє кріплення — і Фріц падає з карколомної висоти, 

а Еме стрибає за ним назустріч своїй смерті. 

Сюжет Г. Банґа був надзвичайно популярним на початку ХХ ст.. Понад 

300 примірників першого, 35-хвилинного данського фільму «De fire djævle» 

(1911, режисери Р. Дінсен та А. Лінд [556]) було продано протягом перших 

кількох місяців після його прем’єри. Жорж Садуль у своїй «Загальній історії 

кіно» стверджує [125, с. 123–124]: стрічка була настільки популярною в Ро-

сійській імперії, що протягом наступних років за новелою Г. Банґа було ви-

пущено два інших фільми, один із яких — мультфільм-пародія (1913, Вла-

дислав Старевич). У Німеччині в 1920 р. А. Зандберґ зняв фільм «Бенефіс чо-

тирьох дияволів» (Die Benefiz-Vorstellung der vier Teufel [369]). У 1927 р. в 

Голлівуді Ф. Мурнау створив німу кінострічку «4 диявола», яку згодом кіль-

ка разів модифікували, наприклад після допрем’єрного показу змінили фінал. 

Прем’єра другого видання кінострічки — озвученого та з третім варіантом 

фіналу (проти волі Ф. Мурнау) — відбулася в 1929 р.; Німецька цензура та-

кож скоротила деякі сцени (99 хв. замість оригінальних 106 хв.) [172]. Врахо-

вуючи, що С. Борткевич почав працювати над лібрето своєї опери ще в 

1923 р. [228], існує велика ймовірність впливу на нього саме фільму 

А. Зандберга, хоча композитор міг переглянути й попередні екранізації — в 

Німеччині або відвідуючи Батьківщину. Маючи, станом на 1929 р., нариси 

лібрето опери, він також не міг не зацікавитись фільмом Ф. Мурнау. 

Однак 24 серпня 1932 р. композитор повідомив про раптову зміну пла-

ну — відтепер його оперу слід називати «Акробати», а з новелою Г. Банґа він 
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не хоче мати нічого спільного. На той час незавершеними залишалися близь-

ко 12–15 хвилин матеріалу, решта — оркестрова партитура, клавір та лібрето 

— була готова [306]. Згодом С. Борткевич розкрив причини таких раптових 

змін. Він зізнався, що мав намір використати відому назву екранізованої кни-

ги в рекламних цілях, але зіткнувся з опором, напевно пов’язаним із правами 

на постановку такої популярної новели. Композитору довелося змінити титул 

опери, імена героїв та деякі слова в лібрето, хоча загальний діапазон подій 

залишився незмінним [242]. Отже, попереднє твердження митця про те, що 

його опера не матиме нічого спільного з новелою Г. Банґа, радше було емо-

ційною реакцією, а не реальним планом переосмислити сюжет твору. 

Інформація з архівних матеріалів, зіставлена з оригінальною новелою 

дає змогу відновити імена персонажів опери С. Борткевича «Акробати». У 

листі до Г. ван Далена від 30 липня 1933 р. композитор називає головних пе-

рсонажів свого твору — тенора, сопрано та альт (Макс, Рене та Графиня) 

[249], які, очевидно, є аналогами Фріца, Еме та Благородної дами. Імена двох 

інших дійових осіб — баритон Іван та друге сопрано Лулу (у романі — 

Адольф і Луїза), а також прізвище графині — Кастельфорте, були відновлені 

з анонсів радіотрансляції у Відні, що відбулась 03 лютого 1937 р. [516]. 

Оскільки лібрето опери й досі не знайдено, важко сказати, наскільки сюжет 

С. Борткевича відрізняється від першоджерела. Сценічна постановка або кіно-

зйомки допускають кілька підходів: можна використати оригінальну послідов-

ність епізодів новели, можна змінити їхній порядок, щоб розмістити події у хро-

нологічній послідовності, а можна передати спогади Еме про дитинство як істо-

рію, розказану від першої особи. Оскільки відомо, що Г. Шойфлер 05 березня 

1951 р. виконувала на концерті Товариства Борткевича кілька номерів з опери 

ор. 50, серед яких «Розповідь Рене» з першого акту [380], композитор, імовірно, 

використав саме третій підхід, який є найбільш вдалим для оперної постановки, 

адже дозволяє уникнути потреби в додаткових дитячих персонажах. 
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Опис другого акту опери «Акробати» С. Борткевич залишив в одному з 

листів: «[Другий акт], після тривалої оркестрової Прелюдії до Ночі кохання, 

містить довгий ліричний любовний дует (альт і тенор), який посередині пе-

реривається Серенадою (баритон <Іван> з хором), і, нарешті, закінчується 

драматичною появою Рене (сопрано) із пристрасним оркестровим фіналом» 

[249]. Показово, що в романі Адольф (прототип Івана), хоча й засуджує сто-

сунки брата, вирішує не втручатися в події. Отже, «Серенада баритону» є до-

волі значним відхиленням від літературного джерела. А от із назви номеру 

«Поява Рене» незрозуміло, чи остання розкриває свою присутність закоха-

ним, чи з’являється перед аудиторією шпигуючи за Максом та графинею, 

тобто залишаючись невидимою для інших дійових осіб. 

На жаль, опис двох інших актів опери — першого та третього — не 

зберігся, хоча Борткевич згадував, що там є арії для сопрано, тенора та бари-

тона, а також квартет, терцет і балетна музика. Хор представлений в усіх 

трьох актах, але виконує, скоріше, ілюстративну функцію [249]. Список ви-

конаних на віденському радіо в 1937 р. номерів опери, що був опублікований 

у роботі Е. Пауль [512, c. 104], підтверджує опис самого композитора: прису-

тні арії, дуети, квартет та балетна музика — бракує лише терцету. Проте цьо-

го недостатньо, щоб повною мірою оцінити паралелі та відмінності між ліб-

рето опери й літературним першоджерелом. Найімовірніше події третього 

акту передають епізод останнього бенефісу «Чотирьох дияволів» у новелі, 

тоді як перший акт виконує експозиційну функцію. 

Цінною характеристикою музичного матеріалу опери є опис
1
, опублі-

кований в анонсі журналу «Радіо Відня» від 29 січня 1937 р.: «Трьохактна 

опера "Акробати" на власний текст, написана під опусним номером 50, є од-

нією з останніх робіт ювіляра. Борткевич не належить до "Молодої російсь-

кої школи", заснованої Балакірєвим, Римським-Корсаковим і Мусоргським, 

натомість представляє стиль, що більше тяжіє до романтизму, де потуж-

                                                 
1
 Який, можливо, написав сам С. Борткевич. 
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ний мелодійний потік супроводжується сильним почуттям форми. Це та-

кож відображено і в опері "Акробати", що має номерну структуру із закруг-

леними за формою сольними піснями, дуетами, терцетами та ансамблевими 

епізодами, з майже повною відмовою від речитативних партій, але з вису-

нутими на передній план привабливими мелодійними структурами. У музич-

ній драмі Борткевич значно наближається до веризму, але не без надання 

широкого розмаху ліричному елементу. Ретельно виписаний оркестр відіграє 

важливу роль, супроводжуючи сценічну дію, співаків, а також втручаючись 

самостійно, найефективніше у великій Прелюдії до другої дії, що вказує на 

настрій весняної ночі у світлі місяця» [542, c. 4]. Описаний романтичний 

стиль С. Борткевича — іноді пов’язаний, але ніколи не ідентичний «Могутній 

купці» та іншим композиторам петербурзької школи — характерний для всієї 

його музичної спадщини, а згадка про веризм є досить цікавою і значущою 

для розуміння творчих орієнтирів митця. 

2.2.4.3. Речитації. У листах С. Борткевича до Г. ван Далена композитор 

згадує дві речитації — «Schlaflied für Miriam» («Колискова для Міріам») на 

слова Ріхарда Бер-Гофмана та «Herbstblumen» («Осіннє листя») із текстом 

Гільдеґард Страдал [297]. Вивчення архівних програм Віденського 

Konzerthaus дозволило встановити, що композитор не створював нової музи-

ки для супроводу декламування поетичного тексту, а використав два свої ві-

домі, опубліковані твори — «Consolation» («Втішання») ре-бемоль мажор 

ор. 17 № 4 для вірша Р. Бер-Гофмана та «Pensée lyrique» («Лірична думка») 

ор. 11 № 2 для поезії Г. Страдал [430]. Два інші твори, виконані у Konzerthaus 

04 березня 1923 р. — «Пригода маркіза де Браншонна» та «Казка з порцеля-

ни» — раніше вважалися фортепіанними п’єсами без опусного номеру [134, 

c. 134]. Але друкована програма згаданого концерту, отримана нами з архіву, 

доводить, що обидва твори знову-таки були речитаціями текстів австрійсько-

го письменника Е. Вайля [185]. На жаль, зараз неможливо встановити, які 

твори С. Борткевича були використані для супроводу. 
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2.2.4.4. Вокальний цикл ор. 47. З шести втрачених на сьогодні пісень 

ор. 47 вдалося ідентифікувати й таким чином «віднайти» щонайменше одну 

— «Heimatsbild» («Рідна картина») ор. 47 № 3 на слова К. Бальмонта. 

З’ясувалося, що С. Борткевич після Другої світової війни змінив її назву на 

«Kriegsbild» («Воєнна картинка»). Твір із такою назвою виконували на кон-

цертах у Musikverein 12 червня 1946-го [402] та 22 жовтня 1947 р. [409]. У 

програмі концерту Товариства Борткевича від 08 січня 1951 р. «Kriegsbild» 

зазначено саме як одну з пісень ор. 47 [381]. Рукопис композиції раніше було 

знайдено у фондах Австрійської національної бібліотеки
1
, однак раніше тоді 

її ідентифікували як пісню без опусного номеру. Оскільки в нотах поряд із 

німецьким міститься російський текст, його вдалося порівняти із оригіналь-

ним віршем К. Бальмонта: 

«Родная Картина»  «Военная картинка» 

Стаи птиц. Дороги лента.  Стая птиц. Дороги лента. 

Повалившийся плетень.  Провалившийся плетень. 

С отуманенного неба  С отуманенного неба 

Грустно смотрит тусклый день.  Грустно смотрит тусклый день. 

Ряд берез, и вид унылый  Ряд берез, и вид унылый 

Придорожного столба.  Придорожного столба. 

Как под гнетом тяжкой скорби,  Как под гнетом тяжкой скорби, 

Покачнулася изба.  Покачнулася изба. 

Полусвет и полусумрак,—  Полусвет и полумрак,- 

И невольно рвешься вдаль,  И невольно рвешься вдаль, 

И невольно давит душу  И невольно давит душу 

Бесконечная печаль.  Бесконечная печаль.  

Таким чином, оскільки вкрай малоймовірно, що композитор написав 

дві різні пісні з різними назвами, використовуючи при цьому один і той са-

мий поетичний текст, можна зробити висновок: твір «Kriegsbild» — третій 

номер з ор. 47, відомий також як «Heimatsbild». 

                                                 
1
 Сигнатура: Mus.Hs.33163 MUS MAG. 
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Інша пісня, інформація про яку в різних джерелах є досить суперечли-

вою — «Nirvana» («Нірвана») ор. 47 № 4. Автор відомого вірша з такою на-

звою — поет Д. Мережковський. Однак С. Борткевич у недатованому листі 

до Г. Анквіч-Клеговена вказує, що «Nirvana» написана на слова А. Федорова 

[214]. Цікаво, що вірш останнього — «Шарманка», С. Борткевич використав 

у пісні «Einsamkeit» («Самотність») для голосу в супроводі струнного оркес-

тру. Той самий текст
1
 фігурує й у програмці концерту Musikverein від 

15 грудня 1947 р., щоправда як слова до пісні С. Борткевича «Der Leiermann» 

(«Шарманщик») з ор. 47 [437]. Втім у загальноприйнятому переліку номерів 

циклу на вірші російських поетів ор. 47 (див. додаток Г) такого твору немає. 

Безумовно, можна припустити, що і програмка концерту 15 грудня 1947 р., і 

згаданий вище лист С. Борткевича містять хибні свідчення. Однак припу-

щення, що мова йде про одну й ту саму пісню, яку іноді підписували оригі-

нальною назвою «Nirvana», в інших випадках за назвою вірша — «Der Leier-

mann», тоді як аранжування для струнного оркестру композитор переймену-

вав на «Einsamkeit», дає змогу розв’язати всі перераховані вище суперечнос-

ті. Остаточно підтвердити або спростувати висунуту гіпотезу можна буде 

лише маючи ноти ор. 47 або хоча б програмку концерту з опублікованим тек-

стом «Nirvana», що дозволить порівняти його із «Der Leiermann». 

2.2.4.5. Камерно-інструментальні твори. Незважаючи на відсутність 

опису втрачених камерних композицій Сергія Борткевича, програми та анон-

си концертів дають змогу відновити назви окремих частин таких творів та 

порівняти їх із типовою структурою циклу. Більш детальний аналіз стане 

можливим лише після виявлення місцезнаходження нотного тексту або при-

наймні розгорнутих описових рецензій на їх виконання. 

У своїй Сонаті  для  віолончелі  та  фортепіано  ор. 36  

С. Борткевич тяжіє до переосмислення традиційного тричастинного циклу. 

                                                 
1
 Автором тексту в програмці помилково вказано А. Чехова [437]. Останній, у листі 

до О. Кніппер-Чехової, дійсно процитував і високо оцінив вірш «Шарманка», але при 

цьому вказав, що автором є його шанувальник — А. Федоров [155]. 
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Перша частина — Allegro moderato — ймовірно, була написана у сонатній 

формі. Для другої, замість повільної ліричної основи, митець використовує 

відносно рухливе та жваве Allegretto con moto. Фінал реалізовано як тему з 

варіаціями [495] — і це, схоже, єдиний приклад зазначеної форми в усій твор-

чій спадщині композитора. Ще один камерний твір того ж періоду, Тріо  

для  скрипки,  віолончелі  і  фортепіано  ор .  38 , ілюструє іншу тенде-

нцію. Випуск журналу «Радіо Відня» від 18 січня 1935 р. містить коротку 

статтю про композитора зі стислим описом твору: «Тріо, мабуть, старше 

<за віолончельну сонату ор. 36>, але нещодавно було серйозно перероблене. 

Воно має чотири частини: перша переважно лірична
1
, друга проявляє хара-

ктер, що цілком можна назвати по-лицарськи благородним, третя елегійна, 

а остання драматична. У фінал органічно вплітається російська церковна 

тема, що належить до Великодньої літургії» [540]. В тому ж випуску жур-

налу можна знайти інформацію про тональність цієї композиції, написаної в 

до мінорі, та темпові вказівки чотирьох частин, які кореспондують із симфо-

нічним циклом: Allegro assai — Scherzo vivace — Romanza. Andante — Al-

legro deciso [495]. Показово, що використання скерцо як другої частини та 

мелодійного романсу як третьої цілком відповідає структурі обох його сим-

фоній, написаних значно пізніше, а отже, Тріо ор. 38 можна вважати першим 

продуктивним кроком С. Борткевича на шляху освоєння традиційного чоти-

ричастинного симфонічного циклу. Цікава також згадка про мотив із правос-

лавної пасхальної літургіки, що явно співвідноситься із середнім розділом 

третьої, повільної частини Другої фортепіанної сонати ор. 60 митця — епізод 

Religioso із цитатою наспіву «Христос воскрес із мертвих» у дещо видозмі-

неному ритмі (див. додаток В). 

Однією з найзагадковіших композицій С. Борткевича є Сюїта  для 

в іолончелі  соло ор. 41 . Автор не згадує про цей твір у своєму листуван-

ні. Жодних свідчень про його виконання знайти також поки не вдалося. Од-

                                                 
1
 Що є ілюстрацією розвитку композитором романтичної тенденції до ліризації му-

зичного матеріалу (Т.Я.). 
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нак у переліку творів від А.К.М.
1
 навіть вказано назви частин сюїти — низка 

п’єс із танцювальною жанровою основою [532] (див. додаток Г). Цікаво, що, 

крім характерних для творчості С. Борткевича мазурки та вальсу, митець 

включив до циклу танго — єдиний зразок жанру в його музичній спадщині. 

2.2.4.6. Твори для фортепіано. Кореспонденція та анонси концертів 

дозволяють отримати додаткові відомості й про втрачені фортепіанні компо-

зиції С. Борткевича. У листі до Г. ван Далена від 28 липня 1931 р. митець зга-

дував, що створив «Листок з альбому» та «Епіталаму» [241], які в списку тво-

рів від А.К.М. вказано як Дві п’єси для фортепіано ор. 49 [532, c. 2]. Відомо, 

що Епіталаму (весільну пісню) ор. 49 No.2 німецький піаніст Мартін Порцкі 

грав у Данцизі (Ґданську) із ретрансляцією на радіо Кеніґсберґа, а в анонсі ви-

ступу міститься вказівка «для лівої руки» [389, c. 26]. Інший німецький піа-

ніст, Рудольф Горн, який не мав правої руки, протягом 1934–1936 рр. також 

неодноразово виконував
2
, очевидно, ту ж саму «Епіталаму», хоча й без вказів-

ки опусного номеру. Світова прем’єра твору відбулася 16 червня 1934 р. на 

радіо Берліна [388, c. 29]. Враховуючи, що п’єси ор. 49 так і не було опубліко-

вано, що їх рідко виконували, і що композитор не включив їх до власного пе-

реліку творів [277], існує ймовірність, що С. Борткевич в 1947 р. опублікував 

ту ж саму «Епіталаму» для лівої руки як п’єсу з ор. 65 (див. додаток Г). 

П’єса для фортепіано «Думка» (Andantino), згадана у списку Товарист-

ва Борткевича [536], можливо, була дворучною версією композиції Andantino 

№ 4 із ор. 31, яку в оригіналі було написано для ф-но в чотири руки. Твір корес-

пондує із традиційним для української романтичної традиції жанром, представ-

леним у творчості Миколи Лисенка, Владислава Заремби та інших композито-

рів [64, с. 49]. Четвертий номер з ор. 31 було названо «Думка» і в оркестровій 

версії в аранжуванні Л. Цайтльберґера, опублікованому в 1941 р. [501, c. 1 (22)]. 

                                                 
1
 Міститься у листі А. Руперта (працівника А.К.М.) до П. Кука [532]. 

2
 Зокрема, 16 червня 1934 р. [388, c. 29], 24 серпня 1934 р. [390, c. 27], 25 грудня 

1935 р. [391, c. 39] та 06 жовтня 1936 р. [392, c. 34]. 
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Наведена інформація, хоча й не може порівнюватися із повноцінним 

музикознавчим аналізом нотного тексту, все ж дає змогу привнести нові 

штрихи до загальної картини творчої діяльності митця, його підходу до реа-

лізації жанрових канонів та переосмислення з часом власних композицій. До-

водиться сподіватися, що з часом стануть доступними й інші архівні матеріа-

ли, які зможуть доповнити наведену в цьому параграфі інформацію, та, мож-

ливо, допоможуть відшукати втрачені манускрипти С. Борткевича. 
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РОЗДІЛ 3. 

СКРИПКОВІ ТВОРИ СЕРГІЯ БОРТКЕВИЧА 

3.1. Концерт для скрипки з оркестром ор. 22 

3.1.1. Еволюція жанру скрипкового концерту 

Інструментальний концерт виокремився в самостійний жанр європей-

ської музичної традиції наприкінці XVII ст.. На відміну від жанру сонати він 

допускав значно більшу різницю в статусі та рівні підготовки між виконав-

цями (солістами та групою супроводу). В Італії сформувалися дві моделі ін-

струментального концерту, що проіснували до кінця епохи бароко — римсь-

ка (приклади можна знайти у творчості А. Кореллі, Дж. Валентіні, 

П. Локателлі тощо) та північно-італійська (характерна для Болоньї, Мілану, 

Венеції — твори Дж. Тореллі, Дж. Тальєтті, Т. Альбіноні та ін.). У першій 

моделі, зразки якої називають concerto grosso, основу інструментального 

складу формувала група кончертіно — дві скрипки, віолончель
1
 і контінуо 

(щонайменше один інструмент здатний відтворювати акорди — орган, кла-

вір, арфа, лютня, теорба тощо із можливим підсиленням басового голосу ін-

струментами відповідного регістру), що підкреслює його спорідненість із 

жанром тріо-сонати. Солістів доповнювала більша група музикантів ріпіено, 

яку формували з тих самих інструментів, що й кончертіно, допускаючи, втім, 

кілька виконавців на одну партію. Північно-італійський концерт, натомість, 

мав вигляд чотиричастинної оркестрової композиції, у якій за необхідності зі 

складу виокремлювалася скрипка або віолончель соло. Розповсюдженим ти-

пом такого твору став concerto a 5 (концерт вп’ятьох) — композиція для 

скрипки соло, першої та другої скрипок, альта й віолончелі з групою конті-

                                                 
1
 Віолончель також можна трактувати як інструмент групи контінуо, відповідальної 

за відтворення гармонічної основи музичного матеріалу, однак проведення в басовому 

голосі самостійного тематизму матеріалу вказує на доцільність його виокремлення у ста-

тус ще одного соліста кончертіно. 
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нуо [352, c. 242]. Отже, якщо римський концерт фактично трактував ріпіено 

як розширення групи кончертіно, то в північно-італійському саме солістів 

можна назвати похідними. Цікаво, що жанр concerto grosso не зміг зацікавити 

митців класико-романтичної доби і відродився лише у ХХ ст., натомість ево-

люція північно-італійської моделі призвела до появи сольного інструмента-

льного концерту — одного з провідних жанрів подальших кількох століть. 

В опублікованій у Венеції в 1700 р. збірці Т. Альбіноні «Симфонії та 

концерти» ор. 2 італійський композитор продемонстрував тенденцію до ви-

користання у північно-італійській моделі жанру тричастинного циклу (швид-

ко — повільно — швидко) замість чотиричастинного. В концертах ор. 5 

(1707 р.) він поєднав епізоди соло із поліфонічними розділами фугато, а та-

кож запропонував зразки ліричної повільної частини замість традиційної для 

них хоральної фактури. Але справді революційними стали збірки іншого ве-

неціанця — А. Вівальді, починаючи з “L’estro armonico” ор. 3, опублікованої 

в 1711 р., тенденції якої було розвинено та викристалізувано в наступних 

опусах. Для частин циклу стала регулярно використовуватися рітурнельна 

форма. Рітурнелем називався повторюваний епізод, що виконувався повним 

складом виконавців і експонував основний музичний тематизм частини. Між 

рітурнелями виконувалися епізоди соліста або солістів у фактурно прозорому 

(ненасиченому) супроводі, які репрезентували контрастний до основного ма-

теріал і в яких відбувалися модуляції та варіювання тематизму. Кількість ре-

френів не регламентувалася — у повільних частинах їх могло бути лише два
1
, 

тоді як у швидких можна зустріти від чотирьох до шести рітурнелів, зазвичай 

із тональним та ладовим контрастом. Оскільки вкупі із концертами для кіль-

кох інструментів А. Вівальді написав низку творів для одного соліста, найча-

стіше — скрипаля, із розвиненою самостійною віртуозною партією, саме йо-

го прийнято вважати засновником жанру скрипкового концерту. В нього ж у 

деяких концертах спостерігається наближення стилістики повільної частини 

                                                 
1
 Таким чином, частину фактично було написано у тричастинній репризній формі. 
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до моделі, притаманній оперній арії [352, c. 243]. Надалі модель підхопили 

інші композитори доби бароко — Дж. Тартіні, Й. Пізендель, Й. С. Бах, 

Ж. М. Леклер та інші. П. Локателлі у своїй збірці концертів ор. 3 (1733 р.) ви-

користав більш розгорнуті початкові рітурнелі, що можуть вважатися предте-

чею оркестрового вступу концертів класичного періоду, а також розмістив не-

звично віртуозні та масштабні для свого часу каденції — розділ, де соліст без 

супроводу має змогу продемонструвати рівень свого володіння інструментом. 

У скрипковому концерті доби класицизму склад оркестру розширюєть-

ся за рахунок духової секції, а замість рітурнельної поступово закріплюються 

нові форми: сонатне алегро із подвійною експозицією (спочатку головна та 

побічна партії проводяться в основній тональності в оркестрі, після чого со-

ліст експонує їх у традиційному тоніко-домінантовому співвідношенні) у пе-

ршій частині та рондо у фіналі — тобто, відбувається зближення жанрового 

інваріанту концерту із сонатно-симфонічним циклом
1
. Основна каденція ро-

зміщується після репризи перед кодою. Італійський скрипаль і композитор 

хорватського походження Дж. Джорновікі (І. Ярновіч) у своїх концертах пос-

лідовно трактує повільну частину циклу як романс [352, c. 247].  

Втім щодо структури першої частини можна знайти й інше трактуван-

ня, що визначає її як значне переосмислення барокової рітурнельної компо-

зиції, свого роду гібридизацію останньої із формою сонатного алегро. Оркес-

тровий однотональний двотемний рітурнель змінюється сольним епізодом, 

що експонує початкову тему в основній тональності, а далі модулює в тона-

льність домінанти, в якій виконується друга тема. Після другого, дещо видо-

зміненого та скороченого рітурнелю, розміщено розробковий епізод соліста. 

Частина завершується завершальним рітурнелем, який переривається каден-

цією. Зразки скрипкового концерту класичної доби можна знайти у творчості 

К. і А. Стаміців, М. і Й. Гайдна, Й. Мисливечека, В. Моцарта. У творчості 

останнього можна відзначити зростання ролі оркестру, який не лише супро-

                                                 
1
 Характеристику сонатно-симфонічного циклу розміщено в наступному підрозділі 

(див.: с. 163). 
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воджує соліста, але й бере участь у діалозі з ним, а інколи й поєднує в собі 

функції про- та антагоніста [352, c. 250]. 

Наприкінці XVIII — початку XIX ст. викристалізовуються два основні
1
 

різновиди жанру концерту — віртуозний та симфонізований [29, с. 15; 352, 

c. 251]. Перший ставив за мету не просто показати високий виконавський рі-

вень соліста, а перевершити при цьому найсміливіші очікування публіки, вра-

зити її. Звідси широке використання найрізноманітніших технічних прийомів: 

подвійних нот і акордів, штрихів і штрихових комбінацій, пасажів і мелізмати-

ки, часто бравурний характер першої частини. Характерною, визначальною 

рисою концертів цього різновиду є наявність епізодів, в основу композиційної 

ідеї яких покладений один або кілька таких прийомів, що експонуються та ва-

ріюються в різних тональностях і регістрах. Партія оркестру у віртуозних кон-

цертах іноді зводилася до простого, якщо не сказати примітивного, акомпане-

менту солістові, а також до виконання кількох епізодів, під час яких соліст го-

тується до наступного соло. Серед ранніх зразків віртуозного скрипкового 

концерту можна назвати твори П. Роде, Р. Крейцера, Дж. Б. Віотті, традиції 

яких було продовжено Л. Шпором і Ш. де Беріо. Вінець технічної винахідли-

вості — композиції Н. Паганіні, написані у першій третині XIX ст., де 

з’являються подвійні флажолети, піцикато лівої руки, паралельні децими, фі-

нгеровані октави, гра на одній струні тощо. Паралельно у подібній манері 

компонує і польський віртуоз К. Ліпінський. Нову манеру підхопили наступ-

ні покоління скрипалів-композиторів — А. В’єтан, Г. Ернст, Г. Венявський 

(Концерт № 1), О. Львов, а згодом Й. Йоахім, К. Ґольдмарк, М. Карлович.  

Одним з перших зразків симфонізації концерту можна вважати Скрип-

ковий концерт ор. 61 Л. ван Бетховена, написаний у 1806 р.. Такі твори від-

                                                 
1
 Деякі твори, такі як Концерт № 8 «У формі вокальної сцени» ор. 47 (1814 р.) 

Л. Шпора,  Іспанська симфонія ор. 21 (1874 р.) та Російський концерт ор. 29 (1879 р.) 

Е. Лало, іноді викремлюють в окремий, «програмний» різновид [352, c. 251]. Існує також 

низка «учнівських» концертів — відносно невеликих та технічно нескладних творів, що 

використовуються майже виключно в навчальному процесі, зокрема, твори О. Рідінга, 

Ф. Зейца тощо. 
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значаються масштабністю та значною роллю оркестру в розкритті музичного 

тематизму, що, втім, не виключає наявності технічно складної, віртуозної 

партії соліста. Оскільки за життя Л. ван Бетховена його ор. 61 не отримав на-

лежного визнання й не дуже вплинув на творчість сучасників, перша полови-

на XIX ст. залишалася добою домінування віртуозного концерту, хоча деякі 

твори Л. Шпора й відзначаються тенденцією до ліризації та симфонізації [29, 

с. 15; 352, c. 253]. Однак Ф. Мендельсон у загалом віртуозному скрипковому 

концерті ор. 64, написаному в 1844 р., тяжіє до підкорення технічних прийомів 

музичній ідеї твору, ліризації першої частини, відмови від перевантаженої фа-

ктури соліста на користь дрібної моторики. Твір став також важливим експе-

риментом, який переосмислив традиційну форму циклу: митець відмовляється 

від оркестрового вступу, доручаючи проведення головної теми одразу солісто-

ві; каденція першої частини розміщується перед репризою і є своєрідною ку-

льмінацією розробки; перша частина переходить у другу attacca, а перед фіна-

лом розміщений невеликий перехідний епізод. Тенденції, запропоновані німе-

цьким композитором, було розміщено у другій половині століття XIX ст. в 

концертах Г. Венявського (Концерт № 2), М. Бруха, К. Сен-Санса (Концерт 

№ 3 взагалі майже повністю копіює модель Ф. Мендельсона
1
). До симфонізо-

ваного типу, хоча й не позбавленого віртуозності, можна віднести скрипкові 

концерти Р. Шумана, П. Чайковського, Й. Брамса, А. Дворжака, Р. Штрауса, 

А. Аренського а також написані на зламі XIX–XX ст. твори Ф. Бузоні, 

Я. Сібеліуса (особливо в першій редакції), О. Глазунова, Е. Елґара. 

У романтичному скрипковому концерті прослідковується загальна тенден-

ція епохи до відходу від класичного жанрового канону: урізноманітнення тона-

льного плану, експерименти із формою циклу. Відмова від традиційної подвійної 

експозиції
2
 ілюструє остаточний відхід від початкової рітурнельної форми на ко-

ристь сонатної. Іноді зустрічаються епізоди із солюючими оркестровими інстру-
                                                 

1
 У першій частині концерту К. Сен-Санса, на відміну від твору Ф. Мендельсона, 

взагалі немає каденції. 
2
 Таке рішення зустрічається, крім концерту мі мінор Ф. Мендельсона, у концертах 

К. Сен-Санса, П. Чайковського, А. Дворжака, Я. Сібеліуса, О. Глазунова. 
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ментами (наприклад, соло гобою у скрипковому концерті Й. Брамса). 

З’являються зразки одночастинної композиції: у Концерті № 8 Л. Шпора за ра-

хунок об’єднання низки різнопланових епізодів, у Г. Ернста та Й. Йоахіма — 

внаслідок побудови твору у вигляді масштабного сонатного алегро, а в Концерті 

№ 5 А. В’єтана шляхом редукції другої частини до розмірів ліричного епізоду, 

перетворення фіналу на коду та виконання всіх частин attacca. 

У першій третині ХХ ст. у творчості К. Шимановського з’являються 

зразки жанру скрипкового концерту, які зазнали значного впливу стилістич-

них тенденцій імпресіонізму. У 1917 р. яскраве композиційне рішення запро-

понував С. Прокоф’єв у Концерті № 1— різке, «шокуюче» зіставлення домі-

нуючих ліричних епізодів і скерцозного гротеску за принципом, аналогічним 

до кіномонтажу [29, c. 17]. Діаметрально протилежним до класичного є тем-

пове вирішення циклу: повільні крайні обрамлюють другу частину — скерцо. 

Українська музика перебувала поза межами описаного процесу станов-

лення та еволюції жанру скрипкового концерту. Автор монографії «Українсь-

кий скрипковий концерт», В. Заранський серед причин такої ситуації вказує на: 

— переважання вокальних і хорових жанрів (внаслідок певних історичних 

і соціально-політичних передумов розвитку національної музичної культури); 

— професійна академічна українська музика опирається на фольклор, а 

отже, переважають жанри інструментальної обробки українських народних 

пісень або варіацій на народні теми; 

— тяжіння до мініатюри як основного жанру для композиторської са-

мореалізації в інструментальній музиці доби Романтизму
1
 [29, c. 20–21]. 

Давалася взнаки й нестача вітчизняної школи та потенційних виконав-

ців концертів. Як наслідок, перші зразки жанру в історії української музики 

з’являються лише наприкінці другого — початку третього десятиріччя 

                                                 
1
 Зокрема, внаслідок недостатньої професійної освіти з композиції масштабних ін-

струментальних форм та нестачі відповідного досвіду. 
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ХХ ст.
1
: концерти С. Борткевича (між 1915-м і 1918 рр.), В. Косенка (1919 р.), 

О. Рябова (1921 р.), І. Кишка, В. Фемеліді (1926 р.). Враховуючи, що біль-

шість перерахованих творів — студентські роботи, які навіть не було оркест-

ровано [29, c. 25-26], слід визнати, що написаний у Харкові відносно зрілим 

майстром
2
 масштабний тричастинний концерт С. Борткевича для скрипки у 

супроводі великого симфонічного оркестру (із потрійним духовим складом 

та арфою) не вписується у наведений перелік і має розглядатися насамперед 

в контексті західноєвропейської традиції жанру. 

3.1.2. Історія створення твору, присвята, виконання 

та його сприйняття сучасниками 

Після повернення до Харкова в 1914 р. С. Борткевич в якості камерного 

музиканта та акомпаніатора розпочинає співпрацю одразу з кількома митцями 

— віолончелістом Є. Бєлоусовим, скрипалями О. Могилевським і Ф. Смітом. 

Творчі контакти сприяли розширенню кола жанрових зацікавлень композито-

ра, який в цей період, маючи потенційних виконавців та можливість консуль-

туватися з ними щодо особливостей фактури і технічних прийомів, звертаєть-

ся до написання музики для струнно-смичкових інструментів. Особливо про-

дуктивною була співпраця із Ф. Смітом — саме йому було присвячено Кон-

церт для скрипки з оркестром ор. 22. Питання його точного датування вже пі-

днімалося нами у статті «Скрипковий концерт ор. 22 Сергія Борткевича як пе-

рший зразок жанру в історії української музики» [167, c. 30–32], однак сумніви 

щодо інформації, наведеної в авторському рукописному списку творів
3
, зму-

шують дещо розширити хронологічні рамки і припустити, що концерт було 

написано у період між 1915-м та 1918 р.. М. Сукач у своїй книзі стверджує, 

                                                 
1
 В. Заранський згадує, що існують відомості про скрипковий концерт 

І. Воробкевича, створений наприкінці 1880-х рр. і присвячений доньці композитора [29, 

c. 20], однак жодної подальшої інформації про такий твір віднайти не вдалося. 
2
 Який, до того ж, навчався у Лейпцизі та прожив десять років у Берліні. 

3
 Див.: п. 2.2.1. «Проблематика датування окремих творів митця». 
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що твір було завершено та виконано у Харкові ще в 1915 р. [134, c. 60], однак 

жодних документальних підтверджень такої інформації знайти не вдалося. 

Натомість, у травні 1922 р., перебуваючи в Константинополі, 

С. Борткевич писав про свої плани двічі спільно із Ф. Смітом виконати концерт, 

який було присвячено скрипалю [225]. У наступних листах він уточнив, що 

один з виступів має відбутися в листопаді у Відні
1
 [224], а інший — 15 грудня у 

Празі [270]. Схоже, що концерт у австрійській столиці так і не вдалося організу-

вати — у пресі того часу не збереглося жодного анонсу, а в недатованому листі, 

орієнтовно від грудня 1922 р., С. Борткевич повідомляє, що світова прем’єра 

ор. 22 відбудеться 17 числа того ж місяця у Празі [331]. Така інформація підтве-

рджується рецензією з газети «Prager Tagblatt» від 19 грудня 1922 р.: «Франк 

Сміт, колишній учень Шевчика грав у неділю ввечері в залі Сметани із оркест-

ром чеської філармонії. Грав щедро, адже виконав соль мінорний концерт Бру-

ха, Чакону Баха і, на завершення, скрипковий концерт ре мінор росіянина
2
 Сер-

гія Борткевича. <…> Концерт Борткевича — твір повнокровного музиканта, 

який ставить перед солістом і оркестром надзвичайно виграшні завдання. Зву-

чання часом віддалено нагадує Ріхарда Вагнера, далі, однак, слово має Музи-

кант з великої літери. Професор Борткевич, який диригував власноруч, був удо-

стоєний найвищих похвал за чудову інтерпретацію» [344]. 

Надалі Ф. Сміт і С. Борткевич виконали скрипковий концерт у залі 

Singakademie (Співочої академії) в Берліні 29 січня та в Kunstkring (Кунстк-

рінґ) у Гаазі 03 лютого 1923 р.. У столиці Німеччини, крім ор. 22 у супроводі 

Блютнер-оркестру прозвучав також фортепіанний концерт ор. 16 (соліст — 

композитор). Цікаво, що рецензент у газеті «Berliner Tagblatt» від 03 лютого 

пише: «Сергій Борткевич зі своїм фортепіанним концертом сі-бемоль ма-

жор мав великий успіх, та все ж, виконаний наступним, майстерно зіграний 

Франком Смітом, скрипковий концерт ре мінор ор. 22 як композиція мусить 
                                                 

1
 Передбачалося також виконання віолончельного ор. 20 та фортепіанного ор. 16 

концертів. 
2
 Щодо проблематики національно-стильової ідентифікації С. Борткевича 

див. статтю Є. Левкулича [55]. 



148 

бути оцінений значно вище» [445]. Така оцінка цікава ще й тому, що перший 

фортепіанний концерт ор. 16 є на сьогодні, та й тоді був, чи не найпопуляр-

нішим і найчастіше виконуваним твором крупної форми митця [57, c. 91]. 

Критик нідерландської газети «Haagsche courant» (номер від 05 лютого 

1923 року), який відвідав виступ митців у Гаазі, де партію оркестру викону-

вав С. Борткевич на ф-но, а замість концерту ор. 16 прозвучала скрипкова 

соната ор. 26 і кілька фортепіанних п’єс, також визнав концерт ор. 22 найяск-

равішим твором вечору: «<Твір> висуває до скрипаля немалі вимоги, які 

Франк Сміт, втім, належно виконав. <…> У сонаті соль мінор ор. 26 та-

кож багато хорошого, хоча концерт ми оцінили вище, незважаючи на те, 

що ми не могли почути його з оркестром, і тому не змогли повністю розк-

рити весь його потенціал» [408]. Інша реценезія, з газети «Het Vaderland», 

більш детальна: «Твір скрипічний
1
 від А до Я, живий, різноманітний. Перша 

частина Allegro досить довга, з розгорнутою каденцією, так само добре на-

писаною для скрипки, з кількома зворотами Йоахіма-Бетховена наприкінці. 

На відміну від інших творів, Борткевич тут переважно оригінальний, 

слов’янський, перш за все у фіналі, із ремінісценціями Чайковського. Largo 

(Поема) дещо розчаровує після блискучої першої частини, але виграє при по-

дальшому прослуховуванні; від початку вона не прозвучала як поетичний по-

тік. Потім, після дещо екзотичного переходу, слідує Allegro alla marcia, у 

якому маршова частина є найменш іскрометною, але незабаром на струні 

соль починається чудова кантилена, що настільки ж наспівно переходить на 

інші струни» [347]. 

Не менш позитивні відгуки отримало виконання концерту ор. 22 угорсь-

кою скрипалькою Ібойкою Дярфаш 25 вересня 1923 р. в Берліні: «Було дійсно 

приємно почути направду скрипковий новий концерт, який має що виразити у 

своєму привабливому, більшою мірою ліричному задумі, а не просто слугує [ви-

конавцеві] як продуманий заздалегідь продукт [для якомога ефектнішого ви-

                                                 
1
 По аналогії з «піаністичний» — тобто такий, що при написанні враховує технічні та 

виконавські особливості інструменту, на відміну від «скрипкового» — написаного для скрипки. 
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ступу]» [446]. Того ж року твір було опублікувано видавництвом D. Rahter. З 

подальшої сценічної долі концерту відомо, що у 1926 р. Ф. Сміт мав виконати 

його в Афінах [230], хоча в статті про композитора у бразильській газеті «Diario 

Nacional» від 17 жовтня 1928 р. виконання в грецькій столиці не згадується — 

вказано, що чеський музикант зіграв твір у Берліні, Празі, Відні та Гаазі [538]. 

30 квітня 1927 р. у великому залі Musikverein у Відні під орудою автора скрип-

ковий концерт ор. 22 С. Борткевича «красивим, благородним тоном» [526] «із 

добротною музикальністю та ясністю» [438] виконала австрійська скрипалька 

Кріста Ріхтер. 09 листопада того ж року Ф. Сміт, який емігрував до Бразилії, 

зіграв твір у Національному інституті музики в Ріо-де-Жанейро [537], а через 

рік, 24 жовтня 1928 р. — у муніципалітеті Сан-Паулу [396]. 

Вдалося встановити, що у Клаґенфурті 07 березня 1932 р. концерт ор. 22 

виконував концертмейстер місцевого оркестру Л. Корб [570], а 04 лютого 

1934 р. твір вперше у США зіграла І. Німак (у м. Еймс, штат Айова, диригент 

— О. Гоулі) [414]. Неодноразово прозвучав ор. 22 С. Борткевича й у виконанні 

Я. Шміда. 07 квітня 1937 р. в Бадені-під-Віднем: «твір — родзинка всього ве-

чору, був сприйнятий із великим ентузіазмом, а композитора і соліста наго-

родили шквалом овацій, як і диригента, що цілком їх заслужив. Концертмейс-

тер Яро Шмід із теплотою виконав сольну партію, переможно подолав її 

<технічні> труднощі, неперевершено передав її красу» [186]. У 1943 р. скри-

паль двічі зіграв концерт у найвідоміших концертних залах Відня: 02 січня у 

Konzerthaus, а 30 жовтня — в Musikverein. Твір знову отримав позитивні від-

гуки критиків. О. Репп охарактеризував концерт як: «дуже скрипічний, націо-

нально забарвлений, стрімкий та вдячний [для виконання] твір» [528], а 

К. Даумер писав: «Усі переваги музики Борткевича — мелодична винахідли-

вість, велич думки, цікава побудова динамічних епізодів — вдало синтезують-

ся і тут» [363] та відзначив: «багату фантазію, нестримну жагу до музики 

та непідробний темперамент» [365]. 03 квітня 1950 р. австрійський скрипаль 

знову виконав концерт ор. 22 — на дванадцятому загальному зібранні Товари-
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ства Борткевича в Künstlerhaus
1
 у Відні [379]. Крім Я. Шміда у середині ХХ ст. 

твір виконували З. Машек (14 травня 1944 р.) [453] та А. Фіц (другу частину, 

«Поема» 15 грудня 1947 р.) [437] — обидва рази в Musikverein. 

В Україні прем’єру скрипкового концерту ор. 22 С. Борткевича виконав 

А. Баженов 16 лютого 2002 р. в Чернігові у супроводі місцевого академічного 

симфонічного оркестру «Філармонія» (диригент — М. Сукач) [133]. Перший 

і наразі єдиний компакт-диск із записом твору видав лейбл Dutton Epoch у 

лютому 2016 р. [529]. Сольну партію зіграв С. Лєвітін у супроводі Королівсь-

кого шотландського національного оркестру під орудою М. Єйтса. 

Загалом, наведена в дослідженні картина історії виконання твору протя-

гом першої половини ХХ ст. не може вважатися репрезентативною, адже істо-

рична періодика багатьох країн світу або представлена на ресурсах з обмеже-

ним доступом (наприклад, американський newspapers.com), або не містить 

розпізнаного тексту OCR (наприклад, німецький ZEFYS), що взагалі унемож-

ливлює пошук необхідного матеріалу. Особливо критичною видається ситуа-

ція із німецькими джерелами, які лише обмежено представлені на платформі 

Europeana — а саме в цій країні, в Лейпцизі, скрипковий концерт 

С. Борткевича було опубліковано. Тож не виключено, що згодом будуть від-

найдені матеріали, які скоректують картину виконання твору на світовій сцені. 

Втім вже зараз можна зазначити, що, починаючи від прем’єри у 1922 р., не-

зважаючи на послідовно схвальні відгуки преси та успіх у публіки, композиція 

виконувала роль радше екзотичної родзинки концертної програми, до того ж, 

як правило, у скрипалів, які безпосередньо співпрацювали із композитором (за 

виключенням І. Дярфаш, Е. Німак та Л. Корба). І лише у двох музикантів — 

Ф. Сміта та Я. Шміда, творчість яких була тісно пов’язана із С. Борткевичем 

як виконавцем, цей твір міцно закріпився в репертуарі. Не в останню чергу це 

можна пояснити тим, що на відміну від фортепіанного концерту ор. 16, який 

видавництво Kistner надрукувало тиражем у вигляді партитури, клавіру та 

                                                 
1
 Кюнстлергауз — Будинок художника. 
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комплекту оркестрових партій, скрипковий концерт ор. 22 було надруковано 

лише клавір, тоді як партитуру необхідно було щоразу орендувати у видавни-

цтва. Не сприяло популяризації твору й обмеження через авторські права на 

музику С. Борткевича, дія яких і дотепер триває у більшості країн світу. 

3.1.3. Авторська трактовка жанрового інваріанту 

Незважаючи на те, що композицію твору вже було розглянуто в нашій 

статті «Скрипковий концерт ор. 22 Сергія Борткевича як перший зразок жанру в 

історії української музики» [167, c. 35-37], формат дисертації дає змогу не лише 

значно розширити та деталізувати такий аналіз, але й дещо переосмислити вна-

слідок цього структуру частин. У своєму опусі С. Борткевич звертається до жа-

нрової моделі «великого» або симфонізованого концерту, про що, зокрема, сві-

дчить потрійний склад великого симфонічного оркестру із англійським ріжком, 

бас-кларнетом, контрафаготом і арфою. Твір насичений наскрізним тематиз-

мом, типовим для масштабних музичних полотен доби романтизму (див. дода-

ток В). Мелодика концерту настільки яскрава, що композитор пізніше поверта-

ється до нього й у інших творах, зокрема, цитуючи тему з другої частини у 

«Медитації» з ор. 63, а епізод з фіналу — в другій частині скрипкової сонати 

(див. додаток В). В усіх трьох частинах із типовою схемою швидко-повільно-

швидко (Allegro deciso, Largo i Allegro alla marcia) переважає розмір 
4
/4, який 

митець, втім, досить вільно змінює протягом кожної з частин. Тональний план 

циклу вже менш типовий: основну тональність ре мінор першої частини та фі-

нал у ре мажорі відтіняє друга, «Поема», у віддаленому фа мінорі та вступний 

епізод третьої частини у ре-бемоль мажорі. Форма кожної з частин загалом від-

повідає жанровому інваріанту — сонатне алегро, тричастинна репризна (А–В–

А1) й сонатне алегро з епізодом замість розробки
1
 відповідно. Однак структурне 

вирішення дещо відрізняється від загальноприйнятого канону. 

                                                 
1
 Трактування фіналу як рондо-сонати, наведене в нашій статті [167, с. 35] у дисер-

таційному дослідженні було переосмислене (див. далі). 
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Композитор відмовляється від подвійної експозиції (оркестрового 

вступу) в першій  частині  концерту  й розпочинає твір безпосередньо з 

проведення головної теми солістом у супроводі поодиноких, «уривчастих» 

акордів оркестру. Таке рішення свідчить про остаточну відмову від рудимен-

тів рітурнельної форми на користь класичної сонатної. Тональність ре мінор, 

динаміка f — ff, домінування пунктирного ритму, «заклична» ямбічна кварта 

(V — I ступені ладу) на початку, акценти і характер marcato однозначно сві-

дчать про героїчний топос головної партії (ГП) першої частини [40, c. 60–61]. 

Після повторного проведення продубльованої в октаву головної теми в орке-

стрі (скрипки, альти, частково, англійський ріжок, флейти і кларнети), зву-

чить сполучна партія (СП), семантично та інтонаційно споріднена із попере-

дньою. Втім плинний супровід тріолей струнних інструментів та витримані 

акорди дерев’яної духової секції дещо наближують жанрову основу епізоду 

до романсу, ліризують загальне звучання, ніби прагнучи заспокоїти соліста. 

Наприкінці сполучної партії з’являється початковий мотив головної теми, що 

модулює в соль мажор, готуючи появу побічної партії (ПП). Між СП і ПП 

розміщена невелика скрипкова каденція Vivace, тріолями на основі домінан-

тової гармонії (ре мажорний тризвук). 

Побічна партія Andantino con moto, крім темпу, контрастує із головною 

завдяки тихій динаміці p, світлій пасторальній тональності мажорної субдомі-

нанти
1
 G-dur, наспівному характеру dolce та мелодизованому підголоску віо-

лончелей, що дозволяє репрезентувати характерну для цього розділу ліричну 

образну сферу частини. Викладення тематизму доручене майже виключно со-

лістові, якому інколи відповідають репліки гобою, і лише одного разу мотив 

проводиться у кларнета. Наприкінці експозиції розміщено завершальну партію 

(ЗП) Allegro (alla breve). А. Кошчєляк-Надольська, спираючись на ритмічні 

особливості тематизму (тріолі і пунктир
2
), особливості ладу (цілотонова гама) 

та враховуючи використані прийоми звуковидобування (стакато), вказує на 

                                                 
1
 Замість традиційної домінанти чи паралельного мажору. 

2
 Що, втім, в першу чергу споріднює матеріал із мотивом головної партії.  
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ознаки в епізоді танцювальності й орієнтацію його на народний танець [467, 

c. 143]. Зазначимо, що використання цілотонової гами, збільшених акордів 

акомпанементу, а також піцикато струнних і динаміка p свідчать радше про 

звернення до колористичних ефектів задля створення казкових образів, типо-

вих для російської романтичної традиції (М. Глінка, М. Римський-Корсаков, 

А. Лядов). Якщо врахувати, що у Санкт-Петербурзькій консерваторії 

С. Борткевич вивчав теоретичні дисципліни в А. Лядова [279, c. 139], викорис-

тання таких характерних прийомів для створення відповідної образності є ціл-

ком природним. Опис розділу як «скерцозного», наведений в матеріалі іншого 

дослідника, Ґ. Рікардса, цілком влучний, однак сумнівним видається твер-

дження, що цей епізод є складовою головної партії — зважаючи на розміщен-

ня після Andantino con moto (кантиленна побічна), його можна трактувати 

лише як завершальну партію, або як контрастний елемент побічної [529, c. 4]. 

Інший важливий тематичний елемент завершальної партії, що надалі викорис-

товуватиметься у творі — ланцюжки паралельних низхідних по півтонам ма-

лих зменшених квінтсекстакордів у струнних (такти 94 і 96), яким, репліками, 

спорідненими із мотивами ГП і ЗП, відповідає скрипка соло. 

Тональна нестабільність ЗП готує появу в 98 такті розробки частини — 

у вигляді діалогу між солістом та віолончелями на матеріалі головної теми f 

marcato, у супроводі тремоло других скрипок і альтів. Подальший розвиток 

відбувається за рахунок варіювання тріолями, які демонструють рівень воло-

діння скрипалем пасажної техніки, на тлі витриманих акордів духової секції 

оркестру. Наступний епізод розробки вводить нову тему — патетичне Soste-

nuto у характері con passione dramatica із динамікою ff, застосуванням акце-

нтів, подвійних нот та акордів сольної партії. Появу в розробці нової теми 

навряд чи можна назвати новаторським прийомом, адже він трапляється ще в 

Третій симфонії Л. ван Бетховена. Водночас, таку практику не можна назвати 

поширеною. Нетипове розташування теми підкреслює її важливість для всьо-

го циклу (у дещо видозміненому вигляді вона проводиться у другій частині й 
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у фіналі концерту, тобто є чи не найяскравішим прикладом наскрізного тема-

тизму). Епізод завершується сольним речитативом robusto (такти 188–189), 

після чого композитор звертається до тематичного матеріалу і образної сфери 

завершальної (низхідні квінтсекстакорди Allegretto — Vivace) та сполучної
1
 

(Un poco allegro) партій. Зі зміною ключових знаків (мі-бемоль мажор) Con 

moto espressivo проведенням побічної партії (спочатку у струнних, а по-

тім — солістом) в динаміці mf розпочинається хибна реприза, яка включає 

також проведення транспонованої на велику терцію вниз
2
 ЗП. Після хибної 

репризи проводиться друга хвиля розробки — повторюються тріольні пасажі, 

цього разу транспоновані на малу секунду вниз, а замість теми Sostenuto 

звучить новий оркестровий епізод на основі матеріалу головної та сполучної 

партій. Поступове зростання динаміки та насичення фактури призводить до 

патетичної кульмінації (сполучна тема оркестру tutti), що переходить у три-

вале (12 тактів) секвенціювання паралельних квінтсекстакордів ff та тремо-

лованого низхідного матеріалу струнних, які готують появу скрипкової каде-

нції, що базується на тематизмі головної і побічної партій та розробки. Вір-

туозність соліста повною мірою розкривається завдяки застосуванню пасаж-

ної та акордової техніки, грі у високих позиціях та багатоголоссю: тема роз-

робки, що супроводжується тремоландо і піцикато лівої руки. Після заверша-

льної трелі вривається реприза Allegro deciso із дзеркальним проведенням 

теми ГП в основній тональності — спочатку в оркестру, потім у соліста. Піс-

ля виконання сполучної партії, замість побічної та завершальної, що вже про-

звучали в хибній репризі, композитор одразу розміщує коду на матеріалі ГП, 

яка завершує частину зберігаючи початковий героїчний топос. 

В елегійному вступі до другої частини — «Поеми», у фа мінорі експонова-

но два тематичних утворення: перше у вигляді мотиву pesante віолончелей та ко-

нтрабасів, який згодом буде розвинено у середньому розділі частини й викорис-

                                                 
1
 Цікаво, що тематизм зі СП в описуваному епізоді розробки викладається збільше-

ними тризвуками, що споріднює цей матеріал із ЗП. 
2
 Як і побічна партія. 
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тано як інтонаційну основу коди
1
; друге — тема dolce espressivo (англійський рі-

жок, бас-кларнет), інтонаційно споріднена зі сполучною партією першої частини, 

з’являється згодом в експозиційному розділі А «Поеми», тоді як у репризі (роз-

діл А1) її немає. Завершується вступ хоралом мідної секції та валторн. 

Перша тема розділу А, dolce con resignazione
2
, у фа мінорі, яка насичена 

інтонаціями зітхання і репрезентує трагічну образну сферу, виконується солі-

стом у супроводі струнної групи. Тема, підхоплена першими скрипками, на 

crescendo, готує місцеву кульмінацію (оркестрове tutti), після якого розміще-

но каденційний епізод на домінантовій гармонії до мажор
3
 — акордова фак-

тура соліста fff на фоні тремоло струнних. Зростання напруги призводить до 

появи переосмисленої теми зі вступу «Поеми», цього разу патетичної та 

схвильованої, із динамікою ff у характері con passione, espressivo (октавний 

унісон скрипки соло, альтів та англійського ріжка). Третя тема розділу А 

протиставлена двом попереднім. Зміна ладу та віддалена тональність фа-дієз 

мажор, динаміка pp, плинний акомпанемент тріолями у струнних, характер 

dolce con tenerezza (з ніжністю), арфові акорди арпеджіато, наспівні підголо-

ски англійського ріжка і валторни (espressivo cantando) дозволяють охаракте-

ризувати епізод як просвітлено ліричний. 

Зміна акомпанементу наприкінці розділу А на схвильоване тремоло, 

crescendo й accelerando готують появу тонально нестабільного середнього 

розділу В, що розпочинається на тлі віртуозних пасажів скрипки соло з гріз-

ної акцентованої теми f у басової групи інструментів оркестру, яка розвиває 

початковий мотив зі вступу «Поеми». Тема, що репрезентує драматичне на-

чало, підхоплюється солістом, теситура сягає третьої октави, динаміка fff пі-

дкреслюється штрихом marcato, а фактура насичується за допомогою по-

двійних нот (паралельні октави). Розвиток матеріалу різко обривається коро-

ткими уривчастими репліками з низхідними інтонаціями, що свідчить про 

                                                 
1
 А також у «Медитації» з ор. 63. 

2
 Імовірно, мається на увазі «приречено». 

3
 Композиційне рішення, що кореспондує із першою частиною концерту (див. вище). 



156 

повернення образної сфери першої теми розділу А. У наступному епізоді ро-

зділу В з’являється тема з розробки першої частини, яка проводиться (у су-

проводі тремоло струнних) у характері dolente спочатку в кларнета p, а зго-

дом у соліста f. Втім подальшого розвитку матеріал не отримує — після поя-

ви тріольних фігурацій в партії соліста та повернення до основної тональнос-

ті фа мінор розпочинається репризний розділ А1 в оркестровому викладі (со-

ло перших скрипок). Цей розділ скорочено у порівнянні з початковим: у ньо-

му відсутні акордова скрипкова каденція та епізод, який експонує тему зі 

вступу «Поеми». Натомість трагічний матеріал фа мінору безпосередньо спі-

вставляється зі світло-ліричним образом фа-дієз мажору, контрастність хара-

ктеру якого підкреслюється проведенням теми на октаву вище та ремаркою 

dolcissimo
1
. Завершується «Поема» кодою, де митець знову звертається до 

теми розділу В, яка повторюється, поступово скорочуючись до мотиву, та 

поступово згасає на diminuendo до pppp. 

Між другою частиною і фіналом твору С. Борткевич розмістив інтро-

дукцію, два епізоди якої — Andantino й Allegro, повертаються до тематиз-

му першої частини концерту (побічної і завершальної партій відповідно), пі-

дкреслюючи таким чином композиційну цілісність циклу. В інтродукції до 

третьої частини відбувається модуляція з ре-бемоль мажору, спорідненого із 

фа мінором «Поеми», в ре мажор фіналу. 

Форму фіналу  можна було б трактувати як рондо-сонату із рефреном у 

вигляді тріумфального маршу (А), який почергово змінюють два різнопланові 

епізоди. Перший (В) на основі видозміненої, але легко впізнаваної теми з роз-

робки першої частини, яка в процесі розвитку змінює свою жанрову основу з 

гротескно-скерцозної на легку танцювальну із вальсовими інтонаціями 

(соль мажор)
2
. Другий, кантиленний епізод (С) Meno mosso в сі-бемоль мажо-

рі виконує роль ліричної кульмінації всього циклу. У репризі скерцозно-
                                                 

1
 Порівняно з початковим dolce. 

2
 Тональність субдомінанти, що корелює з тональним планом першої частини кон-

церту. Говорити про традиційний вальс як жанрову основу епізоду не дозволяє чотиридо-

льний метр та відсутність характерного акомпанементу. 
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баркарольний епізод (В1) повторюється в тональності фа мажор. Таким чином, 

загальна структура частини могла б трактуватися як рондо-соната із пропуще-

ним рефреном, де епізод В функціонально відповідає ПП: А–В–С–А1–В1–А. 

Однак відсутність маршової теми між епізодами В і С, а також скорочений, 

частково видозмінений вигляд теми розділу А1, його розробковий характер, 

що проявляється у нестійкій гармонії з відхиленнями, мотивному дробленні 

матеріалу, дозволяє розцінювати цей розділ як хибну репризу в сонатній формі 

з епізодом замість розробки. В такому разі, марш, замість рефрену, слід трак-

тувати як ГП, скерцозно-танцювальний епізод як ПП, а реприза частини, що 

розпочинається із повторення ПП в новій тональності, — дзеркальна. 

Тріумфальний марш, під «крокування» акордів піцикато струнної гру-

пи, розпочинається темою скрипки, спорідненою, завдяки ямбічному (D–T) 

затакту і тріольно-пунктирній ритміці, із ГП першої частини концерту. Далі, 

після проведення теми кларнетами в октавний унісон, розпочинається її ва-

ріювання, результатом якого стає повторення солістом маршу в новій тона-

льності — соль мажор. Інший важливий елемент ГП фіналу, який з’являється 

після проведення основної теми — закличний мотив мідних інструментів 

(труб, валторн) із квартовими інтонаціями. Перша з двох тем ПП, граціозне 

scherzando, переосмислює тему з розробки першої частини шляхом залучен-

ня ритмоформул маршу. Скерцозний характер, крім ламано примхливої ме-

лодичної лінії, проілюстрований поодинокими акордами супроводу p — пі-

цикато струнної секції, кларнет, фагот у високому регістрі. При розробці ма-

теріалу відбувається відхилення в однойменний до основної тональності 

ре мінор, а в ПП проникають елементи, споріднені з тематизмом ЗП першої 

частини — низхідні хроматичні ходи, що переплітаючись зі «змінореним» 

початковим мотивом маршу на тлі тремоло струнних, ілюструють тривожну 

атмосферу. Друга широка політна тема ПП, завдяки синкопованому супрово-

ду із басовою опорою на сильну та відносно сильну долі та характерним 

стрибкам на октаву і септиму в мелодії, створює алюзію на вальс. Розвиток 
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теми, як і в попередніх випадках відбувається за рахунок варіювання тріоль-

ними фігураціями. Завершальна партія базується на дещо видозміненому, по-

збавленому хроматичного низхідного ходу, мотиві з головної теми першої 

частини концерту, який виконується групами перших та других скрипок. Ди-

наміка поступово спадає з ff до p, а теситура з третьої до першої октави. 

Замість розробки сонатної форми, фінал концерту містить контрастний 

епізод у сі-бемоль мажорі, що розпочинається із широкої кантиленної теми 

Un poco meno mosso, яка виконується солістом на баску (струна соль) в ха-

рактері cantabile, після чого повторюється октавою вище. Характерний хро-

матичний підйом (див. додаток В), який згодом митець використовує в другій 

частині своєї скрипкової сонати, готує появу оркестрової кульмінації tutti, де 

тема звучить в октавний унісон струнної групи (крім контрабасу) в супроводі 

акордів тріолями у валторн та секції дерев’яних духових інструментів. Пате-

тичний топос кульмінаційного епізоду, крім динаміки ff, характеру molto es-

pressivo, тріольного скандування акордів, створюють тематичне протискла-

дення труб та репліки-відповіді першої валторни. В розділі Più allegro повер-

тається тематичний матеріал ГП та основна тональність ре мажор. Про роз-

робковість викладу матеріалу свідчить гармонічне переосмислення головної 

теми маршу, тональна нестабільність через відхилення у мі та сі мінор, ви-

тримані акорди дерев’яних духових замість «крокуючого» акомпанементу 

струнних та поступове дроблення закличного мотиву труби. Справжня реп-

риза фіналу розпочинається із проведення скерцозної теми ПП транспонова-

ної на пів тону вниз, яку змінює танцювально-вальсова тема у фа мажорі. Пі-

сля каденційного епізоду у початковому вигляді повертається головна мар-

шова тема, яка, втім, переривається ЗП, що також майже дослівно повторює 

відповідний розділ експозиції. Завершує концерт ре мажорна кода Presto на 

основі тематичного матеріалу ГП — теми маршу. 

Семантична  ідея  концерту цілком відповідає класико-романтичному 

канону співставлення (а для романтизму скоріше протиставлення) героя-
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соліста та оточуючого світу. Л. Кириліна із посиланням на Т. Берфорд зазна-

чає, що після французької революції відбулося кардинальне переосмислення 

перцепції скрипки, яка з репрезентанта світлих неземних образів (по аналогії з 

голосом кастрата) перетворюється на носія маскулінного начала, відображує 

полководця-імператора й асоціюється з природнім тембром чоловічого голосу 

[40, c. 271]. У світлі останньої тези яскравою ілюстрацією видається широке 

використання скрипалями саме романтичної доби гри на баску — низькій чет-

вертій струні, яка тембрально найбільше відповідає подібному завданню. 

Три частини концерту є зонами концентрації різних образних сфер, які 

послідовно вибудовують класичну фабулу «від боротьби через розпач до тріу-

мфу». Так, у першій частині твору зосереджено драматичне начало, імпульсом 

якого слугує конфлікт героїки та лірики, друга репрезентує трагізм, що особ-

ливо яскраво відтіняє переможний марш фіналу, тріумфальність якого підкре-

слено зміною ладу на мажорний. Більш конкретизовану, прив’язану до біогра-

фії митця інтерпретацію скрипкового концерту ор. 22 було запропоновано 

Ґ. Рікардсом у буклеті до компакт-диску із записом твору. У ній вказується, що 

в опусі могли знайти відображення такі події як втрата рідного дому, смерть 

матері, еміграція та інші події буремних років громадянської війни [529, c. 4]. 

Втім навіть сам автор зазначає, що така гіпотеза є досить суперечливою, а уто-

чнення часу створення описуваного твору дозволяє цілковито її спростувати. 

Аналіз скрипкового концерту С. Борткевича дозволив виявити низку 

особливостей композиторського рішення. Відсутність оркестрового вступу 

до першої частини, основна каденція наприкінці розробки перед репризою, 

введення інтродукції між другою частиною і фіналом є розвитком ідей, вті-

лених раніше в жанрі скрипкового концерту Ф. Мендельсоном. Такий твор-

чий орієнтир не є випадковим, адже С. Борткевич навчався саме в Лейпцизь-

кій консерваторії [339, c. 14], яку заснував цей німецький композитор. Впли-

вом німецької романтичної школи можна пояснити і прагнення до викорис-

тання наскрізного тематизму: переосмислена головна тема з’являється у фі-
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налі, сполучна — у «Поемі», побічна і завершальна — в інтродукції до тре-

тьої частини, а тема з розробки спливає протягом циклу. Показово, що у пе-

ршій частині, яка містить масштабний розробковий розділ з двома хвилями 

розвитку матеріалу, митець чітко дотримується класицистичного розподілу 

функцій у формі: експозиційної та розробкової. Водночас у фіналі, де замість 

розділу розробки розміщено контрастний епізод, розробковий матеріал розо-

середжений протягом всієї частини і розміщується безпосередньо після екс-

понування того чи іншого тематизму. Цікаво, що у скрипковій сонаті ор. 26, 

написаній за кілька років після концерту, саме такий, розосереджений прин-

цип стає домінуючим. Тональні експерименти як на рівні циклу, так і на рівні 

частин є продовженням відповідних тенденцій пізнього романтизму, а куль-

мінації частин, які доручено симфонічному оркестру, підкреслюють позиціо-

нування твору композитором як масштабного симфонізованого полотна. 

3.2. Соната для скрипки і фортепіано ор. 26 

3.2.1. Еволюція жанру скрипкової сонати 

До середини XVII ст. термін «соната» був надзвичайно розпливчастим 

та міг застосовуватися італійськими композиторами просто як назва збірки 

інструментальних творів, створених у найрізноманітніших жанрах [549, 

c. 671]. Вважається, що найбільш імовірним предком сонати була інструмен-

тальна канцона — ці назви, де факто, були взаємозамінними у творчості бага-

тьох композиторів XVII ст.
1
. Поступово назва соната витіснила канцону і пе-

ретворилася на домінуючий жанр. У творчості композиторів стилю moderno 

(seconda pratica) Д. Кастелло, К. Фаріна, Б. Маріні — це одночастинні компо-

зиції з низкою контрастних епізодів, включно із віртуозними соло, дуетами та 

                                                 
1
 Новий словник Ґроува наводить приклади у творчості Т. Мерула, М. Каццаті, 

Н. Коррадіні, Дж. Ґабріелі тощо, а також той факт, що М. Преторіус, описуючи сонату, 

використовував зразки канцон і симфоній Дж. Ґабріелі [549, c. 672]. 
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каденціями [549, c. 672]. Іншим типом сонати, що зустрічається у С. Россі
1
, 

були композиції у формі варіацій на мелодію або бас ostinato. Він же називав 

сонатами короткі двочастинні твори, які слугували інтродукціями до більших 

творів — натомість сучасники частіше іменували їх «симфоніями». Ранні зра-

зки жанру створювалися здебільшого на три або чотири голоси, хоча зустрі-

чаються зразки творів для соліста у супроводі групи контінуо (у Д. Кастелло, 

К. Фаріна, Б. Маріні), а в другій половині XVII ст. вже з’являються збірки со-

льних сонат — Дж. Бертолі, М. Уччелліні, Дж. Леоні. Згодом, у творчості 

М. Каццаті, Дж. Леґренці і Т. Мерули, на зміну одночастинному твору з нерег-

ламентованою кількістю епізодів приходить три- або чотиричастинна темпово 

контрастна композиція, як правило, в одній основній тональності. Водночас в 

окремих сонатах можна зустріти зразки частин із модуляцією. 

С. Броссар у своєму «Музичному словнику» 1703 р. описав диференціа-

цію італійської барокової сонати на два типи: da chiesa (церковна) i da camera 

(камерна, світська) [342]. Твори першого типу спочатку були розраховані на 

виконання під час богослужіння, замість традиційних для західного обряду ор-

ганних соло, хоча могли виконуватися як «серйозні» твори і поза церковною 

традицією. Показово, що нерідко вони називалися просто сонатами, тоді як 

світський характер іншого різновиду зазвичай уточнювався. Сонату da camera 

охарактеризовано як сюїту з низки танців та прелюдією або «маленькою сона-

тою» перед ними [342]. Варто зазначити, що традиційного підходу дотримува-

лися далеко не завжди: сонати da camera Дж. Бонончіні та Дж. Леґренці — це 

одночастинні композиції у бінарній (двочастинній) формі [549, c. 673]. Чотири-

частинна модель М. Каццаті (дводольна імітаційна перша — повільна друга — 

тридольна швидка третя — швидкий імітаційний фінал) отримала подальший 

розвиток у творчості Дж. Віталі, Дж. Бонончіні, Дж. Коломбі, а у А. Кореллі 

закріплюється традиційна для пізньої барокової сонати формула повільно–

швидко–повільно–швидко. Паралельно соната проникає і розвивається в інших 

                                                 
1
 Показово, що композиції такого ж типу в М. Уччелліні мають назву «Арії» [549, c. 672]. 
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країнах Європи. В Англії дві збірки цього жанру (1683-й і 1697 р.) опублікував 

Г. Персел. Самобутністю відрізняються сонати німецьких композиторів: в них 

частіше використовуються подвійні ноти та акорди, застосовується скордатура
1
 

(Й. Шмельцер, І. Бібер), більш віртуозний характер басового голосу (Й. Шенк, 

Д. Букстехуде). Зустрічаються і зразки програмного різновиду жанру — «Сона-

ти Розарію», присвячені подіям з життя Діви Марії та Ісуса Христа, а також 

«Sonata Rappresentativa»
2
 І. Бібера, «Біблійні сонати» Й. Кунау. 

На початку XVIII ст. наступні покоління італійських композиторів — 

А. Вівальді, Т. Альбіноні, А. і Б. Марчелло, Ф. Верачіні, Дж. Тартіні, 

Дж. Соміс, П. Локателлі, Ф. Джемініані — остаточно змістили акцент жанру 

в бік сонати з одним солістом у супроводі групи контінуо. Поступово зникає 

диференціація на церковний та камерний види. Багато італійських музикантів 

концертували Європою, а деякі з них тривалий час жили і творили за кордо-

ном (А. Вівальді у Відні, П. Локателлі в Амстердамі, Ф. Джемініані в Лондо-

ні), що також вплинуло на подальший розвиток жанру. Своєрідний різновид 

жанру, акомпонована  соната , сформувався в цей час у Франції у творчо-

сті Ж.-Ф. Рамо, Ж.-Ж. Мондовіля та Л. Ґільємена — скрипка або флейта в 

цих творах супроводжує сольну партію клавіру [549, c. 674]. За італійським 

зразком створював свої сонати (зокрема скрипкові) Ж. М. Леклер. Він, а та-

кож Л. Франкер експериментували із застосуванням на грифі п’ятого (вели-

кого) пальця лівої руки [171, c. 123]. У Німеччині зразки жанру, в тому числі 

для скрипки соло та в супроводі клавіру obligato (із виписаною партією кла-

віру) чи basso continuo (цифрований бас), зустрічаються у творчості 

Г. Телемана, Й. Пізенделя, Й. С. Баха. Англійська соната першої половини 

XVIII ст. перш за все пов’язана з іменами Г. Генделя, В. Бейбл, В. Бойса, 

Т. Арне (зокрема шість скрипкових сонат Г. Генделя). 

                                                 
1
 Нетиповий стрій інструмента при збереженні запису та відповідної аплікатури. В ре-

зультаті одна або кілька струн перетворюються на транспонуючі. Через зміни натягу струн 

змінюється також їхній тембр, що і було художньою метою застосування цього прийому. 
2
 Певною мірою цей твір можна назвати предтечею «Карнавалу тварин» К. Сен-

Санса: в ньому наслідуються звуки різних тварин — віслюка, кота, жаби тощо. 
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У другій половині XVIII ст. жанровий інваріант сонати, сформований у 

добу бароко, поступається місцем новому сонатно-симфонічному циклу, фо-

рмування якого припадає на етап зрілого і пізнього класицизму (кінець ХVIII 

— початок ХІХ ст.). Відповідно жанрові канони було продиктовано музич-

ною естетикою того часу. Н. Горюхіна у своїй книзі «Еволюція сонатної фо-

рми» відзначає: «Саме класицизм закріплює за частинами, розділами, парті-

ями сонатної форми ясний функціоналізм. Із класицизмом пов’язано напов-

нення категорії структури змістовністю на рівні логічної змістовності ду-

мки, образу, ідеї. <…> Разом з тим, елементи структури і тематизму та-

кож знаходяться в органічній єдності» [23, с. 105]. Сонатно-симфонічний 

цикл швидко посідає провідне, центральне місце у композиторській творчос-

ті. М. Арановський у книзі «Симфонічні пошуки» [6] пояснює це таким чи-

ном: «Мабуть, в кожну епоху людство потребує такого жанру, який зміг би 

в узагальненій формі виразити сутнісні риси сучасного розуміння Людини» 

[6, с. 16]. Але в умовах поступової секуляризації суспільства цю функцію вже 

не могла виконувати меса. Аналізуючи жанровий інваріант  симфонічно-

го циклу (певне загальне, абстраговане уявлення про жанр, його семантику і 

структуру [6, с. 17]), М. Арановський дійшов висновку, що «три перші час-

тини симфонічного циклу репрезентують три іпостасі Людини: дію, спо-

стереження, гру. Так закладається основа цілісної концепції Людини, в якій 

вона виступає як Homo agens (людина діюча), Homo sapiens (людина мисля-

ча), Homo ludens (людина граюча). Практично три ці ракурси в узагальненій, 

гранично абстрагованій формі вичерпують сутність Людини як індивіда. 

Фінал додає до них новий ракурс, що відсутній, але готується першими 

трьома частинами, — Homo communius (людина суспільна)» [6, с. 24]. Саме 

виходом на філософську, онтологічну проблему Людини пояснює 

М. Арановський панівне місце симфонічного циклу серед музичної спадщи-

ни композиторів XIX ст. (а фактично, починаючи з кінця XVIII ст.). Сонат-

ний тричастинний цикл, як камерний аналог симфонічного (в якому третя 
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частина поєднує семантичні функції менуету та фіналу), посідає подібне міс-

це, виступаючи водночас «лабораторією» з пошуку нових композиційних рі-

шень, включаючи переосмислення традиційної структури (перша частина у 

формі варіацій, фінал-менует тощо). 

У результаті, у творчості провідних представників напрямку форму-

ються два
1
 основних різновиди сонати: 

— Орієнтована на модель сольного концерту (три частини з рухливими 

крайніми та повільною середньою як аналог тричастинної форми
2
). Водночас 

на відміну від концерту, де використовувалася подвійна експозиція, соната 

для двох інструментів, зокрема і для скрипки та ф-но, як правило, практикує 

почергове проведення тематизму в межах головної та побічної партій. 

— Орієнтована на симфонічний цикл (чотиричастинна, де між повільною 

та фіналом включається додаткова частина — менует або, пізніше, скерцо
3
). 

В обох випадках загальна драматургія циклу визначається першою час-

тиною, написаною майже завжди у сонатній формі, якій інколи передує пові-

льний вступний розділ. Тональна сфера експозиції чітко визначена: ГП в осно-

вній тональності, ПП — тональність V або III ступеня, значно рідше VI 

(Л. ван Бетховен). У репризі закріплюється панування основної тональності 

шляхом транспонування ПП в основну або однойменну. Поступово семантич-

не значення тональності в сонатній формі відходить на другий план. На ранніх 

етапах становлення саме тональний контраст теми був визначальним — ска-

жімо, Й. Гайдн міг просто транспонувати тему ГП до домінантової тональнос-

ті для використання її в ПП [549, c. 678]. У період зрілого класицизму тональ-

ний та тематичний контраст були приблизно рівноправними. А в післябетхо-

венську епоху на перший план виходять образно-тематичні контрасти, тоді як 

                                                 
1
 Деякі дослідники (І. Способін, Т. Кюрегян) виокремлюють третій тип — двочас-

тинний цикл із пропущеною або інтегрованою в фінал повільною частиною, а Т. Кюрегян 

відносить до нормативу ще й 5-частинний цикл [51, с. 129]. Втім, оскільки таких сонат 

порівняно небагато, подібні композиційні рішення все ж можна трактувати як винятки. 
2
 Існує погляд на формування тричастинного сонатного циклу внаслідок розвитку 

сюїти та італійської увертюри (І. Способін, С. Шип) [129, с. 243; 160, с. 310] 
3
 Зокрема, у скрипкових сонатах № 5, 7 і 10 Л. ван Бетховена. 
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тональні співвідношення, індивідуалізуються, стають більш різноманітними, 

хоча, безумовно, продовжують привносити конфліктність до загальної компо-

зиції твору [66, с. 364]. Повільна друга частина циклу привносить тональний 

контраст: часто її написано в тональності S, значно рідше — у однойменній чи 

домінантовій тональності[51, с. 130]. Як правило, використовується тричас-

тинна форма, хоча інші композиційні рішення теж розповсюджені. Фінал по-

вертає до основної тональності або до однойменного мажору. Найбільш ужи-

вана форма — рондо. Типова метрична драматургія сонатного циклу — 
4
/4 у 

першій частині, 
3
/4 у другій і 

6
/8 (дво- і тридольність одночасно) у фіналі. 

При реалізації (написанні конкретного твору) описаний канон допускав 

значні відхилення. Менует іноді (наприклад, в більшості ранніх скрипкових 

сонат В. Моцарта) виконує функції фіналу. Ледь не половину моцартівських 

скрипкових сонат взагалі створено як двочастинний цикл без повільної час-

тини. Першу частину зрідка писали у формі варіацій — як-от деякі сонати 

Й. Гайдна, а також фортепіанна соната № 11 K 331/300і В. Моцарта і форте-

піанна соната № 12 ор. 26 Л. ван Бетховена [549, c. 677-678].  

Незважаючи на те, що в другій половині XVIII ст. подекуди ще можна 

зустріти зразки сонат для скрипки у супроводі цифрованого басу (зокрема, 

соната до мажор М. Березовського), домінуючим жанром все ж стає дует 

двох рівноцінних інструментів, що еволюціонує із акомпонованої сонати, 

найбільш широко представленої у творчості французьких митців — 

Ж.-Ж. Мондовіля, Л. Ґільємена, а згодом Й. Шоберта, Ж.-Ф. Едельмана та 

інших. Показово, що всупереч реальній рівнозначності партій, сонати
1
, за-

мість звичного сьогодні «для скрипки і фортепіано», в той період називали 

навпаки: «для фортепіано і скрипки» — традиція, яка при публікації зберіга-

лася й у XIX ст. (твори Р. Шумана, Й. Брамса) [549, c. 683]. 

Подальші тенденції розвитку сонатного циклу було закладено 

Л. ван Бетховеном. Шляхом більш вільного вибору тонального плану частин 

                                                 
1
 Зокрема скрипкові сонати В. Моцарта і Л. ван Бетховена. 
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вибудовується загальна тональна драматургія циклу. Спостерігається тенде-

нція до збільшення масштабів твору, як у порівнянні з митцями попереднього 

покоління (Й. Гайдн, В. Моцарт), так і в процесі творчої еволюції самого 

композитора. У творчості романтиків соната набуває особливого значення. 

Композитори привносять у сонату як у великомасштабний жанр камерно-

інструментальної сфери, весь комплекс інновацій, що з’являються в роман-

тичній симфонії: тенденції до розширення циклу (п’ять частин фортепіанної 

сонати № 3 E-dur Ф. Шуберта) та збільшення розмірів частин (фортепіанна 

соната B-dur Ф. Шуберта, соната h-moll Ф. Шопена, соната № 3 f-moll 

Р. Шумана); прагнення стиснути цикл в одночастинний твір (Ф. Ліст, соната 

h-moll). Не менш важливим є перенесення до сонати монологічної концепції 

жанру із відповідним комплексом прийомів і методів розвитку музичного ма-

теріалу (монотематизм; лейттематизм; тональна драматургія з опорою на 

споріднені ступеневі ряди, закріплення однотерцієвої спорідненості). Відзна-

чимо появу тритональної, а іноді навіть чотиритональної експозиції, субдо-

мінантової репризи, зміщення основного контрасту з ГП/ПП на 

вступ/експозицію, експозицію/розробку і переміщення головного драматур-

гічного «перелому» в зону ЗП (Ф. Шуберт) [144, с. 338]. У деяких сонатах, 

особливо в Й. Брамса, дослідники відзначають розосередження розробкового 

матеріалу між різними розділами сонатної форми (експозиції, репризі), за-

мість зосередження їх безпосередньо в розробці [549, c. 682]. 

Незважаючи на домінування фортепіано, яке в XIX ст. закріпилося у 

ролі провідного інструмента, скрипкові сонати обіймають чільне місце у тво-

рчості композиторів романтичної доби. В них також прослідковується зага-

льна для романтизму тенденція до ліризації та драматизації музичного мате-

ріалу. Як не дивно, твори досліджуваного типу складно знайти у композитор-

ському доробку видатних віртуозів того часу: короткі одночастинні сонати 

для скрипки і гітари Н. Паганіні скоріше виступають жанровим експеримен-

том, який не отримав подальшого розвитку, а якби не рівноцінність партій, 
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вони цілком могли б трактуватися як скрипкові мініатюри; велика концертна 

ля мажорна скрипкова соната А. В’єтана, написана в 1843 р., практично не 

виконується й дотепер. Серед цікавих зразків жанру періоду раннього роман-

тизму варто згадати скрипкові сонати Ф. Шуберта (1816 р.), К. Вебера та 

Ф. Мендельсона (1820, 1823, 1838 рр.), які зберігають тісний зв’язок із класи-

чною традицією. Тенденції до збільшення масштабів і побудови цілісної 

концепції циклу, ініційовані Л. ван Бетховеном, було розвинено Р. Шуманом 

(дві сонати 1851 року), Й. Брамсом (1879, 1886, 1888 рр.), Е. Ґріґом (1865, 

1867, 1887 рр.), Ф. Бузоні (1876, 1890, 1896 рр.), А. Дворжаком (1880 р.), 

К. Сен-Сансом (1885, 1896 рр.), С. Франком (1886 р.), Р. Штраусом (1887 р.) 

та багатьма іншими. Серед цікавих жанрових експериментів доби романтиз-

му варто згадати Сонатину А. Дворжака (1893 р.), яка залучає північноаме-

риканський тематизм, споріднений із його симфонією «З Нового світу», а та-

кож подарунок для скрипаля Й. Йоахіма: Сонату F.A.E.
1
 1853 р. — спільний 

твір А. Дітріха (І частина), Р. Шумана (ІІ і IV частини: інтермецо і фінал) і 

Й. Брамса (ІІІ частина: скерцо), де в якості основи тематичного матеріалу ви-

користовується послідовність відповідних нот (фа–ля–мі). Загалом компози-

тори дотримуються традиційних три- або чотиричастинного циклу, хоча у 

Р. Шумана прослідковується тяжіння до використання замість повільної час-

тини більш жвавого інтермецо (Соната № 1, Соната F.A.E.). 

На початку ХХ ст. поряд із сонатами пізньоромантичної стилістики — 

твори Ф. Шарвенки (1900, 1904 рр.), В. д’Енді (1903–1904 рр.), Г. Катуара 

(1904, 1910 рр.), Е. Донаньї (орієнтовно 1913 р.), Е. Елгара (1918 р.) — 

з’являються композиції, які, зберігаючи загальні принципи формотворення, 

використовують принципово нову музичну мову, мелодику, гармонію — 

К. Дебюссі (1917 р.), Б. Барток (1921, 1922 рр.), Е. Блох (1920, 1924 рр.). 

Першою скрипковою сонатою, написаною українським композитором, 

вважають до мажорну сонату М. Березовського, що була створена в 1772 р. в 

                                                 
1
 «Frei aber einsam» (вільний, але самотній) — девіз німецьких романтиків, викори-

станий як музична криптограма). 
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Італії у м. Піза [120, с. 114]. Композиційно твір є зразком перехідного жанру 

від барокової до класичної сонати. З одного боку, скрипку супроводжує бассо 

контінуо, а фінал твору — менует та метро-ритмічні варіації, типові для баро-

кової доби. З іншого — перша частина написана у стрункій та лаконічній фо-

рмі сонатного аллегро. Відомо також про існування трьох скрипкових сонат 

авторства Д. Бортнянського, які на сьогодні втрачено [119, с. 131, 368]. Втім, 

по аналогії зі збереженими клавірними сонатами композитора, можна припус-

тити, що загублені твори було реалізовано у подібній ранньо-класицистичній 

стилістиці. Варто згадати і про три сонати для скрипки соло й одну у супрово-

ді бассо контінуо І. Хандошкіна, які, розвиваючи притаманний бароковій тра-

диції жанровий варіант, експериментують із темповими контрастами та кількі-

стю частин
1
. Активна розробка сонатного жанру українськими композиторами 

розпочалася на початку ХХ ст.. Серед авторів таких творів — Ф. Якименко 

(1905, 1906 рр.
2
), Г. Таранов (1921 р.), В. Барвінський (1925 р., ноти втрачено), 

М. Вілінський (1926 р.), Б. Лятошинський (1926 р.), В. Косенко (1927 р.), 

М. Коляда (1928 р.) [81, c. 7]. Українські митці враховують досягнення своїх 

західноєвропейських та російських колег, поєднуючи їх зі стилістикою україн-

ського романтизму і постромантизму. На початку 20-х рр ХХ ст. було написа-

но й сонату для скрипки та ф-но ор. 26 С. Борткевича. 

3.2.2. Створення твору, присвята та його сприйняття сучасниками 

У першій зі своїх автобіографій С. Борткевич вказує ор. 26 у переліку 

творів, написаних у Відні після переїзду з Константинополя [205, c. 39]. Вірогі-

дно, соната, як і концерт, є наслідком творчої співпраці композитора зі скрипа-

лем Ф. Смітом, адже ще в травні 1922 р. митці планували відновити спільні ви-

ступи, які припинилися в 1917 р. через політичні катаклізми [225]. Можливо, 

саме реальна перпектива майбутніх спільних концертів надихнула 

                                                 
1
 Дві або три частини замість типових чотирьох, зустрічаються дві швидкі частини 

підряд, або комбінація повільно-швидко-повільно. 
2
 Ноти сонати № 2 для скрипки і фортепіано Ф. Якименка наразі втрачено. 



169 

С. Борткевича на створення нового скрипкового опусу протягом другої полови-

ни 1922 р.. Світову прем’єру сонати музиканти виконали 22 січня 1923 р. у ві-

денському Konzerthaus [442], після чого представили її на розсуд нідерландської 

(Гааґа, 03 лютого 1923 р.) та німецької (Берлін, 06 лютого1923 р.) публіки. Гол-

ландські рецензії на твір були стримано позитивними — один з критиків вказав, 

що в сонаті є чим насолодитися, хоча концерт ор. 22 він оцінює вище [408], а 

інший дорікнув композиторові за «химерний» фінал та відзначив, що автор ще 

й досі «не до кінця відшукав свій голос» [347]. І лише німецький оглядач висло-

вив думку, що соната має бути оцінена «дещо вище» [444, c. 3]. 

Зовсім інший відгук отримало виконання сонати ор. 26 в австрійській 

столиці 06 грудня 1923 р. С. Пікштайнером та П. де Конном: твір було охара-

ктеризовано як «масштабний, майстерно написаний і милозвучний, але кон-

сервативний за стилем» [428]. Відомо, що 31 березня 1925 р. в Konzerthaus 

композиції грали Б. Сєрєбрєнік і Е. Зальцберґер [550], 22 березня 1929 р. його 

транслювали на радіо Відня (виконавці: Й. Дойч і С. Борткевич) [575], а 

11 жовтня 1932 р. — на радіо Хьойзен (Нідерланди, виконавці: Д. Вос і 

Ф. Босхарт) [524]. Наприкінці того ж року сонату на розсуд бразильської пу-

бліки представили Ф. Сміт і А. Радж: «Вони були дійсно чудові в інтерпрета-

ції сонати Борткевича, твору високого і благородного натхнення, надзви-

чайної виразності. Друга та третя частини побудовані на прекрасному 

слов’янському фольклорі — як у м’якості мелодичних ліній, так і в завзятій 

живості танцювальних ритмів» [395]. 

Наступне відоме виконання сонати ор. 26 відбулося в Бадені-під-

Віднем 02 серпня 1934 р. й отримало розгорнутий відгук у місцевій газеті: 

«Майстер <С. Борткевич > із Яро Шмідом зіграв свою скрипкову сонату 

соль мінор, чотири частини якої об’єднуються завдяки частому повтору 

теми вступу та головної теми першої частини. Всупереч рясному хромати-

зму, теми легко запам’ятовуються, мелодична лінія в цілому легко прослід-

ковується протягом всього твору — перевага, якою, на жаль, мусило знех-
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тувати багато модерністів. Обидві партії чудово продумані, ледь не пере-

насичені, так що скрипалеві бракує часу щоб перегорнути сторінки. Компо-

зитор, як інтерпретатор власних творів, виявився видатним піаністом-

віртуозом, який із зношеного роялю <…> видобув на диво багато звуку. Со-

ната справила хороше враження і була винагороджена бурними аплодисме-

нтами публіки, тож знадобився навіть біс — ніжно наспівна Колискова у 

супроводі неповторних чарівних гармонічних послідовностей» [181]. За два 

тижні, 15 серпня, митці зіграли сонату на радіо Відня [577], після чого твір на 

тривалий час зникає з анонсів та рецензій європейської преси. Не виключено, 

що його виконували в Німеччині
1
, або транслювали радіостанції, детальні 

програми яких наразі недоступні. Імовірність такого припущення підкріплю-

ється анонсом з нідерланського журналу Omroepgids від 08 липня 1939 р., де 

стверджується, що скрипкову сонату С. Борткевича транслювали по ра-

діо Лейпциґа 10 липня того року [509, c. 2176]. Наступний документально 

підтверджений концерт із сонатою ор. 26 у програмі відбувся 25 листопада 

1940 р. в Konzerthaus: «Самодисципліна лейпцизької скрипальки Марґарет 

Феркель призвела до важливого та закономірного результату. Навіть якщо 

благородна, багата ідеями скрипкова соната Борткевича навряд чи дає мо-

жливість розкрити специфічні скрипічні достоїнства, все ж слід визнати в 

інтерпретаторки (із дуже здібним і надійним Куртом Рапфом за роялем) 

наявність чистої інтонації, стриманого штриха і теплого тону, за якими 

можна, на жаль, лише здогадуватися про добротну техніку. Обоє юних гос-

тей могли бути задоволені своїм успіхом» [546]. 

У 1942 р. твір знову включив до програми своїх концертних виступів 

Я. Шмід. 28 травня в Musikverein «cоната Борткевича, яка демонструє сильний 

емоційний зміст і вимагає високого рівня технічних здібностей, викликала гарячі 

оплески не лише здібним виконавцям, але й композитору. Спільна гра скрипаля 

                                                 
1
 Пошук у німецьких газетах, на відміну від австрійських чи нідерландських, на 

жаль, через відсутність розпізнаного тексту (OCR) досі залишається неефективним, а дос-

туп часто обмежений. 
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та його обдарованого партнера-піаніста Фріца Еґґера цілком єдинодушна» 

[554]. 29 листопада австрійський музикант зіграв твір із автором за роялем на Ве-

чорі сонат С. Борткевича [531]. Зверталися до ор. 26 й інші артисти. 03 грудня 

1943 р. твір, охарактеризований як «захопливий, багатий на ідеї» [527], «милозву-

чний, індивідуальний і просто відмінний» [364], виконали З. і Є. Машек у 

Konzerthaus. Там само за півтора місяці, 23 січня 1944 р., соната прозвучала у ви-

конанні нідерландського скрипаля Я. Емнера та піаніста Й. Пембауера, а критик 

Г. Даміш оцінив її як «хорошу за формою та змістовну» [362]. 

Скрипкова соната С. Борткевича закріпилася в репертуарі В. Фарберова 

— уродженця Харкова, який реалізувався як музикант в Нідерландах, а зго-

дом у Бразилії. В його виконанні композиція прозвучала на радіо Гільверсюм 

06 лютого (разом із піаністом А. Дрезденом) [366, c. 8] та 07 жовтня 1942 р. 

(за роялем Ж. Антоніетті) [521]. Судячи з усього, скрипаль виконав саме цей 

твір С. Борткевича й у Concertgebouw (Амстердам) 28 січня 1946 р. [351], хо-

ча детальної програми концерту знайти поки досі вдалося. 5 квітня 1946 р. в 

Konzerthaus сонату ор. 26 зіграв В. Босковськи разом із композитором, який 

виконував партію ф-но [434]. Імовірно, у такому ж складі твір за місяць, 

06 травня прозвучав і в трансляції на радіо Відня
1
 [371]. На концерті до 

70-річного ювілею С. Борткевича в музичному салоні видавництва Doblinger 

(кінець лютого — початок березня 1947 р.) композицію в тандемі з автором 

виконав А. Фіц [463]. У Нідерландах, крім В. Фарберова, сонату неодноразо-

во виконував скрипаль Л. Лаґуна: зокрема, 24 вересня 1948 р. із 

М. Фоорберґом [510, c. 604] та 23 серпня 1952 р. із К. ван Бовеном [585]. 

Загалом, описана картина, незважаючи на географічну обмеженість ма-

теріалу, дозволяє проілюструвати динаміку, відмінну від сценічної долі 

Скрипкового концерту ор. 22 С. Борткевича. Перші відгуки про твір вияви-

лися відносно стриманими і навіть містили критику його композиційного рі-

                                                 
1
 Виконавці не вказані у жодному з віднайдених анонсів, тоді як журнал «Радіо Ві-

дня» за вказаний період, який містить найбільш детальну інформацію про трансляції, поки 

що недоступний. 
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шення. По-різному оцінювали критики і технічну складність сонати, хоча на-

явність пасажної техніки, подвійних нот та гри у високих позиціях скоріше 

свідчить про недооцінку твору критиком при прослуховуванні та про насті-

льки досконале його виконання музикантами, що технічні труднощі були 

просто непомітні. Досить показовим є інтерес до сонати, проявлений в різні 

роки артистами, що не були безпосередньо сценічними партнерами 

С. Борткевича — С. Пікштайнера, Б. Сєрєбрєніка, Д. Воса, М. Феркель, 

З. Машека, Я. Емнера, В. Фарберова, Л. Лаґуни. Імовірно, що саме ор. 26 

С. Борткевича сприяв зацікавленості З. Машека творчістю композитора в ці-

лому та виконанню ним за півроку скрипкового концерту в супроводі автора. 

Слід врахувати, що опублікована у 1924 р. соната більше не перевидавалася, 

тож збереження інтересу виконавців до твору спостерігалося скоріше всупе-

реч, аніж завдяки доступності нотного матеріалу. 

Першим і на сьогодні єдиним студійним аудіозаписом твору є компакт-

диск К. Першинару та Н. Франке 2005 р. випуску. А. Орґа у супровідному 

буклеті характеризував сонату як «твір широкого дихання, сповнений триво-

гою і драматизмом (Борткевич добре розумів напругу ідеї сонати), який ози-

рається в імперські часи, до поезії давно минулих поколінь. Вагнерівський 

пафос вступу, lacrymosa останньої сторінки повільної частини до мінор (ци-

клічне відображення вступу першої частини), дзвони, російський танець 
5
/4 

фіналу — все це орієнтири варті уваги. Дух Шумана, фаворита салонів 

Санкт-Петербурга і Москви, можна почути в шепотінні інтермедії 

Moderato 
6
/4 соль мажор, що передує завершальній сторінці, ніжній камеї 

зворушливої насолоди та інтимних почуттів, яка змінює на пристрасне до 

того живу танцювальну російську мелодію» [511, с. 6]. Характеристика ту-

рецького музикознавця — влучна, чітка і лаконічна, але при цьому не позба-

влена й поетичного елементу. Не зовсім переконливою виглядає апеляція до 

салонів столиць Російської імперії, хоча в роки навчання у консерваторії ми-

тець міг відвідувати їх або виступати там. Скоріше варто було згадати дома-
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шнє музикування в рідному для композитора Харкові. Танцювальна тема фі-

налу, дійсно, містить характерні ознаки фольклорної стилістики — розмір 
5
/4, 

синкопований ритм, мотивну структуру пари періодичностей (a–a–b–b). Втім 

цього навряд чи достатньо, щоб конкретизовано говорити про російський та-

нок. Характеристика «слов’янський» за таких умов буде більш доречною
1
. 

Досить загадковим фактом видається присвята сонати ор. 26 графині 

Іді фон Шварценберґ. Дворянський рід Шварценберґів, відомий з ХІІ ст., по-

ходить із Зайнсгайму у Франконії — регіону на південному заході Німеччини 

(нині у складі Баварії). Після переходу в австрійське підданство представни-

ки роду стали найбільшими землевласниками Богемії і зберігали свій статус 

до 1946 р.. Серед Шварценберґів були визначні військові діячі (фельдмарша-

ли, генерали), державні чиновники найвищого рангу (посли, міністри Авст-

рійської імперії) та церковні сановники (включаючи празьких і зальцбурзь-

ких архієпископів). Іда Губерта Марія Бенедікта Терезія Вінченца Меліта цу 

Шварценберґ народилась у Відні в 1894 р.. Жодних свідчень про контакти 

С. Борткевича зі Шварценберґами віднайти не вдалося, за винятком рецензії, 

опублікованої у журналі «Wiener Salonblatt» 14 грудня 1922 р., на концерт, 

що відбувся 1 грудня того ж року в палаці Дюмба — серед гостей було зазна-

чено княгиню Шварценберґ та принца Йоганна Шварценберґа (батька Іди) 

[573, c. 1]. З урахуванням обставин біографії митця можна припустити, що 

впливовий аристократичний рід допоміг композитору облаштуватися після 

переїзду до Австрії, а композитор вирішив віддячити їм присвятою свого не-

щодавно написаного твору. 

3.2.3. Авторська трактовка жанрового інваріанту 

Композиційно соната відповідає класико-романтичній моделі жанру 

(спорідненій із концертом) і має три частини традиційного типу: «швидко — 

                                                 
1
 Детальніший аналіз сонати ор. 26 розміщений у наступному підрозділі — 

3.2.3. «Авторська трактовка жанрового інваріанту». 
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повільно — швидко». Першу частину написано в сонатній формі в характері 

Allegro dramatico зі стриманим вступом. У другій — повільному лірико-

епічному Andante у тричастинній формі — розташована драматична кульмі-

нація циклу. Третя частина — традиційне для фіналу Allegro vivace e con brio. 

Ладо-тональна драматургія кореспондує з бетховенською модуляцією в 

циклі: відхилення в субдомінантову тональність у другій частині і перехід в 

однойменний мажор у фіналі. Окремо відзначимо наявність у скрипковій со-

наті С. Борткевича інтонаційно-образного комплексу для розбудови решти те-

матичного матеріалу. Наскрізне використання протягом частин циклу низки 

тем, як у їх первісному цілісному викладенні, так і у вигляді вичленованих 

окремих мотивів, що перетворюються на елементи нових тематичних утво-

рень, закладає основу тематичного розвитку і надає цілісності драматургії со-

нати. 

Основний рушійний тип драматургії — зіткнення контрастних елемен-

тів. Так стриманий вступ уже закладає основний конфлікт твору між двома 

темами-репрезентантами образних сфер циклу. Сонатне алегро має типову 

структуру протиставлення драматичної ГП та ліричної ПП. На кульмінації 

побічної партії вривається тема вступу (репрезентант драматичного начала). 

В результаті цього лірична складова не знаходить свого розвитку аж до появи 

ПП у репризі, а розробка базується на зіставленні ГП та ЗП. Динамізована 

реприза передує двочастинній коді із поступовим затуханням напруги. 

Друга частина концентрує трагічні та ліричні образи сонати. Після 

вступу з елементами дзвоновості
1
 слідує стилізована під епос перша тема. 

Середній розділ несе в собі алюзію на різдвяну пісню і репрезентує просвіт-

лено-ліричну сферу. У процесі розробки теми зростає напруга і лірична тема 

переростає у драматичну кульмінацію. За значенням (підкресленим теситу-

рою і динамікою) даний фрагмент можна вважати кульмінацією усього три-

                                                 
1
 Див. далі. 
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частинного циклу. Кульмінаційний епізод переходить у трагіко-патетичну 

скрипкову каденцію, після якої повертається початкове коло образів частини. 

Фінал містить кілька тем святкового, пасторального характеру, які про-

водяться почергово. На кульмінації (як і в першій частині) вривається тема 

вступу І частини, яка знаменує перехід до розробкового епізоду, де почерго-

во проводяться теми з попередніх частин сонати. Однак конфлікт поступово 

себе вичерпує, що призводить до повернення радісного тематизму фіналу. У 

коді одна з тем, раніше скерцозно-грайлива, на 
5
/4 переосмислюється на ліри-

чний лад, подається у розмірі 
6
/4 із типово шуманівською фактурою. 

Основна тональність сонати — соль мінор, в класико-романтичній тра-

диції характерна для топосу чуттєвості ,  який «на відміну від патетичного, 

пов’язаний із суб’єктивними емоціями “негативного” характеру», зокрема 

скорботою та меланхолією  [40, с. 50]. Інший варіант — соль мінор як 

тональність топосу героїки з урахуванням інших характерних рис (комплексу 

засобів інтонації, темпу) буде реалізовано в сонатному алегро першої частини. 

Крім того g-moll виступає як «мінорний двійник» пасторального G-dur фіналу 

сонати та, відповідно, характеризує меланхолічні епізоди [40, c. 88]. Неможли-

во проігнорувати й тональність другої частини — до мінор, характерну для 

патетичної  топіки  скорботного  характеру , типового для жанру по-

ховальної ходи. Важливу роль у творі відіграють музичні елементи стилізова-

ні під фольклор . Специфічний образ дзвоновості, епічний характер тематиз-

му в другій частині, а також характерні «народні» звороти фіналу дозволяють 

припустити, що важливу роль у сонаті відіграє образ Батьківщини, рідного 

дому, Харкова. Яскрава, виразна колоритність музичного тексту наштовхує на 

думку щодо можливого казкового трактування образів сонати. 

Слід відзначити нетрадиційне метричне рішення сонати: замість схеми 

4
/4, 

3
/4, 

6
/8 усі три частини написано в чотиридольному метрі з його стійкістю 

та внутрішньою врівноваженістю, що вказує на індивідуальний підхід у фор-

муванні образної системи й концепції циклу. 
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Вже на початку першої частини скрипкової сонати С. Борткевич роз-

міщує повільний вступний розділ Sostenuto, в якому експонує дві теми. 

Принцип їх використання та роль у формуванні тематизму твору можна ви-

значити як монотематичні, адже обидві (і як закінчені тематично-образні по-

будови, що підпорядковуються вимогам ідейно-образної динаміки, й у ви-

гляді окремих мотивів, які перебирають на себе функції образної домінанти 

нового матеріалу) сприяють моноінтонаційному наголосу у розбудові інто-

наційно-образної системи сонати. Такий принцип є характерним саме для 

романтичного сонатно-симфонічного циклу (наприклад для Симфонії h-moll 

Ф. Шуберта, Симфонії a-moll Ф. Мендельсона, Сонати h-moll Ф. Ліста тощо). 

Перша, найбільш значима тема dolce експонується у ф-но в основній 

тональності g-moll (див. додаток В). Цікавим є її метричне рішення: з одного 

боку, вона проводиться у «стійкому», «врівноваженому» розмірі 
4
/4, з іншо-

го — ця чотиридольність завуальована за допомогою ритміки (відсутня пер-

ша сильна доля) та структури (як на рівні мелодики: дроблення мотиву, так і 

на рівні композиції періоду: неквадратний — 3+3). Інтонаційно мотив сильно 

хроматизований, «повзучий», із домінуванням низхідних ходів (спорідне-

ність із риторичною фігурою passus duriusculus), що компенсуються звукови-

сотними злетами (на терцію, кварту і завершальним на сексту). При загаль-

ному домінуванні рівних тривалостей, у кульмінаційних зонах митець вико-

ристовує пунктирні ритми, які підсилюють комплекс семантичних кодів тра-

гічної образності, надають додаткового імпульсу. Фактура строго чотириго-

лосна, що привносить жанровий підтекст хоралу. Завершується тема висхід-

ним злетом на м. 6, тобто повертається до квінтового тону. На ферматі та до-

мінантовій гармонії такий підйом звучить як характерна інтонація-питання. 

Весь окреслений комплекс дозволяє говорити про скорботно -

меланхолійний топос  охарактеризованої першої теми. Тема dolce прово-

диться в основному вигляді у вступі першої та коді другої частини, а також із 

незначними видозмінами — на зламі між побічною та завершальною партія-
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ми першої частини і в розробці фіналу. Однак роль її на цьому не завершу-

ється: мотиви та субмотиви теми dolce слугують матеріалом для усього му-

зичного тематизму першої частини твору (див. додаток В). 

Друга тема вступу сонати — dolente, багато в чому контрастна до пер-

шої, хоча й зберігає стриманий темп і близьку, однак не тотожну, образну 

сферу. Далека від основної тональність, h-moll (третя ступінь спорідненості), 

характеризує трагіко -патетичне
1
 коло образів (аналогічне відповідним 

сонатам Ф. Ліста, Ф. Шопена; Симфонії № 6 П. Чайковського). При збере-

женні чотириголосся чітко виділяються солюючий верхній та супровідні. 

Метрика, на противагу до першої теми, підкреслено рівномірна та непохитна, 

кожен такт — завершений та урівноважений мотив. Мотивна структура — 

пара періодичностей, вміщена у квадратний восьмитактовий період, а основ-

на ритмоінтонація теми dolente — так званий мотив долі
2
 (див. додаток В). 

Іще у творчості композиторів класичної доби (Й. Гайдна, В. Моцарта, 

І. Крамера, Л. Бетховена) за цією ритмоінтонацією закріпилося значення ри-

торичного питання [40, c. 38]. Сильну долю підкреслено глибоким басовим 

тоном (ре контроктави), що формує образ дзвону, дзвоновість , тобто «низ-

ку типологічно подібних проявів характерної образності, втіленої за допо-

могою визначеного комплексу засобів та прийомів <…> гармонічного і тем-

брово-фактурного ostinato, що створюють типово "дзвонову" гармонію — 

об’ємний темброво-фонічний комплекс» [142, c. 7]. Цікаво, що С. Борткевич 

гармонізує другу тему за допомогою звороту, що енгармонічно рівний «Рах-

маніновському акорду» — ввідному септакорду із квартою, за яким також 

закріпилася відповідна семантика [143, с. 77]. 

Одноманітна фактура супроводу, який повисає на зазначеному гармо-

нічному звороті без розв’язання й повторюється на ostinato в кожному такті, і 

стриманий темп створюють атмосферу безвиході, що підкреслює трагічний 

                                                 
1
 Замість характерного для першої теми скорботно-меланхолічного. 

2
 Назва, що була введена в обіг біографом Л. Бетховена А. Шиндлером та закріпи-

лася в музикознавчих колах [40, c. 37]. 
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топос. Потрійна репетиція квінтового тону, пунктир, динаміка (pp) надають 

темі жанрового наповнення поховальної ходи. Характерною є авторська вка-

зівка: dolente (від італ. «dolere» — хворіти, завдавати болю). 

Третім витриманим образно-тематичним утворенням виступає тема 

вступу з другої частини сонати. Матеріал проводиться в тональності умовно-

го (див. далі) c-moll, характерній для трагіко -патетичної  топіки  [229, 

c. 37]. Помірний темп Andante, розмір 
4
/4, некваплива розмірена ритміка, ди-

наміка (pp) надають темі скорботного  характеру , типового для жанрової 

основи поховальної ходи (аналогічне трактування тональності c-moll зустрі-

чається, наприклад, у другій частині Симфонії № 3 Л. Бетховена). Очевидно, 

третя тема кореспондує із другою, яка репрезентувала трагічну образну сфе-

ру в першій частини сонати. Цим можна пояснити й певну спорідненість му-

зичного матеріалу, а саме: супровід ostinato, три затактові чверті як ритмоін-

тонація «мотиву долі». Фактура викладення теми умовно чотириголосна. Од-

нак фактично можна говорити про мелодичну лінію та супровідний квінто-

вий тон соль, які продубльовано в октаву. Тему побудовано на послідовності 

тритонік  (за класифікацією В. Гошовського [24, c. 401–402]), або трихор-

дів  (f-es-b/b-des-a), яка привносить образний елемент епосу,  архаїки . Су-

провідний пласт — квінтовий тон «соль» в октаву довгими тривалостями 

(половинні та цілі ноти) — виступає елементом, який привносить образ дзво-

ну, що знов-таки дозволяє провести паралель із другою темою сонати, 

dolente. Втім низька насиченість фактури, яка не дозволяє чітко визначити 

гармонічний план мотиву, опора на витриманий квінтовий тон, використання 

модальних поспівок-трихордів та альтерована мелодика дають підстави пос-

тавити під сумнів тональне трактування третьої теми як до-мінорної. Даний 

матеріал можна трактувати також як гіпофрігійський лад соль чи фрігійський 

лад до (з низькою другою) та опорою (реперкусса) на квінтовий тон соль. 

Втім семантичне наповнення при цьому залишається незмінним. 
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Початковий розділ вступу до  першої  частини  написано у простій 

тричастинній формі. Спочатку перша тема сонати (dolce) проводиться у ф-но 

соло. Наступним, середнім підрозділом виступає монолог скрипки. Подача 

саме речитативу після хоральної фактури ф-но виявляє авторське трактуван-

ня інструментів сонати — уособлення  внутрішнього світу героя  від-

несено до функції скрипки як сольного мелодичного інструменту; в ідтво-

рення  оточуючого  світу , включно з моделлю світобудови, а відтак — 

образами долі ,  фатуму  тощо, є функцією ф-но. Вступ першої частини пов-

ністю розкриває основний конфлікт твору: між особистістю та світом, що її 

оточує; неприйняття долі, зумовленої зовнішніми обставинами; не просто 

недосяжність, а принципова ілюзорність ідеалу. І якщо перше — типова риса 

романтизму, то друге — данина естетиці ХХ ст.. 

Подальший музичний текст розвиває окреслені у вступі тенденції. Се-

ред інших особливостей авторського рішення сонатного жанру варто відзна-

чити, що головна тема першої частини не є самостійною, а являє собою фак-

тично видозмінену першу тему вступу. Активний темп Allegro dramatico та 

домінування пунктирного ритму зміщує тему до сфери героїчного  топо-

су. Мелодичний мотив на основі першої теми вступу (скрипка) зіштовхуєть-

ся із ритмоформулою «мотиву долі» із другої теми в супровідному матеріалі 

у ф-но. Як бачимо, спостерігається певна розробковість матеріалу ГП — ви-

членовуються і зіштовхуються між собою мотиви з початкових тем
1
.  

Побічну тему розбудовано на матеріалі хроматичного спуску та субмо-

тиву кульмінаційної зони першої теми вступу. Зазначений субмотив транс-

формований — на сильну долю припадає завойована вершина (підйом не на 

терцію, а на кварту), а вже потім відбувається спуск квінтовим стрибком. Та-

ка трансформація перетворює субмотив на імперативний, стверджувальний. 

Тональність D-dur — A-dur — E-dur і динаміка f підкреслює тріумфаль-
                                                 

1
 Зазначимо, що такий підхід є абсолютно протилежним до застосованого у першій 

частині скрипкового концерту ор. 22, де розвиток музичного матеріалу відбувається ви-

ключно у розробці, тоді як головна і побічна партії експозиції обмежені проведенням від-

повідного тематичного матеріалу. 
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ність  характеру образної сфери ПП. Можна говорити про тимчасову пере-

могу особистісного начала. Однак побічна партія першої частини компози-

ційно ізольована, адже після подвійного проведення побічного матеріалу — 

спочатку у скрипки, потім у ф-но, на кульмінації вривається перша тема 

вступу, цього разу в характері violente. Цікавим видається й співставлення 

двох варіантів проведення побічної теми експозиції. Акордова фактура фор-

тепіанного викладу теми видозмінює та знеособлює тематизм, втрачається 

інтимність, що зрештою й призводить до прориву теми вступу в основній то-

нальності g-moll. Подібне рішення можна зустріти у Симфонії № 4 

П. Чайковського. Однак, якщо там цей прийом слугує для привнесення дода-

ткової загостреності конфлікту і зрештою виводить побічну партію на куль-

мінаційну вершину, то у С. Борткевича побічна тема просто обривається та 

не знаходить жодного розвитку, за винятком незначного видозмінення у реп-

ризному проведенні, демонструючи недосяжність ідеалу. 

Після теми вступу, що перериває розвиток ПП, проводиться заверша-

льна партія, яка базується на двох елементах першої теми вступу (терції із 

пунктирним ритмом у скрипки та низхідним хроматичним ходом в басу 

ф-но), а також використовує ритмоформулу «мотиву долі» з другої теми. Са-

ме завершальна, а не побічна партія, разом із матеріалом ГП, слугує основ-

ним джерелом конфлікту для розробкового розділу. Реприза — динамізована 

за допомогою фактури (хроматичні шістнадцяті у скрипки), динаміки (pp за-

мість f), що надає темі ефекту «прихованої загрози», розробкового характеру 

звучання. Відзначимо також більший, ніж в експозиції, (в основному тональ-

ний) розвиток тематизму. Каденція, розміщена між репризою і кодою, як 

явище теж повністю переосмислюється. Це вже не віртуозна імпровізація, 

характерна для класико-романтичного періоду. Каденція для митця ХХ ст. — 

квінтесенція філософської думки, спрямована не на зовнішній ефект, а на 

глибинне інтелектуально-емоційне враження. Інтонаційна основа каденції — 

початковий речитатив скрипки зі вступного розділу. Кода містить два розді-
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ли. Перший — Allegro на матеріалі ГП у характері violente та динамікою ff 

(солююче ф-но, витриманий сі-бемоль у скрипки). Другий базується на зву-

ках арпеджіо тонічного тризвуку p, з яких викристалізовується мотив куль-

мінації ГП. У коді в характері morendo та динаміці pp він набуває вигляду 

благання. Індивідуальне хоча й не зливається із масою, все ж виявляється не-

спроможним перебороти тиск несприятливих зовнішніх обставин. 

Другу частину  сонати, Andante, написано в тричастинній формі зі 

вступом та кодою. Вступний розділ — неквадратний період (3+2), який завер-

шується половинною автентичною каденцією. П’ятитактовий період у рамках 

комплексу засобів виразності топіки епосу може бути наслідком некласичного 

мелодичного мислення, що відсилає до архаїчних силабічних форм організації 

музичного матеріалу. В усякому разі, подібне рішення надає вступові розі-

мкненого характеру та готує появу теми першого розділу другої частини. Її 

написано в тональності c-moll, характерній для трагіко-патетичної образної 

сфери. Жанровий підтекст теми, яка проводиться у скрипки в супроводі рів-

номірних, витриманих акордів ф-но арпеджіато, має епічну  природу, що пе-

регукується із подібними зразками у творчості М. Глінки, О. Бородіна 

М. Римського-Корсакова тощо. Стилізація досягається типовим супроводом, 

який наслідує гру на струнному щипковому інструменті та, подекуди, харак-

терним напівречитативним викладом тематичного матеріалу
1
, підкріпленим 

авторською ремаркою cantando ed un poco rubato. У цьому випадку доцільніше 

говорити про жанрову алюзію, аніж про імітацію, адже ладова основа теми — 

звична мажорно-мінорна система, без використання специфічних ладів, а в 

мелодичних зворотах зустрічаються ліричні інтонації
2
. Друге проведення теми 

фактурно варійоване: солюючим інструментом виступає ф-но, а супровід до-

ручено і скрипці (низхідні ходи по арпеджіо із паузою на сильну долю), і со-

люючому інструментові (синкоповані акорди). Зміна фактури призводить до 

                                                 
1
 За рахунок частих зупинок мелодичної лінії на паузах та цілих нотах. 

2
 Зокрема, низхідні секундові інтонації та оспівування основних тонів ладу. 
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модуляції жанрової основи тематизму — від епічного до романсового . Ди-

наміка протягом усього першого розділу зберігається в рамках p та pp. 

Розгорнутий середній розділ Un poco piu animato, також написаний у 

тричастинній формі із центральним розробковим епізодом, замість репризного 

підрозділу містить драматичну кульмінацію циклу. Однак перший епізод се-

реднього розділу не просто зберігає жанровий підтекст романсу, але й привно-

сить просвітлення  за рахунок тональності As-dur — VI ступінь відносно 

основного c-moll. Мелодична лінія розпочинається із висхідної сексти, що до-

зволяє провести аналогію зі вступом до першої частини (монолог скрипки, 

який у свою чергу виростає із завершальної інтонації першої лейттеми). Проте, 

якщо на початку першої частини вершиною сексти був квінтовий тон на фоні 

домінантової гармонії, що створювало скоріше питальну інтонацію, то серед-

ній розділ містить типовий для романсу злет від п’ятого до третього (у складі 

тонічного тризвуку) ступеня ладу. М. Вашкевич у навчальному посібнику 

«Семантика музичної мови. Музичний синтаксис. Словник музичних форм» 

характеризує мелодичну сексту як «”широкий” інтервал, “відкритий”, інтер-

вал душевного одкровення. Секста — інтервал російського романсу
1
. Висхідна 

секста в якості початкової (із широким просторим сходженням від V-го до-

мінантового ступеня до ІІІ-го, “рівної”, “спокійної”, “довірчої”) від самого 

початку декларує емоційно-психологічну атмосферу: світлий мажорний стан 

душі чи сумний мінорний (романси Глінки “Не искушай”, “Не пой, красавица”, 

Варламова “Красный сарафан” та ін.)» [11, с. 14]. 

Мотив першого підрозділу середнього розділу подібний (див. додаток В) 

до однієї з найпопулярніших дитячих різдвяних пісень «В лесу родилась ёлоч-

ка» (український варіант — «У лісі, лісі темному»), написання якої датується 

1905 р. (автор музики — Л. Бекман). Схожою є й мелодія шведської дитячої 

різдвяної пісні композитора Е. Кьолера «Nu tändas tusen juleljus» («Запалю-

ються тисячі різдвяних свічок»), написаної у 1898 р.. Найімовірніше, інтона-

                                                 
1
 Не тільки російського романсу. Характерна і для творчості Ф. Шопена (прим. — Т.Я.). 
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ційним першоджерелом можна вважати «Тюринзький мотив», який викорис-

тав А. фон Бінцер при написанні у 1819 р. студентської пісні «Wir hatten ge-

bauet ein stattliches Haus» («Ми збудували чудовий будинок») [551]. 

С. Борткевич міг знати як російську пісню Л. Бекмана, так німецький аналог 

А. фон Бінцера (враховуючи довгий час перебування С. Борткевича у Німеч-

чині в період навчання у Ляйпцизі та життя в Берліні протягом 1904–1914 рр.). 

У будь-якому разі, алюзія покликана передати світлий та  життєрадісний 

колорит , характерний як для різдвяних, так і для студентських пісень. Як і в 

інших розділах сонати, тематизм першого епізоду середнього розділу другої 

частини проводиться почергово у скрипки та ф-но. Характерно, що фортепі-

анний варіант теми позбавлено початкового секстового злету (із його «душев-

ністю»), натомість одразу розпочинається з терцієвого тону на сильну долю. 

Тобто спостерігається певна подібність композиції першого епізоду середньо-

го розділу другої частини із ПП першої частини: звернення до мажорного ладу 

як противаги домінуючому мінорному та знеособлення тематизму у ф-но шля-

хом фактурного насичення і (в другій частині) відмови від використання «ін-

тервалу душевного одкровення» — висхідної мелодичної сексти. 

Подальший розвиток відбувається у розробковому підрозділі шляхом 

мелодичної трансформації тематизму й ускладнення тонального плану, вико-

ристання нестійких гармоній та еліптичних зворотів. Динаміка досягає f, і 

відбувається подальше crescendo. Нагнітання напруги спостерігається також 

шляхом темпового прискорення (sempre piu animato). Із мелодичної лінії 

скрипки викристалізовується висхідний хроматичний секвенційний хід (обе-

рнений видозмінений елемент першої теми dolce), який, крім того, є фактич-

но цитатою з фіналу скрипкового концерту. Соліст поступово завойовує зву-

ковисотну вершину (соль-бемоль третьої октави), а фактура ущільняється: 

вперше у скрипки з’являються подвійні ноти — паралельні октави. Епізод 

Agitato готує появу третього, кульмінаційного підрозділу. Динаміка ff поси-

люється подальшим crescendo. Завершальний підрозділ відзначається повер-
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ненням основної тональності c-moll, максимальною динамікою сонати — fff, 

характером molto espressivo та найвищою в ІІ частині теситурою: із верши-

ною на соль третьої октави. Артикуляція marcato підкреслює драматичну ку-

льмінацію сонати — «крик душі» героя. 

Надалі третій підрозділ середнього розділу другої частини, який розпо-

чинається з кульмінації, відзначається поступовим спадом напруги. Тема про-

водиться тричі, щоразу октавою нижче, при постійному diminuendo (fff — ff — 

f — p). Зрештою, із досягненням «дна» (найнижчої ноти скрипкового діапазо-

ну — соль малої октави) готується поява скрипкової каденції: раніше витри-

мані акорди партії ф-но (половинні та цілі ноти) розриваються паузами, дина-

міка спадає до pp. Патетична каденція скрипки на інтонаціях зітхання після 

кульмінації виступає своєрідною скаргою особистості. Щоб компенсувати на-

сичений подіями та тематизмом середній підрозділ, погасити інерцію розвитку 

і підготувати появу значно більш стриманої основної теми, композитор не 

просто повертається до матеріалу вступу другої частини, але й розширює його. 

Спочатку тема вступу двічі проводиться у зменшенні (готуючи подібне її ви-

користання в третій частині сонати): за першим разом у скрипки pizz., за дру-

гим — у ф-но. Тема переривається паузами на фоні tremolo квінтового тону, 

що ілюструє образну сферу загрози, збентеження, страху, тощо [229, c. 249]. 

Зрештою, на тлі diminuendo, третя тема проводиться в основному вигляді на p. 

Втім замість пауз у скрипки продовжується tremolo, (тепер p sul ponticello), що 

підтримує та навіть посилює загальний неспокійний емоційний стан. 

Tremolando зберігається й у супроводі до основної теми. Однак із поя-

вою основної частини репризного розділу, суцільне раніше тремоло перери-

вається довгими паузами, що поступово гасить напругу і призводить до поя-

ви у п’ятому такті теми звичного супроводу арпеджіато (яка, тим не менше, 

знову двічі переривається репліками tremolando) та епічної образної сфери. 

Репризне проведення основної теми скорочено внаслідок відсутності форте-

піанного, романсового варіанту, замість якого одразу відбувається перехід на 
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розгорнуту коду, який кореспондує зі вступом до першої частини: в основній 

тональності c-moll почергово проводяться дві початкові теми сонати. Розпо-

чинає традиційно ф-но, друга репліка у скрипки. Характерно, що питальна 

інтонація сексти мотиву dolce у ф-но не зупиняється на ферматі, натомість 

продовжується до другої долі наступного такту (а отже, зберігається метрич-

ний рух тематизму). Тема dolente характеризується ще й темпом Andante lac-

rimoso
1
. Окрім тональної видозміни, слід відзначити перегармонізацію мело-

дії. Якщо перші два такти зберігають «рахманіновський акорд», то у двох на-

ступних його замінює гармонія DD («удаваний» D7). В кінці, раптово на f, 

з’являється завершальний зворот із ГП першої частини, що в черговий раз 

підкреслює інтонаційну спорідненість тематичного матеріалу сонати. У ф-но 

повторюється початковий мотив, від якого під кінець, в епізоді morendo, ли-

шається лише ритмоформула «мотиву долі» (повторюваний тонічний тризвук 

ф-но та репетиція квінтового тону у скрипки як відповідь). «Мотив долі» у 

свою чергу переходить у поодинокі тонічні акорди ф-но та витриманий тон 

соль у скрипки. Динаміка спадає до ppp. Подібне завершення є типовим для 

трагіко-патетичного топосу, підкресленого характеристиками lacrimoso та 

morendo. Застосування т. зв. «аркового» прийому (використання однакового 

тематизму на початку та в кінці побудови), а також близька художньо-

образна сфера дозволяють говорити про формування своєрідного субциклу із 

першої та другої частин, який протистоїть фіналу. 

Фінал  сонати в тональності G-dur протиставляється драматичній пер-

шій та трагічній другій частинам. Структура третьої частини неоднозначна і 

дає змогу трактувати її форму як сонатну з елементами рондальності. Тона-

льність теми А (ГП) — G-dur із характерними для народних танцювальних 

награвань мелодичними зворотами, активний темп Allegro vivace e con brio, 

акценти та динаміка f дозволяють говорити про панування топосу пасторалі 

[229, c. 88], образної сфери «народного святкування». Супровід скрипки pizz. 

                                                 
1
 Lacrimoso — (італ.) слізно. 
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по акордовим звукам імітує народний щипковий інструмент. Подібний ефект 

створюють акорди арпеджіато у ф-но. 

Друга тема фіналу (В) викликає найбільше питань з точки зору компо-

зиції частини. Її початковий акорд одночасно є і завершальним для поперед-

ньої головної теми, що сприяє нерозривності музичного розвитку. Світлий, 

«сонячний» A-dur без модуляцій, притаманних темі А, характер giocosamente 

e ben marcato, динаміка f, синкопований ритм та змінний п’яти-

чотиридольний метр, характерний для народної музики, зберігають образну 

сферу і топос попередньої теми. Важливе значення теми В підкреслюється її 

місцем у подальшому розвиткові тематизму фіналу — вона на рівні з те-

мою А використовується як остаточно закріплений у коді тематичний матері-

ал. Після теми В експонується сполучна партія Vivace у вигляді значно ско-

роченої та дещо видозміненої теми А в ля мажорі, що переходить у каскад 

гамоподібних пасажів і готує появу третьої самостійної теми фіналу сонати. 

Третя тема фіналу (С) інтонаційно споріднена із субмотивом кульміна-

ційної зони другої теми вступу (dolente), вона контрастує із попереднім мате-

ріалом та репрезентує драматичне начало. Тема С розпочинається закличними 

квартовими інтонаціями з пунктирним ритмом. Звукоряд у межах тетрахорду 

(e–f–g–a) із субтоном
1
 (нижня ля) не дозволяє чітко визначити тональність, од-

нак слід відзначити домінування устоїв ля (нижній звук з точки зору гармоніч-

ного супроводу виступає як фактурно завуальований витриманий опорний 

звук, т. зв. бурдон), та мі (квінтовий тон умовного ля мінору в рамках звичної 

ладо-гармонічної системи, або, при «фольклорному» трактуванні тематизму, 

опорний тон фрігійського тетрахорду). ff marcatissimo та октавне подвоєння 

мелодичного голосу у скрипки, активний супровід ф-но (одноголосний, «пе-

реливи» шістнадцятими нотами) зберігають народно-пасторальний топос, 

підкреслений специфічною ладовою будовою, характерною зокрема для кар-

патських та угорських награвань. Однак образна сфера змінюється: низький 

                                                 
1
 Субтон — (у фольклорі) звук мелодії, що знаходиться нижче від головного опорного 

тону наспіву, і виступає у ролі додаткового або навіть альтернативного устою [30, c. 240]. 
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шостий та сьомий ступені умовної тональності ля після попереднього A-dur 

створюють ефект змінорення ладу, що надає темі певного драматизму. Акти-

вна акцентована фактура супроводу дозволяє провести аналогію із образами 

бурі, грози. Важливим ейдетичним елементом подібної трактовки виступає 

ефект відлуння (quasi Echo) на тлі хроматичного спуску ф-но. 

Тему завершальної партії побудовано на матеріалі ГП (тема А), який, 

втім, значно більш видозмінений, порівняно зі СП. Динаміка p привносить 

елемент заспокоєння, чи, як мінімум, тимчасової зупинки, що підкреслюється 

будовою мелодичного матеріалу. На фоні витриманого, бурдонного звуку 

фа-дієз мелодія кружляє в рамках великої терції (a–cis з явною опорою на 

останній), зрідка, стрибком завойовуючи верхню опору (fis). При цьому фор-

мується ряд співзвуч чистих інтервалів (квінта, октава, кварта) на стаккато, 

що підкреслюють зв’язок із народними скрипковими награваннями. З тих са-

мих співзвуч формуються репліки-відповіді ф-но. Чітко визначити ладо-

тональну будову ЗП фактично неможливо. Панування fis-moll у мелодичному 

голосі, підкреслене витриманою квінтою (fis-cis) нівелюється квінтовими хо-

дами ре–ля у басовому. В результаті формується гармонія великого мажорно-

го септакорду ре, що панує протягом усього проведення теми. В кінці тема 

обривається паузою, що супроводжується вторгненням початкового мотиву 

сонати зі вступу до першої частини (хроматичне оспівування домінантового 

тону), який звучить у ф-но ніби здалеку, на pp, і зупиняється «запитанням» на 

ферматі, готуючи появу розробки. 

Описаний прийом провокує повернення та перегляд тематизму й образ-

ної сфери двох попередніх частин сонати у розробці  її фіналу
1
. Розпочина-

ється розробка секвенціюванням мотиву, тепер уже ствердно, на ff. Стійкість 

тонічної гармонії a-moll нівелюється використанням t
6
4. Поступово відбуваєть-

ся зменшення динаміки. На p тему підхоплює скрипка. Дубль-штрих підсилює 

емоційне напруження (схожий прийом при проведенні того ж тематизму за-

                                                 
1
 Щось подібне відбувається у вступі до фіналу Симфонії № 9 Л. ван Бетховена, де 

проводиться тематичний матеріал перших трьох частин циклу. 
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стосовувався між ПП та ЗП першої частини сонати). Неспокій додатково підк-

реслюється хвилеподібною динамікою: чергування crescendo-diminuendo. У 

наступному епізоді розробки (pp poco espressivo) на тлі тремоло у скрипки та 

ф-но
1
, в басовому голосі проводиться початкова тема вступу до першої части-

ни. Збільшення та октавний виклад надають темі вагу та значимість. Як бачи-

мо, повернення до ідей першої частини з її образною сферою відбувається на-

віть на фактурному рівні — застосовується дубль-штрих, тремоло. Тематич-

ний матеріал передається від ф-но до скрипки (dolce), тремоло поступово за-

тихає, залишаючи сольний скрипковий голос, який «на самоті» проводить мо-

тив B–A–C–H
2
 в низькому регістрі (мала октава), що підкреслює трагіко-

патетичну, філософську образну сферу епізоду, апелюючи до відповідних зра-

зків у творчості попередніх поколінь романтиків — Р. Шумана, Ф. Ліста [341]. 

Наступний етап розробки вривається на f marcatissimo в темпі Vivace. 

На фоні витриманих квінт у басовому голосі та акцентованих восьмих нот 

поперемінно у скрипки та ф-но проводиться тема, в якій можна впізнати три-

хордові/тритонічні ходи зі вступу до другої частини. образну сферу кардина-

льно видозмінено — акцентовані вісімки в інтервалі тритону надають зву-

чанню різкості, привносять образ суперечки, боротьби, а сама тема ніби 

«зминається» до основного мотиву (трихордового ходу), який проводиться 

почергово то в основному вигляді, то у ритмічному зменшенні. Наприкінці 

розробки композитор застосовує прийом stretto — тема у скрипки та ф-но 

ніби перебивають одна одну. За рахунок ритмічного зменшення та stretto ма-

теріал «дрібнішає», втрачає свою значимість, що готує появу репризи.  

Репризне  проведення головної партії фіналу розпочинає скрипка. Слід 

відзначити тотальний обмін тематизмом між скрипкою та ф-но — всюди, де в 

експозиції солював клавішний інструмент, мелодична лінія в репризі перено-

ситься до скрипкового голосу і навпаки. Завершальна партія, як і в експозиції, 

                                                 
1
 По аналогії із розробкою першої частини. 

2
 На мотив звернув увагу дослідник Є. Левкулич в особистому спілкуванні з авто-

ром дисертації.  
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переривається мотивом зі вступу до першої частини, цього разу в тональності 

h-moll. Втім після секвенції ф-но скрипка відмовляється підхоплювати запро-

понований образ, а натомість, несміло, на p із сурдиною відповідає повторним 

проведенням завершальної теми на основі великого мажорного септакорду As. 

Фактура при цьому максимально розріджена: витримана квінта в басовому го-

лосі ф-но та тема на фоні бурдонної ноти до у скрипки. Перед кодою струнний 

інструмент заступає клавішний, який шляхом еліптичного звороту ніби ста-

вить під сумнів тезу скрипки, але соль-мажорна кода відкидає сумніви. Зі 

стрімкого злету від p до ff у скрипки постає тема В фіналу в основній тональ-

ності, за якою слідує основний мотив теми А у ф-но. За першим разом головна 

тема закінчується перерваним зворотом: Es-dur замість G-dur. З точки зору об-

разної сфери дві теми, хоч і репрезентують подібні ідеї, все ж є достатньо кон-

трастними, щоб викликати образний дисонанс  і, відповідно, подальшу 

видозміну гострої синкопованої п’ятидольної теми В. 

Як наслідок, після генеральної паузи композитор вводить розділ Mode-

rato на матеріалі теми В фіналу — спочатку у ф-но, потім підхоплений скри-

пкою. Образна сфера переосмислюється кардинальним чином. Тихий дина-

мічний нюанс p, ремарка dolce, con intimo sentimento, типова романтична 

хвилеподібна динаміка при відсутності синкоп, розмір 
6
/4 (замість «народ-

них» 
5
/4) та тональність G-dur перетворюють тему на яскравий зразок роман-

тичної лірики, поряд із творами Ф. Шопена та особливо Р. Шумана. Характе-

рне «зависання» на другій ноті теми привносить світлу піднесеність. Лірич-

ність підкреслюється й типовими для романтичної музики супровідними ре-

пліками арпеджіо у ф-но при проведенні теми у скрипки. Після розрядки на-

пруги в описаному епізоді кода ніби розпочинається знову, але в дзеркально-

му відображенні: спочатку проводиться матеріал на основі теми А фіналу 

(Allegro vivace), який змінюється синкопованою, але підкореною чотиридо-

льним метром темою В. Завершальний альтерований злет готує появу тоніч-

ного акорду та довгої ноти соль малої октави у скрипки на ферматі. 
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Численні «аркові» прийоми, широке використання спільного для усіх 

частин циклу тематизму, особливе насичення подіями крайніх, традиційно 

допоміжних структур (вступ, кода) дозволяє говорити про нетипове авторсь-

ке трактування композиції та форми сонати, зумовлене художнім задумом 

митця. З точки зору домінуючої образної сфери тричастинний цикл сонати 

розподіляється на два розділи: трагіко -драматичний субцикл  першої та 

другої частин, який протистоїть життєствердному фіналу . Субцикл 

об’єднується тематизмом вступу до першої та коди другої частини, які за за-

думом певним чином нагадують експозицію та репризу сонатної форми: дві 

теми, що контрастні на початку
1
 та однотональні наприкінці субциклу (не-

змінний c-moll). Матеріал розробкового типу викладення, замість концентра-

ції його в розробці сонатного алегро, — розосереджений, що можна розгля-

дати як продовження тенденції, започаткованої у творчості Й. Брамса. Пере-

осмислюються функції структурних підрозділів, у результаті чого, крім типо-

вої форми сонатного алегро (експозиція — розробка — реприза), виникає 

структура вищого рівня, також подібна до інваріанту сонатної форми: вступ 

— сонатне алегро — кода. Таким чином соната ор. 26 С. Борткевича за своєю 

архітектонікою формує багаторівневу структуру (додаток Е): цілісний трича-

стинний цикл, що розділяється на субцикл (першої і другої частини) та фінал; 

субцикл у свою чергу складається з двох частин, перша з яких містить ком-

позицію «вступ — сонатне алегро — кода», всередині якої сонатне алегро 

має класичну структуру з експозиції, розробки та репризи. Друга частина так 

само містить три розділи, середній з яких (замість контрастного чи розробко-

вого епізоду) виражено тричастинним безрепризним утворенням нижчого 

рівня із центральним розробковим підрозділом та кульмінацією. Окреслена 

складна багатошарова організація музичного тексту забезпечує архітектоніч-

ну стійкість і збалансованість сонати, насиченої спільним тематизмом, логіка 

                                                 
1
 Причому h-moll у відношенні до g-moll можна трактувати як паралельну тональ-

ність до мажорної домінанти D-dur. 
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розташування якого підкоряється не лише структурному, але й ідейно-

змістовному задумові композитора. 

Крім того, соната виявляє тяжіння композитора до перегляду і, частково, 

відмови від класичної репризної побудови, сама ідея якої не завжди відповідає 

художнім установкам митця. У С. Борткевича розвиток музичного матеріалу в 

розробкових розділах призводить до його повного переосмислення (реприза 

першої частини та фіналу), а іноді — навіть зречення початкової «тези» (без-

репризні тричастинні композиції, в яких середній підрозділ має явний розроб-

ковий характер: форма вищого порядку першої, середній розділ другої части-

ни і внутрішня структура розробки фіналу). Відповідно зростає значимість тих 

структурних утворень, які проводяться після такої «переосмисленої репризи» 

(власне реприза і кода після середньої розділу другої частини, реприза після 

розробки у фіналі, коди першої та третьої частин). 

Семантична  ідея  сонати може мати кілька варіантів. Один з них, 

романтико -героїчний , певною мірою кореспондує із задумом увертюри 

«Еґмонт» Л. ван Бетховена: повільний початок (гніт, утиски іспанських заво-

йовників), активне сонатне алегро (боротьба головного героя за свободу на-

роду та Батьківщини), трагічна розв’язка (смерть героя — страта) та тріум-

фальна мажорна кода («Переможна симфонія»), покликана передати невідво-

ротність торжества ідеалів, за які помирає герой [39, c. 136]. Зрозуміло, що 

семантична концепція традиційної тричастинної сонати для скрипки та ф-но 

не може бути настільки персоніфікованою, як програмна увертюра. Крім то-

го, герой-«титан», характерний для творчості Л. ван Бетховена зовсім не від-

повідає більш людяному, зосередженому на цінностях царини суб’єктивного 

світу романтичному героєві. Тим не менше, чітко прослідковується аналогія: 

повільний вступ, де закладається конфлікт між героєм та ворожим світом, 

драматичне сонатне алегро першої частини (як боротьба героя), трагічна дру-

га частина із кодою, що містить жанровий підтекст поховального маршу 

(смерть або, як мінімум, поразка), радісний фінал, в якому демонструється 
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кінцеве фіаско фатальної образної сфери шляхом заміщення трагіко-

драматичних інтонаційно-образних комплексів субциклу, репрезентованих у 

розробці фіналу, світлим основним тематичним матеріалом у коді. 

Пасторально-народний характер музики третьої частини дозволяє про-

вести і аналогії з найбільш загальними ідеями народництва : повернення 

«цивілізованої» людини із її нерозв’язними конфліктами «в народ» (що ідеалі-

зується), до своїх витоків, або принаймні спроба знайти розраду в щасливому 

житті інших людей з їх простими радощами, прагнення жити «чужим щас-

тям». Подібним чином, наприклад, П. Чайковський у листі до Н. фон-Мекк 

трактує фінал своєї Симфонії № 4 [146, с. 216–219]
1
. Варіацією такого підходу 

є трактування образів сонати як казкових, що провокується яскраво зобража-

льною стилістикою музичної мови, колористичними прийомами quasi Echo, 

sul ponticello. У такому разі ті ж образи романтико-героїчної концепції набу-

вають легшого, не такого серйозного драматичного забарвлення. 

Іншим варіантом є автобіографічна  концепція сонати. Композиція 

скрипкової сонати має певні аналогії із окресленими у відповідному підроз-

ділі дисертації подіями в житті митця. У творі можна віднайти і дещо мелан-

холійну тугу за довоєнним Берліном 1910–1914 рр., який С. Борткевич дуже 

любив, і зображення драматичних подій війни та революції, і весь трагізм 

людини, яка змушена назавжди залишити рідну землю, шукати прихистку на 

чужині (образна сфера субциклу першої та другої частин). Фінал може відо-

бражати оптимістичний погляд у майбутнє митця, який спромігся потрапити 

до однієї з музичних столиць світу, відкривши для себе величезні перспекти-

ви творчої діяльності. Яскраво народні образи фіналу дозволяють трактувати 

його і як згадку про минулі радісні події, масові гуляння у Харкові, які ком-

позитор виразно описує у своїх «Спогадах» [339, c. 8–9]. 

Не дивно, що описана складна композиція скрипкової сонати 

С. Борткевича спочатку була сприйнята критиками досить обережно і лише з 

                                                 
1
 Див.: П. Чайковський. Переписка с Н. Ф. фон-Мекк [146, с. 216–219]. 
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роками отримала належну оцінку — змогла закріпитися в репертуарі окремих 

скрипалів, а станом на сьогодні все частіше залучається до навчальних про-

грам закладів освіти музичного спрямування та до концертного життя. 

3.3. Ліричне інтермецо для скрипки з оркестром «Пробудження 

Весни і Пана» за картинами Сандро Ботічеллі ор. 44 

3.3.1. Історія створення твору та його виконання 

Історія створення Ліричного інтермецо для скрипки з оркестром «Про-

будження Весни і Пана» за картинами
1
 Сандро Боттічеллі ор. 44 викликає 

багато запитань. Досить складно встановити точний період створення цього 

твору, який раніше вважався написаним під впливом співпраці із австрійсь-

ким скрипалем Я. Шмідом, тобто приблизно у 1934–1935 рр.. Однак у листі 

до Г. ван Далена від 25 лютого 1932 р. С. Борткевич згадував Ліричне інтер-

мецо як композицію, написану «вже давно» [243]. Більше того, у статті 

Г. ван Далена, опублікованій у журналі «Caecilia» від серпня 1930 р., також є 

згадка про цей твір С. Борткевича, хоча і з дещо спотвореною назвою — 

«Сирійське інтермецо» [359, c. 244]. Втім для німецької та голландської мов 

розбіжність виникає лише в початковій літері — «Syrische» замість 

«Lyrische», тож помилка цілком може бути наслідком нерозбірливого почер-

ку С. Борткевича. Стаття Г. ван Далена повторює твердження з «Автобіогра-

фії» композитора, що Ліричне інтермецо було створено до переїзду в Берлін 

у квітні 1929 р., а отже цей твір, імовірно, було написано наприкінці 

1920-х рр. без жодного впливу Я. Шміда. 

У такому разі очевидна суперечність між опусними номерами та часом 

створення композицій — Ліричне інтермецо ор. 44 було написано раніше, 

аніж Балада для ф-но ор. 42, створена влітку 1929 р., вже після переїзду ком-

                                                 
1
 Саме за к а р т и н а м и  (у множині): Des Frühlings und des Pans Erwachen — ein Ly-

risches Intermezzo nach G e m ä l d e n  von Sandro Botticelli. 
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позитора до Берліна [299]. Проте в статтях Г. ван Далена нумерація цих опу-

сів була зворотною: Інтермецо ор. 42 та Балада ор. 44 [361, c. 29; 359, c. 244]. 

У листі від 28 вересня 1934 р. сам композитор також писав про Ліричне інте-

рмецо ор. 42 [252]. В «Автобіографії», опублікованій Б. Тадані, обидва твори 

вказані під опусом 44
1
, але вивчення рукопису показало, що інформація у 

статтях Г. ван Далена цілком відповідає першоджерелу [204, c. 15]. Врахову-

ючи все вищезазначене, доводиться визнати, що з часом С. Борткевич з тих 

чи інших причин змінив початкову нумерацію своїх опусів
2
. 

Апеляція до картин видатного італійського живописця доби Відро-

дження Сандро Боттічеллі, безумовно, не є випадковою. Протягом життя 

композитор неодноразово відвідував Італію, яка стала однією з його улюбле-

них країн [333]. Її природа та культура справили на нього настільки незабут-

нє враження, що він до останніх днів мріяв знову повернутися на цю прекра-

сну землю [213]. Імовірно, композитор, який часто захоплювався пошуком 

системності у співпадіннях
3
, відчував особливу духовну спорідненість саме із 

Сандро Боттічеллі завдяки спільним ініціалам — «С. Б.»: у листі до 

Г. Анквіч-Клеговена від 20 серпня 1949 р., частково написаному італійською 

мовою, С. Борткевич підписується іменем італійського художника, підкрес-

люючи першу літеру імені та прізвища [212]. У жодному з відомих докумен-

тів композитор не уточнює, які картини стали для нього джерелом натхнення, 

але можна припустити, що таких картин було кілька. Зокрема це могла бути 

«Весна» («Primavera») з її танком трьох грацій та богинею Флорою, що сим-

волізує пробудження природи, а також «Венера і Марс» («Venere e Marte») — 

насамперед завдяки своїм грайливим сатирам (фавнам). У будь-якому разі 

вказівка «за картинами Сандро Боттічеллі» явно свідчить про загальний те-

                                                 
1
 Що, вірогідно, пов’язано з друкарською помилкою, або спробою Б. Тадані «відре-

дагувати» текст С. Борткевича. 
2
 Цьому могла сприяти публікація Балади німецьким видавництвом Litolff, тоді як 

скрипковий твір залишився в рукопису. 
3
 Наприклад, його «системи» гри в рулетку та заклики зіграти в лотерею (див. п. 2.1.2.). 



195 

матизм та враження композитора від живопису, а не про сюжетну відповід-

ність окремого полотна та музичного твору. 

Перше відоме виконання Ліричного інтермецо відбулося 27 вересня 

1934 р. на симфонічному концерті в Бадені-під-Віднем (диригент — Ріхард 

Ерманн). Згідно з відгуком у газеті «Badener Zeitung»: «Соліст-

інструменталіст вечору, концертмейстер Яро Шмід, особливо блискуче ви-

конав довгу концертну п’єсу "Ліричне інтермецо" Сергія Борткевича, ціка-

вий і милозвучний твір, завдяки якому присутнього композитора викликали 

на сцену» [374]. Заплановане на лютий 1944 р. виконання твору в Нідерлан-

дах скрипалем Я. Емнером було скасовано з технічних причин [348]. Інше 

виконання, яке чомусь було анонсовано як світова прем’єра твору, відбулося 

під час Карнавального концерту на Радіо Відня 27 лютого 1949 р.. У рецензії, 

опублікованій у газеті «Neues Österreich» від 02 березня зазначено: «У першій 

частині, присвяченій симфонічній музиці, поряд із Глазуновим, Мусоргським 

та Кюї прозвучало Ліричне інтермецо Сергія Борткевича, яке після свого 

надзвичайно сильного успіху неодмінно завоює серця всіх меломанів, особливо 

скрипалів. Нарешті ще одна скрипкова композиція, яка не вичерпується лише 

технічними знахідками! Тут є підкорююча мелодія, що випливає із творчої 

сили багатої індивідуальності. На написання цієї композиції Борткевича на-

дихнула картина Боттічеллі, тож він дав їй підзаголовок "Пробудження Ве-

сни і Пана". Яро Шмід, який зіграв Інтермецо зі щирим почуттям та доско-

налою технікою, чудово впорався із виконанням» [567]. 

У програмі концерту, присвяченого 75-річчю Борткевича, подано коро-

ткий опис музичної ідеї твору, написаний, вірогідно, самим митцем: «Це мі-

стичне пробудження Природи після довгого зимового сну. Скрипка марить у 

прагненні сонця, світла, тепла і — любові! Ось пролунав ріг божественного 

Пана. На його заклик поспішають молоді дівчата і фавни та розпочинають 

хоровод. Пан знову дує у свій ріг, і всі танцівники відлітають. Ще вдалині 

звучить приглушений ріг. Подих вітерця — видіння розтануло. Тільки скрип-
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ка продовжує мріяти у найвищих сферах Фантазії» [543]. На жаль, рецензії 

на цей концерт, що відбувся 26 лютого 1952 р., та про існування яких згаду-

вав сам композитор [269], і досі недоступні онлайн на ресурсі ANNO через 

обмеження авторських прав. Лише одну з них у перекладі англійською мо-

вою опублікував Б. Тадані у своїй книзі «Спогади, листи і документи Сергія 

Борткевича». У газеті «Neues Österreich» від 28 лютого 1952 р. в статті «Сер-

гію Борткевичу 75 років» сказано: «Захоплива антична тема, побачена 

слов’янськими очима, з’явилася в “Ліричному інтермецо”. Яро Шмід виконав 

загадкову концертну п’єсу для скрипки та оркестру красивим, теплим то-

ном» [541]. Цитовані позитивні відгуки дають змогу припустити, що якби 

твір не залишився у вигляді рукопису, який згодом було втрачено, він міг би 

користуватися значним успіхом серед виконавців. 

3.3.2. Особливості композиційного рішення твору 

Незважаючи на те, що партитуру твору досі не віднайдено, запис з ар-

хівів Віденського радіо розкриває деякі деталі композиційної структури тво-

ру: сонатну форму із розробковим епізодом та скороченою дзеркальною реп-

ризою (див. додаток Є). Усі теми Інтермецо мелодично споріднені — розви-

ток ідей монотематизму, раніше вже реалізований у скрипковій сонаті ор. 26 

С. Борткевича. П'єса розпочинається зі вступу, який складається з двох епізо-

дів: у першому початкову тему дерев’яних духових інструментів у ре-бемоль 

мажорі, повторює мідна секція. В обох проведеннях головний мотив напри-

кінці має «відлуння» у фрігійському ладу
1
. Остання інтонація початкової те-

ми отримує розвиток (локальна розробка) у другому епізоді вступу у вико-

нанні струнних та духових інструментів, що готує появу першої, «мелодій-

ної» каденції сольної скрипки. 

Головна партія експозиції, також у ре-бемоль мажорі, у виконанні 

скрипки соло із супроводом тремоло струнних інструментів і арфовими ако-

                                                 
1
 Можливо, саме це мав на увазі рецензент, коли писав про «античну тему». 
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рдами, використовує та розвиває початкову тему зі вступу. Сполучна партія -

— діалог скрипки та хоралу мідних інструментів, що завершується схвильо-

ваним висловлюванням сольного інструменту із використанням октав та по-

двійних нот. Сполучний розділ модулює через фа мажор, фа фрігійський та 

ля фрігійський у ля мажор, що готує появу побічної партії, написаної у три-

частинній формі. Вона починається з теми скрипки в ля мажорі із тріольним 

супроводом, який привносить елемент романсовості або баркароли. Середній 

розділ — пристрасний оркестровий епізод у фа мажорі, розкриває мелодич-

ний потенціал побічної теми і є кульмінацією експозиції, після чого сольна 

скрипка повторює тематичний матеріал в тональності оркестрового епізоду. 

Досить незвичним є закінчення експозиції: розробка побічної партії у вигляді 

оспівування гармонічної основи готує появу завершальної партії в основній 

тональності ре-бемоль мажор. У ній повторюється початкова тема зі вступу, 

в той час як сольна скрипка продовжує мелодичні варіації на відповідних га-

рмонічних функціях. Після завершальної партії звучить друга, «віртуозна», 

скрипкова каденція із поліфонічними елементами. 

Розробка починається з епізоду, що репрезентує мотив рогу Пана: у ви-

гляді діалогу сольної скрипки та валторн із використанням цілотонової гами. 

Подальший музичний матеріал базується на дещо видозміненому мотиві те-

ми вступу та на темі, що постає з мотиву Пана. На відміну від ліричної екс-

позиції розробка спирається на жанрову основу танцю: із використанням 

ударних інструментів, синкопованих і пунктирних ритмів, стакато, дубль-

штриха тощо. Подвійні ноти на спікато у соліста готують кульмінацію в ор-

кестрі, яку раптово перериває епізод рогу Пана. Танцювальну тему розробки, 

що виконується скрипкою на diminuendo, зупиняє валторна із сурдиною, яка 

повторює мотив ріжка Пана немовби десь вдалині. Розробка закінчується ко-

ротким пасажем флейти-пікколо («Подих вітерця»), після чого розпочинаєть-

ся дзеркальна скорочена реприза, повністю написана в основній тональності 

ре-бемоль мажор. У соліста проводиться побічна тема, яка переходить (на 
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фоні скрипкової трелі у високому регістрі) у фрагмент головної теми, вико-

наний валторнами із сурдиною та дерев’яними духовими інструментами. Ко-

да реалізована у вигляді каскадного спуску мелодичної лінії у скрипки соло 

(на тлі витриманого акорду мідної групи), що змінюється стрімким злетом. 

Наприкінці соліст затверджується у високому регістрі, що супроводжується 

тремоло струнних та фінальними тонічними акордами духових інструментів. 

Представлений аналіз прямо співвідноситься із описом, розміщеним у 

концертній програмі від 26 лютого 1952 р.. Вступ та експозиція відобража-

ють пробудження Природи, тоді як розробка — хоровод дівчат та фавнів. На 

жаль, точний склад інструментів, вказівки темпу, вказівки експресії та багато 

іншого без партитури залишається невстановленим. Судячи з усього, соліста 

супроводжував великий симфонічний оркестр із подвійним складом духових 

інструментів, арфою та ударною секцією, зокрема тамбурином, трикутником 

тощо. Показово, що твір синтезує напрацювання попередніх скрипкових опу-

сів митця: визначальна роль тематизму зі вступного розділу кореспондує із 

сонатою ор. 26, натомість пропорції форми — масштабна експозиція на тлі 

відносно невеликого розробкового епізоду і скороченої дзеркальної репризи 

— нагадують першу частину концерту ор. 22. Досить незвичним можна на-

звати розміщення каденцій — невеликої мелодійної між вступом та експози-

цією і більш розгорнутої та віртуозної перед розробкою. Відмову від класич-

ного рішення — розміщення перед репризою, або в кінці твору — можна по-

яснити підкоренням типової структури сонатної форми програмності худож-

нього задуму. Каденцію розташовано не там, де на неї очікують традиційно, а 

в зонах, де увага слухача концентрується на головній дійовій особі в іпостасі 

скрипки соло — Природі, що пробуджується. 

Пошуки нот твору тривають. За умови, що партитуру вдасться віднайти 

або відновити з комплекту оркестрових партій, композиція обіцяє стати ро-

дзинкою українського скрипкового репертуару та посісти належне місце се-
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ред подібних, як їх іноді називають, творів середньої
1
 форми — поем (Е. Ізаї, 

Е. Шоссона), фантазій (П. Сарасате, Г. Венявського, Ф. Ваксмана), рапсодій 

(М. Равеля, М. Лисенка, Б. Бартока) тощо. 

3.4. Чотири п’єси (сюїта) для скрипки і фортепіано ор. 63 

3.4.1. Проблематика жанрової ідентифікації 

Терміном «сюїта» (від французького suite — послідовність, продовжен-

ня, наслідок) зазвичай характеризують низку інструментальних творів, всі 

або частину з яких написано у формі танців та передбачають їх послідовне 

виконання в якості єдиного циклу (що, втім, цілком допускає виконання но-

мерів сюїти як окремих п’єс). У композиторській практиці єдиний жанровий 

інваріант сформовано так і не було: з одного боку, термін широко використо-

вувався у бароковій традиції для позначення збірки танців у спільній тональ-

ності, з іншого — це могла бути послідовність інструментальних номерів, 

виокремлених з масштабного сценічного твору (опери чи балету). 

У 1557 р. французький композитор Етьєн дю Тертр (Étienne/Estienne du 

Tertre) створив «Сюїту бранлів
2
» (suyttes de bransles), яка на сьогодні вважа-

ється першим зразком використання терміну [400, c. 669]. На той час було 

сформовано традицію об’єднання танців парами зі спорідненим тематизмом: 

першою виконувалася урочиста і повільна павана або пассамецо, а другою — 

швидкі ґальярда чи сальтарелла. Такі пари із незначними варіюваннями були 

досить популярними і широко розповсюдженими на початку XVII ст. в бага-

тьох європейських країнах (Італії, Австрії, Німеччині, Англії, Польщі тощо) 

[400, c. 669]. Але протягом 1620–1630 рр. у Лондоні та Парижі
3
 формується 

класичний сюїтний жанр доби бароко, «ядро» якого складає комбінація трьох 

                                                 
1
 Тобто такої, що за масштабом знаходиться між мініатюрами і творами крупної 

форми (сонатами, концертами). 
2
 Бранль — старовинний французький круговий танок (хоровод). 

3
 В Італії того часу, аж до середини XVII ст., зберігається принцип групування тан-

ців за конкретним жанром [400, c. 673]. 
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танців — алеманди, куранти і сарабанди. Перші два зустрічаються у творчості 

представників нідерландської та фламандської традиції, починаючи приблизно 

від 1570 р., хоча й не формують пару, аналогічну павані-ґальярді. Перші зраз-

ки сарабанди датуються не раніше 1595 р., а французький варіант, інкорпоро-

ваний у сюїту, з’являється ще пізніше [400, c. 672]. Від середини XVII ст. до 

ключових танців сюїтного циклу додається жиґа. Слід вказати, що зазначених 

танців могло бути кілька
1
, а окрім «ядра» використовувалися найрізноманіт-

ніші танцювальні жанри того часу — буре, павана, гавот, менует, пасп’є, чако-

на тощо. Водночас один чи кілька «стрижневих» танців могли випускатися. 

Сюїта також могла включати інструментальну арію, розпочинатися з прелюдії, 

інтродукції, фантазії або увертюри, а танці циклу іноді супроводжувалися 

дублями (варіаціями). Описаний інваріант у найрізноманітнішій реалізації ши-

роко використовувався західноєвропейськими композиторами доби бароко, 

хоча, окрім назви сюїта, до нього застосовували також терміни партіта, урок 

(lesson) або ордр (ordre), а іноді — увертюра (за назвою першої частини), сим-

фонія, соната (внаслідок впливу італійської сонати da camera) [400, c. 666]. 

Серед зразків сюїти як компіляції музичних номерів з опери чи балету, 

можна вказати на численні сюїти різних композиторів з використанням му-

зики Ж. Б. Люллі. Зароджувався такий підхід зокрема у творчості 

М. Преторіуса («Терпсихора»), А. Філідора-старшого («Колекція Філідора») 

та Й. Шмельцера (музичні збірки з італійських опер). У Німеччині подібні 

твори зустрічаються у Й. Куссера та Г. Телемана — як один з різновидів Ta-

felmusik (застільної музики) [400, c. 677]. 

У середині XVIII ст. з’являються зразки тричастинної сюїти (алеманда-

сарабанда-жиґа) з італійськими темповими позначками та сарабандою в кон-

трастуючій тональності, що зближує жанр із сонатою, тоді як традиційна фо-

рма доби Бароко вважається застарілою та практично виходить із викорис-

тання у митців епохи класицизму. Проте можна говорити про збереження 

                                                 
1
 Зустрічаються сюїти із двома сарабандами, двома чи навіть трьома курантами то-

що [400, c. 672, 676]. 
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принципу сюїтності  — об’єднання в єдиний цикл мініатюр переважно 

танцювального характеру, але без жанрового «ядра» та з відмовою від одно-

тональності. Подібний підхід зустрічається насамперед у дивертисментах, 

серенадах, ноктюрнах (нічних серенадах) та касаціях. 

У добу романтизму спостерігається поступове відродження інтересу до 

форми сюїти. Більше десятка таких композицій створив Й. Рафф — його сюї-

ти були написані для різного інструментального складу, мали від чотирьох до 

семи частин у різних тональностях та поруч із традиційними бароковими жа-

нрами включали більш сучасні, зокрема романс та рапсодію [400, c. 681]. В 

оркестрових сюїтах Ф. Лахнера спостерігається тенденція до зближення сюї-

тного із сонатно-симфонічним жанровим інваріантом — чотиричастинний 

цикл: прелюдія, менует, варіації та марш. Майже повна відмова від викорис-

тання старовинних танців прослідковується у сюїтах К. Сенс-Санса, 

Ж. Масне, П. Чайковського, К. Нільсена, Я. Сібеліуса, О. Глазунова, 

Р. Штрауса та ін. Домінуючими в таких творах є жанри маршу, вальсу, рома-

нсу, скерцо, інтермецо тощо. Водночас зустрічаються зразки, що апелюють 

до традиційної барокової форми — Гольберґ-сюїта Е. Ґріґа: прелюдія, сара-

банда, ґавот, арія, ріґодон. Тенденція до подальшого оновлення жанрового 

наповнення сюїтного циклу спостерігається, наприклад, у творах 

П. Гіндеміта (залучення бостону і реґтайму), тоді як відродження й пере-

осмислення старовинних жанрів можна знайти у відповідних творах 

К. Дебюссі, А. Шенберґа тощо. 

У спадщині С. Борткевича сюїта представлена досить різноманітно і 

трактується митцем у її романтичному різновиді — із тональним контрастом 

частин та вільному виборі їхньої жанрової основи, що повністю підпорядко-

вано оригінальній авторській ідеї. До того ж більшість таких композицій про-

грамні: сюїти «З мого дитинства» ор. 14, «1001 ніч» ор. 37, «Дитинство» за 

романом Л. Толстого ор. 39, «Австрійська» ор. 51 та «Югославська» ор. 58. 

Разом з тим можна назвати й зразки танцювального різновиду: Сюїта для ві-
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олончелі соло ор. 41 (із мазуркою, вальсом, танго) та «Радісна» ор. 57 (що 

містить вальс, польку, марш). Скрипкова сюїта ор. 63 в цьому плані виступає 

певним компромісним варіантом. З одного боку, лише одна з п’єс циклу є 

традиційним танцем — № 2, «Вальс». «Іспанія» (№ 4) скоріше стилізує хара-

ктерні танцювальні жанри цієї країни, а «Листок з альбому» та «Медитація» 

взагалі є типовими кантиленними мініатюрами. З іншого боку, не вдається 

простежити програмну складову, яка б об’єднала семантично незалежні п’єси 

в послідовний цикл. Таким чином, публікація опусу під назвою «Чотири 

п’єси для скрипки і фортепіано» виглядає цілком доречною і такою, що точ-

ніше відповідає його структурі. Втім з урахуванням свободи, з якою тракту-

вався відповідний інваріант у ХІХ ст., назва «Скрипкова сюїта» теж видаєть-

ся цілком допустимою й використовувалася як самим автором [277], так і в 

рецензіях і програмах концертів [544; 574]. 

3.4.2. Історія створення твору та його виконання 

Чотири п’єси, написані протягом Другої світової війни й завершені не 

пізніше 1943 р., є першими самостійними зразками скрипкової мініатюри у 

творчості С. Борткевича — композиції, створені раніше, були транскрипція-

ми або творчим переосмисленням фортепіанних творів. З програм віденсько-

го Musikverein відомо, що «Іспанія» (четвертий номер циклу) прозвучала на 

концерті скрипаля Я. Шміда 25 вересня 1943 р. в супроводі Ф. Еґґера [416], а 

вже за місяць, 30 жовтня 1943 р., той самий соліст, якому цього разу акомпа-

нував С. Борткевич, виконав сюїту повністю
1
 [544]. Рецензії на цикл вияви-

лися цілком схвальними: було відзначено багату фантазію автора, його не-

стримну жагу до музикування і непідробний темперамент [365]. О. Ветхий у 

газеті «Völkischer Beobachter» від 05 листопада стверджував: «У сюїті для 

скрипки добре поєднуються тематична ясність та віртуозні можливості 

                                                 
1
 Таким чином спростовується твердження М. Сукача, що прем’єра твору відбулася 

в 1947 р. [134, c. 97]. 
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скрипки. Вона дала Яро Шміду нагоду продемонструвати гарний тон і не-

абиякі технічні здібності» [574]. У листі до Г. ван Далена від 21 жовтня 

1946 р. композитор повідомляє, що на 12 грудня заплановане виконання 

скрипалем В. Босковськи чотирьох п’єс ор. 63. Втім, судячи з усього, концерт 

було перенесено — він відбувся 04 лютого 1947 р. [403]. Приблизно в той 

самий час австрійське видавництво Kliment випустило у продаж тираж твору 

під назвою «Чотири п’єси для скрипки і фортепіано» [587] та з присвятою 

В. Босковськи, хоча домовленість про друк було досягнуто ще на початку 

1946 р. [271]. В Україні скрипкову сюїту ор. 63 С. Борткевича вперше вико-

нав А. Баженов у 2002 р. в Чернігові [134, c. 97]. 

П’єси було включено до компакт-диску скрипкової музики композито-

ра, записаного у 2005 р. К. Першинару та Н. Франке. А. Орґа в супровідному 

буклеті писав, що «Cюїта <…>, як і Три п’єси (перекладені з оригіналів для 

фортепіано соло), навіюють мінливо ностальгійний світ вальсу Старого Ві-

дня» [511, c. 6]. І хоча така характеристика видається надзвичайно влучною 

для другої п’єси сюїтного циклу («Вальс») та для п’єс «У такті на ¾» ор. 48, 

застосування її до «Колискової» ор. 15а та решти мініатюр з ор. 63 слід ви-

знати не зовсім доречним. У 2017 р. нами разом із піаністом Є. Левкуличем 

було здійснено запис скрипкової сюїти ор. 63 для Національного суспільного 

телебачення України, який транслювали в ефірі телеканалу Культура 20 і 

21 травня 2017 р.. Поступово п’єси повертаються до репертуару виконавців, 

чому сприяла поява нотного матеріалу у вільному доступі в мережі інтернет
1
. 

3.4.3. Авторська трактовка жанрового інваріанту 

Чотири п’єси — «Листок з альбому», «Вальс», «Медитація» та «Іспанія», 

композитор згрупував за темпово контрастним принципом: Andante — Tempo 

guisto — Andante — Allegretto. Тональний план більш індивідуалізований і 

розділяє цикл на дві пари терцієвого співвідношення: перші дві п’єси написано 

                                                 
1
 Зокрема на ресурсі Міжнародної музичної бібліотеки Петруччі (imslp.org). 
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в соль мажорі та мі мінорі, а другі — в мі мажорі та до-дієз мінорі. Таким чи-

ном, модуляція в циклі відбувається за рахунок однойменної тональності (мі 

мінор/мажор). Всі мініатюри за стилістикою кореспондують традиціям бідерма-

єру та салонного музикування. Наприклад, жанр «Листок з альбому» початково 

виник як невелика милозвучна проста у виконанні п’єса, що записувалася в 

особистий альбом друга або покровителя та не була призначена для публікації. 

Протягом ХІХ ст. жанр поступово втратив свою первинну функцію й перетво-

рився на один з різновидів інструментальної мініатюри [343, c. 326]. 

3.4.3.1. «Листок з альбому» написано у розмірі 
2
/4 з характером dolce, 

у складній тричастинній репризній формі з кодою, у перемінній тональності 

сентиментального мі мінору та пасторального соль мажору. Фактура прозора, 

поєднує одноголосся скрипки (за виключенням кульмінаційного епізоду) із 

акордово-підголосковою партією ф-но, що в лівій руці іноді супроводжується 

арпеджованими шістнадцятими. Початковий розділ, реалізований у простій 

двочастинній формі репризної побудови (a–b — a1–b1), формують два періо-

ди: один — квадратний (8+8), де перше речення експонує тему п’єси, наси-

чену секундовими низхідними інтонаціями, на p у супроводі хоральної фак-

тури акомпанементу, а друге виконує розробкову функцію на постійному 

crescendo із арпеджованим акомпанементом; другий період (8+7) у першому 

реченні з незначними змінами повторює тему в більш впевненому характері, 

в динаміці f, на октаву вище та зі збереженням супроводу шістнадцятими. 

Друге речення кореспондує зі своїм аналогом з першого періоду, але скоро-

чене, за рахунок відсутності такту, в якому мало би відбуватися розв’язання 

гармонії в тонічну функцію — замість цього на основі початкового мотиву 

теми одразу розпочинається середній розділ п’єси. Він реалізований як квад-

ратний період (4+4) репризної побудови (a–a1) із чотиритактовим доповнен-

ням. Саме в середньому розділі розміщено кульмінацію твору на f, а в друго-

му реченні — ще й із насиченням скрипкової фактури: мотив виконується 

паралельними октавами з елементами двоголосся. В завершальному епізоді, 
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при досягненні на diminuendo звуковисотної вершини (сі третьої октави), від-

бувається зменшення напруги, мелодія стрибками на широкі інтервали (квін-

та, октава, дуодецима) швидко повертається до середнього регістру. 

Репризний розділ — неподільний дев’ятитактовий період, що повторює 

тему п’єси з незначними видозмінами (фактично дещо розширене перше ре-

чення початкового періоду). Замість розробкових епізодів репризний розділ 

переходить в розгорнуту (17 тактів) соль мажорну коду pp, яка закріплює ос-

новну тональність п’єси та врівноважує дисбаланс масштабу між експозицій-

ним та репризним розділами. Завершується «Листок з альбому» на терцієво-

му тоні в мелодії, що створює ефект питання, недосказаності, частково готує 

появу наступної п’єси — «Вальсу». 

3.4.3.2. «Вальс» — сентиментальний твір, у характері con grazia, із типо-

вими розміром ¾ та акомпанементом (басова опора на сильну долю та акорди 

на дві наступні), закріплює паралельну до попередньої п’єси тональність 

мі мінор. Структура твору найбільше відповідає формі рондо, хоча ідентичність 

тематичного матеріалу епізодів дозволяє трактувати її також як тричастинну з 

повтором першого та варійованим повтором другого розділів (А–В–А–В1–А). 

Рефрен реалізовано як складний квадратний період з чотирьох речень по чотири 

такти кожен. Динаміка, що починається з p, поступово підвищується до f у чет-

вертому реченні, яке виконує функцію місцевої кульмінації — на акцентованій 

ноті соль другої октави, що є звуковисотною вершиною розділу. Фактура соль-

ного інструменту коливається між одно- та двоголосною (як правило, із відтво-

ренням підголоску). В тематизмі переважають ямбічні побудови з гострою пун-

ктирною ритмікою (четвретна з двома крапками й шістнадцята) та низхідні ін-

тонації, які іноді компенсуються стрибкоподібними злетами. Гармонія в друго-

му реченні відхиляється до паралельного соль мажору. 

Подібна тенденція тонального плану прослідковується в епізоді, який 

розпочинається в паралельній тональності, а згодом модулює до основного 

мі мінору. Епізод реалізовано у формі неквадратного періоду (8+7) зі стисну-
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тим другим реченням. Він зберігає початкову динаміку p, тоді як фактура со-

льного інструменту, навпаки, майже виключно одноголосна, а тематизм пла-

вний, позбавлений стрибків, ніби кружляє на місці. Друге речення як предикт 

на домінантовій гармонії готує повернення рефрену. При повторенні епізоду 

(розділ В1) проведення теми паралельними октавами доручається ф-но, нато-

мість скрипка на spiccato виконує фігурації по звукам арпеджіо. Друге ре-

чення, порівняно із попереднім проведенням, розширено на два такти за ра-

хунок мотивного варіювання. Мелодична лінія повертається до сольного ін-

струменту, а динаміка, що шляхом поступового crescendo сягає f, у двох 

останніх тактах при сильному сповільненні (molto ritenuto) спадає до pp, що 

також готує появу чергового рефрену. При останньому проведенні основного 

розділу дещо змінюється завершальне, четверте речення, розширене на два 

такти. Замість злету на кульмінацію відбувається поступове заспокоєння: pp, 

темпова вказівка Più lento, наприкінці ф-но повторює завершальну репліку 

скрипки, а остаточну крапку ставить елегантний акорд піцикато. 

3.4.3.3. «Медитація» («Роздум») — неквапна кантилена широкого ди-

хання, безумовно, орієнтована на однойменні зразки П. Чайковського та 

Ж. Масне. Твір написаний у складній тричастинній репризній формі da capo 

із контрастним середнім розділом (А–В–А). Партія скрипки одноголосна 

протягом всієї п’єси. Розділ А, написаний у простій двочастинній формі в то-

нальності мі мажор із темпом Andante у розмірі 
4
/4, насичений вишуканими 

альтерованими гармоніями, які підкреслюють спокійний ліричний характер 

епізоду. Хроматизована тема mf в дев’ятитактовому неподільному періоді 

проводиться в низькому регістрі сольного інструменту, як правило на баску, 

що надає звучанню особливого насиченого обертонами тембру. Акомпане-

мент правої руки — акордовий із додаванням підголосків, тоді як у лівій зву-

чить арпеджіо тріолями, що додає музиці плинності. Другий період розділу А 

— квадратний (4+4), де в першому реченні ф-но паралельними октавами по-

вторює фрагмент основної теми, що в другому переривається новим матеріа-
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лом партії скрипки f molto espressivo. Наприкінці композитор додає чотири-

тактову кодетту (2+2), де мотив, споріднений із початковою темою, прово-

диться спочатку у ф-но соло, після чого повторюється скрипкою. 

Середній розділ контрастує із попереднім за низкою параметрів: він на-

писаний у мінорному ладі та модулює із соль-дієзу в до-дієз мінор; розмір змі-

нюється на 
2
/4; замість протяжної мелодичної лінії тематизм являє собою послі-

довність коротких тритактових мотивів (до того ж при вдвічі меншому такті); 

прискорюється темп (Più mosso); плавні тріолі акомпанементу арпеджіо змі-

нюються акордовими синкопами; значно розширюється динамічний діапазон — 

розпочинаючись із p, на кульмінації музика досягає ff, а здобуття звуковисотної 

вершини підкреслюється акцентами. Таким чином, топос умиротвореної світлої 

лірики попереднього розділу співставляється зі схвильованістю, тривогою, дра-

матизмом середнього епізоду. Тема епізоду фактично є цитатою з другої части-

ни скрипкового концерту митця, що теж привносить відповідну образну сферу, 

апелює до семантики «Поеми» з ор. 22 (див.: п. 3.1.3, с. 154). 

Розділ В написано у повтореній двічі простій двочастинній репризній 

формі з кодеттою. Перший період — неквадратний (3+3+3) модулюючий 

(gis-moll — cis-moll) із двічі повтореним першим реченням (a–a–b). Другий 

(3+3+10) розпочинається як повторення попереднього в новій тональності 

(до-дієз мінор), натомість третє речення значно збільшено за рахунок розши-

рення (секвенції) та доповнення. Таким чином, його схему можна описати як 

a–а'–b1. За першим разом епізод завершується шеститактовою кодеттою, яка 

модулює в соль-дієз мінор, готуючи тим самим повтор матеріалу першого 

періоду. За другим, натомість, доповнення наприкінці другого періоду про-

довжується ще на три такти із ritenuto, що завершує розділ В та передбачає 

повернення первинного темпу і характеру п’єси. Після повтору розділу А, 

ідентичного початковому, п’єса закінчується невеличкою тритактовою ко-

дою, тематичний матеріал якої базується на оспівуванні квінтового тону ос-

новної тональності мі мажор. Показово, що відмова від основного тону в ме-
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лодії на завершальних акордах твору кореспондує із першою п’єсою цик-

лу — «Листком з альбому». 

3.4.3.4. «Іспанія». Завершується сюїта колоритною мініатюрою в 

до-дієз мінорі в темпі Allegretto. Із музичною традицією відповідної країни 

кореспондують характерний лад (двічі гармонічний мінор
1
), тріолі шістнадця-

тими, акомпанемент, що імітує струнний щипковий інструмент (акорди арпе-

джіато). Кантиленний характер основної теми і розмір 
6
/8 скоріше відповіда-

ють каталонській традиції, хоча говорити про чітку жанрову ідентифікацію 

п’єси навряд чи доцільно. Наявність подвійних нот та пасажної техніки скрип-

ки, виконання теми на одній струні (четвертій) свідчить про віртуозність му-

зичного матеріалу. Композиція «Іспанії» контрастує із попередніми п’єсами — 

присутній розгорнутий вступ (13 тактів) із відхиленням у субдомінантову то-

нальність, а також блискучі каденція та кода Vivace, які чи не вперше в циклі 

дозволяють продемонструвати рівень технічних здібностей соліста. 

Тематизм вступу базується на оспівуванні квінтового тону ладу в тихій 

динаміці pp — p, у супроводі витриманих повторюваних акордів ф-но. Форма 

вступу — період з трьох речень (5+4+4), з яких друге модулює в тональність 

субдомінанти (фа-дієз мінор), а третє повертається в до-дієз мінор. Основну 

частину п’єси написано у складній тричастинній репризній формі (А–В–А), 

де розділ А експонує основну тему п’єси, натомість розробковий розділ В 

базується на музичному матеріалі вступу. Основна тема, стилізована під іс-

панську пісню, виконується на баску в динаміці mf із характерним акомпа-

нементом — три восьмі в лівій руці та акорд арпеджіато в правій на четверту 

долю такту. Перший період написаного у простій двочастинній репризній 

формі
2
 розділу А експонує тему в одноголосному викладі, тоді як другий ро-

                                                 
1
 Для назви цього ладу народної музики замість двічі гармонічного мінору використо-

вують терміни «циганський» або «арабський» мінор, маючи на увазі, що високі IV і VII ступені 

не є підвищеними — тобто похідними від натурального ладу. Водночас у п’єсі С. Борткевича 

високі IV і VII ступені чергуються з натуральними, що дає привід говорити саме про «підви-

щення», а отже — називати лад терміном, традиційним для вітчизняної теорії музики. 
2
 Обидва періоди квадратні (4+4). 
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звиває її шляхом відхилення у ля мажор (тональність VI ступеня) та викорис-

тання подвійних нот солюючого інструменту в першому реченні. Останнє 

речення розділу модулює в тональність домінанти соль-дієз мінор, готуючи 

появу епізоду розробки. Мотив зі вступу з незначними видозмінами прово-

диться у тональностях кварто-квінтового кола (gis–cis–fis). Тривале crescendo 

(12 тактів) призводить до виходу твору на кульмінацію f у субдомінантовій 

тональності. Розробковий розділ В завершується поверненням до основної 

тональності до-дієз мінор на домінантовій гармонії із трелями скрипки на ос-

новному тоні (соль-дієз). Репризний розділ А1 відрізняється від початкового 

транспонуванням мелодії — на дві октави вище першого речення та на окта-

ву у відношенні до третього
1
. Наприкінці замість модуляції, що готувала по-

яву розробки, розміщено перехід на каденцію, в якій використовується мотив 

тріолей шістнадцятими з основної теми п’єси. Протягом усієї каденції відбу-

вається наростання динаміки, а мелодична лінія поступово спускається з тре-

тьої октави до малої, зупиняючись, як і в кінці розробки, на трелі соль-дієз. 

Кода Vivace в основній тональності та динаміці ff у першому з двох епізодів 

поєднує акордову та пасажну скрипкову техніку. Завдяки зміщенню акцентів 

композитор створює ефект зміни метру з шестидольного (3+3) на тридольний 

(2+2+2). Другий епізод відновлює початковий метр твору та використовує 

трель на ноті соль-дієз, що кореспондує із розробкою та каденцією як домі-

нантовий предикт (вісім тактів) перед завершальним акордом п’єси pizzicato. 

Детальний аналіз мініатюр ор. 63 дозволяє виявити низку деталей, що 

засвідчують єдність задуму циклу, серед яких: продуманість тонального пла-

ну (G-dur — e-moll — E-dur — cis-moll); контрастний характер п’єс — умов-

но повільно–швидко–повільно–швидко; завершення обох повільних творів не 

на основному тоні мелодії (відповідно терцовий та квінтовий), натомість 

швидких — на тонічному акорді піцикато; поступове ускладнення компози-

ційного рішення й технічних вимог до виконавця; збільшення масштабу п’єс 

                                                 
1
 Тобто першого речення другого періоду. 
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від невибагливого, фактично, однотемного «Листка з альбому» до багатог-

ранних «Медитації» та «Іспанії» із контрастними середніми епізодами та ка-

денцією останньої. Якщо в середніх п’єсах зустрічаються фрагменти із про-

веденням тем у ф-но, то в першій та останній клавішний інструмент виконує 

виключно супроводжувальну функцію. Усе вищезазначене дозволяє тракту-

вати цикл як цілісну сюїту. Водночас кожна п’єса зберігає достатню самос-

тійність для виконання в якості окремого концертного номеру як у межах со-

льної, так і педагогічної практики. 

3.5. Авторський переклад творів для скрипки і фортепіано 

3.5.1. Проблематика понятійної ідентифікації 

Питання визначення і диференціації понять «аранжування» і «транск-

рипція» досі залишається актуальним. Приміром, у радянському музикознав-

стві аранжуванням називалося перекладення музичного твору для іншого 

складу інструментів або переробка зі спрощеним викладом фактури твору 

[170]. Натомість транскрипція — це пристосування композиції для іншого 

інструменту, або зміни у фактурі задля більшої зручності чи віртуозності [44, 

с. 589], тобто її ускладнення. Цей різновид обробки передбачає також більш 

вільне ставлення до тематичного матеріалу і гармонії. При цьому ключовою 

відмінністю аранжування від транскрипції вважалася наявність в останньої 

«самостійного художнього значення». 

Незважаючи на чіткість та ясність розмежування в теорії, на практиці 

подібна диференціація викликає запитання: за якою шкалою можна оцінити 

самостійність художнього задуму тієї чи іншої обробки та й поготів — хто 

має право виносити вердикт про «відсутність художньої значимості» обробки 

порівняно з оригіналом, наскільки об’єктивним і обґрунтованим може бути 

таке рішення? З урахуванням цього доцільніше було б говорити про інтенції 
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аранжувальника, який може керуватися прикладними мотивами або прагнути 

саме до художнього переосмислення твору. 

Показово, що в західному музикознавстві можна знайти зразки ревер-

сивної дефініції. Так, згідно зі статтею Д. Ерба в енциклопедії «Британіка»: 

«Транскрипція — це, по суті, адаптація композиції для інструменту або ін-

струментів, відмінних від тих, для яких вона була спочатку написана. Ара-

нжування — це подібна процедура, хоча аранжувальник часто відчуває сво-

боду більш вільного в музичному плані поводження з елементами оригіналь-

ної партитури» [387]. Втім наявність численних композицій романтичної 

доби, визначених авторами як транскрипції (зокрема твори Ф. Ліста), ставить 

таку диференціацію під сумнів. Фактична взаємозамінність цих двох понять 

у повсякденній музичній практиці часто взагалі ігнорує теоретичні напрацю-

вання. Як наслідок, автори «Нової енциклопедії Ґроува» взагалі відмовля-

ються від спроб ввести чіткий розподіл між аранжуванням і транскрипцією 

як формами обробки та переосмислення твору традиції opus musica: «Під 

транскрипцією можуть мати на увазі аранжування, особливо таке, що пе-

редбачає зміну складу інструментів» [386, c. 692]. М. Бойд зазначає, що: 

«<Аранжування> може означати або зміну інструментального складу ком-

позиції, або обробку (чи спрощення) твору зі зміною інструментального 

складу чи без нього. У будь-якому випадку, зазвичай, задіяна певна ступінь 

рекомпозиції, і результат може варіюватися від прямолінійної, майже бук-

вальної транскрипції до парафразу, який скоріше є твором аранжувальника, 

ніж автора оригіналу» [340, c. 66]. Фактично надана концепція передбачає 

більш глобальне поняття «аранжування», яке включає в себе вужчі терміни 

«транскрипції» та «парафразу». 

Оригінальний підхід до диференціації описуваних різновидів творів 

було запропоновано вітчизняною музикознавчою думкою. Зокрема 

О. Жарков у кандидатській дисертації «Художній переклад в музиці: Про-

блеми і рішення» застосовує поняття «музичного перекладу», в якому, на ві-
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дміну від створення принципово нової композиції, митець свідомо звертаєть-

ся до вже готового нотного тексту [28, с. 5]. О. Жарков виділяє два умовні 

підходи до створення перекладу [28, с. 8]: 

— «технічний», який стимулюється вимогами виконавської та педаго-

гічної практики, необхідністю розширення репертуару останньої (сюди ж 

можна додати клавіри оперних та симфонічних творів); 

— «художній» (не виключає наявності «технічної» складової), при 

якому шляхом переробки та переінтонування елементів вихідної (художньої 

системи оригіналу) виникає нова художня система. 

Критерії диференціації репрезентованої концепції певною мірою коре-

спондують із наведеними вище, адже саме художній переклад передбачає 

більш вільне ставлення до оригіналу, допускає переосмислення гармонії, те-

матизму тощо. Можливо, замість терміну «технічний», що допускає негатив-

ну конотацію «нехудожнього» та навіть «антихудожнього», доцільніше було 

б застосувати визначення «прикладний», що випливає з опису відповідного 

різновиду перекладу. 

Власну диференціацію пропонує також Н. Пилатюк у кандидатській 

дисертації «Психологічні та соціальні аспекти похідних жанрів у музиці (на 

прикладі українського скрипкового перекладу другої половини ХХ — почат-

ку ХХІ ст.)». Дослідник вводить для творів, написаних «на чужу тему» тер-

мін «похідні» [88, с. 9] та класифікує їх на три основні групи [88, с. 11]: 

— Переклади, написані композиторами, які самі не є концертуючими 

виконавцями, для яких відсутня принципова різниця у зверненні до похідних 

та оригінальних жанрів. Здебільшого такі переклади є наслідком творчої 

співпраці із виконавцями або замовленням до певної події. 

— Переклади, створені концертуючими виконавцями. При цьому авто-

ри «більшу увагу приділяють збагаченню, "розцвічуванню" музичного тексту, 

виступають своєрідними редакторами тексту, який адаптовується до но-

вих тембральних умов. Не меншої ролі набувають суб’єктивні мотиви, пере-
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дусім ефектна репрезентація виконавських можливостей, оскільки на основі 

знайомих публіці шедеврів чи популярної музики яскравіше помітна віртуоз-

ність і винахідливість автора перекладу» [88, с. 11]. 

— Переклади, призначені для педагогічного репертуару. 

Цікаво, що широкий термін «похідні» жанри, який крім транскрипцій 

включає парафрази, фантазії «на тему» тощо, значною мірою перегукується 

із визначенням «аранжування» зі статті М. Бойда. Втім термінологія україн-

ських музикознавців (як О. Жаркова, так і Н. Пилатюка) позбавлена неодно-

значного, а іноді й суперечливого трактування традиційних понять «аранжу-

вання» і «транскрипція» та пропонує чітку базу для музикознавчого дослі-

дження творів подібного типу. Враховуючи, що С. Борткевич був піаністом 

та педагогом, а отже міг писати обробки як для власного виконання, так і для 

своїх колег та учнів — застосування класифікації Н. Пилатюка видається 

більш доцільним саме до фортепіанного перекладу у творчості митця. Разом 

з тим у розділі, присвяченому скрипковому перекладу творів С. Борткевича, 

надалі буде застосовуватися концепція О. Жаркова. 

3.5.2. «Колискова» ор. 15 № 4а 

Першу відому скрипкову мініатюру С. Борткевича, присвячену 

Е. Телман’і, було опублікувано у 1914 р. видавництвом Rahter. Вона була 

творчим переосмисленням фортепіанного етюду № 4 з ор. 15. Називати «Ко-

лискову» транскрипцією не зовсім коректно, адже автор залишив власне пер-

винний текст незмінним, додавши до нього цілком оригінальну партію скри-

пки obligato. Отже, твір однозначно можна класифікувати саме як зразок ху-

дожнього перекладу. Характерний жанр колискової, вказаний у назві, підкре-

слюється авторськими ремарками con morbidezza (м’яко) і dolce cantando (ні-

жно співаючи), а також хвилеподібною динамікою — розміреним потакто-

вим чергуванням crescendo та diminuendo, що ніби імітує дихання уві сні. Пи-

тання щодо виконання скрипкової партії із сурдиною композитор залишає на 
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розсуд виконавця — «con sord. ad libitum». П’єса написана у світлій, «соняч-

ній» тональності ля мажор у примхливому розмірі 
7
/8 (4+3), що поєднує врів-

новаженість чотиридольного метру із політністю тридольного. Таке рішення 

підкреслене ритмоформулами партії скрипки — в першій половині такту ро-

зміщено майже завжди витриману половинну ноту, тоді як у другій досить 

часто звучать восьмі ноти, метрично і мелодично спрямовані в сильну долю 

наступного такту. Слід відзначити характерне для сольної партії домінування 

«нестійкого» квінтового тону гармонії. Партія ф-но у правій руці протягом 

всього твору зберігає акордову фактуру восьмими нотами, натомість у лівій в 

одноголоссі по акордовим звукам виконується ритмоформула (дві четвертні 

— дві восьмих із крапками)
1
. Гармонічний супровід містить значну кількість 

септ- і нонакордів та еліптичних зворотів. 

Твір написано у складній тричастинній репризній формі (А–В–А1) зі 

вступом та кодою. У чотиритактовому вступі ф-но експонує основну тональ-

ність ля мажор низкою гармоній першого ступеню спорідненості (S, D, пара-

лельний мінор) поверх витриманого басового голосу на звуках тонічного три-

звуку. Після вступу розміщено перший епізод, реалізований композитором у 

вигляді простої двочастинної однотемної форми репризного типу. Динаміка 

протягом усього епізоду залишається у межах від ppp до p. Перший період 

складається із трьох речень (4+6+4), з яких друге, розширене за рахунок сек-

венції, модулює в однойменний до основної тональності ля мінор, а третє по-

вертає до ля мажору. Другий період — квадратний (4+4), однотональний та 

завершується витриманою протягом двох тактів треллю солюючого інструме-

нту на квінтовому тоні («мі» другої октави), що готує появу середнього епізо-

ду, реалізованого у формі періоду (4+6+5). Епізод виконує функції розробки, 

що проявляється в розширенні діапазону, який в кульмінаційних зонах сягає 

третьої октави, у поступовому зростанні динаміки до f та в тональній нестабі-

льності — ланцюжком відхилень у споріднені тональності. Друге речення та-

                                                 
1
 В оригінальному етюді друга половина такту записана у вигляді дуолі восьмими но-

тами, що, втім, є лише іншим варіантом запису одного й того самого музичного матеріалу. 
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кож розширено за рахунок секвенціювання, тоді як третє містить однотактове 

доповнення, що дозволяє знову повернутися до початкового ля мажору. 

Перше речення репризного епізоду, який також реалізовано у формі 

складного періоду (4+6+5), повторює початкове проведення теми із незнач-

ними змінами в акордовому супроводі. Друге — за допомогою crescendo та 

теситурного підйому до тонічного ля третьої октави, готує появу третього 

речення — кульмінації твору на f cantando. Задля врівноваження форми після 

завершального кульмінаційного епізоду композитор розміщує розгорнуту 

коду, появу якої готує завершенням мелодії основного розділу на квінтовому 

тоні (недосконала каденція). Кода складається з двох епізодів, перший з яких, 

за допомогою низки гармонічних зворотів, остаточно утверджує основну то-

нальність, а в другому, на затихаючій динаміці та зі сповільненням, після про-

ведення початкового двотактового мотиву, п’єсу завершують акорди Lento із 

використанням прозорого тембру флажолетів — цілком характерне завер-

шення для «Колискової». 

Цікавий з точки зору формотворення прийом, застосований митцем — 

видозміни мелодики басового голосу ф-но. Як правило, остання нота такту 

компенсує підйом попередніх трьох стрибком вниз, що створює ефект «заок-

ругленості», врівноваженості кожного такту. Натомість у розробковому та 

кульмінаційному епізодах остання нота продовжує загальний рух вгору, що 

підкреслює спрямованість уперед, «розімкненість». Описаний злет у лівій 

руці партії ф-но в коді увінчується підголосковими секундними низхідними 

інтонаціями, типовими для жанру колискової. 

Єдине виконання п’єси за життя композитора, про яке вдалося віднайти 

згадку — 02 серпня 1934 р. в Бадені-під-Віднем скрипалем Я. Шмідом у су-

проводі автора (композиція прозвучала як біс після блискуче зіграної скрип-

кової сонати ор. 26). Критик охарактеризував твір як «ніжно наспівний у су-

проводі дивовижно солодких гармонічних послідовностей» [181]. Найімовір-

ніше, що інші виконання цієї скрипкової мініатюри просто не було відобра-
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жено у тогочасній пресі, яка переважно звертала увагу на більш масштабні 

твори. Станом на сьогодні, після появи нотного тексту у вільному доступі в 

мережі інтернет, п’єса поступово повертається до педагогічного та концерт-

ного репертуару. Зокрема вона потрапила до компакт-диску скрипкової му-

зики С. Борткевича (К. Першинару та Н. Франке, 2005 р.), її виконують сту-

денти музичних академій та консерваторій. 

3.5.3. Дві п’єси з циклу «У такті на ¾» ор. 48а № 2 і 5 

В оригіналі п’єси «У такті на ¾» ор. 48 було написано для ф-но в Бер-

ліні не пізніше січня 1932 р. [243]. Однак скрипкові транскрипції двох із них 

з’явилися дещо пізніше — у Відні: мі мінорна (№ 2) орієнтовно на початку, а 

соль мажорна (№ 5) наприкінці 1935 р. [254]. Їх було опубліковано в листо-

паді 1935-го і 1936 р. відповідно [502; 503]. Першу з них присвячено скрипа-

лю Я. Шміду, тісна співпраця композитора із яким розпочалася незадовго до 

того. П’єси з ор. 48 мають жанрові ознаки вальсу: тридольний розмір, помір-

ний або швидкий темп, характерний супровід із опорою на першу долю (бас), 

що виступає основою акорду. З іншого боку, митець свідомо уникає відпові-

дної назви, що довзоляє уникнути обмежень, пов’язаних із танцювальним 

характером вальсу, та більш широко і вільно інтерпретувати даний опус ком-

позитора, зокрема з метро-ритмічної та темпової точки зору. 

На відміну від «Колискової», ці скрипкові п’єси С. Борткевича є зраз-

ком «технічного» чи «прикладного» музичного перекладу, де тематичний ма-

теріал, що в оригіналі виконувався у правій руці партії ф-но, передається со-

лістові, натомість фактура супроводу, що у вихідному варіанті п’єси була пе-

реважно сконцентрована у лівій, у транскрипціях розосереджується між обо-

ма руками партії ф-но. В обох творах присутні епізоди, де повторне прове-

дення мелодичного матеріалу доручається акомпануючому інструментові. 

Втім, якщо в першій п’єсі це лише чотиритактовий мотив (із паузою в партії 

скрипки), то друга демонструє повноцінне проведення теми, що супроводжу-
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ється фігураціями у скрипки (Vivace), які не були передбачені в оригіналь-

ному фортепіанному творі, що зближує різновид перекладу п’єси із «худож-

нім». Це призводить також до незначної зміни в композиції п’єси — повторі 

завершального епізоду, який в оригіналі проводиться лише один раз. 

3.5.3.1. «У такті на ¾» ор. 48 № 2 має ознаки світлого
1
 меланхолічного 

топосу — характерна інтонація зітхання (мелодична низхідна секунда), від-

сутність початкової сильної долі в мелодії, використання сурдини у скрипки 

та лівої педалі (una corda) ф-но, тональність мі мінор, хвилеподібна динаміка 

(чергування
2
 crescendo та diminuendo). П’єсу написано у складній нереприз-

ній двочастинній формі (А–В). Оскільки матеріал повторюється двічі із фак-

турними та динамічними видозмінами, остаточна композиція твору набуває 

вигляду А–В–А1–В1. Перший розділ (А) реалізовано у простій двочастинній 

формі репризної побудови з двох однотональних квадратних періодів (4+4). 

Динаміка утримується в межах p. Партія скрипки двоголосна — поєднує вер-

хню мелодичну лінію із нижнім підголоском, тоді як ф-но зберігає традицій-

ну акордову фактуру супроводу. Другий розділ (В) сформовано повтореним 

двічі періодом квадратної побудови (4+4), який розпочинається з відхилення 

до паралельного соль мажору та зростання динаміки до mf. Партія скрипки 

одноголосна, із характерними початковими злетами на октаву та септиму, 

тоді як мелодичні підголоскові репліки-відповіді проводяться в партії ф-но. 

При повторенні періоду мотив розділу В реалізовано як чотиритактове соло 

акомпануючого інструменту, що дозволяє солістові зняти сурдину задля яск-

равішого виконання кульмінації. 

У розділі А1 відбувається драматизація твору, що реалізовано за допо-

могою динаміки f, повторюваних акцентів («скандування»), зміни теситури 

сольної партії (на октаву вище), насичення фактури — появи підголоскових 

вісімок у правій руці партії ф-но одночасно із партією скрипки, більш щіль-

них (три-, чотириголосних) акордів у лівій руці акомпанементу. Зростання 

                                                 
1
 Не трагічного, де зазвичай використовується тональність до мінор. 

2
 Іноді в двох сусідніх, а подекуди — в межах одного такту. 
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напруги готує появу кульмінаційного епізоду циклу (початок розділу В1). 

Динаміка сягає ff, акцентована тема проводиться паралельними октавами у 

скрипки. Втім досить швидко напруга спадає, тож вже при повторенні періо-

ду повертаються і його початкові характеристики, притаманні розділу В. На-

прикінці твору розміщено відносно масштабну коду (un poco piu mosso) на 

основі початкового мелодичного матеріалу. Кода включає речитатив скрипки 

із акцентами та динамікою f, який можна назвати місцевою кульмінацією. 

Завершується п’єса на квінтовому тоні на динаміці p та pp, повтореною двічі 

секундовою інтонацією зітхання та акордами піцикато, що створює ефект 

«запитання без відповіді». 

3.5.3.2. «У такті на ¾» ор. 48
1
 № 5 у темпі Vivace в тональності соль 

мажор, на відміну від попередньої п’єси (№ 2), репрезентує радісне та оптимі-

стичне коло образів, що, крім темпу і ладу, підкреслено особливостями побу-

дови мелодики — повторений двічі мотив, який щоразу злітає і закріплюється 

октавою вище, аніж розпочався. Партія скрипки цілковито одноголосна та пе-

реважно виконується у високому регістрі (друга і третя октави). П’єсу № 5, як 

і попередню другу, написано у складній двочастинній репризній формі, хоча 

реалізація її тут дещо відрізняється за внутрішньою побудовою (А–В–А–В1) і 

тональним планом (епізод В проводиться у мі-бемоль мажорі, тоді як В1 і два 

майже ідентичні
2
 епізоди А — в основній тональності). Розділ А реалізовано 

у простій тричастинній формі, в якій лише перший період має традиційну 

квадратну будову (4+4). Тема містить два елементи — «ламаний»
3
 мотив на p 

зі стрімким злетом на октаву вгору та закріплення досягнутої звуковисотної 

вершини гострим пунктирним ритмом (четвертна з двома крапками та шіст-

надцята). Другий період, розширений за рахунок мотивного варіювання 

(4+10), досягає динамічної кульмінації f, а третій, що двічі відхиляється до да-

лекого ля-бемоль мажору, готуючи тим самим появу епізоду В, — повертаєть-

                                                 
1
 При публікації було помилково зазначено ор. 45. 

2
 Присутня незначна варіативність акомпанементу. 

3
 Три стрибки на кварту в межах загального висхідного руху. 
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ся до початкової тихої динаміки і включає два такти доповнення наприкінці 

(4+6). Розділ В (двічі повторений період 8+8) контрастує із початковим не ли-

ше за рахунок тонального співставлення, але й зміною темпу (Un poco meno 

mosso) і характеру — мелодика більш плинна і плавна, без гострих пунктир-

них ритмів, майже позбавлена стрибків, із ясною алюзією на вальсовий жанр. 

При повторенні тема доручається ф-но, натомість скрипка виконує блискучі 

варіаційні фігурації восьмими нотами на spiccato та із accelerando, що повер-

тає до початкового швидкого темпу. Матеріал розділів А та В1 у репризі про-

водиться майже без змін, в основній тональності соль мажор. Завершується 

п’єса на diminuendo та ritenuto із тонічним акордом піцикато на pp в кінці. 

Так само як у випадку з «Колисковою» ор. 15а, свідчень про виконання 

скрипкових перекладів ор. 48 практично не збереглося. Відомо, що як міні-

мум одну з п’єс 18 листопада 1939 р. на радіо Відня виконував Я. Шмід у су-

проводі Рудольфа Пема (Rudolf Pehm). Запис обох композицій було включе-

но до компакт-диску К. Першинару і Н. Франке 2005 р., в супровідному текс-

ті до якого вони отримали характеристику таких, що «навіюють мінливо но-

стальгійний світ вальсу Старого Відня» [511, c. 6]. 

Порівняна технічна доступність п’єс сприяє їх залученню не лише до 

концертного, але й педагогічного репертуару. 
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ВИСНОВКИ 

Дослідження, яке проводилось відповідно до визначених завдань, дало 

змогу дійти наступних результатів та висновків. 

Борткевичезнавчі дослідження переважно сконцентровані навколо фо-

ртепіанної спадщини митця, в той час як інші сфери його творчості (педаго-

гічна, літературна, концертна діяльність, а також оркестрові, вокальні, каме-

рні композиції) здебільшого залишаються в тіні. Виявлено, що розміщені в 

наукових та науково-популярних текстах біографічні довідки доволі часто 

містять неточності та викривлення інформації. 

Спираючись на архівні документи, в цій дисертації було верифіковано 

факти з життя композитора, уточнено роки написання багатьох його творів. 

Проведено генеалогічну розвідку та відновлено родинне дерево Борткеви-

чів/Гераклітових. Деталізовано біографію митця, розкрито особливості його 

кар’єри як виконавця (динаміка гастрольних турів, концертних і радіовисту-

пів) та педагога (уточнення особливостей його діяльності в якості запрошено-

го, а згодом — штатного професора у берлінській консерваторії Кліндворт-

Шарвенка, викладання у віденській школі Е. Горака). Підкреслено значний 

вплив на формування творчих орієнтирів С. Борткевича традиції домашнього 

музикування в його родині, а також спадщини видатних митців зрілого та піз-

нього романтизму — Ф. Ліста, Р. Вагнера, А. Рубінштейна, П. Чайковського, 

Е. Ґріґа, С. Танєєва, О. Скрябіна, С. Рахманінова, А. Нікіша. 

Опрацьовані біографічні дані послугували підґрунтям для формування 

періодизації творчості С. Борткевича. Її комплексну методологічну базу було 

збагачено низкою чинників, зокрема: соціокультурним  (вплив культур-

них особливостей місцевості, де певний час проживав митець: територія 

України, а також Росія, Німеччина, Австрія); історико -політичним  (важ-

ливі, «переломні» події в історії людства, що позначилися на творчості ком-

позитора: дві світові війни, революція та громадянська війна в Російській ім-

перії); психологічним  (врахування фаз розвитку особистості); музичною 
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мовою  та динамікою жанрових  інтересів  митця (домінування творів 

для ф-но на першому етапі раннього періоду, камерно-інструментальної му-

зики в другому етапі раннього та першому етапі середнього періоду, симфо-

нічний пік активності третього етапу середнього періоду, зацікавленість у 

вокальній та інструментальній мініатюрі наприкінці творчого шляху). 

Було обґрунтовано розподіл творчого шляху майстра на три періоди: 

1. Ранній період (1904–1922), що поділяється на Перший берлінський 

(1904–1913) і Харківсько-кримський (1914–1922) етапи. 

2. Середній період (1922–1942), що поділяється на Перший австрійсь-

кий (1922–1929), Другий берлінський (1929-1933) та Другий австрійський 

(1934–1942) етапи. 

3. Пізній період (1943–1952). 

Дослідження архівних документів дало змогу відновити особливості 

композиційного рішення багатьох втрачених творів та їхню стилістику. Зок-

рема, сі-мінорний фортепіанний концерт ор. 1 тяжів до форми, запропонова-

ної Ф. Лістом, на оперу «Акробати» ор. 50 значним чином вплинула твор-

чість веристів, а до-мінорне Тріо ор. 38 виявилося першою спробою реаліза-

ції автором чотиричастинного сонатно-симфонічного циклу. 

Огляд композиторської спадщини С. Борткевича дозволив продемонст-

рувати важливе місце скрипкових творів, інтерес до яких маестро зберігав 

протягом усього життя. Водночас шляхом зіставлення часу появи творів скри-

пкового доробку з фактами біографії композитора вдалося встановити законо-

мірність, типову для музичного мистецтва попередніх століть: майстер писав 

музику для скрипки у періоди активного творчого спілкування зі скрипалями-

виконавцями, насамперед — з Ф. Смітом і Я. Шмідом. Аналіз жанрових пріо-

ритетів у сфері скрипкових опусів дозволив дійти висновку, що чільне місце 

серед них посідають композиції крупних форм — концерт для скрипки з орке-

стром, соната для скрипки та ф-но, ліричне інтермецо для скрипки з оркестром 

«Пробудження Весни і Пана». Разом з тим вдалося з’ясувати, що протягом 
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усього творчого шляху С. Борткевич значну увагу приділяв створенню транс-

крипцій та аранжувань як своїх композицій, так і творів інших авторів. 

Скрипкові концерт і соната демонструють тяжіння митця до типового 

для пізнього романтизму наскрізного тематизму, що об’єднує частини тради-

ційного для епохи драматико-патетичного тричастинного циклу в цілісну 

структуру. В обох композиціях скрипка виступає уособленням героя, що 

протистоїть ворожому світу. Водночас авторські ідеї творів, судячи з реаліза-

ції, були кардинально різними: якщо концерт демонструє еволюцію музично-

го матеріалу від драматизму до тріумфального маршу («Крізь терни до зі-

рок»), то у третій частині сонати тематизм попередніх частин протиставлено 

основному тематизмові фіналу, що скоріше можна вважати ілюстрацією 

«зречення», «відмови», а не еволюції чи переосмислення.  Концерт, незва-

жаючи на важливу роль партії оркестру, дозволяє солістові розкрити весь 

свій віртуозний потенціал (пасажна техніка, подвійні ноти та акорди, одноча-

сне проведення теми та акомпанементу тремоло). Соната, навпаки, підкрес-

лено зберігає паритет у проведенні тематичного матеріалу скрипки та ф-но. В 

обох творах відчутний вплив німецької композиторської школи 

(Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Ліст): як на рівні структурних рішень, так і 

тематизму (наприклад, мотив B–A–C–H). Помітне й наслідування російської 

традиції, наприклад — «казкові» колористичні епізоди (як розвиток ідей 

М. Глінки, А. Лядова), дзвоновість (М. Мусоргський, С. Рахманінов). Дета-

льний аналіз сонати дав змогу виявити характерні риси, що ілюструють нова-

торство митця у сфері музичної форми та композиції (як свідчення переходу 

від раннього до середнього періоду творчості). Незважаючи на зовнішню ка-

нонічність тричастинного циклу, структура сонати відзначається внутріш-

ньою багатошаровістю (наявний субцикл першої–другої частин, композицій-

не утворення «вступ — сонатне алегро — кода» як аналог сонатної форми 

вищого порядку в першої частини). Переосмислюються функції підрозділів 

форми: ГП першої частини має розробковий характер викладу, кода виступає 
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носієм репризної функції. У фіналі переглянута роль СП, яка замість ГП та 

ПП виступає зв’язкою між контрастними темами побічної. 

Історія виконання досліджуваних творів та їх сприйняття сучасниками та-

кож демонструють значну різницю між — концерт одразу отримав схвальні чи 

навіть захоплені відгуки рецензентів, але відносно швидко втратив своє місце в 

репертуарі скрипалів; натомість соната, яку спочатку оцінили досить стримано, 

надалі доволі активно залучалася європейськими музикантами до репертуару. 

Ліричне інтермецо «Пробудження Весни і Пана» виступає яскравим 

прикладом розвитку С. Борткевичем іншої типової для романтизму тенденції 

— програмності в музиці. Структурна основа твору — сонатна форма, значно 

переосмислена та видозмінена з метою кращої передачі авторської ідеї, яку 

було описано в програмці одного з концертів, де виконувалося інтермецо: 

зіставлення мрійливо-ліричної Весни-скрипки із діонісійським танцем уособ-

леного валторною Пана. 

Скрипкові мініатюри С. Борткевича (як оригінальні, так і аранжування) 

демонструють тяжіння автора до традиції салонного музикування та бідерма-

єру, що підкреслюється типовими назвами — «Колискова», «Листок з альбо-

му», «Роздум» тощо. Композиційне рішення п’єс цілком традиційне — скла-

дна дво- або тричастинна форма. Партія соліста більшою мірою орієнтована 

на розкриття мелодичних та тембральних властивостей інструменту, аніж на 

демонстрацію віртуозності (за виключенням кількох епізодів «Іспанії» ор. 63 

№ 4). Прагнення до мініатюризації, камерності, а також використання авто-

цитати в «Роздумі» ор. 63 № 3 можуть розглядатися і як прояви тенденцій 

пізнього стилю в музиці композитора. 

Узагальнюючи, варто зазначити, що незважаючи на порівняно невелику 

кількість скрипкових композицій у своїй творчій спадщині, С. Борткевич 

спромігся продемонструвати надзвичайну різноманітність і відобразити чи не 

всі основні тенденції романтичної епохи; репрезентувати як віртуозний конце-

ртний, так і салонний стиль музикування; створити яскраво ілюстративний 
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програмний твір (інтермецо); показати і майстерне володіння традиційною ма-

сштабною циклічною формою (концерт), і експерименти з її переосмислення 

(соната). Подальші перспективи дослідження передбачають зіставлення вияв-

лених тенденцій у пошуках аналогій як в інших сферах композиторської твор-

чості митця, так і в спадщині його сучасників. Крім того, чергового уточнення 

вимагає і біографічний напрям досліджень, зокрема через пошуки архівних 

документів на батьківщині митця та його дружини (Харківщина і Луганщина). 

Втім вже зараз значення С. Борткевича як автора перших в історії української 

музики скрипкового та віолончельного концертів важко переоцінити. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А. 

ГЕРБ ЛЮБИЧ (ІМОВІРНИЙ ГЕРБ РОДИНИ БОРТКЕВИЧ) 
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ДОДАТОК Б. 

РОДОВІД БОРТКЕВИЧІВ / ГЕРАКЛІТОВИХ 
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ДОДАТОК В. 

НОТНІ ПРИКЛАДИ 

1. Цитата з опери «Лоенгрін» у “Lamentation” cis-moll (op. 17, No. 3): 

Р. Вагнер. Опера «Лоенгрін»  

 

 

 

 

С. Борткевич. “Lamentation” cis-moll (op. 17, No. 3) 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

2. Використання «Трістан-акорду» у Фортепіанному концерті № 1 ор. 16 

С. Борткевича  (за Дж. Джонсоном): 
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3. Цитата обиходного тропаря «Христос воскрес із мертвих» 

у Фортепіанній сонаті № 2 ор. 60: 

 
 
С. Борткевич. Соната для ф-но № 2 ор. 60, ІІІ частина (такти 64–73): 

 

___________________________________________________________________________ 

4. Цитата «В лесу родилась ёлочка» Е. Бекмана у скрипковій сонаті ор. 26 

С. Борткевича: 

 
 

 

Скрипкова соната ор. 26, ІІ частина (такти 36–39): 

 
_____________________________________________________________________________ 
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5. Автоцитати: 

Скрипковий концерт ор. 22, ІІ частина (такти 144–147): 

 
 

«Роздум» ор. 63 № 3 (такти 22-27): 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

Скрипковий концерт ор. 22, ІІІ частина (такти 204–209): 

 

Скрипкова соната ор. 26, ІІ частина (такти 76–86): 

 
__________________________________________________________________ 

6. Наскрізний тематизм скрипкового концерту ор. 22: 

ГП І частини (такти 1–2): 

 
ІІІ частина (такти 158–159): 

 
_____________________________________________________________________________ 



289 

СП І частини  (такти 25–28): 

 
 

ІІ частина (такти 40–42): 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

ПП І частини (такти 53–56): 

 
 

ІІІ частина (такти 12–15): 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗП І частини (такти 86–87): 

 
 

ІІІ частина (такти 22–24): 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
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Тема з розробки І частини (такти 167–174): 

  
 

ІІ частина (такти 99–102): 

 
 

ІІІ частина (такти 89–92): 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

7. Визначальні інтонаційно-образні комплекси скрипкової сонати ор. 26: 

І тема вступу до І частини:  

 
Темотворчі елементи: 

А — початкове подвійне хроматизоване оспівування домінантового тону; 

Б — низхідний хроматичний хід; 

В — субмотив кульмінаційної зони; 

Г — пунктирний ритм у кульмінаційних зонах. 

 

_____________________________________________________________________________ 
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ІІ тема вступу до І частини: 

 
Темотворчі елементи: 

В* — субмотив кульмінаційної зони (видозмінений)
1
; 

Д — ритмоінтонація «мотиву долі». 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ІІІ тема (вступ до ІІ частини): 

 
Темотворчі елементи: 

Д* — ритм: «мотиву долі» (у збільшенні); 

Е — трихорд (тритоніка). 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                 
1
 Тут і далі [*] позначено мотивні варіанти, а [’] — видозміни вже в похідному тематизмі.  
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Похідний тематизм: 

 

Головна тема І частини: 

 

 

 

Побічна тема І частини:  
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Завершальна тема І частини: 

 

 
 

 

 

Тема першого розділу ІІ частини: 

 
 

 

 

 

Кульмінація ІІ частини: 
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Друга побічна тема фіналу: 

 
 

 

 

Перший епізод розробки фіналу: 

 

 
 

 

 

Третій епізод розробки фіналу: 
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ДОДАТОК Г. 

СПИСОК ТВОРІВ СЕРГІЯ БОРТКЕВИЧА 

Додаток містить список відомих на сьогодні композицій С. Борткевича. Твори, ноти яких віднайти не вдалося поз-

начені зірочкою (*), неопубліковані через Другу світову війну — двома зірочками (**), знищені — знаком (
х
). Імена пое-

тів та назви віршів, використаних у піснях композитора, вказані німецькою (як у С. Борткевича), українською та мовою 

оригіналу. Якщо вдалося встановити, що рік створення відрізняється від дати публікації, це позначено у відповідному 

пункті. У такому випадку надається посилання на джерело (курсивом): HD — лист С. Борткевича до Г. ван Далена, HK 

— лист С. Борткевича до Г. Анквіч-Клеговена, RS — лист С. Борткевича до видавництва Rahter-Sikorski, AKM — лист 

Австрійської спілки авторів, композиторів та музичних видавців, BG — запрошення на концерт Товариства Борткевича 

у Відні (Bortkiewicz Gemeinde), ES — лист Е. Шваба (голови Товариства Борткевича), SB — перелік композицій, створе-

ний митцем власноруч, KM — список творів композитора з архіву К. Мюллера, MB — список творів, відновлений 

М. Балланом, WK — меморіальний веб-сайт митця (автор – В. Калкман), KH — програма концерту Віденського Konzert-

haus, MV — програма концерту Віденського Musikverein, A — автобіографія С. Борткевича (публікація Б. Тадані), R — 

спогади композитора, у перекладі Б. Тадані, EP — магістерська робота Е. Пауль. За наявності вказані також прижиттєві 

аранжування і транскрипції, створені як самим С. Борткевичем, так і іншими композиторами. 

 

Op. Рік   Опубліковано 
Оригінальна 

назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

1 1904 
SB 

Рукопис х
Klavierkonzert 

h-moll in einem 

Satz  

х
Одночастинний 

фортепіанний 

концерт сі мінор 

? – Andante cantabile – Allegretto 

scherzando – Andante – Tempo 

marziale 

Деякі теми використані у Форте-

піанному концерті № 2 ор. 28; SB 
? 
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Op. Рік   Опубліковано 
Оригінальна 

назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

2 1904 
SB 

Рукопис *Sechs Lieder  
für Gesang und Kla-

vier  

[Nach Gedichten von 

Emmy Destinn, Erna 

Heinemann und Hein-

rich Heine] 

*Шість пісень  
для голосу та фортепі-

ано 

[На слова Емми Де-

стін, Ерни Гайнеман 

та Гайнріха Гайне] 

*1. Jugendtöne / Тони юності [Em-

my Destinn] 

*2. Es war einmal / Одного разу 

[Emmy Destinn] 

*3. Minnelied / Любовна пісня (мі-

незінґерів) [Erna Heinemann] 

*4. Glück / Щастя [Erna Heinemann] 

*5. Wunsch / Бажання [Heinrich 

Heine] 

*6. Sie saßen und tranken am Tee-

tisch / Вони сиділи та пили чай 

[Heinrich Heine] 
(AKM: 15/07/1971) 

- ? 

3 1905? Rahter 1907 Quatre Morceaux 
pour piano 

Чотири п’єси  
для фортепіано 

1. Capriccio fis-moll (Con fuoco) 

2. Etude Fis-dur (Allegro non troppo) 

3. Gavotte-caprice (Allegretto) 

4. Primula veris (Con moto) 
    [росл. – первоцвіт весняний] 

 

1) *№ 3 Гавот-каприс для трьох 

фортепіано, рукопис 1934 

[обр. С. Борткевича]; 

HD: 06/03/1934 

2) № 3 Гавот-каприс для вели-

кого, камерного, салонного орке-

стрів. для 2 скр., віол. та ф-но, 

Benjamin 1926 [обр. Леопольда 

Венінґера / Leopold Weninger] 

 

3) № 3 Гавот-каприс для салон-

ного оркестру, Rahter [обр. Юл 

Данчак / Jul Danczak]; MB 

 

4) *№ 3 Гавот-каприс для лівої 

руки, рукопис 

[обр. С. Борткевича]; WK 

№ 1: Alfred 

Reisenauer, 

№ 2: Comtesse 

d’Osten-

Sacken, 

№ 3: Sophie 

Bortkiewicz 

№ 4: Julie 

Charine 

4 1905 
SB 

Rahter 1907 Impressionen  
Sept morceaux pour 

pianoforte 

Враження 
Сім п’єс  

для фортепіано 

1. Vieux Portrait / Стара картина 

(Andante) 

2. Etude D’oiseaux / Пташиний 

етюд (Allegro) 

3. Tempête / Буря (Allegro molto) 

4. Après la pluie / Після дощу 

*№ 6 In der Mondnacht / У міся-

чну ніч для віолончелі та форте-

піано, рукопис 1932 [обр. Рулі 

Ферхоґ / Roeli Verhoog]; 

HD: 14/09/1932 

Xaver 

Scharwenka 
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Op. Рік   Опубліковано 
Оригінальна 

назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

(Allegretto comodo) 

5. Bergers et Bergères / Пастух і 

пастушка (Allegro molto, quasi 

Presto) 

6. Au clair de la lune / У місячному 

світлі (Andante con moto, molto 

affettuoso) 

7. Bal Masqué / Маскарад (Vivace) 

5 1905–

1906? 

Ries & Erler 

1907 

Minuit 
Deux morceaux pour 

pianoforte 

Північ 
Дві п’єси  

для фортепіано 

1. Andante con moto 

2. Allegro quasi Presto 

- Ernst Seger 

6 1906 SB Rozsavolgyi 

1908 
Trois morceaux  
pour pianoforte 

Три п’єси  
для фортепіано 

1. Prelude (Andante placido) 

2. Valse triste / Сумний вальс 

(Tempo giusto) 

3. Etude (Vivace assai) 

- Harald André 

7 1906–

1907? 

Ries & Erler 

1908 
Deux morceaux  
pour piano 

Дві п’єси  
для фортепіано 

1. Melodie (Andantino cantabile) 

2. Menuet-Fantasie (Tempo di 

Minuetto ma poco piu allegro) 

- Edgar Smolian 

8 1906–

1907? 

Ries & Erler 

1908 

Esquisses de 

Crimée  
pour piano 

Кримські ескізи  

для фортепіано 
1. Les rochers d`Outche / Скелі Уч-

Кош (Andante) 

2. Caprices de la mer / Морський 

каприс (Allegro) 

3. Les Promenades d`Aloupka / 

Прогулянки Алупкою: 

a) Idylle orientale / Орієнтальна 

ідилія (Allegretto) 

b) Chaos / Хаос (Allegro con Fuga) 

*№ 3а Орієнтальна ідилія  

для камерного оркестру, Ries & 

Erler 1931 [обр. Йозеф Неметі / 

Josef Nemeti]; WK 

Julie Kharine 

9 1907 SB Rahter 1909 Sonate H-Dur 
[Nr. 1] für Klavier 

Соната № 1 
сі мажор 
для фортепіано 

1. Allegro ma non troppo 

2. Andante mesto e molto espressivo 

3. Presto  

- - 
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10 1908 SB Rahter 1909 Quatre Morceaux 
pour piano 

Чотири п’єси  
для фортепіано 

1. Ballade (Andante cantabile) 

2. Mazurka (Allegretto scherzando) 

3. Etude (fontaine lumineuse) [фон-

тан з підсвіткою] (Allegro ma non 

troppo) 

4. Etude (Vivace) 

- Paul de Conne 

11 1909? Rahter 1909 Six pensées lyr-

iques  
pour piano  

Шість ліричних 

думок 
для фортепіано 

1. Andantino cantabile 

2. Sostenuto assai 

3. Allegretto grazioso 

4. Moderato, quasi improvisando 

5. Poco moto, con amabilita 

6. Andante poco moto 

*№ 2 «Осіннє листя» речитація у 

супроводі фортепіано на слова 

Г. Страдал 

Emmy Destinn 

12 1910? Rozsavolgyi 

1910 
Trois morceaux  
pour piano 

Три п’єси  
для фортепіано 

1. Mazurka (Lento ma non troppo) 

2. Gavotte (Allegro giocoso) 

3. Polonaise (Allegro maestoso) 

- Jolanda Méro 

13 1910 SB Rahter 1910 Sechs Präludien 
für Klavier 

Шість прелюдій 
для фортепіано 

1. Cantabile ma sempre poco animato 

2. Moderato 

3. Allegretto con grazia 

4. Appassionato 

5. Andantino placido 

6. Assai moto ma sempre con 

espressione 

- - 

14 1911 
HD:14/05/

1911 

Rahter 1911 Aus meiner 

Kindheit  
Suite de morceaux 

faciles pour Piano 

dédié à la jeunesse 

З мого дитинства 
Сюїта з легких форте-

піанних п’єс для юна-

цтва 

1. Was die Amme sang / Те, що 

співала няня (Andantino semplice) 

2. Das dunkle Zimmer / Темна кім-

ната (Allegro) 

3. Die Tanzstunde / Танцклас 

(Tempo di Valse) 

4. Erste Liebe / Перше кохання 

(Poco appassionato) 

5. Erster Schmerz / Перша печаль 

(Andantino doloroso) 

6. Wenn ich erst groß bin /Якщо 

стану великим (Allegro deciso) 

№ 5 Перша печаль для скрипки і 

фортепіано, Rahter 1929 

[обр. Артура Сейболда / Arthur 

Seybold] 

- 



299 

Op. Рік   Опубліковано 
Оригінальна 

назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

15 1910–

1911 
HD:10/12/

1910 

Rahter 1911 Dix Etudes 
pour Piano  

Десять етюдів 
для фортепіано 

1. F-dur (Allegro comodo e con 

anima) 

2. es-moll (Andante sostenuto e 

funebre) 

3. B-dur (Allegro con spirito) 

4. A-dur (Andantino poco moto con 

morbidezza) 

5. As-dur (Vivace) 

6. gis-moll (Sostenuto) 

7. Cis-dur (Vivacissimo e brioso) 

8. Des-dur (Lamentoso con gran 

espressione) 

9. fis-moll (Allegro di molto) 

10. e-moll (Presto furioso) 

1) Berceuse / Колискова 

pour Violon et Piano (Etude №4 

avec un Violon obligato) / для 

скрипки та фортепіано (Етюд 

№ 4 зі скрипкою obligato), Rahter, 

1914 [обр. С. Борткевича] 

 

2) *№ 5 та № 10 для лівої руки, 

рукопис [обр. С. Борткевича] 

Alfred Reisen-

auer 

 

№ 4 Berceuse: 

Emil Telmanyi 

16 1912 SB Kistner & 

Siegel 1913 
Konzert B-dur 
[Nr.1] für Klavier und 

Orchester  

Концерт №1 

сі-бемоль мажор  
для фортепіано  

з оркестром 

1. Lento – Allegro deciso 

2. Andante sotenuto 

3. Molto vivace e con brio 

Клавір (для двох фортепіано), 

Kistner 1913 

Elisabeth 

Bortkiewicz 

17 1913 SB Kistner & 

Siegel 1914 

Lamentations et 

Consolations  
pour Piano 

Плачі та розради 
для фортепіано 

Cahier I / Зошит І 

1. Lamentation d-moll (Recitativo 

dolente – Andantino poco moto) 

2. Consolation D-dur (Tranquillo e 

pensiero – Andantino poco rubato) 

3. Lamentation cis-moll (Allegro non 

tanto ma dolorosamente agitato) 

4. Consolation Des-dur (Sostenuto e 

pensierioso – Andante un poco moto e 

cantabile) 

Cahier II / Зошит ІІ 

5. Lamentation (le mal du pays / 

туга за Батьківщиною) a-moll 

(Andante poco moto e semplice) 

6. Consolation A-dur (Cantabile e 

con placidezza) 

*№5 Lamentation  

«Туга за Батьківщиною» для 

камерного оркестру, Kistner 1924 

[обр. Йозеф Неметі / 

Josef Nemeti]; WK 

*№4 «Колискова Міріам» речи-

тація у супроводі фортепіано на 

слова Р. Беер-Гофмана 

Cahier I:  
Moriz 

Rosenthal  

Cahier II:  
Vera de Berens 
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7. Lamentation es-moll (Moderato) 

8. Consolation Es-dur (Quasi 

improvisando – Andante con moto e 

molto rubato) 

18 1913–

1914? 

Kistner & 

Siegel 1914 

Russische Tänze 
Für Klavier  

zu vier Händen  

Російські танці 
для фортепіано 

в чотири руки 

1. Un poco maestoso - Allegro 

2. Andantino – Allegro capriccioso 

3. Allegro 

4. Allegretto grazioso (Tempo di 

Valse) 

5. Presto 

1) Російські танці 

для оркестру, Kistner 1921 [ін-

струментовка С. Борткевича]; 

HD: 18/08/1921  

 
2) Російські танці 

для камерного оркестру, Kistner 

1924 [обр. Йозеф Неметі / Josef 

Nemeti]; WK 

Louis Thern 

19 1914 SB Kistner & 

Siegel 1914 

 

Othello 
Symphonische Dich-

tung nach Shakespeare 

für grosses Orchester 

Отелло 
Симфонічна поема за 

Шекспіром  

для великого оркестру 

Programm: Othellos Ankunft in Cypern – 

Das Wiedersehen mit Desdemona – Jago – Die 

Verdächtigungen Jagos und Othellos Rache – 

Der Tod Desdemonas – Reue und Tod Othel-

los. 

Програма: Приїзд Отелло на Кіпр – Зу-

стріч із Дездемоною – Яґо – Підозри Яґо та 

помста Отелло – Смерть Дездемони – Роз-

каяння та смерть Отелло. 

*Клавір (для фортепіано в чоти-

ри руки); BG: 06/02/1950 

  

*Отелло 

(можливо, Елегія ор. 46) 

для віолончелі та клавіру; EP 

 

- 

20 1915 SB Rahter 1922 Konzert  
für Violoncello und 

Orchester in einem 

Satz  

Концерт  
для віолончелі  

з оркестром, 

одночастинний 

Andante – Allegro non troppo – 

Allegro 

Клавір (для віолончелі та форте-

піано), Rahter 1922 

- 

21 1915–

1916? 
HD:18/08/

1921 

Rahter 1923 Der kleine Wan-

derer  
18 miniatures pour 

Piano 

Маленький ман-

дрівник 
18 мініатюр  

для фортепіано 

Heft I / Зошит І 
1. Vorbereitung zur Reise / Підго-

товка до мандрівки (Allegretto gio-

coso) 

2. Im Schlitten / На санях (Vivace) 

3. Das Lebewohl / Прощання (An-

dantino dolente) 

4. Abfahrt des Zuges / Від’їзд поїз-

да (Andante - Presto) 

Друга редакція: 

1. Vorbereitung zur Reise / Під-

готовка до мандрівки (Allegretto 

giocoso) 

2. Im Schlitten / На санях (Vivace) 

3. Das Lebewohl / Прощання 

(Andantino dolente) 

4. Abfahrt des Zuges / Від’їзд 

поїзда (Andante - Presto) 

5. Durch die Steppe / Степом 

(Andante sostenuto (Canon)) 

6. In Polen / У Польщі (Tempo di 

T.W.G. Settle 
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5. Durch die Steppe / Степом 

(Andante sostenuto (Canon)) 

6. In Polen / У Польщі (Tempo di 

Mazurka) 

7. Der kleine Zigeuner (Ungarn) / 

Маленький циган (угорець) 

(Sostenuto) 

8. An der Donau / На Дунаї (Tempo 

di Valse) 

9. Der schreckliche Abgrund (Al-

pen) / Жахливе провалля (Альпи) 

(Andante) 

Heft II / Зошит ІІ 

10. Venedig (Gondellied) / Венеція 

(пісня гондольєра) (Poco moto) 

11. Rom / Рим (Maestoso) 

12. Neapel (Volkslied) / Неаполь 

(канцона) (Allegretto) 

13. Frankreich (Volkslied) / Фран-

ція (народна пісня) (Andantino con 

moto) 

14. Spanien (Serenade) / Іспанія 

(серенада) (Allegro) 

15. England (Schottischer tanz) / 

Англія (шотландський танець) (Vi-

vace) 

16. Alt-Deutschland / Стара Німеч-

чина (Adagio) 

17. Norwegen / Норвегія (Allegretto) 

18. In die Heimat zurück / Повер-

нення на Батьківщину (Moderato - 

Allegro) 

Mazurka) 

7. Venedig (Gondellied) / Венеція 

(пісня гондольєра) (Poco moto) 

8. Neapel (Volkslied) / Неаполь 

(канцона) (Allegretto) 

9. Frankreich (Volkslied) / Фран-

ція (народна пісня) (Andantino 

con moto) 

10. Spanien (Serenade) / Іспанія 

(серенада) (Allegro) 

11. England (Schottischer tanz) / 

Англія (шотландський танець) 

(Vivace) 

12. Alt-Deutschland / Стара Ні-

меччина (Adagio) 

13. Norwegen / Норвегія (Allegret-

to) 
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22 1915–

1918 SB 

Rahter 1923 Concert pour 

Violon  
avec accompagnement 

d’orchestre ou de 

piano  

Концерт для 

скрипки 
у супроводі оркестру 

або фортепіано 

1. Allegro deciso 

2. Poème (Largo - Lento) 

3. Introduzione (Andantino) – Allegro 

alla marcia 

Клавір (для скрипки і фортепіа-

но), Rahter 1922 

Frank Smit 

23 1918 SB Rahter 1925 Sieben Gedichte 

von Paul Verlaine 
für Singstimme und 

Klavier 

(Deutscher Text vom 

Komponisten)  
 

Сім поезій Поля 

Верлена 
для голосу  

з фортепіано  

(німецький текст 

композитора) 

1. Über dem Walde leuchtet der 

Mond (aus „Bonne Chanson“) [La 

lune blanche (de la „Bonne Chanson“] 

/ Над лісом світив місяць (зі збірки 

«Гарна пісня») (Andante) 

2. Grün [Green] / Зелень (Con moto) 

3. Ein schwarzer düst’rer Traum 

[Un grand sommeil noir] / Чорний 

похмурий сон (Sostenuto e mesto) 

4. Das Klavier liebkost von dem 

Händchen… [Le piano que baise une 

main frêle] / Фортепіано пестять 

ручками… (Tempo di Minuetto) 

5. Es weinet mein Herz [Il pleure 

dans mon coeur] / Моє серце плаче 

(Sostenuto) 

6. Die Frau und die Katze [La fem-

me et la chatte] / Жінка і кішка (Al-

legro) 

7. Der Himmel dort über dem Dach 

[Le ciel est par-dessus le toit] / Небо 

над дахом (Andantino) 

- - 

24 1919–

1920  

R: 29 

Rahter 1922 Trois morceaux 
pour Piano 

Три п’єси 
для фортепіано 

1. Nocturne (Diana) / Ноктюрн (Ді-

ана) (Sostenuto) 

2. Valse grotesque (Satyre) / Гроте-

скний вальс (Сатир) (Vivo) 

3. Impromptu (Eros) / Експромт 

(Ерос) (Allegro) 

1) *№ 2 Гротескний вальс (Са-

тир) для трьох ф-но, рукопис 

1934 

[обр. С. Борткевича]; 

HD: 06/03/1934 

2) *№ 1 Ноктюрн для лівої руки, 

рукопис(?) [обр. С. Борткевича]; 

ES: 10/12/1960 

Natalie Cha-

ponitsch 
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25 1922 
HD:22/05/

1922 

Rahter 1924 Trois morceaux 
pour Violoncelle et 

Piano 

Три п’єси 
для віолончелі та 

фортепіано 

1. Romance (Andante con moto) 

2. Gavotte (Allegretto giocoso) 

3. Valse (Tempo di Valse) 

Три п’єси для віолончелі з орке-

стром [віднайдено лише Романс і 

уривок Вальсу], рукопис 1932 

[обр. С. Борткевича]; 

HD: 25/02/1932  

Paul Grümmer 

26 1922 SB Rahter 1924 Sonate 
pour Violon et Piano   

Соната 
для скрипки  

і фортепіано 

1. Sostenuto – Allegro dramatico 

2. Andante 

3. Allegro vivace e con brio 

- Ida 

Schwarzenberg 

27 1923 
HD:24/06/ 

1923 

Rahter 1924 Trois Valses 
pour Piano 

Три вальси 
для фортепіано 

1. La Gracieuse / Граціозний (Viva-

ce) 

2. La Mélancolique / Меланхолій-

ний (Lentamente) 

3. La Viennoise / Віденський 

(Tempo giusto)  

- Lubka Kolessa 

28 1923 
HD:24/11/ 

1923 

Rahter 1942 Klavierkonzert 

Nr. 2  
für die linke Hand 

allein mit Begleitung 

des Orchesters 

Фортепіанний 

концерт № 2 
для лівої руки у су-

проводі оркестру 

Allegro dramatico – Andante 

cantabile – Allegro dramatico – 

Allegro vivace 

Варіант назви: 
Концерт-фантазія для фортепіано 

з оркестром (HD: 24/11/1923) 

 

Клавір (для двох фортепіано), 

Rahter 1942 

komponiert für 

Paul Wittgen-

stein 

29 1923–

1924 
HD:22/02/ 

1923 

Rahter 1924 12 Etudes 

Nouvelles 

(illustrées) 
pour Piano 

12 нових етюдів 

[етюдів-новел] 

(ілюстрованих) 
для фортепіано 

Cahier I / Зошит І 

1. La blonde / Блондинка (Allegro) 

2. La rousse / Русява (Allegretto) 

3. La brune / Брюнетка 

(Appassionato) 

4. Le philosophe / Філософ 

(Andante) 

5. Le poète (pour la main gauche 

seule) / Поет (для лівої руки) 

(Andante) 

6. Le héros / Герой (Con forza e 

fierezza) 

Cahier II / Зошит ІІ 
7. Le mystérieux inconnu / Таємни-

чий незнайомець (Vivace) 

- Hugo van 

Dalen 
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8. Le jongleur / Жонглер (Vivace) 

9. Celui qui aime au clair de la lune 

/ Той, що кохає у місячному світлі 

(Moderato) 

10. Don Quichotte / Дон Кіхот 

(Vivace) 

11. Hamlet / Гамлет (Sostenuto) 

12. Falstaff / Фальстаф (Allegretto) 

30 1924–

1925? 

Rahter 1925 Aus Andersens 

Märchen  
Ein musikalisches 

Bilderbuch  

für Klavier 

З казок Андерсена 
музично ілюстрована 

книжка 

для фортепіано 

1. Die Prinzessin auf der Erbse / 

Принцеса на горошині (Allegretto) 

2. Die Glocke / Дзвін (Andante) 

3. Der standhafte Zinnsoldat / Стій-

кий олов’яний солдат (In tempo 

marciale) 

4. Der Engel / Янгол (Andantino) 

5. Die Blumen der kleinen Ida / 

Квіти маленької Іди (Tempo di Val-

zer) 

6. Die Nachtigall / Соловій (Andan-

tino) 

7. Es ist ganz gewiß / Істинна прав-

да (Allegro) 

8. Das Kind im Grabe / Дитя в мо-

гилі (Tempo di marcia funebre) 

9. Der Schmetterling / Метелик 

(Andante) 

10. Das häßliche junge Entelein / 

Гидке каченя (Andantino) 

11. Goldschatz / Золотий скарб (Al-

legro) 

12. Das eherne Schwein / Бронзовий 

кабан (Sostenuto) 

1) Im Hühnerhof (Es ist ganz 

gewiß № 7) / У пташиному дворі 

для великого, камерного, салон-

ного оркестрів. для 2 скр., віол. та 

ф-но, Rahter 1927 

[обр. Леопольда Венінґера / Leo-

pold Weninger] 

 

2) Der Schmetterling для оркест-

ру(?), Benjamin/Sikorski 1941 

[обр. Карла Клебера / Karl Kleber] 

 

3) Die Blumen der kleinen Ida 

для оркестру(?), Benja-

min/Sikorski 1941 [обр. Карла 

Клебера / Karl Kleber] 

Abby de Avi-

rett 
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31 1925 SB Rahter 1926 Russische Weisen 

und Tänze  
Für Klavier zu 

4 Händen 

Російські пісні й 

танці 
для фортепіано в 

4 руки 

1. Molto sostenuto e tranquillo 

2. Allegro vivace 

3. Allegro non tanto (Tempo di Valse) 

4. Andantino 

5. Allegretto 

6. Allegro con brio 

1) № 1, 6 для камерного оркест-

ру, Rahter 1932 [обр. Альберта 

Кранца / Albert Kranz] 

 

2) Russischer Walzer (№ 3) / 

Російський вальс для великого, 

камерного, салонного оркестрів. 

для 2 скр., віол. та ф-но, Rahter 

1941 [обр. Леопольда Цайтльбер-

ґера / Leopold Zeitlberger] 

 

3) Dumka (№ 4) / Думка для 

великого, камерного, салонного 

оркестрів. для 2 скр., віол. та 

ф-но, Rahter 1941 

[обр. Леопольда Цайтльберґера / 

Leopold Zeitlberger] 

Grace Dike 

32 1925 
HD:26/02/

1925 

Rahter 1927 “Per aspera ad 

astra“ 

Klavierkonzert 

Nr. 3  
in einem Satze  

mit Begleitung des 

Orchesters  

«Через терни до 

зірок» 

Концерт для фо-

ртепіано № 3 
одночастинний у 

супроводі оркестру 

Grave – Allegro vivace – Lento Maestoso 

Solenne – Moderato 

Клавір (для двох фортепіано), 

Rahter 1927 

Paul de Conne 

33 1925 
HD:12/10/

1925 

Rahter 1926 Dix préludes 
pour Piano 

Десять прелюдій 
для фортепіано 

1. Maestoso 

2. Vivace 

3. Andantino 

4. Sostenuto – Molto agitato 

5. Andantino semplice 

6. Sostenuto, con espressione, 

dramatica 

7. Andantino 

8. Andante sostenuto e cantabile 

9. Andantino 

10. Patetico 

№ 5 для струнного квартету, 

рукопис (після 1940), 

[обр. С. Борткевича] 

- 
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34 1927? Рукопис х
Träume 

”Nox erat - et 

caelo fulgebat 

luna serena“  

Ein Nachtstück  
für Orchester 

(AKM: 15/07/1971) 

х
Мрії 

«Була ніч – і небо 

осявав ясний мі-

сяць» 

Ноктюрн 
для оркестру 

? Можливо, знищений під час 

Другої світової війни 
? 

35 1927 
HD:06/06/

1927 

Kistner & 

Siegel 1928 
Ein Roman für 

Klavier 
(in Acht Kapiteln)  

Роман для фор-

тепіано 
(у восьми розділах) 

Band I / Том І 

1. Begegnung / Зустріч (Vivace e brioso) 

2. Plauderei / Розмова (Andantino 

amabile) 

3. Erwachende Liebe / Пробудження 

кохання (Andante lirico) 

4. Auf dem Ball / На балу (Tempo di 

Mazurka) 

Band II / Том ІІ 

5. Enttäuschung / Розчарування (Lento, 

molto sostenuto e rubato) 

6. Vorwürfe / Сварки (Agitato) 

7. Ein Brief / Лист (Andantino lirico) 

8. Höchstes Glück / Вище щастя (Allegro) 

- professor 

I. Philipp 

36 1927? Рукопис *Sonate  
für Cello und Klavier   

*Соната 
для віолончелі та 

фортепіано 

1. Allegro moderato 

2. Allegretto con moto  

3. Thema con variazioni e Coda 

- ? 

37 1927? Rahter 1928 Tausend und eine 

Nacht 
Orientalische Ballett-

Suite für Orchester 

Тисяча і одна ніч 
Орієнтальна балетна 

сюїта для оркестру 

1. Der Kalif Harun-al-Rashid / Ка-

ліф Гарун-аль-Рашід (Allegro 

vivace) 

2. Geschichte des armen Fischers / 

Історія бідного рибалки (Allegretto) 

3. Tanz der jungen Mädchen / Танець 

юних дівчат (Andantino grazioso) 

4. Orientalischer Tanz / Орієнталь-

ний танець (Allegro) 

5. Das verzauberte Schloß / Зачаро-

Клавір (для фортепіано у дві 

руки), Rahter 1928 

 

Тисяча і одна ніч сюїта для 

великого, камерного, салонного 

оркестрів. для 2 скр., віол. та 

ф-но, Rahter 1928 

[обр. Леопольда Венінґера / Leo-

pold Weninger]; WK 

 

Згодом, 1930 рік, інший порядок 

частин сюїти: 1,2,3,4,10,5,6,(7),8 і 

Waldemar 

Runge 
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Op. Рік   Опубліковано 
Оригінальна 

назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

ваний замок (Agitato) 

6. Zobeide / Зобейда [дружина ка-

ліфа] (Andante) 

7. Tanz der Trauer / Танець смутку 

(Allegretto) 

8. Tanz der drei Schwestern (Zobei-

de, Sofie und Amine) / Танець трьох 

сестер (Зобейди, Софії та Аміни) 

(Allegro) 

9. Bacchanale / Вакханалія (Vivace)  

10. Der böse Zauberer entschlüpft 

aus der Flasche / Злий чарівник 

виривається з пляшки (Allegro  

moderato) 

9. (HD: 12/12/1930) 

  

38 1927 
HD:03/10/

1927 

Рукопис Trio  

für Klavier, Violine 

und Cello  

Тріо 
для фортепіано,  

скрипки та віолончелі 

1) Allegro assai  

2) Scherzo  

3) Romanza  

4) Allegro deciso 

- ? 

39 1929–

1930? 

HD:14/02/ 

1930 

Litolff 1930 Kindheit  
14 leichte Klavierstu-

cke nach dem Roman 

von Leo Tolstoi 

Дитинство 
14 легких п’єс для 

фортепіано за рома-

ном Льва Толстого 

1. Karl Iwanowitsch, der Lehrer / 

Карл Іванович, учитель (In tempo di 

Gavotta) 

2. Maman / Матуся (Andantino) 

3. Der Vater / Батько (Allegro 

deciso) 

4. Grischa, der wandernde Mönch / 

Гриша, мандрівний монах (Andante 

con moto) 

5. Katienka und Liubotschka / Кат-

руся і Любочка (Tempo di Polka) 

6. Kindheit (Kapitel 15) / Дитинство 

(Розділ 15) (Andantino semplice) 

7. Natalia Sawischna, die Amme / 

Наталія Савішна, няня (Andantino) 

1) Aus der „Kindheit“ / З «Ди-

тинства» 

Kleine Suite für Streichorchester / 

Маленька сюїта для струнного 

оркестру 

1. Der Lehrer Karl Iwanowitsch 

(Gavotte) 

2. Grischa – Der wandernde 

Mönch 
3. Katienka i Liubotschka (Polka) 

4. Die Jagd 

5. Vielleicht erste Liebe 

6. Die Gäste kommen 

 

Litolff 1938 [інструментовка 

С. Борткевича] 

 

2) *Дитинство 

- 
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Op. Рік   Опубліковано 
Оригінальна 

назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

8. Die Jagd / Полювання (Vivace) 

9. Robinson-Spiele / Гра в Робінзо-

на (Presto) 

10. Vielleicht erste Liebe / Мабуть, 

перше кохання (Andante) 

11. Die Gäste kommen / Прихід 

гостей (Allegro) 

12. Quadrille / Кадриль (Andantino) 

13. Mazurka / Мазурка (Allegro 

vivace) 

14. Der Tod der Mutter / Смерть 

матері (Andante dolente) 

Музичні ілюстрації 

12 розділів  

для струнного квартету і форте-

піано, рукопис 1950(?) 

[обр. С. Борткевича]; 

BG: 02/10/1950 

 

40 1928 
HD:10/09/ 

1928 

Litolff 1931 7 préludes 
für Klavier  

zu 2 Händen 

7 Прелюдій 
для фортепіано 

1. Allegretto 

2. Andante 

3. Con moto 

4. Sostenuto 

5. Allegro 

6. Andantino dolente 

7. Appassionato 

- Maria 

Neuscheller 

41 1928? 
HD:10/09/ 

1928 

Рукопис *Suite  
für Violoncello solo 

*Сюїта 
для віолончелі соло 

1. Präludium 

2. Russicaia I 

3. Mazurka 

4. Walzer 

5. Tango 

6. Russicaia II 
(AKM: 15/07/1971) 

- ? 

42 1929 

HD:13/08/ 

1929 

Litolff 1931 Ballade  
für Klavier 

Балада 
для фортепіано 

Allegro moderato - Celeste Chop-

Groenevelt 

43 1929? 
А:40 

Рукопис 7 Hafis-Lieder  
für Gesang  

und Klavier 

[Nachdichtungen von 

Hans Bethge] 

7 Пісень Гафіза 
для голосу  

і фортепіано 

[Вільний переклад 

Ганса Бетґе] 

*1.  Das Grab des Hafis / Могила 

Гафіза 

*2.  Die Himmelsbogen / Небесне 

склепіння 

*7 Пісень Гафіза 
з оркестром, рукопис 

[обр. С. Борткевича]; 

ES: 10/12/1960 

 

? 
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Op. Рік   Опубліковано 
Оригінальна 

назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

 *3.  Die Jugend der späten Tage / 

Молодість пізніх днів 

*4.  Längst gekannt / Давно відомо 

*5.  Jugend und Alter / Молодість і 

старість  

*6.  Unberührt und stolz / Непору-

шений і гордий 

7.  Trinklied / Застільна пісня (Vi-

vace) 

(ES: 10/12/1960) 

44 1928–

1929? 

Рукопис *Lyrisches In-

termezzo nach 

Gemälden von 

Sandro Botticelli 

„Des Frühlings 

und des Pans 

Erwachen“ 
für Violine  

mit Orchestra 

*Ліричне інтер-

мецо за картиною 

Сандро Ботічеллі 

«Пробудження 

Весни і Фавна» 
для скрипки  

з оркестром 

? *Клавір (для скрипки і фортепі-

ано) 
? 

45 1929 
HD:29/10/

1929 

Рукопис Russische Rhap-

sodie  
für die linke Hand 

allein mit Begleitung 

des Orchesters 

Російська рапсо-

дія 
для лівої руки  

з оркестром 

Allegro maestoso – Moderato – 

Allegro – Tempo di Valse – Andante – 

Allegro stretto 

Російська рапсодія 
для фортепіано (у дві руки) з 

оркестром, рукопис 1930 

[обр. С. Борткевича]; 

HD: 17/06/1930 

 

Клавір (для двох фортепіано) 

- 

46 1931 Litolff 1931 Elegie  
für Klavier 

Елегія 
для фортепіано 

Andante Елегія 
для віолончелі і фортепіано, 

Litolff 1936 [обр. С. Борткевича] 

Helene 

Hundeiker 

47 1931? 
HD:28/07/

1931 

Рукопис Sechs Russische 

Gedichte  
Lieder für Gesang und 

Klavier  

[Nach Gedichten von 

Mikhail Lermontov, 

Шість російсь-

ких поезій 
пісні для голосу з 

фортепіано 

[На слова Михайла 

Лєрмонтова, Костян-

1. Das Gebet / Молитва [Михаил 

Лермонтов] 

*2. Das Segel / Парус [Михаил 

Лермонтов] 

*3. Heimatsbild / Рідна картина 

Інша назва:  

№3 Kriegsbild / Військова карти-

нка (можливо, після Другої сві-

тової війни), Рукопис;  

MV: 12/06/1946 

 

? 
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Op. Рік   Опубліковано 
Оригінальна 

назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

Konstantin Balmont, 

Dmitri Meresch-

kowski, Alexander 

Puschkin und Alexei 

Tolstoi] 

(Deutscher Text vom 

Komponisten)  
 

тина Бальмонта, Дми-

тра Мережковського, 

Олександра Пушкіна 

та Олексія Толстого] 

(німецький текст 

композитора) 

[Константин Бальмонт] 

*4. Nirvana / Нірвана [Дмитрий 

Мережковский? У листі компози-

тор вказує А. Федорова – 

HK: 05/1949] 

*5. „Du“ und „Sie“ / Ти і Ви [Алек-

сандр Пушкин] 

*6. Oh glaub’ mir nicht, mein 

Freund / Не вір мені, друже [Алек-

сей Константинович Толстой] 

№4 Можливо, мова про Einsam-

keit / Самотність на 

сл. А. Федорова 

48 1932 Litolff 1932 Im ¾ Takt 
Sechs Klavierstücke 

У такті на ¾ 
Шість п’єс для форте-

піано 

1. Moderato 

2. Un poco sostenuto 

3. Allegro giocoso 

4. Allegro moserato 

5. Allegro vivace 

6. Allegro robusto 

1) *Дві п’єси циклу(?) для трьох 

фортепіано, рукопис 1934 

[обр. С. Борткевича]; 

HD: 06/03/1934 

2) № 2 для скрипки і фортепіано, 

Litolff 1935 [обр. С. Борткевича] 

3) № 5 для скрипки і фортепіано 

Litolff 1936 [обр. С. Борткевича] 

Klavier: 

Herman Hoppe 

 

Violine № 2: 

Jaro Schmied 

49 1931 

HD:28/07/ 

1931 

Рукопис *Zwei 

Klavierstücke  

*Дві фортепіанні 

п’єси 

*1. Albumblatt / Листок з альбому 

*2. Epithalame (Romanze) / Весі-

льна пісня (Романс) 
(AKM: 15/07/1971) 

? ? 

50 1923– 

1932 
HD:24/12/ 

1923 

Рукопис *Akrobaten  
Oper in drei Akten 

[Libretto von Sergei 

Bortkiewicz nach der 

Novelle „Die vier 

Teufel“ von Hermann 

Bang] 

*Акробати 
Опера на три акти 

[Лібрето Сергія Борт-

кевича за новелою 

Германа Банґа «Чоти-

ри диявола»] 

Akt I 

Akt II „Liebesnacht“ / «Ніч кохан-

ня»; HD:30/07/1933 

Akt III 

Дійові особи: 

Рене – сопрано 

Лулу – мецо-сопрано/альт 

Графиня Кастельфорте – мецо-

сопрано/альт 

Макс – тенор 

Іван – баритон  

*Akrobaten (Manuskript, Wien 

1936) [EP] 

Querschnitt durch alle 3 Akte für 

4 Solisten und großes Orchester / 

Концертна версія для 4 солістів 

та великого оркестру 

I. Akt  

1. Orchestereinleitung und Gavotte 

/ Оркестровий вступ і гавот  

2. „Fliegerwalzer“, Quartett und 

Nachspiel / «Вальс польоту», 

квартет і кода 

3. Duett Max - Renée / Дует Макса 

і Рене 

? 
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Op. Рік   Опубліковано 
Оригінальна 

назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

 4. Arie des Max / Арія Макса 

5. Arie der Renée / Арія Рене 

II. Akt  

1. Orchestervorspiel / Оркестровий 

вступ 

2. Duett Gräfin Castelforte – Max / 

Дует Графині Кастельфорте і 

Макса  

3. Serenade: Iwan mit Chor / Сере-

нада: Іван з хором 

4. Zweites Duett Gräfin - Max / 

Другий дует Графині та Макса 

5. Renées Auftritt und Finale / 

Поява Рене та фінал 

III. Akt  

1. Ballettmusik / Балетна музика 

2. Arie der Renée / Арія Рене 

3. Arie des Iwan / Арія Івана 

4. Duett Max - Renée / Дует Макса 

і Рене 

5. Quartett und Trapezszene / Ква-

ртет і сцена на трапеціях 

6. Sterbeszene und Schluß / Сцена 

смерті та завершальний епізод  

51 1934 
HD:02/01/ 

1935 

Universal 

Edition 1939 
Österreichische 

Suite  
für Streichorchester  

Австрійська  

сюїта 
для струнного  

оркестру 

1. Im Stephansdom / У соборі 

св. Стефана (Andante con moto) 

2. Spaziergang im Wienerwald / 

Віденський ліс (Andantino) 

3. Wiener Walzer / Віденський 

вальс (Modrato - Tempo di Valse) 

4. Im Wurstelprater / У [парку роз-

ваг] Вурстельпратер (Allegro vivace) 

Інша назва: 

Wiener Suite / Віденська сюїта; 

HD: 25/08/1943 

 

№3 Вальс для фортепіано, руко-

пис(?) [обр. С. Борткевича]; 

ES: 10/12/1960 

 

*Клавір (для фортепіано в чоти-

ри руки) Universal Edition 1939; 

ES: 10/12/1960 

Valerie Caboga 

52 1934 

HD:02/01/ 

1935 

Рукопис Symphonie Nr. 1 

„Aus meiner 

Heimat“  

Симфонія № 1 

«З моєї Батьків-

щини» 

1. Un poco Sostenuto – Allegro 

2. Scherzo. Vivace 

3. Adagio 

4. Finale. Allegro vivace 

*Клавір (для фортепіано в чоти-

ри руки); ES: 10/12/1960 
- 
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Op. Рік   Опубліковано 
Оригінальна 

назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

53 1935 
HD:05/11/ 

1935 

Рукопис Vorspiel zu einer 

Märchenoper 
für Orchester 

Увертюра до  

казкової опери 
для оркестру 

Moderato *Клавір (для фортепіано в чоти-

ри руки); ES: 10/12/1960 
- 

54 1937 
HD:28/07/ 

1937 

Simrock 1938 Marionetten 
Klavierstücke 

Маріонетки 
п’єси для фортепіано 

1. Russisches Bauernmädchen / 

Російська дівчинка-селянка (Andan-

tino) 

2. Der Kosak / Козак (Allegro con 

brio) 

3. Spanierin / Іспанка (Andantino) 

4. Tirolerin / Тіролька (Moderato) 

5. Zigeuner / Циган (Vivace) 

6. Marquise / Маркіз (Tempo di 

Minuetto) 

7. Der Chinese / Китаєць 

(Andantino) 

8. Teddybär / Плюшевий ведмедик 

(Allegretto) 

9. Kasperl-Harlekin / Касперль-

Арлекін (Allegro) 

- - 

55 1936–

1937 
HD:15/11/ 

1936  

HD:28/07/ 

1937 

Рукопис Symphonie Nr. 2  
für Orchester 

Симфонія № 2 
для оркестру 

1. Allegro ma non troppo 

2. Vivace 

3. Andante sostenuto 

4. Vivace (alla breve) 

*Клавір (для фортепіано в чоти-

ри руки); ES: 10/12/1960 
- 

56 1937–

1938? 

Apollo Verlag 

(Leipzig) 

1946 

Im Park  
für Gesang  

und Klavier  

[Ein Gedichtzyklus 

von Curt Böhmer]  

У парку 
для голосу  

і фортепіано 

[Цикл поезій Курта 

Бемера] 

Erster Teil / Перша частина 

1. Parkkapelle / Паркова каплиця 

(Ziemlich langsam) 

2. Im Park / У парку (Langsam, 

träumerisch) 

3. Parklaube / Паркова альтанка 

(Nicht schnell) 

Zweiter Teil / Друга частина 
4. Nachtschatten / Нічна тінь (Sehr 

langsam, düster) 

Інші назви: 
№ 1 Christnacht / Різдвяна ніч; 

AKM: 15/07/1971; BG: 08/01/1951 

№ 2 Einton(?); AKM: 15/07/1971 

№ 3 Komm Feinsliebchen / При-

йди кохана; AKM: 15/07/1971 

 

- 
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Оригінальна 

назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

5. Sternfall im Park / Зорепад в 

парку (Langsam, getragen) 

6. Weinlaube / Виноградна альтан-

ка (Allegretto giocoso)  

57 1938 
HD:22/12/

1938 

Рукопис Heitere Suite  
für Orchester  

Радісна сюїта 
для оркестру 

1. Deutscher Tanz / Німецький та-

нець (Tempo di Valse poco moderato) 

2. Polka / Полька (Allegretto 

giocoso) 

3. Walzer / Вальс (Introduction. 

Moderato — Tempo di Valse) 

4. Marsch / Марш (Tempo di 

Marcia) 

Інша назва:  
Tanzsuite / Танцювальна сюїта 

Клавір (для фортепіано у дві 

руки) 

*№ 4 Marsch zur endgültigen 

Befreiung Österreichs / Марш до 

остаточного визволення Австрії 

для фортепіано, рукопис 1945(?), 

[обр. С. Борткевича]; 

ES: 10/12/1960 

- 

58 1939–

1940 
HD:14/01/ 

1940 

Sikorski 

1941** 
“Adria” 

Jugoslawische 

Suite  
für Klavier  

«Адрія» Югосла-

вська сюїта 
для фортепіано 

1. Im Walde (Rogaška Slatina) / 

У лісі (Роґашка Слатіна) 

(Andantino) 

2. Dorftanz (Aranđelovac) / Сільсь-

кий танок (Аранджеловац) (Alleg-

ro) 

3. An der Donau (Reminiszenz) 

(Novi Sad) / На Дунаї (ремінісцен-

ція) (Нови Сад) (Allegro con moto) 

4. Am Meer — Speil der Wellen 

(Split) / (На морі – гра хвиль) (Al-

legretto) 

5. Notturno (Dubrovnik) / Ноктюрн 

(Дубровнік) (Andante) 

6. In der Stadt (Belgrad, Am Terasia 

Platz) / У місті (Бєлґрад, на площі 

Теразія) (Allegro ma non troppo) 

Інша назва: 
Südländische Suite / Сюїта пів-

денного краю [1941, через полі-

тичну ситуацію в Німеччині]  

 

1) Югославська сюїта  

для оркестру, рукопис 1940 [ін-

струментовка С. Борткевича]; 

HD: 27/10/1940 

 

2) № 1–2 У лісі та Сільський 

танок для струнного квартету, 

рукопис [обр. С. Борткевича] 

Martin Porzky 

59 1940 
HD:07/03/ 

1940 

Universal 

Edition 1940 
Lyrica Nova 
Klavierstücke 

Lyrica Nova 
п’єси для фортепіано 

1. Con moto affettuoso 

2. Andantino 

3. Andantino 

4. Con slancio 

- - 
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назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

60 1941–

1942 

HD:13/ 

01/1942 

Simrock 

1949** 
Sonate cis-moll 

[Nr. 2] 
für Klavier 

Соната № 2 
до-дієз мінор 
для фортепіано 

1. Allegro ma non troppo 

2. Allegretto 

3. Andante misericordioso 

4. Agitato 

- Hans Ankwicz-

Kleehoven 

61 1941–

1942 
HD:13/01/

1942 

Rahter 

1949** 
Fantasiestucke  

(“Miscellana”)  
für Klavier 

Фантастичні 

п’єси 
для фортепіано 

1. Warum? / Чому? (Moderato) 

2. Ein Traum / Сон (Sostenuto e 

molto tranquillo) 

3. … und das Erwachen / … і про-

будження (Agitato) 

4. Humoreske / Гумореска (Allegret-

to) 

5. Sie Tanzt / Вона танцює (Tempo 

di Valse) 

6. Serenade / Серенада (Allegretto) 

- Egon Kokits 

62 1943 
MV:04/04/ 

1943 

Kliment 1946 Sternflug des 

Herzens  
Sieben Lieder nach 

Texten von Grete 

Körber für eine Sing-

stimme und Klavier  

Зоряний політ 

серця [Сум і ра-

дість] 
Сім пісень на слова 

Ґрети Кербер для 

голосу і фортепіано 

1. Allein / Один [Одна] (Sostenuto e 

mesto) 

2. Einsame Wanderung / Самотня 

мандрівка (Andante) 

3. In die Ferne gesungen / Співаючи 

вдалині (Con moto) 

4. Der Stein / Камінь (Andante) 

5. Vision / Видіння (Andante soste-

nuto) 

6. Wiedersehen / Зустріч знову 

(Moderato) 

7. Zu Zweit / Удвох (Allegro con 

fuoco) 

Інша назва(?): 
№1 Aus dunklen Stunden / 

У темні часи; AKM: 15/07/1971 

 

1) *№ 4 Камінь для голосу з 

оркестром, рукопис 

[обр. С. Борткевича]; 

ES: 10/12/1960 

 

2) *№ 7 Удвох для голосу з орке-

стром, рукопис 

[обр. С. Борткевича]; 

ES: 10/12/1960 

Ing. Fritz 

Vogel 

63 1943 

MV:30/10/ 

1943 

Kliment, 1946 Vier Stücke  

(Suite) 
für Violine  

und Klavier 

Чотири п’єси 

(Сюїта) 
для скрипки  

і фортепіано 

1. Albumblatt / Листок з альбому 

(Andante) 

2. Walzer / Вальс (Tempo giusto) 

3. Méditation / Роздум (Andante) 

4. Espana / Іспанія (Allegretto) 

№ 4 Іспанія для фортепіано, 

рукопис [обр. С. Борткевича]  

Willi Bos-

kovsky 
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Op. Рік   Опубліковано 
Оригінальна 

назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

64 1944 

RS:17/08/ 

1944 

Rahter 

1949** 
Drei Mazurken  
für Klavier 

Три мазурки 
для фортепіано 

1. Moderato 

2. Allegro cantabile 

3. Vivace e con brio 

- Kasimira 

Kases-

Masurkiewicz; 

Walter und 

Natalie Zdrahal 

65 1946 
HD:??/03/

1946 

Doblinger 

1947 
Vier Klavierstü-

cke  

Чотири п’єси 
для фортепіано 

1. Chant sans paroles / Пісня без 

слів (Andantino con moto) 

2. Etude / етюд (Allegro vivace) 

3. Epithalame (Pour la main gauche 

seule) / Весільна пісня (для лівої 

руки) (Andante con moto) 

4. Capriccio alla Polacca / Польське 

капріччо (Allegro) 

- №3: Epi-

thalame Rudolf 

Horn 

66 1946 
HD:21/10/

1946 

Рукопис Sechs Präludien 
für Klavier  

Шість прелюдій 
для фортепіано 

1. Andante 

*2. Allegro affettuoso 

3. Moderato e cantabile 

*4. Presto 

*5. Lento e mesto 

*6. Agitato 
(AKM: 15/07/1971) 

№ 1 для віолончелі і фортепіано, 

рукопис (віднайдено лише партію 

віолончелі) [обр. С. Борткевича] 

Helene 

Mulholland 

67 1947 
MV:05/ 

12/1947 

Рукопис *Vier Lieder  
für Gesang  

und Klavier 

[Nach Gedichten von 

Joseph Bubl] 

*Чотири пісні 
для голосу  

і фортепіано 

[на слова Йозефа 

Бубля] 

*1. Bekenntnis / Зізнання 

*2. Unter einer Linde / Під липою 

*3. Vorfrühling / Рання весна 

*4. Eros / Ерос 
(AKM: 15/07/1971) 

- ? 

68 1947–

1948? 

Рукопис Tom Sayer‘s 

Abenteuer  
Sechs Klavierstücke  

Пригоди Тома 

Соєра 
Шість п’єс  

для фортепіано 

*1. Tom / Том 

*2. Tante Polly / Тітка Поллі 

*3. Jim, der Negerknabe / Негр 

Джим 

*4. Becky, Toms erste Liebe / Бекі, 

перше кохання Тома 

5. Tom, Finn and Joe Harper con-

quest the island [Die Eroberung der 

- ? 
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Op. Рік   Опубліковано 
Оригінальна 

назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

Insel] / Том, Фінн та Джо Гарпер 

завойовують острів (Allegro) 

*6. Allgemeine Trauer um die er-

trunkenen Knaben und glückliches 

Ende / Загальний траур за втопле-

ними хлопцями та щасливий кінець 

(ES: 10/12/1960) 

69 1948? SB Рукопис *Drei Lieder  
für Gesang  

und Klavier 

[Nach Gedichten von 

Arthur Schopenhauer] 

* Три пісні 
для голосу  

і фортепіано 

[на слова Артура 

Шопенгауера] 

*1. Sonett / Сонет 

*2. Auf die Sixtinische Madonna / 

Сікстинська Мадонна  

*3. Morgen im Harz / Ранок у [го-

рах] Гарц 
(AKM: 15/07/1971) 

*Три пісні на слова Шопенгауера 
для голосу з оркестром, рукопис 

[обр. С. Борткевича]; 

ES: 10/12/1960 

? 

70 1950? SB Рукопис *Cinq Esquisses 

de femmes 
pour piano  

*П’ять жіночих 

ескізів 
для фортепіано 

*1. L'impatiente [Die Ungeduldige] / 

Нетерпляча 

*2. L'innocente [Die Unschuldige] / 

Невинна 

*3. L'irascible [Die Zürnende] 

/Гнівна 

*4. La Coquette / Кокетка 

*5. La tragique [Die Dramatische] / 

Трагічна 

(AKM: 15/07/1971) 

- ? 

71 1944–

1946 
KH: 03/ 

01/1944; 

MV:16/ 

01/1946; 

14/05/ 

1946 

Рукопис *Drei Melodra-

men 
für Gesang  

und Klavier 

[Nach Gedichten von 

Dimitri Meresch-

kowsky, Iwan Turge-

niew, Grete Körber] 

*Три мелодрами 
для голосу  

та фортепіано 

[на слова Дмитра 

Мережковського, 

Івана Тургенєва та 

Ґрети Кербер] 

1. Sakjamuni / Сакья-Муні [Дмит-

рий Мережковский]  

2. Wie schön, wie blühend waren 

jene Rosen [Как хороши, как свежи 

были розы] / Як прекрасні, які кві-

тучі були ті троянди [Иван Турге-

нев] 

3. Der Landstreicher / Бродяга 

[Grete Körber] 

(AKM: 15/07/1971) 

- ? 
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Оригінальна 

назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

72 1943–

1946 
KH:09/ 

11/1943 

MV:14/ 

05/1946 

Рукопис Sechs Lieder  
für Gesang  

und Klavier 

[Nach Gedichten von 

Sergei Bortkiewicz, 

Gräfin Marie Bienerth-

Schmerling, Grete 

Körber] 

Шість пісень 
для голосу  

та фортепіано 

[на слова Сергія Борт-

кевича, графині Марії 

Бінерт-Шмерлінґ та 

Ґрети Кербер] 

1. Befreiung / Свобода 

[С. Борткевич] (Andante) 

*2. Ich habe dich gerufen / Я тебе 

покликав [Marie Bienerth-

Schmerling] (Moderato quasi andante) 

*3. Ruinen / Руїни [Grete Körber] 

*4. Rosen und Zypressen / Троянди 

і кипариси [Grete Körber] 

*5. Traumbild in den Bergen / Сно-

видіння в горах [Grete Körber] 

*6. Im Blütenflor / У квітах [Grete 

Körber] 

(AKM: 15/07/1971) 

1) *№ 1 Свобода для голосу з 

оркестром, рукопис 

[обр. С. Борткевича]; 

ES: 10/12/1960 

 

2) № 2 Я тебе покликав для 

голосу та струнного оркестру, 

рукопис, [обр. С. Борткевича] 

? 

73 1951 
BG:10/ 

10/1951 

Рукопис Drei Lieder  
für Gesang  

und Klavier 

[Nach Gedichten von 

Dr. Walter Zdrahal, 

Alexandra Ankwicz]  

Три пісні 
для голосу  

та фортепіано 

[на слова Вальтера 

Здрахаля та Олександ-

ри Анквіч] 

1. Immer du / Завжди ти [Walter 

Zdrahal] (Andante) 

2. Des Sultans Wundergarten / Ча-

рівний сад султана [Walter Zdrahal] 

(Andantino) 

*3. Warnung / Попередження [Ale-

xandra Ankwicz] 

(AKM: 15/07/1971) 

- ? 

74 1951 
BG:10/ 

10/1951 

Рукопис Drei Lieder  
für Gesang  

und Klavier 

[Nach Gedichten von 

Dr. Edmund Schwab] 

Три пісні 
для голосу  

та фортепіано 

[на слова Едмунда 

Шваба] 

*1. Erlösung / Спасіння 

2. Schöner Morgen / Прекрасний 

ранок (Allegro ma non troppo) 

*3. Im Rokokogarten / У саду роко-

ко 

(AKM: 15/07/1971) 

- ? 

WoO ? Рукопис Sieben instru-

mentierte Lieder 
für Gesang und 

(Streich?) Orchester 

Сім інструменто-

ваних пісень 

для голосу і  

(струнного?) оркестру 

*1. Sonett / Сонет (ор. 69 № 1) 

*2. Auf die Sixtinische Madonna / 

Сікстинська Мадонна (ор. 69 № 2) 

*3. Morgen im Harz / Ранок у [го-

рах] Гарц (ор. 69 № 3) 

- ? 
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Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

4. Der Leiermann [Einsamkeit?] / 

Шарманщик 

*5. Der Stein / Камінь (ор. 62 № 4) 

*6. Zu Zweit / Удвох (ор. 62 № 7) 

*7. Befreiung / Свобода (ор. 72 № 1) 
(ES: 10/12/1960) 

1923 - *Das Abenteuer 

des Marquise de 

Branchonne 
für Rezitation mit 

Klavier  

[Nach Worte von  

Erwin Weil] 

*Пригоди маркі-

за де Браншона 
для речитації під 

фортепіано 

[на слова Ервіна  

Вайля] 

(KH: 04/03/1923) Речитація під музику одного з 

відомих творів композитора, а не 

самостійний твір. 

? 

1923? - *Ein Märchen 

vom Porzellan 
für Rezitation mit 

Klavier 

[Nach Worte von  

Erwin Weil] 

*Казка з порце-

ляни 

для речитації під 

фортепіано 

[на слова Ервіна  

Вайля] 

(KH: 04/03/1923) Речитація під музику одного з 

відомих творів композитора, а не 

самостійний твір. 

- 

1906? W. Vobach & 

Co. (Leipzig) 

1906 

„Aus vergange-

nen Zeiten“  

Kleine Ballade 
für Klavier 

«З минулих часів» 

Маленька балада 
для фортепіано 

Andante (im Balladenton) - - 

1948 Рукопис *Olympisches 

Scherzo 
für Orchester 

*Олімпійське 

скерцо 
для оркестру 

? -  

1928? Рукопис *Festlicher  

Einzug 
für Orchester 

*Святковий 

вступ 
для оркестру 

(MB/KH: 05/03/1928) Можливо, рання версія Олімпій-

ського скерцо 
для оркестру 

 

1934 
HD:06/03/

1934 

Рукопис Präludium 
für Klavier 

Прелюдія 

для фортепіано 

Andantino - Frau Mies 
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назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

? Рукопис? *Albumblatt 
für Klavier 

*Листок з альбо-

му 
для фортепіано 

(КМ) - Felicitas Karrer 

1931 - *Kriegertanz *Воєнний танець ((Linzer) Tages-Post 21/05/1931) Танцювальний номер на музику 

одного з творів композитора, а не 

самостійний твір. 

 

1933 - *Tanz der  

Freude 

 

*Танець радості 
 

(MB/KH: 26/05/1933) Танцювальний номер на музику 

одного з творів композитора, а не 

самостійний твір.  

? 

1935? Рукопис? *Quadrille der 

Gassenbuben 
für Klavier 

*Кадриль вулич-

них хлопчиків 
для фортепіано 

(MB/KH: 07/04/1935) Можливо, ор. 39 № 12 ? 

1940? Рукопис? *Der  

Zauberkreis 
für Klavier 

*Чарівне коло 
для фортепіано 

(MB/KH: 28/03/1940) ? ? 

? Рукопис? *Springbrunnen 
für Klavier 

*Фонтан 
для фортепіано 

(MV: 27/06/1947) Вірогідно, етюд ор. 10 № 3  

? Рукопис? *Dumka  
für Klavier 

*Думка 
для фортепіано 

Andantino  
(ES: 10/12/1960) 

Можливо, з ор. 31 № 4 

для фортепіано у 2 руки 
? 

1937? 
MV:25/ 

01/1937 

Рукопис Ich habe dich 

gerufen 
für Gesang und 

Streichorchester 

[Nach Marie Bienerth-

Schmerling] 

Я тебе покликав 
для голосу зі  

струнним оркестром 

[на слова Марії  

Бінерт-Шмерлінґ] 

Moderato quasi andante Згодом увійшла до ор. 72 

(№2) 

- 

1937? 
MV:25/ 

01/1937 

Рукопис Einsamkeit 
für Gesang und 

Streichorchester 

[Nach Alexander 

Fedorow] 

Самотність 
для голосу зі струн-

ним оркестром 

[на слова Олександра 

Федорова] 

Andante Інша назва: 
Der Leiermann / Шарманщик;  

ES: 10/12/1960 

Можливо, одна з пісень ор. 47 

(MV: 15/12/1947), що не потрапи-

ла до переліку, відтвореному 

сучасними борткевичезнавцями, 

або «Нірвана» ор. 47 № 4 

- 
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назва 
Назва (переклад) Розділи / Частини Аранжування Присвята 

? Рукопис? *Österreichische 

Bundeshymne 

[Nach Hedwig Falk] 

*Австрійський 

гімн 

[на слова Гедвіґи 

Фальк] 

(ES: 10/12/1960) ? ? 

? Рукопис Suite (Vier Stü-

cke) 
für Streichquartett 

[unvollendet?] 

Сюїта (Чотири 

п’єси) 

для струнного  

квартету  

[незакінчена?] 

1. Prelude (ор. 33 № 5) 

2. Im Walde (ор. 58 № 1) 

3. Dorftanz (ор. 58 № 2) 

*4. Walzer (op. 25 № 3)  
[можливо, ненаписаний, існує лише вказів-

ка в нотах використати його як закінчення] 

- - 

? Zimmermann 

(Siegmar-

Schönau) 

1946 

Lisette heisst sie 
für Klavier  

und Gesang 

[Nach Curt Böhmer] 

Її звали Лізетта 
для фортепіано та 

голосу 

[на слова Курта  

Бемера] 

Nicht schnell, doch neckisch - - 

1946? 
MV:12/ 

06/1946 

Рукопис Kriegsbild 
für Gesang  

und Klavier 

[Nach Konstantin 

Balmont] 

Військова кар-

тина 
для голосу та  

фортепіано 

[на слова Костянтина 

Бальмонта] 

Lento – Andante comodo Інша редакція(?) пісні  

Рідна картина ор. 47 № 3 

- 

? Рукопис? *Die Nacht 
für Gesang  

und Klavier 

[Nach Grete Körber] 

*Ніч 
для голосу  

та фортепіано 

[на слова Ґрети  

Кербер] 

(MB/KH: 09/04/1948) Можливо, інша назва однієї з 

пісень з ор. 62 або ор. 72 

- 

? Рукопис? *Letztes Geden-

ken 
für Gesang  

und Klavier 

[Nach Grete Körber] 

*Останній спогад 
для голосу  

та фортепіано 

[на слова Ґрети  

Кербер] 

(MB/KH: 09/04/1948) Можливо, інша назва однієї з 

пісень з ор. 62 або ор. 72 

- 

1947? 
 

Рукопис *Das neue Jahr 
für Gesang  

und Klavier 

*Новий рік 
для голосу і  

фортепіано 

(HК:31/12/1947) Можливо, ор. 56: BG: 08/01/1951 ? 
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1926 - *Herbstblumen 
für Rezitation und 

Klavier 

[Gedichte von  

Hildegard Stradal] 

*Осінні квіти 
для речитації під 

фортепіано 

[Вірш Гільдеґард 

Страдал] 

(KH: 27/03/1926) Речитація вірша, що написаний 

Г. Страдал спеціально для прочи-

тання у супроводі «Ліричної 

думки» ор. 11 № 2  

 

? 

1926 - * Schlaflied für 

Miriam  
für Rezitation und 

Klavier 

[Gedichte von Richard 

Beer-Hofmann] 

*Колискова для 

Міріам 
для речитації під 

фортепіано 

[Вірш Ріхарда Бер-

Гофмана] 

(KH: 27/03/1926) Речитація вірша, що написаний 

Р. Беер-Гофманом, у супроводі 

«Втішання» ор. 17 № 4  

 

? 

? Рукопис *Meiner Mutter 

für Gesang und  

Klavier 

*Моя мати 
для голосу і  

фортепіано 

 

(ES: 10/12/1960) ? ? 
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ДОДАТОК Д. 

МУЗИЧНІ ПЕРЕКЛАДИ СЕРГІЯ БОРТКЕВИЧА 

№  Оригінал Транскрипція Рік 

1 E. Grieg. Odalisken synger /  

Е. Ґріґ. Одаліска співає  

[EG 131] 
for stemme med piano /  

для голосу з фортепіано  

*Одаліска 

для фортепіано 

Рукопис 1906 

2 L. van Beethoven. Variationen / 

Л. ван Бетховен. Варіації  

für Klavier / для фортепіано(?) 

*Варіації Бетховена 
для струнного тріо  

(скрипка, альт, віолончель) 

Рукопис 1907 

3 П. Чайковський. «Вальс квітів» 

з балету «Лускунчик» 

для оркестру 

*П. Чайковський. «Вальс квітів» 

з балету «Лускунчик» 

для фортепіано 

Рукопис 1908 

4 J. Haydn. Menuett C-dur / 

Й. Гайдн. Менует до мажор 

für Klavier / для фортепіано(?) 

*Менует Гайдна 

для трьох фортепіано 

Рукопис 1934 

5 М. Глінка. «Марш Чорномора» з 

опери «Руслан і Людмила» 

для оркестру 

М. Глінка. «Марш Чорномора» з опери 

«Руслан і Людмила» 

для фортепіано 

Рукопис 1937 

6 F. Chopin. Nocturne / 

Ф. Шопен. Ноктюрн 

[Ор. ?] 

für Klavier / для фортепіано 

*Ноктюрн Шопена 

для лівої руки 

(Згідно зі списком творів, відновленому 

М. Генбурі-Балланом) 

Рукопис 

7 S. Bortkiewicz. Gavotte-caprice /  

С. Борткевич. Гавот-каприс  

[Ор. 3 № 3] 

für Klavier / для фортепіано 

*Гавот-каприс 
для трьох фортепіано 

Рукопис 1934 

8 S. Bortkiewicz. Etude / 

С. Борткевич. Етюд  

[Ор. 15 № 4] 

für Klavier / для фортепіано 

Berceuse / Колискова 
для скрипки і фортепіано 

Rahter 1914 

9 S. Bortkiewicz. Russische Tänze / 

С. Борткевич. Російські танці 

[Ор. 18] 

Für Klavier zu vier Händen /  

для фортепіано в чотири руки 

Російські танці 

для оркестру 

Kistner 1921 

10 S. Bortkiewicz. Nocturne (Diana) / 

С. Борткевич. Ноктюрн (Діана) 

[Ор. 24 № 1] 

für Klavier / для фортепіано 

*Ноктюрн (Діана) 

для лівої руки 

Рукопис ? 

11 S. Bortkiewicz. Valse grotesque 

(Satyre) /  

С. Борткевич. Гротескний вальс 

(Сатир)  

[Ор. 24 № 2] 

für Klavier / для фортепіано 

*Гротескний вальс 

для трьох фортепіано 

Рукопис 1934 
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12 S. Bortkiewicz. Trois morceaux / 

С. Борткевич. Три п’єси  

[Ор. 25] 

pour Violoncelle et Piano /  

для віолончелі і фортепіано 

Три п’єси 

1. Romance / Романс (Andante con moto) 

*2. Gavotte / Гавот (Allegretto giocoso) 

*3. Valse / Вальс (Tempo di Valse) 

для віолончелі з оркестром 

Рукопис 1932 

13 S. Bortkiewicz. Prelude /  

С. Борткевич. Прелюдія  

[Ор. 33 № 5] 

für Klavier / для фортепіано 

Прелюдія 

для струнного квартету (дві скрипки, 

альт, віолончель) 

 

Рукопис 

[після 1940] 

14 S. Bortkiewicz. Kindheit / 

С. Борткевич. Дитинство 

[Ор. 39 № 1,4,5,8,10,11] 

leichte Klavierstucke nach dem 

Roman von Leo Tolstoi  /  

легкі п’єси для фортепіано за ро-

маном Льва Толстого 

Aus der „Kindheit“ / З «Дитинства» 

Kleine Suite für Streichorchester / Мале-

нька сюїта для струнного оркестру 

1. Der Lehrer Karl Iwanowitsch (Gavotte) / 

Учитель Карл Іванович (Гавот) 

2. Grischa — Der wandernde Mönch / 

Гриша — мандрівний монах 

3. Katienka i Liubotschka (Polka) / Карту-

ся і Любочка (Полька) 

4. Die Jagd / Полювання 

5. Vielleicht erste Liebe / Мабуть, перше 

кохання 

6. Die Gäste kommen / Прихід гостей 

Litolff 1938 

15 S. Bortkiewicz. Kindheit / 

С. Борткевич. Дитинство  

[Ор. 39] 

12 von 14 leichte Klavierstucke 

nach dem Roman von Leo Tolstoi  /  

12 з 14 легких п’єс для фортепіа-

но за романом Льва Толстого 

*Дитинство 

Musikalische Illustrationen von 12 Kapiteln / 

Музичні ілюстрації 12 розділів  

для фортепіано та струнного квартету 

Рукопис 

1950(?) 

16 S. Bortkiewicz. Elegie / 

С. Борткевич. Елегія 

[Ор. 46] 

für Klavier / для фортепіано 

Елегія 
для віолончелі і фортепіано 

 

Litolff 1936 

17 S. Bortkiewicz. 7 Hafis-Lieder / 

С. Борткевич. 7 Пісень Гафіза 

[Ор. 47] 

für Gesang und Klavier /  

для голосу і фортепіано 

*7 пісень Гафіза 
для голосу з оркестром 

Рукопис 

18 S. Bortkiewicz. Zwei Stücke Im 

Dreivierteltakt» / 

С. Борткевич. Дві п’єси у ричет-

вертному такті 

[Ор. 48, № ?] 

für Klavier / для фортепіано 

* Дві п’єси у тричетвертному такті 

для трьох фортепіано 

Рукопис 1934 

19 S. Bortkiewicz. Im ¾ Takt / 

С. Борткевич. У такті на ¾ 

[Ор. 48, № 2] 

für Klavier / для фортепіано 

У такті на ¾ 

для скрипки і фортепіано 

Litolff 1935 
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20 S. Bortkiewicz. Im ¾ Takt / 

С. Борткевич. У такті на ¾ 

[Ор. 48, № 5] 

für Klavier / для фортепіано 

У такті на ¾ 

для скрипки і фортепіано 

Litolff 1936 

21 S. Bortkiewicz. Marsch  

aus «Heitere Suite» / 

С. Борткевич. Марш  

із «Радісної сюїти» 

[Ор. 57, № 4] 

für Orchester / для оркестру 

Marsch zur endgültigen Befreiung Ös-

terreichs /  

Марш до остаточного визволення  

Австрії  

для фортепіано 

рукопис 

1945(?) 

22 S. Bortkiewicz. Jugoslawische Suite / 

С. Борткевич. Югославська сюїта 

[Ор. 58] 

für Klavier / для фортепіано 

Югославська сюїта  
для оркестру 

Рукопис 1940 

23 S. Bortkiewicz. «Im Walde» aus 

Jugoslawische Suite / 

С. Борткевич. «У лісі» з Юго-

славської сюїти 

[Ор. 58 № 1] 

für Klavier / для фортепіано 

У лісі  
для струнного квартету 

Рукопис 

24 S. Bortkiewicz. «Dorftanz» aus 

Jugoslawische Suite / 

С. Борткевич. «Сільський танок» 

з Югославської сюїти 

[Ор. 58 № 2] 

für Klavier / для фортепіано 

Сільський танок  
для струнного квартету 

Рукопис 

25 S. Bortkiewicz. «Der Stein» aus 

Sternflug des Herzens / 

С. Борткевич. «Камінь» з циклу 

Зоряний політ серця 

[Ор. 62 № 4] 

für Gesang und Klavier / для голосу 

і фортепіано 

Камінь  

для голосу з оркестром 

Рукопис 

26 S. Bortkiewicz. «Zu zweit» aus 

Sternflug des Herzens / 

С. Борткевич. «Удвох» з циклу 

Зоряний політ серця 

[Ор. 62 № 7] 

für Gesang und Klavier / для голосу 

і фортепіано 

Удвох  

для голосу з оркестром 

Рукопис 

27 S. Bortkiewicz. «Espana» / 

С. Борткевич. «Іспанія»  

[Ор. 63 № 4] 

für Violine und Klavier / для скри-

пки і фортепіано 

Іспанія 

для фортепіано 

Рукопис 

28 S. Bortkiewicz. Prelude /  

С. Борткевич. Прелюдія  

[Ор. 66 № 1] 

für Klavier / для фортепіано 

Прелюдія 

для віолончелі і фортепіано,  

(віднайдено лише партію віолончелі) 

Рукопис 
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29 S. Bortkiewicz. Drei Lieder nach 

Schopenhauer / 

С. Борткевич. Три пісні на слова 

Шопенгауера 

[Ор. 69] 

für Gesang und Klavier /  

для голосу і фортепіано 

*Три пісні 

1. Sonett / Сонет 

2. Auf die Sixtinische Madonna / Сікстин-

ська Мадонна  

3. Morgen im Harz / Ранок у [горах] Гарц 

для голосу з оркестром 

Рукопис 

30 S. Bortkiewicz. Befreiung / 

С. Борткевич. Свобода 

[Ор. 72 № 1] 

für Gesang und Klavier / для голо-

су і фортепіано 

*Свобода 

для голосу з оркестром 

Рукопис 

31 S. Bortkiewicz. Ich habe dich gerufen 

/ 

С. Борткевич. Я тебе покликав 

[Ор. 72 № 2] 

für Gesang und Klavier / для голо-

су і фортепіано 

Я тебе покликав 

для голосу з оркестром 

Рукопис 

1937(?) 
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ДОДАТОК Е. 

АРХІТЕКТОНІКА СКРИПКОВОЇ СОНАТИ ОР. 26 
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ДОДАТОК Ж. 

ЛІРИЧНЕ ІНТЕРМЕЦО «ПРОБУДЖЕННЯ ВЕСНИ І ПАНА» ЗА КАРТИНАМИ САНДРО БОТТІЧЕЛЛІ OP. 44 
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ДОДАТОК И. 

КАТАЛОГ ЛИСТІВ СЕРГІЯ БОРТКЕВИЧА  

(ЧАСТКОВО ЗА ЧІХІРО ІШІОКОЮ) 

Ідея цього каталогу запозичена нами з дисертації Ч. Ішіоки 2017 року. Однак переказ 

змісту листів не є простим перекладом з японської. Це самостійний огляд цифрових копій 

оригінальних першоджерел, люб’язно наданих В. Калкманом, Ч. Ішіокою та отримані без-

посередньо з архівів. Він більш детальний та містить згадки багатьох другорядних момен-

тів, які, на нашу думку, можуть слугувати ілюстрацією характеру митця, його світогляду 

тощо. Крім того, передано імена всіх персоналій, про яких згадується в листах, адже кож-

не таке ім’я може слугувати зачіпкою для подальших пошуків. Для економії місця прі-

звище Борткевич скорочено до першої літери — «Б.», а прізвище адресата до відповідної 

літери алфавіту: Дален — «Д.», Мюлголланд — «М.» і т.д. Формат дати — 

Рік/Місяць/День — полегшує сортування матеріалу. Наші коментарі розміщено в квадрат-

них дужках. Місця, де почерк автора не дозволяє точно розібрати написане, будуть позна-

чені [?]. Суперечливі відомості — [?!]. Зміна теми в листі позначається косою рискою (/). 

Щоб ідентифікувати різницю між власне листами та поштовими картками із пейзажом чи 

міською архітектурою (Ansichtskarte), «мальованою» картинкою (Bildkarte) або без зобра-

ження (Postkarte) у параметрі «кількість сторінок» (Ст.) використовуються позначки (А), 

(В) або (Р) відповідно. Оскільки деякі листи були датовані помилково (іноді внаслідок 

нерозбірливого почерку, а подекуди з незрозумілих причин), в цьому додатку дати таких 

листів змінено, про що повідомлятимуть відповідні виноски. Більшість таких неточностей 

ідентифікувала Ч. Ішіока. Далі, для економії місця, про це повідомлятися не буде, а окре-

мо будуть обумовлені лише випадки, де наше датування не співпадає з позицією японсь-

кої дослідниці. В усіх інших випадках першість в уточненні дат слід віддати саме їй. На-

томість зовсім недатовані листи (позначені «н.д.») ми ідентифікували власноруч, спираю-

чись на зміст, і лише згодом порівнювали власні висновки з дослідженням Ч. Ішіоки. Орі-

єнтовний рік написання деяких недатованих листів встановив В. Калкман, про що буде 

зазначено у відповідних виносках. 

1. Гюґо ван Дален. Листи до Гюґо ван Далена зберігаються в Нідерландському музично-

му інституті (НМІ) в Гаазі як частина архіву цього голландського піаніста та композитора. 

№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

1 1910/12/10 Берлін Р Сьогодні отримав лист Д. і радий відповісти / Сьогодні 

увечері їде на три тижні до Росії. Повернеться 4-5 січня 

[1911 року] / Можливо, тоді зустрінуться в Берліні / Дякує 

за програмки та рецензії / Радіє, що Д. із задоволенням 

виконує сонату [ор. 9] та Полонез [імовірно, ор. 12 № 3] / 

Надсилає ор. 13 / Зараз пише низку концертних етюдів 

[op. 15], але ще не завершив. Мало часу, треба більше. 

2 1911/02/07 Берлін 4 Дякує за лист та виконання своїх творів у Голландії / 

Цікавиться інтерпретацією Д. своїх творів / Стосовно 

вакансії в консерваторії [для Д.] ще спитає і зробить усе 

можливе. Берлін переповнений музикантами. У консер-

ваторії Шарвенка місць немає / Коли Д. збирається до 

Берліна? Сподівається на скору зустріч, просить привез-

ти програмки та рецензії / Працює над етюдами. Має 

намір написати 10 [майбутній ор. 15], описує деякі з них 

(на 5/4, 7/8). Позиціонує як середньої складності, концер-

тні / Бажання написати легші твори: для дітей. Із задово-

ленням читає казки, особливо Андерсена. 
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3 1911/02/26 Берлін 3 Подяка за голландські рецензії на свою музику та за її 

популяризацію Д., хоча з голландської не зрозумів жод-

ного слова / За словами директора консерваторії Клінд-

ворт-Шарвенка, Роберта Робічека [Robert Robitschek], у 

них з’явилося місце викладача середніх класів. Гонорар 

6 марок за учня на місяць (2 на тиждень по 20 хв.) / Бер-

лінські консерваторії та музичні школи переповнений 

викладачами-музикантами / Якщо Д. буде проїздом в 

Берліні, може поговорити з Робічеком особисто. Спеціа-

льно нема сенсу їхати.  

4 1911/04/11 Берлін А Знову говорив щодо Д. з Робічеком. Той мусить особисто 

познайомитися і послухати гру Д. Якщо восени Д. буде в 

Берліні — відвідати Робічека / Було б також добре отри-

мати рекомендацію проф. [Юліуса] Рентгена [Julius 

Röntgen, викладач Д.] / Етюди [Ор. 15] ще не опублікува-

ли, але обіцяє невдовзі надіслати їх Д.. 

5 1911/05/14 Берлін Р Радіє успіху своїх творів у виконанні Д., просить наді-

слати рецензії / «Цими днями» будуть опубліковані етю-

ди [ор. 15]. Одночасно Rahter друкує 6 п’єс для дітей 

[ор. 14]. Обидва будуть надіслані Д. / Просить предста-

вити дитячі п’єси викладачам у Голландії / Радіє майбут-

ньому приїзду Д. в Берлін восени. Сподівається, що 

знайдуть спільну мову з Робічеком. 

6 н.д. 

[1911/06/ 

20–28]
1
 

(011–012) 

Berlin, 

Steglitzer-

strasse
2
  

30-31 

Р Нарешті може відправити Д. свої етюди [ор. 15]. Через 

помилку нотного вид-ва справи дуже затрималися / До-

дає також ор. 14 [З мого дитинства], який просить реко-

мендувати голландським педагогам / Просить написати, 

який з етюдів сподобався найбільше / 29 числа цього 

місяця [червня?] від’їжджає з дружиною в Луґано 

[Швейцарія]. Адреса залишається берлінська / Якщо Д. 

восени приїде до Берліна, сходити до Робічека. Сподіва-

ється, що вони порозуміються. 

7 1911/08/05 В’яреджо, 

Італія.  

Готель Italie 

А З кінця червня, коли Б. відправив етюди [op. 15], жодної 

звістки від Д. Просить повідомити чи отримав, надіслати 

до Італії листівку. 

8 1911/09/25 Берлін А Отримав милі замітки, але так і не знає чи буде обіцяний 

візит Д. до Берліна восени? На довгий час чи з концертом? 

9 1911/12/29 Берлін А Загубив книжечку з новою адресою Д., не міг відповісти / 

Сподівається, що листівка, відправлена на стару адресу, 

дійде до адресата / Сьогодні отримав листівку від Д. / 

Вітають Д. з дружиною з Новим Роком. 

10 1912/06/30 Берлін Р Повідомлення: «Можемо бути у Вас о 5й годині». 

11 н.д. 

[1914/ 

04/17]
3
 

(031–032) 

Неаполь А Вітання з прекрасного Неаполя, благодатної країни / 

Вчора повернулися з Сицилії / Сподівається скоро зроби-

ти коректури концерту [ор. 16] / На початку травня пове-

ртаються до Берліна / [Олівцем] P.S.: нерозбірливо. 

                                                 
1
 Ч. Ішіока встановила, що лист написаний влітку 1911-го. Орієнтовна дата віднов-

лена завдяки наступному листу від 1911/08/05. 
2
 Сьогодні Pohlstraße 

3
 Ч. Ішіока датувала цей лист «до 1920 року». Імовірна дата відновлена нами з по-

штового штемпелю з урахуванням вказаної адреси Д. — Берлін, Eisenachterstrasse 57 (не 

пізніше 1914 р.) та згадці про коректури фортепіанного концерту в листі 1914/05/12.  
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№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

12 1914/05/12 Берлін Р Прохання завтра повернути ноти фортепіанного концер-

ту [ор. 16] для коректури тарілок [чому Platten, а не 

Becken?!]. Найкраще, якщо принесе особисто. 

13 1921/08/18 Константи-

нополь, Rue 

Mezarlik 

No.6, 

Pokrovsky 

6 Радіє успіхам Д., двом дітям 9 і 5 років / Опис пережито-

го: війна, революція, життя в Криму / Добре підняли му-

зичний рівень Константинополя, але сумує за Європою 

— тільки оточення і клімат тут добрі / 1 вересня запроси-

ли виступити в Будапешті та Відні, але залишиться в 

Туреччині, щоб заробити більше валюти на концертах і 

уроках / Немає настрою писати музику / перемовини із 

Benjamin про друк скрипкового [op. 22] і віолончельного 

[op. 20] концертів, 3 п’єс для ф-но [ор. 24] і 18 легких 

п’єс для юнацтва [ор. 21] / Дякує за пропаганду своїх 

творів у Голландії, хотів би отримати програмки та від-

гуки критиків / Чи чув Д. виконання «Отелло» [ор. 19], 

подробиці виконання? Б. ще не чув власну симфонічну 

поему. Де виконали крім Гааґи (у Д. нерозбірливо)? / 

Написати подробиці виконання Д. фортепіанного конце-

рту [ор. 16] / Оркестрував «Російські танці» [ор. 18], мо-

жливо надрукує Kistner? / Вітання дружині і дітям Д.. 

Свого чотириногого сина Боббі залишили в Німеччині. 

14 1921/09/15 Константи-

нополь, Rue 

Alléon No.8 

4 Дякує за програмки та рецензії, за пропаганду своєї му-

зики в Голландії / Рецензії віддасть на переклад, бо хоч 

знає 5 мов, голландську розуміє лише частково / Вказівки 

диригентові щодо виконання, інтерпретації та можливос-

ті/неможливості заміни інструментів у симфонічній пое-

мі «Отелло» [ор. 19] / Бажано, щоб у слухачів була про-

грама поеми. 

15 1922/05/22 Константи-

нополь, Rue 

Alléon No.8 

2 Радіє успіху своїх творів у Голландії / Хотів би точно 

знати, коли очікувати виконання «Отелло» [ор. 19] / По-

відомлення про виконання ф-го концерту [op. 16] в Аме-

риці, Німеччині, Австрії та ін. / Від видавництва 

Benjamin (власника Rahter) так і не отримав авторських 

екземплярів, інакше вже надіслав би Д. «Маленького 

мандрівника» [ор.21] та Три п’єси [op. 24] для ф-но / Від-

правив коректуру віолончельного концерту, але досі не 

має виправленого примірника / Попросив Benjamin одра-

зу надсилати всі нові твори Д. в Голландію / Benjamin 

повідомив, що Саком [Jakob Sakom] збирається вперше 

виконати віолончельний концерт у Гамбурзі / Сподіва-

ється, що концерт візьме у свій репертуар голл. [Шарль] 

Істердал [Charles van Isterdaël] / Плани щодо переїзду до 

Сербії (через місяць) і співпраці там зі Смітом [Franta 

Smit], а згодом — оселитися у Відні або Празі. Сміт двічі 

зіграє під орудою Б. присвячений йому концерт / Обіцян-

ка присвятити наступні ф-ні твори Д. / Цього року напи-

сав 3 п’єси для віолончелі [op. 25] — перевантажений 

викладанням. Який видавець у Голландії міг би зацікави-

тися віолончельними п’єсами? 

16 1922/08/07 Мьодлінґ-

під-Віднем, 

Kürnberger-

strasse 8, Frau 

Almeyer [?] 

2 Нарешті в Європі / Мертвий сезон, найкращі театри за-

криті, багато митців у від’їзді, але почувається немов 

знову народився / Поль де Конн [Paul de Conne] іще у 

Відні / Плани щодо вечору з 3х концертів (скр. [ор. 22], 

віол. [ор. 20], ф-но [ор. 16]) у листопаді. Солісти — Па-
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№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

уль Ґрюмер [Paul Grümmer] (віол.), де Конн (ф-но) — 

обох люблять у Відні — та Сміт з Праги. Диригуватиме 

Б. / Могли б виконати цю програму в Голландії з Д. та 

його співвітчизником віолончелістом / Плани щодо турне 

Європою зі Смітом, в т.ч. в Голландії / Rahter хотів відп-

равити Д. ф-ні п’єси та віолончельний концерт [op. 20] / 

Сам отримав лише один примірник «Маленького мандрі-

вника» [ор. 21] / що думає Д. з приводу запропонованого 

концерту? Відповісти якомога швидше. 

17 н.д.  

[1922/ 

09–11]
1
 

(063–064) 

? 3 Дякує за вечір музики Б. в Гаазі і за все після того. Радіє, 

що його твори все більш відомі у Голландії завдяки Д. / 

Видавець Б. міг переконатися у його популярності під 

час голландського музичного фестивалю в Гамбурзі / 

Знову об’єднався зі своїм другом, скрипалем Франтою 

Смітом [Franta Smit] після його повернення з Півдня / 

Той зіграє скрипковий концерт [ор. 22] у Празі 15 грудня. 

Диригує Б. / Пізніше мають низку концертів у Чехосло-

вакії / Сміт мав велике турне на Яві, Суматрі і т.д., має 

багато нових друзів, в т.ч. з Голландії / Зі Смітом хочуть 

спробувати щастя в Голландії, просять Д. допомогти / 

Передати лист, що додається, в Гаазький Kunstkring з 

проханням поширити також в Kunstkring інших міст Гол-

ландії / Буде представлена цікава програма, в т.ч. скрип-

ковий концерт і соната [ор. 26] Б. / Готові грати навіть за 

помірний гонорар, бо основна мета — щоб їх почули / 

Якщо немає можливості передати особисто — надіслати 

поштою / Можливо, краще спочатку писати в Амстер-

дам? / Сподіваються після стількох років побачитися в 

Гаазі / Піаністка Любка Колесса виконає фортепіанний 

концерт Б. [ор. 16] у Франкфурті (Музей), Лейпцизі (Ґе-

вандхауз) та Берліні (Філармонія
2
) / Поль де Конн тричі 

виконає Концерт у Відні з оркестром (диригує Б.). 

18 н.д. 

[1922/12] 

(021–022) 

Баден-під-

Віднем
3
 

Р Сподівається, що Д. отримав листа із супровідним лис-

том до Kunstkring в Гаазі. Досі чекає відповіді, але її не-

має. Сподівається, що це добрий знак, і йому з другом 

Франтою Смітом запропонують ангажемент в Голландії / 

17 грудня у Празі відбудеться світова прем’єра скрипко-

вого концерту [ор. 22], диригує Б. / 22 січня проф. Ґрюм-

мер у Будапешті виконає віолончельний концерт [ор. 20] 

/ Фортепіанний концерт [ор. 16] мав великий успіх у Від-

ні. Піаніст — проф. де Конн, диригував Б. [03 грудня 

1922 року
4
] / Великий успіх з фортепіанним концертом 

[ор. 16] у Франкфурті-на-Майні та в Маннгаймі мала 

також Любка Колесса, яка виконає його також у 

                                                 
1
 Орієнтир — зустріч із Ф. Смітом та більш детальні плани, порівняно із поперед-

нім листом. Датування листа 1922 роком було запропоновано й В. Калкманом. 
2
 30 березня 1922 р. Блютнер-зал (див.: Signale für die musikalische Welt : Zeitschrift. 

Leipzig-Berlin : Verlag der Signale für die musikalische Welt, Redepenning & Co., 1922. No.12, 

22. März. S. 425). 
3
 У Ч. Ішіоки — Відень. Відновлено за поштовим штемпелем. 

4
 Див.: Konzertnachrichten // Neues Wiener Tagblatt : Zeitung. Nr. 323, 56. Jahrgang. 

03. Dezember 1922. S. 13. 
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№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

Gewandhaus [Ляйпциг] / Мусять приїхати зі Смітом до 

Голландії, просить Д. допомогти. 

19 1923/01/17 Баден-під-

Віднем 

2 Радіє, що скоро зустрінуться знов / Передати програмку 

пану Оберштадту [Oberstadt?] / Подяка за запрошення 

зупинитися у Д. під час гастролей. День приїзду повідо-

мить пізніше / Два концерти зі Смітом у Берліні — 29 

січня і 06 лютого [1923] / Попросити Оберштадта не над-

силати гроші, як він збирався. Краще і простіше отрима-

ти плату за виступ на місці у Гаазі голландськими ґуль-

денами / Дружина залишиться в Бадені. 

20 н.д. 

[1923/02/ 

06–11]
1
 

(035–036) 

?  

[Берлін] 

Р [Олівцем]: Концерт у Берліні [06 лютого] вже відбувся, і з 

великим успіхом / Пан Сміт ще не вибачився, і Б. не знає 

де він, однак чекає, що він пошкодує про свій вчинок / 

Валізу з рукописом партитури і партій Скрипкового кон-

церту [ор. 22] та речами, яку він залишив у пансіоні в Бер-

ліні, поцупив крадій. Приємна новина в день концерту, чи 

не так? / Отримав від пансіону відшкодування, але втратив 

дуже багато. Якщо крадій знищив ноти — матиме багато 

роботи [відновлення нот] / Мусить залишитися в Берліні 

до 15-го [лютого], упорядкувати книги і ноти та продати 

<…> / Незважаючи на крадіжку має хороший настрій і з 

задоволенням згадує голландських друзів та про успіх в 

Гаазі, який, сподівається, матиме продовження. 

21 1923/ 

02/12
2
 

(001–002) 

Берлін 2 [Цитує тему з фіналу Концерту ор. 16] / Б. стирчатиме в 

Берліні до четверга. Раніше поїхати не вийде, можливо, 

аж у п’ятницю, адже чекає, доки кравець пошиє йому 

новий одяг, оплачений пансіоном як компенсація за 

вкрадену валізу. За решту мусить платити сам / До сьо-

годні ніхто не повернув ані писаних, ані друкованих нот. 

Надії вже немає. Як багато ще треба написати! [віднови-

ти втрачені ноти?] / Добре, що зробив коректури в парті-

ях і вони надруковані — інакше оркестровку було б 

втрачено / Сказати голландським знайомим, які їхати-

муть до Німеччини, щоб були обережні з речами. Тут 

щодня крадуть та грабують. Отака [Ваймарська] Респуб-

ліка та її порядки / Додає рахунок оркестрового концерту 

в Берліні. Витрати на оркестр, залу тощо дуже зросли. 

Курс валют упав, тож все дуже дорого. У Відні ніколи 

такого не було. Схоже, що все це штучно / Концертною 

агенцією Adler теж незадоволений. Концертна агенція 

Wulff краще і впливова / З любов’ю думає про прекрасні 

дні в Гаазі. Глибоко зворушений гостинністю Д. / Писати 

у Відень / Просить перекласти рецензії, якщо є нові / 

P.S.: Передати вітання пані ван Гук [van Hoek?], Тімму 

[Timm] та Єві. 

                                                 
1
 Оскільки між двома згаданими у попередньому листі виступами в Берліні (29/01 і 

06/02) Б. мав виступ у Гаазі (03/02), з подальшого змісту цього листа очевидно, що мова 

йде про другий берлінський концерт — 06/02. Це дозволяє відновити орієнтовну дату на-

писання листа — між 06 та 11 лютого 1923 р.. Ч. Ішіока теж датувала листа лютим 1923 р.. 
2
 НМІ відніс це лист до недатованих. Однак Б. в листі вказав день та місяць (саме 

тому в нашій таблиці він не має позначки «н.д.»), у той час як рік можна легко і беззапе-

речно встановити з описаних подій. Тих же висновків дійшла Ч. Ішіока. 
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№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

22 1923/ 

02/22
1
 

Баден-під-

Віднем, 

Hohenzollern 

Platz 3 

Р Подяка за лист і дві рецензії. На жаль, не розуміє написано-

го [голландською] / Написав лише 2 етюди з 6 [скоріше за 

все, ор. 29, зошит І] / Не знайшов у Бадені хорошого копію-

вальника / Надішле Д. ноти, щойно допише всі 6 етюдів / 

Уточнити що хотів Д. стосовно концертів / Вказує вартість 

виступів з оркестром у Відні, Празі, Будапешті, Берліні / 

Чому Д. питає про скорий візит Б. до Гааґи? Якби отримав 

ангажемент, із задоволенням приїхав би до Голландії заро-

бити трохи грошей / Зараз пише для лівої руки. 

23 1923/03/04 Баден-під-

Віднем, 

Hohenzollern 

Platz 3 

2 Здивований листом Д. — через пошуки житла у Відні 

забув про власний День народження. Зате отримали чу-

довий подарунок [від Д. гроші?] та відсвяткують «заднім 

числом» / Надсилає свій портрет, зроблений в Берліні, 

якщо сподобається Д., може прислати ще з підписом. Це 

фото підійде для музичного календаря І. Ф. Круземана 

[I. Ph. Kruseman] / Музичний видавець найближчими 

днями надрукує Проспект про Б. з фото, списком творів, 

біографією тощо. Відправить Д. як матеріал для музич-

ного календаря / Копіювальник розлютив — довго пра-

цював. Нарешті 6 етюдів [ор. 29, зош. І] завершені. Над-

силає разом з фото / Написав пану Тімму [Fr. g. Timm?]. 

Дякує Д. за адресу / Питав у Kugel [імовірно, щодо ви-

ступу Д.] — кошти колосальні. Можливо, наступного 

сезону краще. Якщо гратиме в недільному концерті — не 

отримає рецензій, бо критики на них не ходять / Стурбо-

ваний: жодної звістки від Сміта.  

24 н.д. 

[1923/ 

05–06] 

(007–008) 

? 

[Баден-під-

Віднем, 

Allandgasse 

15] 

2 Нарешті отримав від фотографа з Берліна фотографії та 

листівки, які пересилає Д. з проханням передати адреса-

там: 1) велику фотографію для Д., 2) листівку для дру-

жини Д., 3) фотографію та три листівки для пані ван Гук 

[van Hoek], 4) п'ять листівок для Д., 5) листівки для пана 

Тімма, 6) пана Реммерса [Remmers] та 7) пані Реммерс / 

Пані ван Гук вже давно замовила фотографію, тож про-

сить вибачитися за затримку / Водночас надсилає два 

нових етюди: «Філософ» та «Закоханий»
2
 [№ 4 та № 9 з 

ор. 29]. Вірить, що ці п’єси цікаві до вивчення, а в другій 

з них [№ 9] випробувано новий фортепіанний ефект 

(тремоло), що має наслідувати оркестрову фарбу тремоло 

скрипок divisi / На літо з дружиною залишаться в Бадені, 

але мають нове житло — Allandgasse 15. Тут сподівають-

ся побачитися з Д., коли той приїде до Відня. 

25 1923/06/24 Баден-під-

Віднем, 

Allandgasse 

15 

Р Замість 10 етюдів ор. 29-30 буде 12 етюдів у двох зоши-

тах. Завершив № 10 «Дон Кіхот» і № 11 «Гамлет», бракує 

лише № 5 «Поет» і 12 «Фальстаф». Якщо у Д. є копії [по-

передніх] 8 етюдів, прислати Б. Натомість отримає 

2 нових / Просить дозволу присвятити один із зошитів Д., 

а другий — іншій людині / До 1-го [?] липня завершить 

концерт для лівої руки [ор. 28], навіть оркестрований. 

                                                 
1
 НМІ датує цей лист 1921 роком, однак митець в той час жив у Константинополі та 

не писав етюдів для ф-но. 
2
 Der Liebende. Пізніше етюд отримав назву «Той, що кохає у місячному світлі» 

(Celui qui aime au clair de la lune) 
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Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

Восени світова прем’єра у Відні у виконанні 

П. Вітґенштайна / Написав 3 вальси [ор. 27] / Бажання 

розпочати роботу над оперою, але для цього треба в Іта-

лію — а він не може собі цього дозволити. 

26 н.д. 

[1923/07]
1
 

(039–040) 

Баден-під-

Віднем, 

Allandgasse 

15 

Р Отримав лист і програмку від Д. / Якщо Д. так хоче, Б. 

може, як і обіцяв, присвятити йому 12 етюдів у двох опу-

сах — ор.29/30, хоча раніше не чув, щоб два опуси ство-

рювалися разом / Якщо справді влітку приїде до Відня — 

написати заздалегідь / Стільки всього написав за цей рік, 

що абсолютно виснажений. Хоче трохи помандрувати 

Австрією, щоб набратися нових вражень. На жаль, поїзд-

ка до його улюбленої Італії надто дорога / Коли Д. грає у 

Швенінґені фортепіанний концерт [ор. 16]? / Вітання 

родинам Тімм і Реммерс. Чи отримав пан Тімм листівку 

Б. з фотографією? 

27 н.д. 

[1923/08]
2
 

(019–020) 

? 

 

Р Вітає з великим успіхом Д. в Парижі / Просить заздале-

гідь вказати точні дати виступу Д. з оркестром Колонна, 

щоб Б. міг запросити деяких своїх друзів та співвітчиз-

ників, які там живуть / Не зовсім зрозумів, чи буде у Д. в 

Парижі та Іспанії програма виключно з творів Б.. Чи бу-

дуть там теж Вечори музики Б.? / Якщо будуть рецензії 

— дати почитати / Написав кілька прелюдій для ф-но 

[ор. 30?] / Зараз у роботі «Російські танці» [ор. 31] / Дру-

гий концерт [ор. 28?] приносить багато турбот — робота 

не просувається, при тому, що вже багато написав і ли-

шилося зовсім небагато. Це дратує. 

28 н.д. 

[1923/09/ 

14–24]
3
 

(041–042) 

Відень, 

Albertgasse 

10, Tür 12A 

Р Нарешті влаштувався у Відні й дуже з того радий / 

13 вересня грав У Лейпцизі з оркестром свій Фортепіан-

ний концерт [ор. 16] / 25 вересня у Берліні Ібойка Дяр-

фаш [Ibolyka Gyarfas] виконає скрипковий концерт 

[ор. 22]. Хотів до 25-го залишитися в Німеччині, але му-

сив повернутися до Відня / Пізніше, взимку, таки поїде 

до Берліна / Просить поговорити щодо можливого висту-

пу Б. з власними творами (як минулого разу) в Kunstkring 

(Гааґа), куди він міг би приїхати одразу з Берліна / Два 

етюди [ор. 29] ще не написані: мав багато справ. 

29 1923/11/24 Відень,  

Albertgasse 

10, Tür 12a 

2 Що з Д.? Не відповів на лист і взагалі не пише / Надсилає 

програмку свого успішного, незважаючи на проблеми зі 

шлунком, сольного виступу у Відні. 5 виходів на біс. Спо-

добалися нові етюди [op. 29] / Ще не завершив 12 етюдів 

[ор. 29] — мало часу для композиції / 29 листопада 

прем’єра концерту-фантазії з оркестром [ор. 28] у великому 

залі Musikverein (Соліст П. Вітґенштайн, диригує Папст 

[Eugen Papst] з Гамбурґу). Цікаво як сприймуть твір трива-

                                                 
1
 Подальше обговорення теми присвяти Д. етюдів ор. 29 з попереднього листа. 

Оскільки також мова йде про можливий приїзд Д. влітку до Відня, найімовірніше, лист 

написаний наприкінці червня або в липні 1923 р.. 1923 роком датував лист і В. Калкман. 

Ч. Ішіока вважає, що він написаний до 24 червня 1923 р.. 
2
 Орієнтир — труднощі у написанні Другого фортепіанного концерту. 

3
 Орієнтиром для датування є згадка про минулий виступ в Лейпцизі та запланова-

не виконання І. Дярфаш скрипкового концерту 25 вересня 1923 р. [Konzerte // Berliner 

Tageblatt. Abend Ausgabe. 1923. 29. September. S. 2]. Тієї ж думки В. Калкман та Ч. Ішіока. 
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№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

лістю 25 хвилин / Проблеми у німецьких нотовидавців че-

рез жахливу кризу. Втратив доходи від своїх творів. Чи 

можливо опублікувати в Голландії? / Хоче опублікувати 

етюди [ор. 29], 3 вальси [ор. 27], скрипкову сонату [ор. 26] і 

3 п’єси для віолончелі [ор. 25] / Чи питав Kunstkring у Гаазі 

щодо виступу там Б.? Може влаштувати концерт в Гарлемі 

чи деінде?  

30 1923/12/24 Відень,  

Albertgasse 

10, Tür 12a 

2 Дякує за голландський музичний календар зі своїм зобра-

женням / Радіє популяризації своєї музики Д. не тільки в 

Голландії, а й Бельгії / Коли Д. буде в Брюсселі — надісла-

ти кілька програмок колишній російській учениці Б. бель-

гійці Деніз Брішан [Denise Brichand], вказує її адресу / Ні-

мецький видавець готовий купити твори — надіслав п’ять / 

Видавець також цікавиться Концертом-фантазією [ор. 28], 

успішна прем’єра якого відбулася у Відні. Тепер Вітґенш-

тайн буде його грати всюди / Етюд № 5 (поет) [oр. 29] та-

кож написав для лівої руки. Надсилає копію Д. Лишився 

тільки № 12 — Фальстаф. Починає писати / Працює над 

текстом опери на три дії. Велика робота і великий ризик. У 

випадку світового успіху не матиме проблем з грошима все 

подальше життя / P.S.: Поговорити з диригентами в Гаазі, 

Гарлемі та ін. щодо запрошення Вітґенштайна виконати 

концерт для лівої руки [op. 28]. 

31 н.д. 

[1924/03/ 

01–09]
1
 

(015–016) 

Відень, 

Albertgasse 

10, Tür 12A 

Р 18 днів лежить у ліжку з запаленням легень. Вперта і нудна 

хвороба. Все ще почувається слабко / День народження 

[28 лютого] провів у ліжку і боїться, що не одужає цілком і 

до іменин (28 березня) / Зима у Відні жахливо довга і холо-

дна, інакше б уже видужав / 12 етюдів [ор. 29] уже в друка-

рні. Д. отримає екземпляр першим / Сьогодні отримав листа 

від Авґуста Страдала [August Stradal, викладач Д.]. В ньому 

багато компліментів. Пише, що Б., мабуть, єдиний фортепі-

анний композитор після Ліста / Дякує Д. за програмки і 

пропаганду його музики / Вітання сім’ї Д. та всім голланд-

ським друзям / Кажуть, грип прийшов з Англії. Д. має бути 

обережним: Б. уже бачив цю мерзенну даму в себе. 

32 1924/03/10 Відень 2 Дякує за лист і програмки. Подумки з Д., який сьогодні грає 

ф-й концерт [ор. 16]. Цікавиться реакцією брюссельської 

публіки, просить зберегти французькі рецензії / Все ще 

почувається слабко. Поганий початок року: у січні проопе-

рували дружину, а в Б. весь лютий і початок березня тяжко 

хворів. Коштувало багато грошей і турбот. Не впевнений, 

що легені повністю одужали. У Відні все ще дуже холодно, 

бракує сонця / Очікування на коректури 12 етюдів [ор. 29] і 

3 вальсів [ор. 27] / Всі 12 етюдів присвячено Д. / Пропонує 

надіслати Д. рукописи двох написаних останніми етюдів з 

ор. 29 (№ 5 і 12), допоки цикл не надрукують / Не може 

працювати через слабкість, мріє про Південь / Написати 

розбірливо ім’я та адресу пана з Дордрехта. Хто він та що 

йому написати? 

                                                 
1
 Лист написаний після дня народження 28 лютого, але до 10 березня 1924 р., коли 

Б. вже майже одужав (див.: наступний лист). Ч. Ішіока, орієнтуючись на згадку про день 

народження Б., датувала лист 28 лютого 1924 р.. 1924 роком датував лист і В. Калкман. 
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№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

33 1924/04/01 Відень,  

Albertgasse 

10, Tür 12a 

Р Вчора отримав листа від Д. та пані ван Гук. Конверт був 

напіввідкритий та виглядав підозріло. Всередині 17 з 

половиною ґульденів. Сподівається, що нічого не вкрали. 

Трапляється часто, краще надсилати чек. Дякує за допо-

могу і напише сьогодні листа ван Гук / Почувається кра-

ще, але не так здоровим як раніше / Надіслав коректури 

12 етюдів [ор. 29] до Лейпцигу, скоро друк / 13 квітня 

диригує у Відні свій концерт для ф-но з орк. [ор. 16] у 

виконанні «одної піаністки». 

34 1924/06/10 Відень,  

Albertgasse 

10 

Р Стурбований, що Д. ще не підтвердив отримання реко-

мендованою поштою 12 етюдів [ор. 29] і 3 вальсів 

[ор. 27], які Б. відправив, щойно отримав їх з видавницт-

ва. Сподівається, що ноти не згубилися і не були вкраде-

ні / Успішні продажі цих двох опусів у Відні / Авґуст 

Cтрадал часто пише, просив передати вітання Д. 

35 1924/07/04 Штруден 

(Австрія) 

А Відпочинок після зміни житла (переїзду) у Відні. Насоло-

джуються спокоєм, гарною природою, купаннями та прос-

тим сільським життям. Сподівається, що хвороба позаду. 

36 н.д. 

[1924/ 

12/23]
1
 

(055–056) 

? 

[Відень] 

В [Звертаються до пані Д.]: Вітання з Різдвом та Новим 

роком / Чому Д. не пише? Чи всі здорові? / Чим займа-

ється Д.? Чи багато грає? / Нещодавно Rahter опубліку-

вав Скрипкову сонату [ор. 26], але Б. не має екземпляру / 

Д. має її зіграти з якимось хорошим скрипалем / 3 п’єси 

для віолончелі [ор. 25] також надрукували. 

37 1925/ 

02/26
2
 

Відень Р Очікує повідомлення коли саме Д. буде у Парижі та гра-

тиме. Сподівається, що іще цього сезону / Отримав через 

Д. лист Олександра Могилевського [скр.] На прохання 

останнього надіслав йому поштою скр. твори: концерт 

[op. 22], сонату [op. 26] і «Колискову» [op. 15 No.4a]. Бі-

льше від нього жодних новин. Чи міг би Д. спитати, коли 

писатиме пані Львовській [Lvovsky], в якої той жив, чи 

отримав він ноти? / Хотів би приїхати на виступ Д. в Па-

рижі, але дорого / Вчора завершив ф-й концерт № 3 

[ор. 32]. Опис концерту: ідея, назва, особливості складу, 

тональний план тощо. Піаніст мусить «розгромити» рояль! 

38 н.д. 

[1925/04]
3
 

(037–038) 

Відень, 

Liechten-

steinstrasse 

23 

Р Д. пише, що хотів би мати рукописну копію нового фор-

тепіанного концерту [ор. 32], щоб вивчити його влітку і 

бути готовим виконати наступного сезону. Ще три інших 

піаністи хотіли б зробити те саме і просили про копію, 

адже надрукують твір не скоро / Тож ноти треба перепи-

сати, до того ж хорошим, а отже — дорогим, копіїстом. Є 

два, що беруть 10.000 австрійських крон за сторінку. За 

72 стор. — 720.000 крон, приблизно 10 долл.. Можливо, 

                                                 
1
 Рік відновлено В. Калкманом, очевидно, за згадкою про друк скрипкової сонати та 

віолончельних п'єс. Місяць — завдяки поздоровленню із зимовими святами. Число «23» 

збереглося на поштовому штемпелі. Ч. Ішіока, натомість, датувала лист 23 грудня 1923 р., 

сприйнявши інформацію про твори Б. у майбутньому часі: «будуть надруковані».  
2
 НМІ датує цей лист 1928 роком, однак, прем'єра третього концерту ор. 32, згада-

ного в листі, відбулася в 1927 р.. 
3
 Рік та місяць збереглися на поштовому штемпелі. День відновити не вдалося, од-

нак з урахуванням наступного недатованого листа, а згодом — листа від 21 квітня, мова 

йде про першу половину місяця. Квітнем 1924 року лист датує і Ч. Ішіока. 
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№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

знайде дешевше / Написати, чи копія потрібна негайно / 

Б. хотів би, щоб Д. виконав концерт у Голландії вже на 

початку сезону / У Лейпцизі на концерті Gewandhaus 

Любка Колесса з Вільгельмом Фуртвенґлером із сенса-

ційним успіхом виконали Концерт B-dur [ор. 16; 

26 лютого 1925]. Як і в інших містах. 

39 н.д. 

[1925/04]
1
 

(059–060) 

? 

[Відень] 

Р Б. мав копію [концерту ор. 32], але її купив Моріц Розен-

таль, який вивчить твір та зіграє його в Америці / Копія 

коштувала 564.500 крон, трохи більше 8 долл. / Д. не 

написав точно чи хотів би замовити копію, чи зможе сті-

льки заплатити / Якщо так — негайно написати Б. і ви-

слати гроші копіїсту / Куди Д. поїде влітку? / Б. залиша-

ється у Відні до 15 липня, повернеться назад 15 вересня. 

40 1925/04/21 Відень, 

Liechten-

steinstrasse 

23 

Р Дякує за лист та програмку / Вже замовив для Д. копію 

нового концерту [ор. 32]. Знайшов копіїста, готового 

виконати всю роботу з папером тощо за 1,000 крон — 

рівно 7 доларів. Якщо Д. надсилатиме гроші — саме сті-

льки і в доларах (не ґульдени) / Для виконання Д. твору 

[ор. 32] з оркестром готовий позичити оркестрові партії / 

10 травня Вітґенштайн виконає Концерт № 2 Es-dur 

op. 28 в Парижі в залі Gavean. Вітґенштайн казав, що 

диригуватиме Анрай [Anray] з Гааґи / Чи писав піаністці 

Львовській [Lvovskaja] у Париж: все ще жодних новин 

від Могилевського. Написати їй, що вони обоє мають 

послухати Вітґенштайна. 

41 1925/06/17 Відень Р Копіїст скоро завершить. Прохання прислати гроші для 

нього до від’їзду Б. / 30 жовтня Б. грає перший [тобто, 

вперше?] концерт із Ґрюмером (віол-ль) у Мадриді. Ан-

гажемент від Філармонії Sociedad / Чи міг би в цей час 

зіграти у Парижі Ф-й концерт [імовірно, ор. 16]. Тоді Б. 

повернувся б до Відня через Париж і зустрівся з Д. / На-

писати щодо цього П'єрне [Gabriel Pierné]. 

42 1925/07/15 Відень Р Д. не відповідає чи отримав список [рукописну копію] ф-го 

концерту [ор. 32] / Якщо не відправив гроші за копіювання 

нот — надіслати безпосередньо копіювальниці Софії Бхезі-

цкі [Sophie Bchesitzky?]. Дає адресу / Був би дуже радий 

виконанню свого концерту в якомусь великому залі напр. з 

[Віллемом] Менґельберґом [Willem Mengelberg] / Коли 

концерт Д. в Парижі? Сподівається, що в листопаді. 

43 н.д. 

[1925/ 

09/12]
2
 

(033–034) 

Відень, 

Hauptstrasse 

40 

Р Щойно повернувся до Відня з поїздки і тільки зараз про-

читав лист Д. / Як було у Швенінґені? / Коли виступ у 

Парижі з П’єрне? / Радіє, що Д. сподобався новий кон-

церт [ор. 32] і що той збирається скоро його виконати / 

Якщо такий відомий диригент як Менґельберґ справді 

виконає з Д. прем’єру цього концерту буде дуже радий, 

однак мусить бути присутній на прем’єрі — оркестр у 

творі дуже важливий / P.S.: Партитура [ор. 32] вже давно 

готова, партії скоро будуть. 

                                                 
1
 Датування з огляду на зміст листів: перемовини щодо копіювання концерту 

ор. 32. Найімовірніше — друга половина квітня. Ч. Ішіока цей лист взагалі не датувала. 
2
 Дату відновлено з поштових штемпелів, рік підтверджено змістом листа. Тієї ж 

думки Ч. Ішіока. 
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№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

44 1925/09/21 Відень, 

Wiedener 

Hauptstrasse 

40, Pension 

„Aida“ 

Р Хотів би, щоб концерт Д. у Парижі був у листопаді — Б. 

зміг би побувати дорогою з Іспанії додому / Сумніваєть-

ся, що П’єрне захоче виконувати два нових для Парижу 

ф-ні концерти, але було б добре ознайомити його з новим 

твором Б. [ор. 32] / Виконання нового концерту [ор. 32] в 

Голландії мусить бути з хорошим оркестром та чудовим 

диригентом. Нотний матеріал буде готовий за кілька 

днів. Копій немає, партитура в єдиному екземплярі / Не-

гайно відправить партитуру і партії рекомендованим 

пакетом. Чи вдасться зацікавити Менґельберґа? / Очікує 

скорої відповіді. 

45 н.д. 

[1925/ 

09–10]
1
 

(017–018) 

Відень, 

Hauptstrasse, 

Pension 

„Aida“ 

Р Чому Д. не відповідає? / Б. у листопаді буде в Мадриді та 

Парижі. Чи не може Д. влаштувати свій концерт з [оркес-

тром] Колонна у листопаді? / Що з новим концертом 

[ор. 32]? Партії давно готові. Чи покаже партитуру Мен-

ґельберґу? Якщо Д. гратиме [цей твір] у листопаді на 

великому концерті з повним складом оркестру — Б. спе-

ціально приїде з Парижу на репетиції / Мусить бути при-

сутній при першому виконанні, щоб послухати інструме-

нтовку і внести коректури / Подорож до Голландії з Па-

рижу дешевша, ніж якби їхав спеціально з Відня. Однак 

мусить все знати заздалегідь / Надсилає «Казки Андерсе-

на» [ор. 30], які щойно були опубліковані. Сподівається, 

що для них, на Півночі, вони будуть особливо цікавими. 

46 1925/10/12 Відень, 

Hauptstrasse 

40, Pension 

„Aida“ 

2 Надсилає рекомендованим пакетом партитуру концерту 

[ор. 32]. Незабаром відправить партії / Це єдиний екзем-

пляр — ставитися з усією обережністю! Надсилати за 

необхідності лише рекомендованим / Чи є в оркестрі 

м. Гарлем всі необхідні інструменти? / 26 жовтня від’їзд 

до Мадриду, у листопаді — в Париж / Просить організу-

вати концерт в Гаазі, Kunstkring на двох роялях з Д. Буде 

акомпанувати та виконає сольні п’єси, в т.ч. нові прелю-

дії [ор. 33], що незабаром будуть надруковані / Було б 

добре завдяки такому концерту полегшити [окупити вар-

тість? Спростити отримання?] квитки з Парижу до Гол-

ландії / Важливо бути Б. на оркестровій репетиції. Твір 

нелегкий для диригента / Очікує підтвердження отри-

мання партитури і партій. 

47 1925/10/22
2
 Відень Р Шкода, що Д. грає не в листопаді, а в січні. Навіщо так рано 

брав матеріал ор. 32 до виконання? / Два піаністи вже хотіли 

грати ор. 32 у Відні і Будапешті / Пропозиція виконати кон-

церт на 2 роялях / Дає майбутню Паризьку адресу / Чи має 

диригент всі інструменти для ор. 32 (контрафагот, дзвони 

тощо)? / Якщо надсилати, то партитуру і партії окремо! 

48 1925/11/21 Париж А Завтра назад до Відня / Говорив з П’єрне. Той повідомив, 

що питання щодо виконання Д. концерту [ор. 16 чи 

ор. 32?] буде вирішуватися на комітеті через 14 днів. 

Думав зі слів Д., це питання давно узгоджено! 

                                                 
1
 Орієнтовний період визначено за перемовинами щодо оркестрових партій концер-

ту ор. 32 — між 22 вересня та 11 жовтня 1925 р.. Ч. Ішіока вважає, що лист написаний влі-

тку того ж року, але у вересні партії ще не були готові. 
2
 НМІ датує цей лист 1935 роком, але в листі чітко вказано: 1925. 
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Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

49 1925/12/03 Відень, 

Hauptstrasse 

40, Pension 

„Aida“ 

Р Чи точно узгоджена дата виступу в Гарлемі четвер, 28 січня 

1926 р.? / 31 січня новий концерт [ор. 32] виконають в Берлі-

ні. Хотів би відвідати репетиції в обох містах / Було б чудово 

зіграти в Kunstkring Гааґа за кілька днів до 28-го. Пропоно-

вана програма: на початку Концерт [№ 1] ор. 16 з Б. [на двох 

роялях], в кінці новий концерт [№ 3, ор. 32]. Між ними п’єси 

у виконанні автора, серед яких нові Прелюдії ор. 33 / Буде 

вдячний за компенсацію вартості квитків. 

50 1925/12/22 Відень Р Чому не відповідає на попередній лист? / Питав, чи ви-

конає новий концерт [ор. 32] 28 січня в Гарлемі з оркест-

ром? Чи є в оркестрі всі потрібні інструменти? Чи буде 

спільний виступ у Гаазі в Kunstkring? Чи компенсують 

проїзд — мінімум 150 ґульденів? Чи підходить запропо-

нована програма виступу: два концерти [ор. 16 і 32] та 

сольні п’єси між ними? / Обережно з партитурою і голо-

сами [ор. 32], тримати їх окремо! / Нещодавно були опу-

бліковані пісні Б. [ор. 23, Сім поезій Верлена]. 

51 1926/02/15 Відень Р Готовий приїхати 10 квітня до Гааґи. Чекає новин з Берліну 

про виконання нового концерту «щоб двічі не їздити» / Чи 

компенсують проїзд? / 10 прелюдій [ор. 33] друкує Rahter, 

але досі не отримав навіть перші коректури. Зараз значно 

повільніше, ніж в старі добрі часи / Знову диригував кон-

церт № 2 [op. 28] (соліст — Вітґенштайн), 28-го [лютого?] 

диригуватиме віолончельним концертом [op. 20] у Відні / 

Чи Менґельберґ знову в Голландії? Чи показував партитуру 

[ор. 32] диригентам? Обережно з нотами! 

52 1926/ 

02/28-29
1
 

Відень 2 28/02: Програма виступу 10 квітня в Гаазі, [зміни: тільки 

дві короткі п’єси між концертами № 1, 3] / Чи виступ буде 

в тому ж залі Kunstkring, де грали зі Смітом [3 лютого 

1923 р.]? / Кет фон Ґутман [Käthe von Gutmann], відома 

віденська речитаторка, бажає долучитися до Вечору Б. в 

Гаазі та здійснити подорож з чоловіком до Голландії. До-

дає рецензії на її виступи. Урізноманітнить програму. Чи 

розуміють в Голландії німецьку мову? / Гільде-

ґард Страдал [Hildegard Stradal] написала вірші до кількох 

п’єс Б., дуже зраділа б виконанню „Herbstblumen“ [«Осінні 

квіти»]. Чи відправити Д. текст? / Пропонує зробити в 

концерті два антракти. 

29/02: Ґутман просила спитати щодо можливості провести 

Вечір речитацій в Гаазі німецькою мовою. Яку концертну 

агенцію рекомендує Д., наскільки великі витрати та чи 

можна гарантовано розраховувати на половину [доходів?] 

/ Просить дати відповідь до друку програмок. Тоді буде 

відомо, чи прийме Ґутман участь в їх концерті / Сподіва-

ється, що Д. отримає цей лист до від'їзду в Париж.  

53 1926/03/18 Відень 1 Надсилає тексти Страдал і Беер-Гофмана / Навіть кра-

ще, що концерт перенесли на 24 квітня. Може приїхати 

на кілька днів раніше, щоб добре порепетирувати / на 

зворотному шляху хотів би відвідати Менґельберґа в 

                                                 
1
 Як правило, цей лист датують просто 28 лютого, однак у самому тексті чітко поз-

начено дві дати: 28 на початку та 29 в другому абзаці знизу. Вірогідно, Б. продовжив на-

писання листа на наступний день і лише після того відправив його адресату. 
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Адреса відп-
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Амстердамі, покаже деякі партитури / Вітання з успіш-

ним виступом Д. в Парижі / Сміт був проїздом у Б. у 

Відні, гратиме скрипковий концерт в Афінах. 

54 1926/03/30 Відень Р Поїзд з Відня до Гааґи приходить об 11 ранку. Приї-

хати 22 чи 23 (квітня)? / Треба добре прорепетирувати 

обидва концерти / Повідомляє про помилку в тексті 

„Miriams Schlaflied“ / Ґутман приїде з матір’ю. Де 

недорого їх поселити? / Ноти для обох концертів при-

везе з собою / Просить спершу зазначити в програмці 

„Miriams Schlaflied“, потім „Herbstblumen“ / Нещода-

вно «обіграли» твори на концерті у Відні. 

55 1926/04/08
1
 Відень Р Давно австрійський громадянин, вільно їздив до Іспанії 

та Франції. У голландському консульстві у Відні розг-

лядають його запит для поїздки в Гааґу. Просить Д. 

спитати в міністерстві [закордонних справ Голландії 

чи все в порядку] та повідомити мету приїзду / Якщо 

програмку майбутніх концертів надрукували — прис-

лати кілька штук Б. / Дякує за лист і адресу. Просить 

розбірливіше написати назву пансіону [для проживан-

ня Ґутман?] та його поштову адресу / Приїде до Гааґи 

22 квітня об 11 ранку один. Ґутман з мамою буде, імо-

вірно, тільки 23 квітня. 

56 1926/04/14
2
 

(013–014) 

Відень Р Пані Бар… <баронеса [?] Ґутман> [шматок листівки 

вирізано] просить зарезервувати для неї та її матері 

кімнату з двома ліжками у пансіоні Ryken з харчуван-

ням (як радив Д.) / Вони прибувають до Гааґи 23-го 

[квітня!] об 11:10 ранку / Просить передати два квитки 

(запрошення) Феліксу Леві [Felix Löwy]. Вказує адресу. 

Той — син віденського редактора, і напише про їхній 

виступ повідомлення у віденські газети, в чому Д. теж 

зацікавлений / До зустрічі 22-го об 11 ранку. 

57 н.д. 

[1926/ 

07–08]
3
 

(029–030) 

Відень, 

Hauptstrasse 

40 

[листівка з 

Мадриду] 

А Чи отримав від вид-ва Rahter «Російські пісні й танці» 

ор. 31, чи Б. повинен надіслати йому екземпляр? / З 

Голландії жодних новин ані від Менґельберґа, ні від 

де Кооса [de Coos] / В останнього спитати чи відомо 

щось з Амстердаму. 

58 1926/09/19 Париж, 

Boulevard de 

Reuilly 55 

А Переїхали на рік до Парижу / Як дружина, діти? / Чи 

отримав нові твори Б. від видавця? 

59 1926/12/09 Відень, 

Hauptstrasse 

40 

А Повернулися до Відня у старе помешкання / Радий 

знову бути на своїй другій Батьківщині / У Парижі 

неможливі умови. Від шуму ледь не зійшов з розуму / 

Просить передати вітання пані Пікачов [Pikatshoff?]. 

60 н.д. 

[1926/12/ 

26–31]
1
 

Відень, 

Hauptstrasse 

40 

А Вітання з новим 1927 р. / Радіють приїзду Д. у Відень 

в лютому і що той буде у Б. / На питання що крім 

ор. 33 [10 прелюдій] може грати Д. — все, що захоче, 

                                                 
1
 НМІ датує цей лист 1921 роком, але в той час Борткевич іще жив у Константинополі. 

2
 Дата, написана Б. (тому не використовуємо маркування «н.д.») була вирізана ра-

зом зі шматком листівки, зберігся лише день — «14». Місяць та рік були відновлені за 

змістом листа. Ч. Ішіоці не вдалося відновити рік та місяць, тож вона вказала лише 

день — «14». 
3
 «Російські пісні й танці» ор. 31 надруковані у червні 1926 р.. 
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(045–046) і якомога більше!!! 

61 1927/01/19
2
 Відень А 11 лютого грає на радіо Берліна / Залишиться в Берліні на 

довше, вказує майбутню адресу у пана Кунцена 

[E. Kuntzen] / У вівторок [25.01.1927?] їде до Варшави. 

62 н.д. 

[1927/01/ 

20–31]
 3
 

(051–052) 

Відень, 

Hauptstrasse 

40 

А Пані Ґутман повідомила, що Д. приїде до Відня 4-го [лю-

того!], на жаль, без дружини. Написати о котрій прибуває 

потяг — зустріне / У Б. в пансіоні дві кімнати. Зручний 

диван у першій з них до послуг Д. / Мусить в них їсти 

якомога більше!! / Радіють скорій зустрічі. 

63 1927/06/06 Відень 3 Великий успіх концерту [30.04.1927 — Вечір музики Б., в 

т.ч. Віденська прем’єра ор. 32]. Чудові солісти: [Марія] 

Нойшеллер [Maria Neuescheller] (ф-но), [Кріста] Ріхтер 

[Christa Richter] (скр.). Оркестр від першої репетиції грав 

охоче і з любов’ю. Успіх Б. як диригента. Новий концерт 

[ор. 32] звучав саме так, як Б. уявляв при оркеструванні. 

Грандіозний фінал з органом, дзвонами та арфою / Кон-

церт [ор. 32] вже друкується і продається, навіть парти-

тура і партії / Навіщо Д. ще один екземпляр? Зараз не має 

при собі примірника / Учень Д. прислав свою програму, 

Б. написав йому, що концерт [ор. 32] вже надруковано. 

Написати чи музичні крамниці Гааґи отримали його та 

виставили у продаж / Роман [ор. 35] ще не надіслав до 

видавця / Творча криза як композитора. Нічого не спадає 

на думку. Страшна мука! / Які плани щодо концерту Д. у 

Відні з [Антоном] Конратом [Anton Konrath], недільний 

симфонічний концерт? Це ж так багато коштує! / Більше 

жодної звістки від Ґутман. Вони обоє [з чоловіком] нічо-

го не повідомляли Б. в т.ч. про розлучення / Надсилає 

своє інтерв’ю в N.[eues] Wiener Journal та критику, про-

сить перекласти для голландських газет. Якщо це більше 

не потрібно, просить повернути / Чи не хотів би спробу-

вати знову грати напам’ять. У Відні так заведено. Необ-

хідність темпового контрасту — не грати багато повіль-

них п’єс підряд / Дає адресу Нойшеллер. 

64 1927/08/08 Ловран  

(Хорватія) 

А Вітання з прекрасної землі на Адріатиці /  

Є.Б.: Вітання від Нойшеллер, просить терміново написа-

ти їй детальніше. 

65 1927/10/03 Відень, 

Schloss 

Schönbrunn 

bei Oberst 

Weithner 

Р Переселилися до палацу Шенбрунн після довгих пошуків 

підходящого спокійного житла. Приємний власник і не-

дорого. Всього 18-20 хвилин їхати до Karlsplatz
4
 / Дякує 

за програмку і виконання музики Б. на радіо / Вчора при-

слали телеграму, що 3й концерт [ор. 32] виконали на 

                                                                                                                                                             
1
 Місяць та рік відновлено за змістом листа, враховуючи відсутність привітання із 

Різдвом. Тих же висновків дійшли В. Калкман та Ч. Ішіока. 
2
 НМІ датує цей лист 1921 роком, але в той час Борткевич іще жив у Константинополі. 

3
 Виступ Д. і Кет фон Ґутман відбувся 09 лютого 1927 р. [Neues Wiener Journal, 

09. Feb. 1927, S. 12], що допомогло приблизно датувати період написання цього листа. 

В. Калкман теж вказує 1927 рік. Серед кількох недатованих листів (фактично без конкрет-

но переданого змісту) в роботі Ч. Ішіоки ідентифікувати цей лист нам не вдалося. 
4
 У листі Kossplatz [?!] чи Karsplatz — скоріше за все, описка.  



342 

№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

радіо Мюнхена / Нічого не чув ані про Ґутман, ні про 

Шпехта
1
 [Specht] / Нойшеллер дякує і скоро відповість 

сама / Завершив Тріо для скр., віол. і ф-но [op. 38].  

66 1927/12/20 Відень, 

Schloss 

Schönbrunn 

А Вітання з Різдвом та Новим Роком. 

67 1928/05/10 Відень, 

Schloss 

Schönbrunn 

4 Був радий познайомитися з ван Фальтеном [van Falten], 

багато говорили про Д. / Радіє виконанню Д. своїх творів 

на концертах та по радіо / Антуан Констант [Antoine 

Konstant], який нещодавно з великим успіхом грав у Від-

ні, виконає у Лондоні й, можливо, на англійському радіо 

Перший концерт [op. 16] / Нойшеллер з особливим успі-

хом у Берліні зіграла ор. 33 № 1, 8 та кілька етюдів / Ди-

ригував концерт російської симфонічної музики: Вітґен-

штайн виконав Концерт [ор. 28], описує склад і нелегку 

роботу з оркестром / Не знайшов Концерт № 4 Рахмані-

нова у музичних крамницях. Чудово, що концерт присвя-

чений Д. [?! Можливо, непорозуміння]. Чи часто вони 

листуються? Яке видавництво надрукувало цей твір? / 

Коли виконає «Роман» [ор. 35] на радіо? / Rahter щойно 

опублікував клавір балетної сюїти «1001 ніч» [ор. 37], 

скоро також для малого оркестру. Просить розрекламу-

вати її [Сюїту ор. 37] для кіно та кав’ярень. 

68 1928/07/20
2
 

(025–026) 

Відень, 

Schloss 

Schönbrunn 

В Отримав листа від капельмейстера Альпгенара [Gerard 

Alphenaar] і надіслав у відповідь рекомендацію та лист. 

Чому Д. ніколи не писав, що грав з ним та який з нього 

диригент? / Тріо [ор. 38] справді завершене, але матеріал 

зможе надіслати тільки пізніше / У серпні їде на курорт у 

Франценсбад
3
, якого дуже потребує / Від спілки авторів 

також жодної звістки. 

69 1928/09/10 Відень, 

Schloss 

Schönbrunn 

2 Ван Гафтен [van Haaften] нещодавно написав про успі-

шний концерт Д. в Kurhaus, однак Д. не грав Концерт 

B-dur [ор. 16] / угорська піаністка Шарлотта фон Рецеі 

[Charlotte von Reczey] гратиме у цьому сезоні Перший 

концерт [ор. 16] в т.ч. у Відні і Голландії. В м. Арнем у 

жовтні гратиме з диригентом Мартіном Спан’ярдом 

[Martin Spanjaard
4
]. Просить надіслати йому партитуру, 

бо екземпляр Рецеі випадково залишився в Лейпцизі у 

диригента Ґ. Брехера [Gustav Brecher] / Контакт зі 

Спан’ярдом може стати в нагоді самому Д. / З 1 вересня 

знову у Відні після серпневої поїздки на курорт у Фран-

ценсбаді / В неділю 23-го [вересня] на радіо Відня ви-

конає віолончельну сонату [ор. 36] із Беатріс Райхерт 

[Beatrice Reichert] / Коли ж Д. зіграє з оркестром його 

концерт ор. 32? / Відвідував Ґутманів у замку Феслау 

[Schloss Vöslau] / У січні виконає ор. 32 у Варшавській 

                                                 
1
 Найімовірніше, мова про Ріхарда Шпехта [Richard Specht], австрійського музико-

знавця та музичного критика. 
2
 Дата 20 липня без уточнення року міститься в листі. Рік відновлено за згадкою 

про Тріо ор. 38 та відпочинок у Франценсбаді (див. наступний лист). 
3
 Чехословакія. Нині — м. Франтішкові-Лазне, регіон Карлові Вари, Чехія. 

4
 В листі — Spanjard. 
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філармонії / Є кілька нових творів, в т.ч. прелюдії для 

ф-но [ор. 40?], однак ще не надруковані. 

70 н.д. 

[1928/ 

09/19]
1
 

(053–054) 

Відень? 

[листівка з 

Парижу] 

А Справу зроблено. Отримав екземпляр партитури, тож Д. 

нічого надсилати не потрібно / Цікавиться чи добре було 

чути по радіо віолончельну сонату [ор. 36]. 

71 1928/12/22 Відень В Чи отримав листівку
2
 із запитанням про можливість ве-

чору камерної музики (сонати для скр. [ор. 26], віол. 

[ор. 36] та тріо [ор. 38]) в Kunstkring? / 25 січня грає тре-

тій фортепіанний концерт [ор. 32] та диригує Балетну 

сюїту ор. 37 у Варшавській філармонії / 28-го [січня?] 

виступ з низкою творів на Берлінському радіо та вечір 

для англійського посольства / з Берліну готовий приїхати 

до Гааґи, якщо буде хоч маленький гонорар. 

72 1929/01/20 Берлін, 

Südende, 

Lichterfel-

derstrasse 30 

4 Дякує за листівку / Блискучий концерт у Берліні у Вели-

кому залі Вищої школи. Солісти — концертмейстери 

філармонії: Йозеф Шустер [Joseph Schuster — віол-ль] і 

Генрі Гольст [Henry Holst — скр.]. Рецензії, які читав 

досі, всі чудові, вище очікуваного / 24 січня знову кон-

церт, у німецькому клубі-ліцеї [Deutschen Lyceum-Klub
3
] 

/ 26-го Вітґенштайн зіграє концерт № 2 [op. 28] з берлін-

ським симфонічним орк. під орудою Кунвальда [Ernst 

Kunwald] / Чистий збіг, що цього місяця виконують сті-

льки його творів / Нічого не отримує за виконання музи-

ки, гроші закінчуються, не знає як житиме далі. Від 

Д. теж немає перспектив / Побажання одужати синові Д. / 

Радить познайомитися з американською співачкою 

Рут Велш [Ruth Welsh?]: розумна і добре співає. Співа-

тиме у Гаазі в „Diligentia“ 27 січня (концертна агенція 

de Koos). Її дуже рекомендував паризький друг Б. профе-

сор Філіп [Philipp
4
]. Б. чув її у Берліні, заходила до них в 

гості на чай. 1 лютого виступатиме в Амстердамі — за-

пропонувати місцевим друзям Д. / Передати якомога 

скоріше записку, що додається, ван Гафтену (дає адресу). 

73 1929/04/14 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30  

bei  

Frl. Güttel 

Р Вже вісім днів з дружиною в Берліні. Збирається залиши-

тися як мінімум до літа, шукає роботу / Пропагує свої 

твори, особливо балетну сюїту ор. 37, аранжовану видав-

цем для малого оркестру / Просить пропагувати також у 

Гаазі серед диригентів / Був би вдячний за учня з Гол-

ландії / Чи є у Д. клавір балетної сюїти? / Тепер живуть 

ближче — може побачаться? 

74 1929/06/14 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

Р Ван Гафтен приніс сьогодні книгу Д. про російську музику. 

Дякує, спробує прочитати, наскільки дозволить його знання 

голландської. Видання та ілюстрації прекрасні / У вівторок 

18-го [червня] між 8 і 9 вечора грає на радіо Лейпцига: віо-

                                                 
1
 День та місяць збереглися на поштовому штемпелі. Рік відновлено за змістом. Ті 

ж результати отримала при дослідженні Ч. Ішіока. 
2
 Імовірно, листівка дійсно не дійшла до адресата. Згадки про такий концерт у по-

передніх листах Б. немає 
3
 Вірогідно, Lyceum-Club Berlin — жіноча соціальна спілка. 

4
 Найімовірніше, Ахілл Філіп [Achille Philip], органіст та викладач з гармонії Пари-

зької Скола Канторум. 
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лончельну [op. 36] сонату із Юліусом Кленґелем [Julius 

Klengel], скрипкову [op. 26] із Гансом Бассерманом [Hans 

Bassermann] і 4 ф-ні п’єси між ними [невідомо які саме] / 

Ван Гафтен хоче прийти до Д. послухати. 

75 1929/08/13 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

Р Чи переїхав Д. до нового мешкання? / Чи грав з оркест-

ром у Швенінґені? / Намагається читати книгу Д., але 

надто погано знає голландську. Дуже гарна, з цікавими 

ілюстраціями, подобається всім, кому показував / Весь 

час у Берліні — немає грошей на подорожі / Завершив 

Баладу для ф-но [ор. 42] / Д. ще не знає 7 Прелюдій 

[ор. 40] — не надруковані / Як щодо концертів у Голлан-

дії та якомога більше учнів звідти? 

76 1929/09/14 Берлін 2

+

1 

Просить передати лист [голландському] видавцю Філіпу 

Круземану [J. Philip Kruseman] / Дякує за намір прислати з 

Голландії учнів і влаштувати концерт. Дуже-дуже потре-

бує грошей / Тяжкі часи (через радіо, платівки, спорт то-

що): не цікавляться серйозною музикою, не купують ноти. 

Навіть легкі шлягери купують менше / Буде вдячний за 

оголошення в голландських газетах, що Б. викладає у Бер-

ліні / Відправить ноти прелюдій [ор. 40] та Балади [ор. 42] 

як тільки буде копія / Безкінечні переговори з видавцями 

щодо гонорару / Радіє виконанню Д. своїх творів. 

2 жовтня спробує послухати його [на радіо] / Радить дже-

рела для написання Д. біографії Чайковського / Коли Д. 

зіграє „Per aspera“ [Ф-й концерт № 3 ор. 32] в Гарлемі? 

Копія листа до Круземана: Дякує за чудове видання кни-

ги Д. про російську музику з прекрасними ілюстраціями 

і т.д. Радіє, що російську музику так люблять у Голландії. 

77 1929/10/07 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

Р Дякує за присвяту Біографії Чайковського авторства Д. / 

2 жовтня не зміг послухати Д.: апарат знайомого зламав-

ся [Б. не мав власного радіоприймача] / Збирається писа-

ти до Rahter щодо Д., хоча не має права втручатися: всі 

права належать видавництву / поки учениця з Голландії 

не приїхала / Життя дороге — мусить багато викладати. 

Коли немає стабільного працевлаштування, доходи дуже 

нестабільні. 

78 1929/10/29 Берлін, 

Südende, 

Borstell-

strasse
1
 18 

4 [На бланку Спілки східноєвропейської музики та ми-

стецтва]: 18 днів не був у Берліні (повернувся лише вчо-

ра ввечері): після Кеніґсберґа поїхав на 6 днів до Риги, 

жив у колеги Райзенауера — Едґара Смоляна [Edgar 

Smolian]. Грав там протягом години свої твори на радіо / 

Сподівається на сценічну постановку в Ризькому держа-

вному оперному театрі на Різдвяні свята балетної сюїти 

[ор. 37], для якої написав для неї проект сценографії / 

Рига — дуже музичне місто, сподівається, що його твори 

теж стануть там популярні / На зворотному шляху був 

проїздом у Данцизі. Звідти на авто забрали в гості до 

графині Мєльжиньської [Mielżyńska]
2
. Вона чудова піані-

стка і грає багато його творів / Чудово жити в сільській 

місцевості, згадав свої володіння у Російській імперії. 

                                                 
1
 У листі — „Borstelstr.“ 

2
 На жаль, невідомо, до якої саме з них. 
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Навіть граф М. скаржиться на низькі доходи сьогодні / 

Дякує за лист і друковані матеріали, називає Д. янголом / 

Малий заробіток з поїздки. Жаліється на фінансові про-

блеми сучасності. Мусить статися чудо — виграш у ло-

терею абощо, бо повернути борг Д. — святий обов’язок / 

Запрошений до «Спілки східноєвропейської музики та 

мистецтва», яка заснована Марком Лаврі [Marc Lavry] з 

Риги. На концертах у Берліні будуть виконувати російсь-

ку, польську, ліфляндську, естонську, фінську, румунсь-

ку та ін. народну музику / На початку грудня Лаврі вико-

нає «Отелло» [ор. 19]. Можливо на тому ж концерті 

Г. Гоппе виконає світову прем’єру «Російської рапсодії» 

[ор. 45] / У грудні має грати на Баварському радіо / На-

писав до Відня: оскільки дуже мало заплатять, через ви-

сокі витрати на дорогу може зіграти тільки двічі напри-

кінці як гостьовий артист / 19 жовтня на радіо Мюнхена 

Ріхард Штаб [Richard Staab] виконав Баладу [ор. 42] і 7 

прелюдій [ор. 40], на жаль, не зміг послухати. 

79 1929/11/03 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

2 Чи можна влаштуватися викладачем у Голландії? Не знає 

голландської, але вільно розмовляє німецькою, францу-

зькою та англійською. У Берліні все зайнято, особливо 

для іноземців. Через зниження інтересу до серйозної му-

зики приватних учнів теж усе менше 

80 1929/11/14 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

3 Вчора надіслав поштою рукописи 7 прелюдій [ор. 40] і 

Балади [ор. 42]. Оскільки Д. вже знає почерк Б., зможе 

розібрати рукопис. Написати свої враження  / Дякує за 

спроби знайти місце для Б. у Голландії / Жаліється на 

комуністів і соціал-демократів у Німеччині / 

3000 ґульденів та житла в Голландії буде достатньо / 

Rahter повідомив про виконання Д. „Per aspera“ [ор. 32] 8 

грудня в Гарлемі. Що буде хороший орган, не сумніва-

ється, але важливо мати дзвони в оркестрі / Rahter наді-

слав Віллему Зондерланду [Willem Zonderland] ноти ба-

летної сюїти [ор. 37]. Її часто виконують на радіо як у 

версії для малого, так і для великого оркестру / 

P.S.: Дякує за чудову програмку. 

81 1929/12/11 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

Р Щойно отримав листівку Д. від 9 грудня. Вітає з сенса-

ційним успіхом при виконанні третього концерту [ор. 32] 

у Гарлемі. Шкодує, що не був присутнім. Просить наді-

слати програмку та розповісти деталі про оркестр і дири-

гента? Для оркестру немає технічних чи ритмічних скла-

днощів, а от диригент мусить виконувати з пафосом і 

натхненням. Чи гратиме цей концерт іще? / Дякує, що Д. 

написав у Benjamin / Чекає з нетерпінням новин щодо 

роботи в Голландії. Називає Д. янголом. 

82 1929/12/12 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

Р У наступному номері «Сигналу»
1
, як повідомив телефо-

ном редактор — проф. Хоп/Коп [Max Chop], повинна 

вийти замітка про успішний виступ Д. у Гарлемі [з Кон-

цертом ор. 32] / Хопу подобається музика Б, а його дру-

жина Целеста Хоп-Ґруневельт [Celeste Chop-Groenevelt], 

                                                 
1
 Мова про: Signale für die musikalische Welt : Zeitschrift. Leipzig-Berlin : Verlag der 

Signale für die musikalische Welt, Redepenning & Co., 1929. No.51/52. S. 1576. 
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видатна піаністка, вивчила напам’ять перший концерт 

[ор. 16] / Якщо будуть рецензії, просить надіслати в Rah-

ter і йому / Сподівається після такого успіху на виконан-

ня концерту незабаром  в іншому місті. 

83 1929/ 

12/21
1
 

Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

Р Мабуть, Д. уже читав замітку в «Сигналі» № 51/52. Обу-

рений, що ім’я Д. не жирним шрифтом / Вчора несподі-

вано помер редактор «Сигналу» Хоп, чудова людина і 

музикант. Втратив у Берліні великого друга, який багато 

чого хотів зробити для Б. / Напише за проханням Д. ав-

тобіографічний нарис (Автобіографія № 1) / Не забути 

про працевлаштування [в Голландії]! / Радіє з приводу 

скорого нового виконання третього концерту [ор. 32] Д. / 

Вітґенштайн зіграє Другий концерт [op. 28] 3 січня на 

радіо Лейпцига. 

84 1930/02/01 Берлін 4 Чи отримав лист, познайомив Велш із ван Гафтеном? / 

Побажання одужати синові Д., хворому на лихоманку / 

Чи читав рецензію в «Сигналі» про вечір музики Б.? Є й 

інші позитивні відгуки / Великий успіх Вітґенштайна 

26-го (січня) з концертом № 2 [op. 28], хороша критика / 

Січневі концерти збільшили його популярність, але жод-

них вакансій / Від Австрійської спілки авторів компози-

торів та музичних видавців (АКМ) за виконання у 1928 

році в концертах, кіно, тощо отримав роялті 3840 австр. 

шилінґів, у 1929 — 4387, а цього матиме ще більше. Про-

сить позичити мінімум 300 райхсмарок до квітня (черго-

ве надходження від АКМ). Негайно поверне після пере-

рахування роялті. Називає Д. янголом. Написати якомога 

скоріше / Чи грав знову Баладу [op. 42], 7 прелюдій 

[op. 40] та „Per aspera ad astra [Третій концерт op. 32]? / 

Ван Гафтен не писав Б.. Як він? / Що з консерваторією? / 

P.S.: Чи надіслати ще рецензій про Б., чи допоможуть 

позитивні відгуки у працевлаштуванні в Голландії? В 

Лейпцигу також немає місць, хоча директор хотів би. 

85 1930/02/07 Берлін 2 Дякує за 255 німецьких райхсмарок, які отримав сьогодні 

грошовим переводом. Додає розписку, що гарантує пове-

рнення коштів з роялті від АКМ навіть у випадку, що із 

самим композитором щось станеться. Називає Д. хоро-

шим і вірним другом / Чи сподобалися публіці 

7 Прелюдій [ор. 40], Балада [ор. 42] і Роман [ор. 35]? / 

Отримав шість відгуків про свій Другий концерт [ор. 28] 

у виконанні Вітґенштайна. Радить прочитати Allgemeine 

Musik Zeitung № 6 від 7 лютого [1930]. Обурюється від-

гуком одного ненависного ідіота в «Сигналі», який на-

звав диригента Кунвальда відмінним, хоча той насправді 

диригував жахливо, вже старий. Вітґенштайн мусить 

шкодувати, що диригував не Б. / Пояснити детальніше 

чому з працевлаштуванням у Голландії не все так просто 

/ Радіє, що син Д. одужав. 

86 1930/02/14 Берлін 2 Д. писав, що має у Голландії знайомого музичного видавця. 

Надсилає 14 легких п’єс для фортепіано «Дитинство» за 

романом Л. Толстого [ор. 39]. Оскільки це легкі для вико-

нання п’єси, можуть особливо зацікавити видавця. Просить 

                                                 
1
 НМІ датує цей лист жовтнем 1929 р., але у листі вказано грудень. 
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показати, а можливо й зіграти тому знайомому в Гаазі / 

Хотів би порівняти гонорари від німецьких та голландських 

видавців. Оскільки віддає тому всі права для всіх країн (за 

винятком виконавських), мусить отримати гарну оплату / 

Якщо видавець зацікавиться — зіграти 7 прелюдій [op. 40] і 

Баладу [op. 42] / Перепрошує, що турбує. 

87 1930/02/24 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

Р Радіє учню з Голландії. Оскільки той, за словами Д., не 

дуже заможний, питає скільки просити за годину. Пропонує 

де жити учневі: пансіон із дворазовим харчуванням, освіт-

ленням, опаленням та можливістю грати на ф-но. Першок-

ласний район міста. Довгий час там жили його знайомі. 

88 1930/03/23 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

Р Жодної звістки від учня. Дає свій номер телефону / Не 

міг почути виступ Д.: радіо Hilversum для Берліну засла-

бке, глушать інші станції / Якщо не знайдеться охочого 

голландського видавця — повернути назад 14 легких п’єс 

[ор. 39] / Немає хороших новин від Д. Невже все безна-

дійно? / Давно жодної звістки від ван Гафтена. Чи він у 

Гаазі? / Написав ще одного листа до пані ван Гемскерк 

[van Heemskerk]. Чи бачиться з нею Д.? 

89 1930/04/10 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

Р Подяка за свою біографію в голландській газеті та про-

грамки / як публіка сприймає 7 прелюдій [op. 40] та Бала-

ду [op. 42]? / Яка назва газети, де надрукували біографію? 

З Гааґи чи Роттердама? / Мав дві години занять з учнем. 

Той грає безбарвно та жорстко, але Б. сподівається на про-

грес / Якщо не знайдеться охочого голландського видавця 

— повернути назад 14 легких п’єс [ор. 39] / Ван Гемскерк 

написала, що Д. ще має надію знайти місце для Б. [у Гол-

ландії]. Шкодує, що сам Д. про це нічого не пише. 

90 1930/04/28 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

Р Дякує за лист, що дуже розчулив Б. і дружину. Називає Д. 

справжнім янголом / Якомога швидше повернути рекоме-

ндованим листом 14 легких п’єс [ор. 39] — є зацікавлений 

видавець, який сьогодні написав Б.. Мусить негайно відп-

равити йому зошит [цикл ор. 39] / Обіцяє розрахуватися з 

усіма боргами щойно покращиться матеріальний стан. 

91 1930/06/17
1
 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

Р Дякує за листівку і за виконання Першого концерту [ор. 16] 

післязавтра у Швенінґені / Дякує за присвяту біографії Чай-

ковського авторства Д. та публікацію своєї біографії в [му-

зичному журналі] “Caecilia” / Легкі п’єси «Дитинство» за 

романом Толстого [op. 39] викупив Litolff / Написав та ор-

кестрував «Російську рапсодію» для ф-но з оркестром 

[ор. 45] тривалістю 14-15 хвилини. Дві версії: для лівої руки 

та двуручна. З різними пасажами та ін. Може надіслати, 

якщо матиме копію. Мусить бути дуже ефектний твір! 

92 1930/06/27 Еберсваль-

де-під-

Берліном 

2 Надсилає ноти Тріо [ор. 38], щоб Д. передав Нікола-

су Роту [Nicholas Roth] (члену Будапештського тріо) ра-

зом із листом для останнього. Вказує адресу, яку отримав 

від концертної агенції Backhaus / Надсилає Д., бо так 

рукопис не згубиться, буде повернений у разі відмови, а 

Д. матиме нагоду ознайомитися з твором / Будапештське 

тріо — відомий колектив, але особисто не знайомий / 

Просить спитати чи схоче Рот взяти твір [ор. 38] для ви-

                                                 
1
 НМІ датує лист 14 червня 1920 р., але в самому листі вказано 17 червня 1930 р.. 
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конання в наступному сезоні. Якщо ні — прислати назад 

/ Дякує і радіє успішному виконанню Першого концерту 

[op. 16] у Швенінґені / Тут [в Еберсвальде] у гостях, за 

кілька днів повернеться до Берліна. 

93 1930/07/13 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

3 Дякує, що прислав свого «Чайковського» та біографію Б. в 

“Caecilia” та за присвяту першого з них Б. / Передати лист, 

що додається своєму видавцеві / Хвалить книгу Д., чудові 

ілюстрації, хоча важко читати голландською. Радий був 

дізнатися стільки нового про Чайковського, яким дуже 

цікавиться / Жодного слова про рукопис Тріо [op. 38], 

який просив передати Роту. Сподівається, що все прийш-

ло, адже лист був рекомендований / Пан Шрайнер 

[Schreiner, учень з Голландії] отримав лише 8 уроків і по-

вернувся додому. Цього було мало, але мав певні успіхи. 

94 н.д. 

[1930/ 

07–08/??]
1
 

(003–005) 

Пух-під-

Зальцбур-

гом  

(Herr Hofrat 

Felkl) 

3 Дякує, що Д. передав ноти Тріо [ор. 38] Роту [Будапештське 

тріо]. Той написав, що його колеги зберуться у вересні після 

канікул і подивляться твір. До того часу рукопис, звичайно, 

має залишитися в нього / Б. не зовсім ясно, що писав Д. про 

Гаазьке тріо. Чи Д. вже показав їм твір [ор. 38] і вони готові 

його виконати наступного сезону, чи потрібно їм спочатку 

вислати ноти для ознайомлення? / Має другий екземпляр 

[ор. 38], але він у музиканта в Бреслау [Вроцлаві], тож якщо 

потрібно для Гаазького тріо — мусить отримати назад ці 

ноти / Приїхав до свого друга в Австрію щонайбільше на 

місяць. Сподівається на щось корисне протягом Зальцбурзь-

кого фестивалю. Тут також багато іноземців / 

[фрагмент сторінки вирізано] Напише вид-ву Kistner & 

Siegel, можливо, відправлять Д. партитуру для Шуріхта 

або Вайсбаха [Weisbach] / Також напише в Берлін щодо 

[оркестрового] матеріалу балетної сюїти «1001 ніч» 

ор. 37, яку там кілька разів виконував Берлінський сим-

фонічний оркестр / Співчуває з приводу хвороби дружи-

ни Д. Сподівається, що вона скоро одужає від ангіни. 

95 1930/08/20 Берлін Р Лише сьогодні виявив непорозуміння. Берлінський сим-

фонічний оркестр мав давно відправити оркестровий 

матеріал Балетної сюїти [ор. 37] та «Російських пісень і 

танців» [ор.31] до Голландії, однак вирішили що рукопи-

сний пакет пошта не прийме. Всі ноти тут [у Берліні]. Чи 

є сенс відправляти ноти зараз? У Швенінґені вже, певно, 

кінець сезону / Дякує за другу частину своєї біографії / 

Що планує Д. на наступний сезон? 

96 1930/08/27 Берлін 2 Надсилає поштою оркестрові партії балетної сюїти 

[ор. 37] та «Російських пісень і танців» [ор.31], партитуру 

Танців і (клавір) Рапсодії [ор. 45]. Партитуру балетної 

сюїти відправить Rahter / Надсилає програмний вказівник 

до «Отелло» [ор. 19] для Вайсбаха [Hans Weisbach] — 

єдиний екземпляр! Повернути або копія / Хвалить Вайс-

баха як диригента / Радіє новій меценатці з Голландії 

(порівнює з Чайковським і фон Мекк) / Російську рапсо-

                                                 
1
 Орієнтовний період обмежений відповіддю Д. щодо передачі нот Тріо ор. 38 

(продовження теми попереднього листа) та історією з оркестровим матеріалом Балетної 

сюїти ор. 37 (наступний лист). Ч. Ішіока датувала лист літом 1930 р.. 



349 

№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

дію [ор. 45] спочатку написав для лівої руки (Вітґенш-

тайн), пізніше побачив, що можна переписати для двох 

рук / Радіє планам Д. на цей сезон. 

97 1930/09/22 Берлін 3 Що з нотами, надісланими в Голландію? / Сезон у Шве-

нінґені, певно, добігає кінця / Що з Вайсбахом? Чи вико-

нає той під час зимового сезону «Отелло» [ор. 19]? / Як-

що у Д. партитура і партії Балетної сюїти [ор. 37] — по-

вернути для виконання у жовтні в Берліні (окремими 

посилками для більшої безпеки) / Жодної звістки від Рота 

[Будапештське тріо], просить Д. йому подзвонити. Ноти 

Тріо Б. [ор. 38] міг би натомість показати Гаазькому тріо 

/ «Російська рапсодія» [ор. 45] спочатку написана для 

лівої руки, потім перероблена. Подав партитуру до участі 

в наступному Тонкюнстлерфесті Allgemeiner Deutscher 

Musikverein (у травні). Допоки не стане відомо чи візь-

муть її до виконання і в якій версії (до зими) не може 

вільно розпоряджатися нотами. Партитура є, але партії 

ще не виписав / Радіє, що Д. хоче вивчити Рапсодію. 

98 1930/10/15 Берлін 2 Надсилає кілька правок до «Російської рапсодії» [ор. 45]. 

Неодмінно мусить бути саме так / Дякує, що прислав 

оркестровий матеріал [ор. 37] / Учора Кунвальд диригу-

вав концерт B-dur [ор. 16], солістка — Хоп-Ґруневельд. 

Великий успіх. Додає копію програмки / Що з Тріо 

[op. 38]? Відповідь мав дати іще у вересні. Якщо він пе-

реїхав, мусить залишитися його нова адреса. Роздратова-

ний необхідністю чекати, цілий сезон пройшов / Від Вай-

сбаха щодо «Отелло» [ор. 19] теж жодних новин. То були 

тільки гучні слова про бажання виконати твір. 

99 1930/10/28 Берлін Р Дивується, що Д. не отримав партії Сюїти [ор. 37], наді-

слані ще 23-го, наступного дня після партитури / Що за 

оркестр і коли виконуватиме сюїту? Останнім має бути 

№ 9, «Вакханалія»? / Поки що не може надіслати парти-

туру і партії (які ще не виписані) Рапсодії [ор. 45]. Очікує 

на рішення Allgemeiner Deutscher Musikverein. Однак 

зробить це за першої можливості / Якщо Сюїту викону-

ватимуть на радіо, то треба заплатити Rahter / Чи піде Д. 

на репетиції Сюїти? 

100 1930/11/26 Берлін 3 Дякує за надіслані рецензії та програмку / Радіє успіху 

Балетної сюїти [ор. 37]. Шкода, що виконали лише 5 но-

мерів / Вітання капельмейстеру Буру [Walther Boer] / 

Щодо копії партитури звертатися до Rahter, партії, нато-

мість належать автору / Сподівається, що, скажімо на 

Придворному концерті [Hofkonzert], будуть виконані 

інші номери. Наприклад «Зобейда» [№ 6] добре підхо-

дить для скрипки соло, як і «Три сестри» [№ 8] та «Чарі-

вник» [№ 10] / Сюїта перекладена для малого оркестру і 

часто виконується на радіо (найближчими днями знов у 

Берліні) / Чи почекає борг у 255 марок? Зараз дуже мало 

грошей, отримує роялті (основне джерело прибутку) піз-

ніше / Що з Вайсбахом? Може написати особисто? Такі 

люди: багато обіцяють і нічого не роблять / P.S.: Як ван 

Гафтен? Давно нічого від нього не чув. 

101 1930/12/12 Берлін 3 Називає Д. янголом, дякує [за відтермінування оплати 

боргу] / Рано чи пізно ситуація покращиться і Б. поверне 
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борг у 255 райхсмарок / Скоро надішле другий, покраще-

ний і добре написаний екземпляр Російської рапсодії 

[ор. 45] в аранжуванні для двох роялів. Просить внести 

правки до старого варіанту (як у партію соло, так і в ако-

мпанемент) і повернути новий назад рекомендованим 

листом / Мусить мати екземпляр, щоб показувати видав-

цям та користуватися самому / Партитуру і партії надасть 

для виконання / Переписує ноти сам (економить на копі-

юванні) у той час як дружина читає книги вголос. Вже 

майже закінчив / Бур попросив у Rahter-Benjamin дозволу 

скопіювати партитуру Балетної сюїти [ор. 37] / Коли Сю-

їту виконають на придворному концерті для королеви і 

скільки номерів? Чи сповістив Бур про це Rahter? / Зараз 

подобається наступний порядок номерів Сюїти: 

1,2,3,4,10,5,6,(7),8 і 9. 

102 1931/01/06 Берлін Р Спитати чи може Бур негайно повернути партитуру Сюї-

ти [ор. 37]. Балет-директор Берлінської державної опери 

зацікавився її сценічною постановкою. Треба надати пар-

титуру на розгляд дирекції та капельмейстера / Дякує за 

програмку. Придворний концерт вже, певно, відбувся / 

Партії [Сюїти ор. 37] поки що не потрібні. 

103 1931/02/14 Берлін Р Сподівається, що Д. давно має партитуру [концерту] 

ор. 16 і Менґельберґ нарешті його виконає в Амстердамі / 

5-го [лютого] з великим успіхом відбулася Берлінська 

прем’єра Третього концерту [ор. 32]. Мартін Порцкі 

[Martin Porzky], викладач консерваторії Штерна 

[Stern'sches Konservatorium], вчив концерт безпосередньо 

з Б., диригував Камілло Гільдебранд [Camillo Hildebrand]. 

Чудові відгуки / Наполегливо спитати у Будапештського 

тріо де рукопис Тріо [ор. 38] та вимагати його віддати. 

Сам писав тричі. Нечувано! Злий на Рота / Д., як людина, 

що принесла ноти, має право їх вимагати назад. 

104 1931/03/24 Берлін 3 Хвалить Біографію Мусоргського Д. і самого Д., як пер-

шого історика російської музики / голландську розуміє зі 

складнощами, хоча знає 5 мов / Дякує за програмки. Хто 

така піаністка Схаутен [Christine Schouten]? Учениця Д.? 

/ Гоппе, піаніст великої технічної майстерності, нещода-

вно зіграв у Берліні світову прем’єру [?!] Балади [ор. 42] 

та ще 4 п’єси. Блискучий успіх, публіка кричала браво / 

Будапештське тріо виступало в Берліні. Рот пообіцяв 

виконати Тріо [ор. 38] у Лондоні, тож Д. не потрібно 

перейматися / Чи вивчив Д. Рапсодію [ор. 45]? Чи пробу-

вав грати на двох роялях? Нелегкий твір, чи не так? Знає 

з власного досвіду. Хотів би почути з оркестром, однак 

сезон вже закінчується. Чи буде бажання і можливість у 

Д. виконати Рапсодію з оркестром? 

105 1931/04/14 Берлін А Чи грав Д. на радіо? / Ніколи не чув трансляцію гри Д., бо 

радіо Гааґи не ловить у Берліні, питав усюди. Крім того, з 

Гааґи навіть немає програми радіопередач / Як пройшов 

виступ? / Чи знає Д. піаністку і композиторку Розін де Кок 

[Rosine de Cocq]? Нещодавно грала його музику. 

106 1931/06/05 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

Р Чи скоро відпустка? / В якому місяці Д. гратиме ф-й кон-

церт Б. у Швеннінґені? / У вівторок, 9 червня о 5:35 

Хоп-Ґруневельд гратиме на Берлінському радіо 4 п’єси 
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-strasse 30 Б.: Жалобу ор. 17 № 1, Дві прелюдіїї з ор. 33: № 9 і 6 та 

Гавот-Каприс [ор. 3 № 3]. Можливо, Д. зможе послухати. 

107 1931/07/28 Еберсваль-

де-під-

Берліном 

4 Радіє майбутньому виконанню у Швеннінґені Концерту 

№ 3 [ор. 32] 9 серпня. Чи є в залі Kurhaus орган? Без ньо-

го фінал багато втратить / Вітання капельмейстеру Іґна-

цу Ноймарку [Ignaz Neumark]? Якого Б. часто бачить у 

Берліні. Заздалегідь дати йому темпи / Обов’язково до 

виступу провести репетицію — акомпанемент не склад-

ний, але є проблемні місця, наприклад у духових / Споді-

вається, що Ноймарк виділить для них хоч пів годиночки 

/ Чи є в оркестрі дзвони? / Радіє ангажементам Д. у бага-

тьох містах. Відправить партитуру і партії Російської 

рапсодії [ор. 45] для виконання 21 жовтня. Зараз не зара-

но? / 27 вересня Б. гратиме свій Перший концерт [op. 16] 

у Празі. У Відні гратиме свої п’єси 40 хвилин, але дата 

ще не встановлена / Обурюється шкодою від появи радіо, 

яке перетворює митців на рабів, а також своїм бідним 

життям. Змушують довго чекати і мало платять. Немає 

грошей для відпочинку на курорті чи в горах. Погане 

здоров’я, буде радий, якщо переживе зиму / Добре, що їх 

подруга, Гелена Гундайкер [Helene Hundeiker] запросила 

до себе на віллу в лісі в Еберсвальде / Музика пишеться 

довго і важко / Написав кілька пісень [імовірно, ор. 47], а 

також Елегію [ор. 46], Листок з альбому та Епіталаму 

[можливо, ор. 49 № 1-2] для ф-но. Але це написано вже 

досить давно / Від Litolff Д. скоро отримає Баладу 

[ор. 42] і 7 прелюдій [ор. 40] / Написати після концерту. 

108 1931/08/25 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

Р Не відповідав раніше, бо очікував на рецензії концерту Д. 

в Швеннінґені. Вітає з успіхом / Вибрані рецензії хотів 

би мати у перекладі німецькою, щоб надіслати своєму 

видавцеві / Написав Ноймарку, подякував за чудовий 

супровід, як і просив Д. / Скоро Д. отримає від Litolff 

Баладу [ор. 42] і 7 прелюдій [ор. 40] / Чи може дирекція 

радіо Hilversum запросити Б. виступити? 

109 1931/09/07 Берлін, 

Südende, 

Lichterfelder

-strasse 30 

Р Якомога швидше надіслати партитуру [фортепіанного] Кон-

церту [№ 1] ор. 16. У Д. дві, одну з яких Б. колись позичив у 

Берлінського піаніста. Всі троє про це забули і партитура 

лишилася у Д.. Зараз потрібна Б. негайно для його виступів у 

Бреслау та Празі. Партитуру Б. позичив французький піаніст, 

який потім зник десь у Америці. У Б. є лише партії. 

110 1931/09/18 Берлін, 

Südende, 

Borstell-

strasse 18 

Р Залишилися в тому ж помешканні, лише адресу було 

змінено / Дякує за партитуру [ор. 16], що належить Пор-

цкі / Чи міг би Д. послухати гру Б. (у п’ятницю) 25-го 

[вересня] о 20-й год. на радіо Бреслау? / У Празі грає 

28-го, у понеділок / В анонсі радіопередач побачив, що 

25-го о 15-й у Празі виконають Балетну сюїту [ор. 37] / 

11 жовтня півгодини гратиме свої ф-ні п’єси у Кеніґсбер-

зі, а 15 жовтня годину в Ризі / Дохід від поїздки незнач-

ний / Сподівається, що роялті весною заплатять кращі / 

P.S.: написав пану Фоґту [Willem Vogt] в Амстердам. 

111 1931/10/07 Берлін, 

Südende, 

Borstell-

strasse 18 

3 Б. написав у Rahter, той відповів, що зв’яжеться із Зонде-

рландом / Обурений недалекоглядністю нотовидавців, які 

не друкують оркестрові партії до партитури, хоча запит 

настільки великий, що мусив власноруч робити копії / 
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Балетна сюїта [ор. 37] в аранжуванні для малого оркестру 

опублікована і виконується часто, однак авторська оркес-

тровка зовсім інша! / Успішна поїздка до Бреслау та Пра-

ги / 11 жовтня о 18:50 грає на радіо Кеніґсберґа, а у Ризі 

— 14 жовтня / Радіє виконанню Д. концерту (третього?) 

у Ґронінґені [Groningen, Нідерланди] та Леувардені 

[Leeuwarden, Нідерланди], просить Д. написати як прой-

шло / З Амстердаму відповіли, що зимовий концертний 

сезон сформований (немає можливості виступити) / Дя-

кує Д. за замітку про себе. Чи є хтось, хто міг би перекла-

сти? / Написав власнику Дому Blüthner у Берліні, 

Б. Нойману [B. Neumann], роялями якого користується 

сам, щодо бажання Д. придбати інструмент. За 1000 ма-

рок це нереально. Описує можливий варіант. Далі про-

сить писати Нойману напряму, бо сам від’їжджає / Ван 

Гафтен зовсім не пише, мабуть, зовсім забув. 

112 1931/10/17 Рига А Чи чув виступ з Кеніґсберґа або Риги? / Рига — чудове місто. 

Тут все нагадує про втрачену Батьківщину. Радісно і болісно 

водночас / Вже 8 днів далеко від Берліну, без дружини. 

113 1931/11/08 Берлін, 

Südende, 

Borstell-

strasse 18 

Р Просить написати перелік усіх концертів 1930-1931, де 

Д. виконував Б. з оркестром і без / Якщо можна, написа-

ти і про виконання Б. іншими музикантами / На жаль, 

Голландія пов’язана із паризькою спілкою авторів 

[Société des auteurs], де й зникають його роялті. Чи 

пам’ятає Д. коли Паласіос [Armando Palacios] виконував 

його Перший концерт [ор. 16] у концерті з оркестром 

Колонна [Colonne-concert]? Так мало роялті з Парижу, 

що підозрює махінацію / Втомився від життя. 

114 1931/12/11 Берлін, 

Südende, 

Borstell-

strasse 18 

2 Надсилає програмку симфонічного концерту: прем’єра у 

Берліні (Zum 1. Mal) симфонічної поеми «Отелло» 

[ор. 19] та світова прем’єра (Uraufführung) Російської 

рапсодії [ор. 45]. Соліст — Гоппе, чудовий та відомий 

піаніст. Великий успіх обох творів у публіки. Рецензій 

поки небагато, але є дуже хороші, наприклад у «Сигна-

лі»
1
 / Може надіслати ноти Рапсодії Д. для виконання з 

оркестром / 20 грудня об 11:30 ранку виконає у Відні 

Перший ф-й концерт ор. 16, а 22-го [грудня] грає п’єси на 

Баварському радіо (Мюнхен) / Завтра Балетну сюїту 

[ор. 37] виконають на радіо Кеніґсберґа / Мало грошей за 

виконання / Мріє про Південну Америку — піаніст 

Ізо Елінсон [Iso Elinson
2
] розповів, що Б. там люблять / 

Іспанський піаніст Теран [Tomas Teran] зіграв концерт 

[ор. 16] у Ріо-де-Жанейро з таким успіхом, що мусив 

повторити твір під час наступного виступу / Якби отри-

мав місце у тамтешній консерваторії на 2-3 роки, поїхав 

без вагань / P.S.: Чи міг би Д. допомогти організувати 

турне для Б. з іншим музикантом в Голландській Індії? За 

посередництва якоїсь концертної агенції. 

                                                 
1
 Див.: Signale für die musikalische Welt : Zeitschrift. Leipzig-Berlin : Verlag der Signa-

le für die musikalische Welt, Redepenning & Co., 1931. No. 50. S. 1204–1205. 
2
 У листі Борткевича — Elinsohn. 
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115 н.д. 

[1931/12/ 

26–31]
 1
 

(043–044) 

Берлін В Вітає з прийдешнім 1932 роком, сподівається, що для 

самого Б. наступний рік буде не гіршим за попередній / 

Чи чув Д. виступ Б. на радіо Відня? Був хороший сигнал / 

22 грудня грав у Мюнхені. 

116 1932/02/25 Берлін 4 Подяка за програмку учениці Д. та рецензії на концерт в 

Леувардені [Нідерланди] / Передати листа для Зондерла-

нда, адреси якого Б. не знає / Співпадіння, що Зондер-

ланд мусив повторити Перший концерт [ор. 16] — як і 

Теран в Ріо-де-Жанейро / Видавець написав, що Дален 

замовив також ноти віолончельного [ор. 20] та скрипко-

вого [ор. 22] концертів / Віолончельний концерт Ґрюмер 

виконав близько 20 разів / 3 п’єси для віолончелі ор. 25 

нещодавно оркестрував і вже двічі виконали на концерті 

та Берлінському радіо. Соліст — концертмейстер Берлін-

ського симфонічного оркестру Ґотфрід Зеландер [Gott-

fried Zelander] (голландець) / Для скрипки є рукопис «Лі-

ричного інтермецо» [ор. 44] — ще не виконувалося / Для 

обох творів має оркестровий матеріал / 4-го [лютого] 

виконав ор. 39 [Дитинство], 40 [7 прелюдій] і 42 [Баладу] 

у Брауншвайзі на концерті видавництва Litolff / До того, 

у січні виступав на студії Берлінського радіо. Сьомий 

виступ у сезоні! / Влітку Litolff надрукує Елегію [ор. 46] 

та 6 коротких п’єс у такті на ¾ [ор. 48] для ф-но / Низькі 

гонорари — заледве вистачає на життя. Імениті компози-

тори радіють, якщо їх взагалі надрукують і мусять задо-

вольнятися низькими гонорарами / Пише оперу [ор. 50]! 

Іще у Відні написав текст і розпочав роботу над музикою 

/ Пише другий акт і потроху оркеструє перший / Якщо 

матиме успіх — буде забезпечений до кінця життя / 

Складно писати через щоденні турботи та похмурі думки 

/ Шкодує, що не має мецената / Просто неймовірно що 

сьогодні пишуть і видають за оперу (часто одноразового 

виконання)! Цитує французьку приказку: «Коли я себе 

оцінюю — то суворий до себе, коли порівнюю — побла-

жливий» (quand je me juge — je suis sévère, quand je me 

compare — je deviens indulgent) / Д. міг би організувати 

«Спілку Борткевича» [Bortkiewicz-Verein] з акціонерним 

товариством опери Борткевича [Bortkiewicz-Oper-Aktion-

Gesellschaft — B.O.A.G.]. Чудова ідея, чи не так? / P.S.: 

Вітання ван Гафтену. Як він? 

117 1932/03/25 Берлін 2 Надсилає екземпляр рукопису Елегії [ор. 46], який йому 

щойно повернули. Не хоче чекати поки твір надрукують 

у Litolff / Учора в першій половині дня завершив другий 

акт опери [ор. 50]: писав як божевільний зранку до піз-

ньої ночі / Тепер буде писати клавір та друкувати текст 

[лібрето] / Всі, кому награв і наспівав своїм прекрасним 

голосом два акти, передрікають успіх світового масшта-

бу, але сам цілком задовольниться посереднім успіхом. 

Лише б позбавитися від турбот про гроші / Залишився 

третій акт. Важко сказати коли буде завершений. Якщо 

нічого не приходить у голову — мусить просто чекати 

натхнення / Шкода, що не може зіграти Д. 

                                                 
1
 Оскільки привітання з Різдвом відсутнє, листівка відправлена після 25 грудня. 
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118 1932/06/20 Берлін 2 Давно нічого не чув від Д., які плани на канікули? / Дякує 

за програмки / Залишається у місті, немає фінансової мо-

жливості. Думка про відпочинок чи такий необхідний 

курорт — як іронія. «Хронічна хвороба» — постійна тур-

бота про майбутнє життя / Щоденно багато працює над 

оперою [ор. 50]. Вже є 250 сторінок щільно написаної ор-

кестрованої партитури / Дуже втомлений, виснажений, але 

лишилося небагато / Д. писав про багату даму. Подарунків 

не потрібно, краще позичити значну суму грошей під за-

ставу опери і наступних творів / Допоки опера буде допи-

сана поставлена і надрукована пройде десь рік / У випадку 

смерті автора роялті ще протягом 30 років забезпечать 

дружину (інших спадкоємців немає) та дозволять повер-

нути борги / P.S.: Чи отримав від Litolff op. 46 [Елегія] і 48 

[У такті на 3/4]? / Чудова рецензія від Вальтера Німана 

[Walter Niemann] у червневому номері Zeitschrift für 

Musik. Д. мусить прочитати, на жаль, зараз Б. не має екзе-

мпляру / Ще є благородні люди, Німан — один з них. 

119 1932/07/03 Берлін 4 Отримав листа від Д. / Надсилає Д. партитуру та 37 партій 

«Російської рапсодії» ор. 45. Помилок немає, бо ці ноти 

використовували на прем’єрному виконанні у Берліні, а 

фортепіанну партію можна виправити по партитурі / Те, 

що в партитурі — єдино вірне / 19 липня спробує послуха-

ти Д. по радіо / Роялті з Голландії в АКМ надходять через 

Париж. Надзвичайно малі — вже написав туди, що його 

десь обрахували, відправив програмки у підтвердження. 

Просить Д. контролювати з голландської сторони / Живе з 

роялті, а стільки втрачається невідомо де і коли / Просить 

поговорити з багатою дамою, що хотіла допомогти / Опе-

ра [ор. 50] — остання надія. Ще ніколи не писав із таким 

задоволенням та швидкістю. Назва і сюжет — «Чотири 

дияволи» за новелою Г. Банґа (нікому не казати! Крім 

багатої дами, імені якої досі не знає). Міг би надіслати їм 

лібрето. Дуже драматичний і цікавий сюжет. Перегляд 

зацікавить навіть маломузикальних людей, і все ж, основ-

ний матеріал — музика. Переконаний, що матиме успіх у 

публіки, а отже і матеріальний успіх / Хотів би прожити 

хоча б рік, щоб завершити працю / Просить у меценатки 

3000 ґульденів «не для себе, а для своєї праці». Д. теж 

може допомогти. Інакше життя стане не лише нічого не 

вартим, але й мукою, від якої ладен себе позбавити [пог-

рожує самогубством] / Все ще винен Д. 255 марок. Якщо 

не зможе повернути сам, відшкодується з посмертних 

гонорарів, які виплачують 30 років після смерті / Надсилає 

рецензію Німана, але просить повернути якомога швидше 

(єдиний екземпляр) / Перепрошує, що пише стільки сум-

ного про себе. Цитує [Ґете] як лейтмотив свого життя: 

«Зректися мусиш ти [своїх бажань], зректися мусиш» 

(Entbehren sollst du, sollst entbehren). 

120 1932/07/25 Берлін Р Не зміг послухати виступ Д. 19 липня: апарат у знайомо-

го пошкоджений, або через негоду. Шкода! Як пройшло? 

/ Чи будуть хороші новини від Д.? / Дуже втомлений, 

немає грошей навіть на дешевий відпочинок на природі, 

а восени мусить завершити оперу. 
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121 1932/08/24 Берлін, 

Südende, 

Borstell-

strasse 18 

Р Просить повернути рецензію Німана. Давно нічого не 

чув від Д.. Чому? / Опера тепер називається «Акробати». 

Не хоче мати з новелою Банґа нічого спільного. Все своє 

/ Пройшло одноманітне жалюгідне літо. Чи матиме сили 

дописати 12-15 хвилин? / Все решта — партитура, клавір, 

лібрето — готове (працював все літо) / Коли Д. виконає 

Рапсодію [ор. 45] з оркестром? 

122 1932/09/14 Берлін 3 Надсилає старий варіант лібрето, бо новий варіант зараз не 

у Б.. Різниця в іменах та словах, але події лишилися як 

були / Просить нікому не говорити, що раніше опера була 

за новелою Банґа. Хотів використати назву «Чотири дия-

вола» в рекламних цілях: популярна та екранізована. Коли 

наткнувся на опір — передумав. Назва «Акробати» навіть 

краще / Просить прочитати і повернути лібрето / Шкода, 

що Д. не може послухати музику — 2 години / радіє обі-

цянці Д. знайти нову фон Мекк / Навіть не має грошей, 

щоб поїздити і представити свою оперу в театрах / Най-

краще було б надрукувати клавір, але це мінімум 

2000 марок / Е. д’Альбер надрукував свою відому оперу 

«Низина» [Tiefland] за власний кошт і лише потім її вику-

пили — кращі часи, «золото текло рікою». І навіть тоді 

д’Альбер мав стільки проблем / Якщо вдасться знайти 

мецената — надішле клавір опери. Готовий заплатити 

високі відсотки за позичені гроші після успіху опери. Га-

рантія — виплата роялті ще 30 років після смерті автора / 

Отримав від Рулі Ферхоґ [Roeli Verhoog] (учениці консер-

ваторії Д.) транскрипцію для віолончелі та ф-но своєї 

п’єси ор. 4 № 6 «У місячну ніч». На диво хороша ідея! 

123 1932/10/18 Берлін 2 Чи міг би Д. позичити до червня (тоді будуть виплати 

роялті від АКМ) гроші в багатої дами чи інших поціно-

вувачів музики Б.? / Останні роки отримував від АКМ 

близько 3000 марок / Щоб дожити до червня конче пот-

ребує 2000 марок, інакше помре з голоду або покінчить 

життя самогубством / Сподівається на покращення ситу-

ації влітку, в т.ч. внаслідок постановки та друку опери / 

Дає чесне слово повернути з відсотками у червні. Гаран-

тія повернення боргів — виплати АКМ протягом 30 років 

після смерті автора / Якщо потрібно, може взяти офіцій-

не підтвердження в АКМ. 

124 1932/12/10 Берлін 3 Просить не перейматися, що Д. не може йому допомогти, 

і сам на нього не сердиться. Нічого не зробиш, якщо се-

ред поціновувачів його музики немає багатої людини / 

Проблеми з податковою в Берліні. Заявив там, що має 

борги. Просить Д. фіктивно збільшити суму боргу з 255 

до 2000 марок (написати відповідний лист у податкову), 

щоб податкова залишила його у спокої / Що з Рапсодією 

[ор. 45], чи виконає її Д. з оркестром? / Далі працює над 

оперою [ор. 50]. Постановка можлива лише наступного 

сезону / Всі кажуть, що опера мусить мати успіх. Це 

остання надія, але як прожити до того? 

125 1932/12/24 Берлін 1

+

1 

Дякує за лист і турботу / Радіє частому виконанню своїх 

творів / Сподівається, що прийдешній 1933 рік буде кра-

щим / Додає текст листа, якого хотів би отримати від Д., 

щоб показати в податковій. 
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126 1933/02/08 Берлін Р Не має радіоприймача і не слідкує за програмою радіопе-

редач / Дякує за виконання Д. своїх творів / Зіграв у Бер-

ліні: ор. 7 № 1, ор. 8 № 3а, Втішання № 4 [з ор. 17], «У 

такті на ¾» № 1,2,5,6 [з ор. 48]. Останні теж всім сподо-

балися / 19 лютого, в неділю, грає півгодини на радіо 

Відня о 18:50 / У Відні житиме у де Конна, покаже свою 

оперу директору Віденської державної опери / Доходів 

від поїздки немає — великі витрати на дорогу / Шукає 

роботу у Відні, але сам не вірить у таку можливість / 

Голландські поціновувачі допомогти не можуть? / Жалі-

ється на складний час та людську дурість / Не може пої-

хати до Бразилії, де його так люблять. Постійно приси-

лають звідти програмки [концертів з його музикою]. 

127 1933/03/14 Берлін Р Тривалий час був у Відні, жив у де Конна / Грав на радіо 

та представив свою оперу «Акробати» [op. 50] / Опера 

одразу ж прийнята для виконання у Віденській Фольксо-

пері, але до кінця театрального сезону мало часу. Восени 

буде поставлена на початку нового сезону / В інших теа-

трах, у Німеччині, мусить домовлятися знову — всюди 

нові люди (інтенданти, капельмейстери тощо) / У Німеч-

чині нова епоха — комуністи, євреї та «модерністи»  

розлітаються геть як міль / Вітання від Ґутманів. Двічі 

запрошували в гості / Шкода, що вони продали свій за-

мок у Феслау [Vöslau: Бад-Феслау, Австрія] / Старанно 

працює над оперою [ор. 50]: сам виписує партії з парти-

тури, бо немає коштів на копіювальника / Директор Фо-

льксопери передвіщає Б. великий успіх. 

128 1933/04/21 Берлін 4 Дякує за лист і повідомлення про чергове успішне вико-

нання Д. творів Б. / Надсилає три своїх фотографії з під-

писом, зроблені дружиною — на продаж шанувальникам 

Б.. Написати, який варіант більше подобається: червоний, 

блакитний чи сірий [дослівно, «блідий»]. Можуть виго-

товити скільки буде потрібно / Має також кілька великих 

фотографій, які не може віддати — решту давно продали, 

а нові замовити не в стані / Постановка опери [ор. 50] 

крім Відня: у Німеччині після «революції Гітлера» му-

сить домовлятися про постановку опери з новими людь-

ми, але до осені є багато часу / Гонорари від АКМ будуть 

лише наприкінці червня — початку липня, а гроші скоро 

закінчаться. Чи міг би влаштувати зібрання його «поці-

новувачів» і здобути 300-400 марок до кінця червня? 

Обов’язково «під чесне слово» поверне з отриманого 

гонорару / Просить пробачення за постійні жалоби. На-

зиває Д. янголом / Якби не дружина — покінчив би жит-

тя самогубством / Часто отримує листи і програмки кон-

цертів з Ріо-де-Жанейро / Написав директору Національ-

ного музичного інституту [Ріо-де-Жанейро?] у сподіванні 

отримати контракт / Незважаючи на хороше ім’я, у Німе-

ччині «іноземцеві» все важче отримати контракти. Хоча 

не єврей і довго живе на німецькій землі / Просить допо-

могти — гроші не пропадуть, бо убезпечені виплатою 

роялті, навіть якщо Б. помре. 

129 1933/04/29 Берлін 2 Дякує за турботу про себе. Просить передати вітання і 

подякувати пані Міс [Mies] / Не хотів би отримувати 



357 

№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

подарунки, краще позичити йому гроші. Кожному охо-

чому напише розписку і неодмінно поверне, як тільки 

зростуть доходи. У випадку смерті гроші повернуть з 

гонорарів АКМ (ще 30 років після смерті автора) / Буде 

вдячний, якщо Д. здобуде іще 200-250 марок, адже гоно-

рар від АКМ лише у липні, а «кишені вже пусті» / При 

надсиланні грошей вказувати ім’я і адресу, щоб Б. міг 

подякувати і написати розписку / Дає свій номер телефо-

ну для Міс, якщо та буде у Берліні / Надсилає ще кілька 

фотографій з підписом. 

130 1933/05/22 Берлін, 

Südende, 

Borstell-

strasse 18 

Р Написати скільки у Д. оркестрових партій «Російської 

рапсодії» [ор. 45] з усіма струнними. Це єдиний екземп-

ляр партитури і партій! / Після листа Д. від 26 квітня, на 

який Б. одразу відписав жодної звістки. Просив відпра-

вити якомога більше грошей, отриманих від пані (чи па-

нянки?) Міс (-ес?) / Чи не обманувся Д. зі своїм добрим 

серцем пустими обіцянками? / Не забути чітко написати 

ім’я та адресу дами, щоб міг подякувати їй особисто.  

131 1933/05/30 Берлін 2 Із вдячністю підтверджує, що отримав 50 райхсмарок / 

Просить передати Міс листа, що додається, сподівається 

побачитися і особисто сказати ще багато чого, що немо-

жливо описати в листі / Учора надіслав клавір опери в 

Німецький театр у Празі. Раніше відправив лібрето, а 

тепер отримав запит на уривок [з опери для ознайомлен-

ня] / Шкодує, що не має грошей, щоб їздити і пропонува-

ти свою оперу / Щойно отримав з Відня розрахунок від 

АКМ. Незважаючи на складні часи відрахування роялті 

дещо зросли. Втім, оскільки брав гроші авансом, на ра-

хунку залишилося мало. Можна прожити не більше, ніж 

місяць. 

132 1933/07/03 Берлін 3 Давно жодної вістки від Д.. Які в нього плани на літо? / 

Не зрозумів, яка з двох дам хотіла приїхати до Берліну? / 

Чи передав листа Б. Міс? Зі 100 обіцяних від неї марок Д. 

передав лише 50 / Мусить якось дожити до жовтня. Ма-

ють статися зміни вжитті [ймовірно, пов’язані із запла-

нованою постановкою опери] / Якби не дружина, хотів 

би померти. Переймається, що відповідальний за її неща-

сливу долю / Не може написати всього, що хотів би. 

Проблеми як в «іноземця» у Німеччині, незважаючи на 

неєврейське походження і австрійське громадянство. До 

того ж, зараз політичний конфлікт з Австрією. При тому, 

що половину свого життя провів у Німеччині / Якби мав 

гроші, вже давно переїхав би до Відня або Голландії, 

наприклад в Амстердам, де зі своїм ім’ям неодмінно 

знайшов би учнів / Зараз як білка в колесі / Д. щасливий, 

що не пережив революцій, більшовиків, смертельної за-

грози.  

133 1933/07/30 Берлін 3 Дякує за листа і 30 марок від Міс / Чи передав їй того лис-

та, Чи писати їй розписку на 80 марок? / Як пройшла опе-

рація дружини Д.? / Щодо концертного виконання опери 

«Акробати» [op. 50], пан Брандт-Бюйс [Jan Brandt-Buys?] 

має сам обрати необхідні номери, ознайомившись із клаві-

ром або партитурою / Хор є в усіх трьох актах, але корот-

ко, з перебивками, виконує скоріше ілюстративну функ-
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цію. У другому акті як рефрен Серенади у соло баритона / 

Якщо в Арнемі (Нідерланди) є хороші тенор, сопрано і 

альт (головні персонажі — Макс, Рене і графиня), а на 

додачу баритон і друге сопрано, то можна виконати до-

сить багато. Особливо, другий акт із розгорнутим оркест-

ровим вступом до «Ночі кохання», що містить ліричний 

дует тенора і альта, який посередині перебиває Серенада 

баритона з хором, та драматичну появу сопрано Рене із 

пристрасним оркестровим фіналом в кінці. Арії тенора, 

сопрано і баритона в першому і третьому актах, квартет і 

терцет — ось і все. Також музика для балету / Може відп-

равити Д. клавір / За використання значного за обсягом і 

дорогого оркестрового матеріалу просить добре заплатити 

/ Очікує рішення після розмови Д. з Брандт-Бюйсом / Про-

сить зробити за нього ставку в голландській лотереї. 

134 1933/08/23 Берлін 4 У Ботошані (Румунія) 2 липня неочікувано і без заповіту 

помер лікар Борткевич. Російський капелан, друг покій-

ного шукає спадкоємця. Спадок — 25000 райхсмарок 

(1000.000 лей). Про родичів ніколи не згадував, кореспо-

нденції немає. Б. намагаються допомогти розшукати рід-

ню, але імовірно, що (після усіх подій в Росії) нікого не 

лишилося. Колись, слухаючи гру Б. по радіо, сказав, що 

це його племінник — помилка, хоча якась дальня спорід-

неність безумовно мусить бути. Без спадкоємця всі гроші 

державі. Якщо Б. знайдуть близького родича, отримають 

як посередники 30%. Якщо ні — є шанс отримати весь 

спадок / Нічим заплатити оренду за житло 1 вересня / З 

Ріо-де-Жанейро отримав газету з розгорнутою статтею 

про себе та фотографією [Jornal do Brasil від 31/05/1933] / 

На поїздці в Бразилію не вдасться заробити / У бразиль-

ської піаністки були великі проблеми із замовленням нот 

Б. у лейпцизького видавця / Сподівається, за 1-2 місяці 

вирішиться питання зі спадком. Тоді зможе віддати бор-

ги. Поки просить Д. знайти для нього трохи грошей / Чи 

знає Д.: Рулі Фергоґ [Roeli Verhoog], Еліазара Блока 

[Eliazar Block], Розін де Кок [Rosine de Cocq], Мартая 

Фаллак [Martaja Fallak], пані ван Везель [van Weezel] — 

всі писали протягом цього року / Вітання пані Міс.  

135 1933/09/22 Берлін, 

Südende, 

Borstell-

strasse 18 

Р Давно жодної звістки від Д.. / Чи добре дружина перене-

сла операцію? / Справа з румунським спадком рухається 

вперед, за місяць-два отримає свою частку / Просить 

знайти трохи грошей. Можливо, Д. поговорить з пані 

Міс, чи Б. має сам їй написати? Пропонує знову зібрати 

прихильників його музики / Музико-економічна ситуація 

в Німеччині катастрофічна / Дуже стурбований мовчан-

ням Д., просить відповісти швидко. 

136 1933/10/09 Берлін 1 Дякує за 30 райхсмарок. Просить передати це пані Міс / 

У кінці жовтня гратиме низку творів на німецькому ра-

діо. Точна дата найближчим часом / Радіє, що дружина 

Д. в порядку / Чи грає Д. у лотерею? Радить спробувати. 

137 1933/12/23 Відень, 

Wiedener 

Hauptstrasse 

40, Tür 30 

4 Переїхали до Відня, поселилися в тому ж будинку, що й 

7 років тому, але у фасадній будівлі — дуже шумно. Од-

на велика, але дешева кімната слугує за спальню, музич-

ний кабінет та їдальню / Просить пробачення за свою 
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№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

довгу мовчанку, пов’язану зі складним переїздом / Радіо 

Відня одразу запросило на 40 хвилинний виступ. Радіє, 

що Д. чудово його почув. Навіть сам задоволений своїм 

виступом. Отримав багато заміток — місцевих і з-за кор-

дону / Шкодує, що не переїхав на місяць раніше — у 

Німеччині, як у іноземця, не було шансів поставити опе-

ру [ор. 50], а всі інтенданти, що були в ній зацікавлені, 

були змушені піти, бо євреї / Говорив з головним режи-

сером [Віденської] державної опери Валерштайном [Lo-

thar Wallerstein]. Трохи змінить і переробить лібрето. 

Щось більше буде відомо після Різдва / Є надія на поста-

новку в Бєлґраді, Заґребі та Брюнні [Brünn, Німеччина] / 

З Відня легше вирішувати питання з румунським спад-

ком / Ще 1 листопада мав грати на німецькому радіо в 

Берліні, але його ім’я викреслили зі вже надрукованих 

програм за вказівкою «зверху», очевидно як «іноземця». 

З цього приводу Фуртвенґлер звернувся до міністра, 

справу мають переглянути і повідомити результат. Д. 

може уявити наскільки розлюченим і ображеним був і є 

Б. Австрійська дипломатична місія в Берліні також чекає 

пояснень / Просить не повідомляти про цей випадок ні-

кому, особливо журналістам, інакше його музику викре-

слять з програм і він втратить всі гонорари з Німеччини / 

На концерті бачив К. Ґутман. Запросила до себе на Різдво 

/ Радіє, що Д. тричі виконає його концерт, питає який 

саме. Дякує за програмку / Вітає зі святами, сподівається, 

що наступний рік буде кращим. Та й чи може стати гір-

ше? / Просить передати листівку, що додається, пані Міс 

/ Відень дуже збіднів, але все ще чудовий / P.S.: Чи за-

платить гобоїст хороший гонорар [можливо, у листі Д. 

була пропозиція якогось спільного концерту]? / Коли в 

Луґано [Швейцарія] гратимуть скрипковий концерт 

[ор. 22]? / Просить розбірливо написати ім’я і прізвище 

пані Міс. 

138 н.д.  

[1933/ 

12/25]
1
 

(047–048) 

? 

[Відень] 

А [Олівцем]: Після чудового обіду у Ґутманів передають 

привіт Д. [Далі багато напівзатертих підписів різними 

почерками] 

139 1934/01/24 Відень, 

Wiedener 

Hauptstrasse 

40, Tür 30 

Р Ґутмани щоразу питають про Д.. Чи не образився на них за 

щось? Та й йому Д. пише рідко / Чи грає Д. на концертах 

його музику / Згадує минуле: спільні зустрічі з Д., Шпех-

том, де Конном, Ґутманами / Передати вітання пані Міс, 

подякувати за листівку (на жаль, лише кілька слів) з її 

портретом (сам не має її адреси). Чи вона учениця Далена? 

/ 2 лютого о 15:50 виконає на радіо Відня, передача «Го-

дина молоді», 10 п’єс з циклу «Казки Андерсена» [ор. 30]. 

Пізніше виконають ще кілька його композицій / Вакансії в 

академії немає / Настільки втомлений, що не може писати 

                                                 
1
 Датування листа сумнівне. Можливо, мова саме про Різдвяний вечір у Ґутманів з 

попереднього листа. Хоча В. Калкман датував лист 1927 роком — періодом активного 

спілкування Ґутманів з Б. і Д. Серед кількох недатованих листів (фактично без конкретно 

переданого змісту) в роботі Ч. Ішіоки ідентифікувати цей лист нам не вдалося. 
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№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

музику. Життєві турботи вбивають будь-які думки про 

музику / P.S.: Просить надіслати йому до Відня учня. 

140 1934/03/06 Відень, 

Starhemberg-

gasse 7,  

Tür 11 

2 Дякує за намагання Д. допомогти / Дожив до 57 років. 

Якби Європа і, особливо, його Батьківщина жили норма-

льно, «по-старому», все було б інакше / Передати пані Міс 

листа і манускрипт [ноти прелюдії]. Останній зіграти і 

написати чи сподобалося / Дякує за програмки / Виплати з 

Голландії мають покращитися, адже голландське товарис-

тво [з авторських прав] від’єдналося від паризького і роз-

раховується з АКМ напряму. Раніше роялті були жалюгід-

ні / Шкода, що Д. не вказав дату свого виступу на радіо 

Hilversum — у знайомих великий радіоприймач — спро-

бували б послухати / 10 березня, після Д. Вечору етюдів у 

Kunstkring, Берлінське тріо [Мартін Порцкі, Ріо Ґербгардт, 

Ганс Роде / Martin Porzki, Rio Gebhardt, Hans Rhode] об 

11 вечора зіграє на трьох роялях по радіо Франкфурта-на-

Майні 4 п’єси Б. у авторській транскрипції для відповідно-

го складу: Гавот [Гавот-каприс Ор. 3 № 3], Гротескний 

вальс [ор. 24 № 2], У такті на ¾ [ор. 48: дві п’єси з циклу]. 

Гавот-Каприс [ор. 3 № 3] було також записано цим Тріо на 

платівку (Берлін — „Die Stimme seines Herrn“) / Нещодав-

но зустрічалися з Ґутманами, багато говорили про Д.. Во-

ни його дуже люблять. 

141 1934/03/24 Відень, 

Starhemberg-

gasse 7, Tür 

11 

Р З минулим листом надсилав манускрипт Прелюдії, прис-

вяченої пані Міс. Турбується чи Д. передав адресатові, 

адже після останнього листа від 26 лютого (до дн наро-

дження Б.) жодної звістки / Д. писав, що за 8 днів прибу-

де якась інша Дама, але вже пройшов місяць / Буде вдяч-

ний за скору відповідь. 

142 1934/03/29 Відень, 

Starhemberg-

gasse 7,  

Tür 11 

1 Вчора отримав 100 шилінґів. Просить подякувати пані 

Кремерс [Cremers] та пані ван Везель / Запитує чи Міс — це 

ім’я пані ван Везель. Чи написати пані Кремерс окремо?  

143 1934/06/18 Відень, 

Starhemberg-

gasse 7,  

Tür 11 

Р Давно жодної звістки від Д.. Нещодавно багато говорили 

про Д. з Ґутманами, які його дуже люблять / Познайомив-

ся з колегою Д. по консерваторії Левенштайном [Löwen-

stein]. Що той за людина? / Вітання пані Міс та іншій дамі, 

ім’я якої Д. не вказав. Чи не збирається якась із них на літо 

до Австрії? / У Бадені-під-Віднем багато туристів, в т.ч. 

голландських приїжджають зіграти в рулетку. У Зальцбур-

зі теж сезон. Сам у казино не був, бо не має грошей на вхід 

[Entrée]. Але виробив свою систему, що принесла б йому 

великий прибуток, якби мав необхідний [стартовий] капі-

тал. Б. не такий як де Конн, що грав бездумно. Ця система 

— найкраще, що він придумав у вільний час за багато 

років. Шкода, що у його друзів немає грошей, навіть Ґут-

мани дуже збідніли / Якщо у Д. є знайомий, що грає — 

нехай звернеться [по систему]. Гарантує успіх / Просить 

не сміятися з нього і не вважати божевільним. 
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Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

144 н.д. 

[1934/07/ 

01-22]
1
 

(009-010) 

Баден-під-

Віднем, 

Andreas 

Hofer Zeile 

No.21 

Р [Приблизно чверть листівки втрачено]: Вже близько 

14 днів, як… <…немає відповіді від ван Везель. Чи ду-

має…> Д. що вона не приїде? / Як справи у Д. та… 

<…його сім’ї…>? / <…> / Передати привіт пані … <Фіфі 

— дружині Д.?.. Або ван Везель?...> / Живуть тут в одно-

го російського <…> / Ґутмани теж тут. Пан Ґутман 

<…хворів?..> і лежить в санаторії / Чи знає Д. голландця, 

який приїхав би до Бадена пограти в рулетку? Б. винай-

шов чудову систему, майже абсолютно вірну. Перевірив 

на газетах про Казино. На жаль, сам не має грошей, тож 

шукає капіталіста з 1400 шилінґами. Щоденний виграш 

150-200 шилінґів / Якщо Д. сам має таку суму, міг би 

приїхати. Витрати на дорогу точно окупляться / Просить 

не думати, що він зійшов з розуму — система справді 

хороша / Брав тут участь у кількох концертах, але ніякого 

заробітку з того / Справи з грошима все ще погано. Диво, 

що ще живе / 23-го [липня!] на радіо Кеніґсберґа Гоппе 

має виконати Російську Рапсодію [ор. 45], якщо отримає 

ноти / Просить знайти компаньйона [для рулетки]. Пот-

ребує його терміново. 

145 1934
2
/ 

07/26 

Баден-під-

Віднем, 

Andreas 

Hofer Zeile 

21 

Р З «Російською рапсодією» [ор. 45] сталася неприємна 

історія: партитура та партії так довго у Д., що Б. вже за-

був про це і згадав тільки завдяки нещодавньому листу 

Д. / Гоппе мав грати цей твір 23-го [липня] на радіо Кені-

ґсберґа. Оскільки багато нот та речей зберігаються в ко-

робках у Берліні, Гоппе обшукав усе, витратив багато 

часу і, звичайно, нічого не знайшов. Як наслідок — по-

двійна втрата роялті (від концерту та радіотрансляції) / 

Написав Гоппе, що той в будь-який потрібний момент 

може отримати ноти від Д.. Дає адресу Гоппе для Д. / 

Дякує за лист Д. / Жаліється на забудькуватість / Справи 

йдуть дуже погано. Просить прислати трохи грошей. 

146 1934/08/01 Баден-під-

Віднем, 

Andreas 

Hofer Zeile 

21, Villa 

„Semiramis” 

Р Негайно надіслати Гоппе (дає адресу) партитуру і партії 

Російської рапсодії [ор. 45]. Рекомендованими листами. 

Партії перелічити, щоб не згубилися / Гоппе невдовзі 

гратиме Рапсодію на Берлінському радіо. В нього вже 

були неприємності через те, що у Кеніґсберзі мусив грати 

ф-ні п’єси замість твору з оркестром / 15 серпня гратиме 

свою скрипкову сонату [ор. 26] з одним відомим скрипа-

лем [Яро Шмідом] на радіо Відня / Завтра концерт тут, у 

Бадені / Втім, справи йдуть погано — немає грошей / Є 

надія щодо опери [op. 50] восени — новий директор  

Фольксопери. 

                                                 
1
 Місяць та рік відновлено за згадкою про концерт Гоппе [Radio Wien, 20. Juli 1934, 

S. 24] та підтверджено змістом наступного листа. В Калкман теж визначив рік написання 

листа 1934-м. Ч. Ішіока вказує період 1935–1937 рр.. 
2
 НМІ та Ч. Ішіока датують цей лист 1937 роком. Однак за змістом цей лист карди-

нально вирізняється з контексту оточуючих листів 1937 р., натомість абсолютно відпові-

дає подіям 1934-го. Крім того, в листі від 26 липня нібито 1937 р. Б. дякує за нещодавній 

лист Далена, а від 28 липня 1937 р. (через два дні) пише, що Дален давно йому не писав. 

Помилка зумовлена горизонтальною рискою (скоріше за все, випадковою), що уподібнила 

прописну цифру «4» до «7». 
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Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

147 1934/08/11 Баден-під-

Віднем, 

Andreas 

Hofer Zeile 

21 

1 Дякує за лист і 25 шилінгів / Дякує, що відправив ноти «Ро-

сійської рапсодії» [ор. 45] до Берліна. Радіє, що є копія, якби 

знав раніше, у Гоппе не було б проблем із радіо Кеніґсберґа / 

Просить розбірливо написати адресу Кітті Аменль (?) [Kitty 

Amenl]
1
 та Cурабайя (?) [Soerabaja]

2
 з Голландської Індії. Як 

саме Б. повинен написати адресу голландською та німець-

кою? Із задоволенням напише цій дамі, адже вона знає і лю-

бить його музику / Сумнівається в реальності поїздки до 

Голл. Індії. Значні витрати на дорогу і речі з собою, тропіч-

ний клімат, тяжко перенести літнім людям / Дружина 

Ф. Сміта підхопила там жовту лихоманку і хворіла рік / P.S.: 

Передати листа та вітання для ван Везель.  

148 1934/09/12 Баден-під-

Віднем, 

Andreas 

Hofer Zeile 

21 

2 Чому не відповів на попередній лист? / З глибоким роз-

чаруванням дізнався від ван Везель, що Д. не передав їй 

листа з подякою та дві фотографії [Енґельберта] Дольфу-

са [Engelbert Dollfuss]. Негайно написав їй на нову адре-

су, що, звичайно ж, подякував за її дарунок [25 шилінґів] 

і дуже стурбований, що Д. не передав листа / Не відповів 

на прохання: розбірливо, великими літерами написати 

адресу дами з Голландської Індії [Кітті Амент]. Як чи 

перенесуть Б. тамтешній клімат? Ван Везель стверджує, 

що він жахливий / Спитати даму з Голл. Індії, чи можна 

організувати гастролі — готовий їхати навіть на вірну 

смерть / Просить організувати чергове зібрання і зібрати 

йому трохи грошей. Не має навіть щоб переїхати до Від-

ня. Ніколи не було так тяжко. Схоже, це кінець… Знає, 

що Д. зробить все, щоб його врятувати / P.S.: Передати 

лист для ван Везель / Готовий віддати під заставу усі свої 

манускрипти людині, готовій позичити йому грошей.  

149 1934/09/28 Баден-під-

Віднем, 

Andreas 

Hofer Zeile 

21 

4 Разом із Яро Шмідом [Jaro Schmied] хоче відкрити у Ба-

дені[-під-Віднем] музичну школу. Шмід безумовний 

улюбленець публіки та був концертмейстером на літніх 

вечорах / Зі Шмідом у Бадені на концерті та на Віден-

ському радіо грали скрипкову сонату [ор. 26] / Сьогодні 

[насправді, 27 вересня] Шмід зі значним успіхом виконав 

з оркестром «Ліричне інтермецо» (навесні) ор. 42 [згодом 

змінений на ор. 44] / Шміда запросили виконати цього 

сезону скр. концерт [ор. 22] у Відні / Він молодий, тем-

пераментний та дуже обдарований. Пасують один одно-

му. Планують напрацювати програму (вечір сонат) для 

виступів у Відні та провінції / Обидва досить відомі у 

Бадені, щоб знайти учнів у свою школу / Днями 

з’являться плакати з анонсом. Приміщення вже підшука-

ли / Розмістити повідомлення у голландських газетах, що 

відкриває у Бадені курси ф-но та композиції / Чув, що 

зараз голландці неохоче їдуть до Німеччини навчатися 

музики / У найбільш пафосних виразах хвалить Голлан-

дію за неприйняття більшовизму: «Хай живе… Російські 

емігранти не забудуть благородний вчинок…» і т.д. / 

Передрікає, що скоро більшовизм пошириться по всій 

Європі, велику кількість «жертв політики» / Школа пот-

                                                 
1
 Скоріше за все, Кітті Амент [Kitty Ament]. 

2
 Місто Сурабая, о. Ява, Індонезія. 
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ребує приміщення, рекламу тощо. Просить десь роздобу-

ти 250-300 австрійських шилінгів. Швидко заробить на 

уроках і віддасть / Можливо, влаштувати зібрання поці-

новувачів музики або поговорити з «багатою дамо» та 

ван Везель. Сказати, що успіх гарантовано. Наперед дя-

кує Д., як вірному другові, за допомогу / P.S.: не забути 

про повідомлення в газетах! 

150 1934/10/11 Відень, 

Ungargasse 

15, 

(Prof. Paul 

de Conne) 

Р Повернулися до Відня / З учнями в Бадені[-під-Віднем] 

справи дуже повільно. Коли набереться достатня к-сть, 

зможе переїхати: життя дорожче, музичної активності 

майже немає / Поки що живе у де Конна. Житло знайшов, 

але адресу повідомить пізніше / Д. зовсім його забув. Буде 

вдячний, якщо той щось йому відправить. Потребує біль-

ше, ніж будь-коли / Чи передав листа ван Везель? [очеви-

дно, давній лист із подякою за гроші, адже пізніше вже 

пряма переписка між нею і Б.] Сам писав їй нещодавно і 

отримав відповідь. 

151 1934/10/19 Відень, 

Starhemberg-

gasse 39,  

Tür 20 

Р Дякує за лист і повідомлення в газеті / Дає нову адресу і 

телефон, щоб зв’язатися, якщо буде учень з Голландії / Жи-

ве на тій же вул., але інший будинок / Якщо будуть учні в 

Бадені — їздитиме двічі на тиждень, бо жити там неможли-

во: незручно і дорого /Радіє виконанню своїх творів Д. / З 

ван Везель переписується напряму, вона дуже шанує поме-

рлого [вбитого влітку] австрійського бундесканцлера До-

льфуса. Надіслав їй багато його фотографій. В одному з 

листів прислала йому 10 голл. ґульденів звичайним листом 

/ Дякує Д. за допомогу. Був би вдячний і за менше: 25-30 

ґульденів. 1 листопада мусить платити за житло / Чи писав 

дамі в Голл. Індію? Дуже цікаво, що вона відповіла. 

152 1934/11/21 Відень, 

Starhemberg-

gasse 39,  

Tür 20 

Р Д. зовсім забув про Б. / Просив ван Везель подзвонити йо-

му, вона відписала, що говорила з дружиною Д. / Б. у без-

вихідній ситуації: до 1 грудня треба заплатити за житло. 

Просить 100 шилінгів (30 ґульденів). «Російська рапсодія» 

[ор. 45] вже у Д.. Може надіслати інші манускрипти як за-

ставу / Мусять настати кращі часи і видавці платитимуть 

більше / Зараз цілими днями працює над першою симфоні-

єю «З моєї Батьківщини» [ор. 52] — своїм найкращим тво-

ром. Три частини у чорновиках завершено, бракує небагато. 

Невже в цей момент мусить померти? / Просить допомогти 

завершити роботу, щоб упокоїтися в мирі. 

153 1935/01/02 Відень Р Співчуває з приводу смерті сестри Д. / Можливо втішить 

думка, що вона по ту сторону від горя і болю. Щоденно 

бажає собі того ж, але мусить жити далі / Симфонія 

[ор. 52] вже давно готова і оркестрована / Зараз виписує 

власноруч орк. партії / О. Кабаста [Oswald Kabasta] одра-

зу взяв твір для прем’єрного виконання на радіо Відня / 

Прем’єра «Австрійської сюїти» для струнного оркестру 

[ор. 51] відбулася теж на радіо Відня 24 грудня / Сюїту 

«1001 ніч» [op. 37] виконали увечері 31 грудня, а 23 січня 

гратиме прем’єру свого Тріо [ор. 38] і віолончельну сона-

ту [ор. 36] / Радіє виконання своїх фортепіанних творів у 

Голландії, але його «голл. поціновувачі» не надсилають 

йому жодного подаяння / Просить зіграти в лотерею, 

думаючи про Б.. Переконує, що Д. виграє. 
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154 1935/02/10 Відень Р Дякує за лист і програму концерту ф-ної музики, радіє успіху 

Д. / Прем’єра «Австрійської сюїти» [ор. 51] відбулася 

24 грудня 1934 р. у Відні. Потім її виконали на коротких 

хвилях [нині FM-діапазон] у Берліні 25 січня 1935 р. і одразу 

записали на платівку / Найближчими днями Д. отримає пар-

титуру і партії сюїти від капельмейстера Балая [Joseph Beer-

Balay] / Негайно показати ці ноти диригентам і спробувати 

віддати ці ноти в оренду для виконання. Просити якомога 

більше, гроші прислати якомога швидше / За оренду нот 

Симфонії [ор. 52] отримав 70 шилінгів. Прем’єра у березні на 

радіо Відня / Давно жодних новин від ван Везель / Скоро 

День народження — 58 р. / Як безтурботно жилося б, якби 

існувала колишня Росія [Російська імперія], скільки слави та 

грошей він би отримав / Знає, що Д. небагатий, але можливо 

Б. отримає щось на день народження від своїх «голл. прихи-

льників» / Симфонії [ор. 52] передрікають великий успіх. 

155 1935/02/16 Відень 2 Написав у Берлін запізно [щоб відправили матеріал Дале-

ну] — сьогодні отримав партитуру і партії «Австрійської 

сюїти» [ор. 51] у Відні / Сюїта тільки для струнного оркес-

тру: 1 і 2 скрипки, альти, віолончелі та контрабаси / Партій 

написав багато, бо у Відні великий оркестр / Сюїта в 4-х 

частинах, вказує їх назви / Просить дізнатися у диригента 

(приватного оркестру чи радіо?) скільки йому потрібно 

партій та скільки готовий заплатити за оренду матеріалу. 

Після того відправить ноти диригентові або Д. / Стільки 

витрат! Штраф за корекцію ваги на пошті: 2 шилінги. За 

що? / Лист та фото для ван Везель, що додаються передати 

якомога скоріше, або переслати поштою / P.S.: Від ван 

Везель отримав лиш коротенький лист — нічого більше. 

156 1935/03/05 Відень Р Дякує за привітання з 58-річчям / Сподівається, що Д. скоро 

зустрінеться з диригентом (запитує якого оркестру) та дізна-

ється скільки потрібно партій та чи буде орендна плата за 

нотний матеріал / Пошта з’їла останні гроші — стільки лис-

тів, в т.ч. рекомендованих, посилок / ван Везель, вочевидь, за 

багато надісланих фотографій, прислала 5 ґульденів і нічого 

більше / Дякує за готовність Д. допомогти. Був би дуже вдя-

чний за 15-20 ґульденів / Прем’єра симфонії [ор. 52] на радіо 

Відня в кінці березня. Точну дату і час повідомить пізніше. 

157 1935/ 

03/26
1
 

Відень, 

Starhemberg-

gasse 39,  

Tür 20 

Р Просить виділити червоним у програмі радіопередач 

повідомлення про прем’єру першої симфонії [ор. 52] на 

радіо Відня в суботу 30 березня о 22:20, диригент — 

Р. Ніліус [Rudolf Nilius]. Надіслати без жодного слова 

Менґельберґу в Амстердам, а можливо, й іншим голла-

ндським диригентам / Сам надіслав багато листів у Німе-

ччину: диригентам та видавцям. Сподівається, багато з 

них послухають / Симфонія у 4 частинах, триває 

36 хвилин / Сказати голл. прихильникам, що це його 

найкращий твір. Від них давно жодної звістки / Нині 

варварські часи — раніше не було механічної музики, 

був здоровий смак і багато меценатів / Надсилати ноти 

«Австрійської сюїти» [ор. 51] чи ні? Написав стільки 

листів, що зовсім заплутався. 

                                                 
1
 НМІ датує лист 06 березня, однак на підставі поштового маркування дату було уточнено. 
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158 1935/04/10 Відень 2 Отримав газету [?] / Радіє, що Д. чув виконання Симфонії 

[ор. 52] на радіо і що йому сподобалося / Надсилає корот-

кий аналіз, навіть із нотними зразками. Можливо, знадо-

биться для голл. газети / Музиканти влаштували овацію вже 

під час першої репетиції, грали з натхненням. Ніліус чудово 

вивчив та продиригував твір / Далі Ніліус планує виконати 

Симфонію в Будапешті / Чудові відгуки у віденській пресі, 

яка загалом не пише про радіопрем’єри. Крім заміток були 

рецензії від критиків: проф. Дечея [Ernst Deczey] та Райтле-

ра [Josef Reitler] / Багато теплих відгуків у приватних лис-

тах з Відня, Німеччини тощо / Багато людей, навіть чолові-

ки, писали, що розплакалися / Дуже зросла «популярність» 

/ Кілька років тому, до загальної кризи вигідно продав би, 

зараз добре, якщо надрукують. Якщо будуть часто викону-

вати особливо по радіо в Німеччині, то отримає досить не-

поганий гонорар, і то лише після річного розрахунку / Вар-

варські часи!!! / Чи знає Д. когось згодного позичити трохи 

грошей до кінця травня? / Чи можливо щось продиригувати 

у Швеннінґені та зіграти на фортепіано пару концертів або 

на радіо? / Чому ван Везель не пише чи чула симфонію? 

159 н.д. 

[1935/ 

06–07/]
1
 

(057–058) 

Баден-під-

Віднем, 

Andreas 

Hofer Zeile 

No.21 

Р Перепрошує за відповідь із запізненням / Переїхали на літо 

до Бадена / Дякує за лист і статтю про Б. в газеті / Сумують 

через хворобу дружини Д., бажають скорого одужання / 

Вітають доньку Д. із заручинами / У травні у Б. був Іґнац 

Ноймарк [Ignaz Nuemark], якому пані проф.  Розенталь роз-

рекламувала Симфонію [ор. 52]. Зіграв йому всю / Шуріхт 

не мав часу у Відні послухати Симфонію, бо терміново їхав 

до помираючої матері. Спитати в нього: чи отримав листа 

Б. у Вісбадені, чи надсилати йому партитуру? / Партії зараз 

у Ніліуса, який влітку диригує Симфонію в Ризі та Любліні. 

Після цього той може надіслати ноти у Швенінґен / Шуріхт 

для Б. важливіший за Ноймарка / Останнього спитати чи 

отримав «1001 ніч» [ор. 37] і чи хоче незабаром її виконати 

/ Отримав дуже хороші роялті за рік і тепер на багато міся-

ців позбавлений турбот про гроші / Особливо багато було 

виконано по радіо в Німеччині. Дуже приємна несподіванка 

/ Якщо Симфонію багато виконуватимуть — багато отри-

має / Восени плани на Будапешт, Відень, Мюнхен і Берлін / 

Чому не пише ван Везель? Написав їй з Бадена і очікує її 

тут / Б. з дружиною приймають тут сірчані ванни від ревма-

тизму та депресії [Herzleiden]. Сподівається, допоможе, 

адже Баден відомий ваннами [гра слів: Baden — Bäder]. 

160 1935/11/05 Відень, 

Blechturm-

gasse 1, 

Tür 5 

Р Радіє, що дружині Д. краще / Консультувався щодо 

отримання Д. звання доктора: потрібно провчитися 

8 семестрів на філософському факультеті, а отже переї-

хати до Відня. Легше і зручніше отримати в Голландії / 

За порадою Д. написав [Карлу] Шуріхту [Carl Schuricht]. 

Той не відповів, але буде диригувати у Відні кілька кон-

цертів, тож можливо вдасться показати Симфонію 

[ор. 52] та Увертюру [ор. 53?]. Якщо справді обіцяв Д. 

диригувати Симфонію в Голландії, то Б. нагадає про це / 

                                                 
1
 Орієнтовний період визначений за адресою та згадкою про Першу симфонію. В 

Калкман визначив рік написання листа 1934-м. Ч. Ішіока вказує період 1935–1937 рр.. 



366 

№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

Інші голл. диригенти не зацікавилися? Складно на сього-

дні виконати 42-хвилинний твір / Але нова «Увертюра до 

казкової опери» [ор. 53] триває 8-9 хвилин / Чому голл. 

диригент не зацікавився «Австрійською сюїтою» 

[ор. 51]? Готовий вислати матеріал за невеличкий гоно-

рар / «Увертюру» [ор. 53] виконають у Відні на концерті 

та в Берліні на радіо / Для фортепіано нічого не написав, 

лише кілька прелюдій: поганий настрій, мало грошей і 

багато турбот / P.S.: Відправив нового листа і фото 

ван Везель. Спитати чи отримала / Чи Шуріхт не приїде 

до Відня? Тоді написати йому! 

161 1936/01/07 Відень, 

Blechturm-

gasse 1, 

Tür 5 

2 Співчуття з приводу смерті батька Д.. Втішає, що той ба-

гато прожив, а в нинішній час смерть часто є звільненням 

від турбот та бід / Д. хоче зіграти балетну сюїту «1001 ніч» 

[ор. 37] на фортепіанному вечорі. Такого ще не було. Не-

обхідно грати по-оркестровому і в програмці вказати, що в 

оригіналі написана для оркестру. Вказати назву кожної з 

частин. «Вакханалію» грати в кінці! / Наступної неділі, 

12-го [січня] прем’єра «Увертюри до казкової опери» 

[ор. 53] у [Віденському] Konzerthaus / 16-го [січня] соліст 

філармонічного оркестру Ріхард Крочак (віолончель) 

[Richard Krotschak] зіграє «Елегію» [ор. 46] у відповідній 

авторській транскрипції на радіо Відня близько 17:30 / 

28 лютого (на його день народження!) Симфонію [ор. 52] 

виконають на концерті Musikvereins. Великий симфоніч-

ний оркестр — 24 перших, 20 других скрипок і тд. На 

жаль, без радіотрансляції / Довгий час нічого не компону-

вав / Зробив кілька транскрипцій: у Litolff надрукували «У 

такті на ¾» [op. 48] № 2 для скр. та ф-но, тепер іще № 5 та 

«Елегія» [op. 46]. Також обробки для Берлінського тріо 

(для трьох роялів) / Нічого не спадає на думку / Якби хоч 

раз виграти у лотерею!!! / Отримав з Росії [СРСР] два то-

ми переписки Чайковського та фон Мекк. Дуже цікаво!!! 

Більшовики розшукали сина цієї дами та знайшли всю 

кореспонденцію, раніше невідому / Уявляє наскільки ціка-

во це Д.. Чи надрукує частину листів якась голландська 

газета? / Готовий перекласти листи німецькою, а Д. — 

голландською. Гонорар поділять. Оскільки більшовики не 

платять ні за музику, ні за книги (які в них друкують та 

виконують), з ними не обов’язково рахуватися / P.S.: Від 

Шуріхта жодної звістки. 

162 1936/01/20 Відень 2 Надсилає свій перший переклад (18 сторінок) переписки 

Чайковського-ф. Мекк. Сподівається, що голландська 

газета буде зацікавлена надрукувати / Чи продовжувати 

перекладати? / Готовий братися за будь-яку роботу, за 

яку заплатять / Дуже мило, що Д. готовий віддати весь 

гонорар Б. Але ж Д. теж працюватиме над перекладом 

голландською / Можливо, пізніше Д. зробить окрему 

книгу з листів? На більшовиків можна не зважати. Вони 

не платять жодної копійки іноземцям / Описує радянське 

видання двох томів переписки Чайковського-ф. Мекк. 

Нелегко вибрати для перекладу найважливіше / Чи буде 

цікава для широкої публіки? / Знайшов багато спільного 

між собою та Чайковським / Дод.: Тиждень тому 
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А. Конрат з великим успіхом диригував прем’єру «Увер-

тюри до казкової опери» [ор. 53] / P.S.: Берегти німець-

кий текст листів! Д., мабуть, надрукує голландський 

текст на друкарській машинці у двох копіях. Б. такої не 

має. Може позичити, якщо переклад зможе окупитися. 

163 1936/02/13 Відень 1 8 днів тому надіслав переклад [листів Чайковського-

ф. Мекк] до стор. 88. Після того лист-доповнення. Не 

отримав відповіді / Надсилає наступну частину [Б. вказує 

конкретні сторінки, але лист, схоже, дещо пошкоджено. З 

наступного листа можна припустити, що це стор. 89-

128]. Сам працює багато і швидко, сподівається, що Д. 

теж швидко працюватиме. 

164 1936/02/ 

18-19 

Відень 2 18: Надсилає останні сторінки: 129-153. Крім того одна сто-

рінка додаток до листа № 137 та 3 сторінки вступ. Всього 157 

/ Вступ можна перекласти повністю або частково. Можна 

поруч додати вступ Д. / Чому Д. не повертає вже перекладені 

ним листи, як того просив Б.? Хотів би ще раз переглянути 

свій переклад / Для товстішої книги може вибрати ще ціка-

вих листів / Веде перемовини щодо друку німецького перек-

ладу у Breitkopf & Härtel. Тож потрібно отримати від Д. лис-

ти назад частинами і першу партію — негайно / Якщо німе-

цькому вид-ву потрібен друкований варіант — муситиме 

негайно сідати за друкарську машинку. 

19: Щойно отримав 50 ґульденів від Residentiebode. Буде 

вдячний, якщо отримає решту 150 ґульденів, адже все вже 

готово / Не розуміє, хто видавець книги — газета чи Д.. Всі 

права мають належати Д. / Не розуміє чому в редакції запи-

тували про видання книги в Німеччині. Це їх не стосується. 

Бути обережним! / Передає Д. всі права саме на голландсь-

ке видання! Німеччина, як і інші країни — зовсім інша 

справа / Просить Д. захищати їхні інтереси / Книга матиме 

сенсаційний успіх! / P.S.: звичайно, присвятити книгу Мен-

ґельберґу, якщо Д. вважає це за правильне та корисне. 

165 1936/02/26 Відень 2 Отримав листа Д. від 22 го числа / Хотів би опублікувати 

німецький переклад листів у Голландії, бо Німеччина не 

платить гонорарів за друк та виконання і вже заборгувала 

АКМ 600.000 марок роялті. Виплат від німецьких видавців 

теж довго чекати / Breitkopf & Härtel більше не друкува-

тиме книг, тільки ноти і то мало через кризу. Іншим не 

пропонує, чекає відповіді від голландського Residentiebode 

/ Д. вже видавав книги — що краще, виплата відсотків чи 

одноразовий гонорар? Треба врахувати, що продажі німе-

цьких книг більші / Радіє, що скоро отримає виплату в 

150 ґульденів / Як тільки отримає підтвердження від вида-

вця, готовий набрати текст на друкарській машинці / Зро-

бити книгу товщою чи достатньо? / Післязавтра 

[28 лютого] у великому залі Musikverein виконають Сим-

фонію [ор. 52] / Дати Добровейну [Issay Dobrowen] номер 

телефону Б. — не знає, коли той прийде. 

166 1936/03/07 Відень, 

Blechturm-

gasse 1, 

Tür 5 

Р Останній лист від Д. був 25 лютого / Не отримав обіцяні 

150 ґульденів / Як щодо німецькомовного видання лис-

тів? Які умови, гонорар запропонували? Чи набирати 

текст на друкарській машині? Чи перечитувати? / Дуже 

великий успіх Симфонії [ор. 52] на концерті 28 лютого. 
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Хотів продиригувати на біс Adagio [ІІІ ч.], але духовики 

вже пішли / Рул Газенберґ [Roel Hazenberg] з Ґроннінґена 

чудово виконав фортепіанний концерт Черепніна (пога-

ний твір). Збирається диригувати Симфонією [ор. 52] 

наступного сезону / Звичайно, Газенберґ знає Д.. Чи знає 

його Д.? Дуже добре, якщо той диригує так само темпе-

раментно, як грає на ф-но. Ще не грав перший фортепі-

анний концерт [ор. 16] публічно. 

167 1936/03/16 Відень 2 Нарешті сьогодні о 12-й отримав 150 ґульденів від реда-

кції [за листи Чайковського]. Турбувався, адже Д. писав 

про них ще 25 лютого, а потім надійшли хвилюючі полі-

тичні відомості, пішли чутки про небезпеку війни / Дякує 

за зусилля Д., щоб допомогти, бажає, щоб той теж отри-

мав достойний прибуток від їхньої книги / З лейпцизько-

го видавництва Koehler und Amelang написали, що цікав-

ляться листами [Чайковського-ф. Мекк], просили наді-

слати машинописний матеріал / Краще б опублікувати в 

Голландії. Чи пропонував у Residentiebode? Чи при собі у 

Д. рукопис? / Радіє, що влітку [в СРСР] опублікують тре-

тій том переписки і що Д. отримає екземпляр. Попроси-

ти, щоб з с. Клін відправили екземпляр негайно щойно 

надрукують / Цікава програмка та чудове фото [у про-

грамці] від Д. / Чудово, що [квитки на] концерт Д. вже 

викуплено. У Рахманінова у Відні так не було. Той чудо-

во зіграв там минулого місяця. Найвидатніший, найбільш 

цікавий піаніст. Обіцяв виконати п’єсу Б. наступного 

сезону / Цікаво як Д. грає балетну сюїту [ор. 37]. Дещо, 

наприклад «Злого чарівника» [№ 10] і «Зобейду» [№ 6] (в 

кінці) не слід грати двома руками, треба зробити іншу 

транскрипцію. Один англійський критик засуджував сюї-

ту за поганий фортепіанний виклад [фактуру], не зверну-

вши увагу, що це клавір оркестрового твору / Газенберґ 

розповів, що минулого сезону виступав у Берліні, Мюн-

хені та Будапешті. Влітку з дружиною живе у Зальцбурзі 

і, очевидно, викладає в Моцартеумі / Подумати щодо 

питання з німецьким видавництвом. 

168 1936/03/25 Відень 1 Додає лист в Residentiebode, де підтверджує отримання 

200 ґульденів та запитує щодо німецького видання / Не наді-

слав напряму, бо не хоче нічого робити без відома Д. / У 

минулому листі писав, що листуванням [Чайковського-

фон Мекк] цікавиться вид-во Koehler und Amelang, однак 

хотів би надрукуватися в Голландії, адже з Німеччини пога-

но приходять гроші, а тепер додалися політичні мотиви / 

Просить Д. взяти справу [друку німецькомовної книги в 

Голландії] в свої руки. Очікує пропозицій від голл. видавців. 

169 1936/04/08 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Вітає з Великоднем / Давно жодної звістки. Чи передав 

листа редакторам? / Коли надрукують голландську кни-

гу? / Що з німецьким виданням? Чи схоче редакція його 

взяти і на яких умовах? Очікує скорої відповіді. 

170 1936/04/17 Відень Р Мабуть, Д. був дуже зайнятий через свій сольний кон-

церт і не мав часу на Б. / Як пройшов виступ? Як відреа-

гувала публіка на «1001 ніч» [ор. 37]? / Здивований, що 

редакція Residentiebode не відповіла на лист, який Д., 

звісно, давно передав / Чи буде німецьке видання і на 
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яких умовах? / Якщо не потрібний машинний набір, зна-

чить рукопис достатньо розбірливий, однак, коректури та 

незначні стилістичні правки хотів би робити власноруч / 

27 [квітня] Школа танців дає Вечір балету в Musikverein 

виключно на музику Б., в т.ч., звичайно, вся «1001 ніч». 

171 1936/04/24 Відень 2 Нарешті отримав листа від Д., але нічого позитивного 

щодо німецького видання / Що відповіли редактори Resi-

dentiebode на лист, адже Д. передав його? Чому не відпо-

відають напряму на його запит? Так не робиться! / Лейп-

цизьке вид-во Koehler und Amelang зацікавлене в листах, 

однак не бажає читати манускрипт — тільки машинопис-

ний текст, який Б. муситиме сам надрукувати / Рукопис у 

Д., багато часу втрачено. Не просив назад, бо сподівався, 

що голландська редакція заплатить за нього хороший го-

норар. Якщо надії немає — повернути його, щоб негайно 

почати набір на друкарській машинці / У Голландії багато 

емігрантів з Німеччини друкують свої книги німецькою. 

Ці книги купують також в Австрії, Америці і т.п. Чайков-

ський, фон Мекк і Б. не євреї, тож у Німеччині книга теж 

продавалася б / Нарешті в АКМ отримали виплати з Німе-

ччини / Очікує остаточної відповіді з голландського вид-ва 

/ Що Д. писав про Шуріхта? То була поштова картка чи 

лист? Імовірно, загубився. Просить написати ще раз / Ра-

діє успішному концерту. Радить запропонувати «1001 ніч» 

[op. 37] до виконання на радіо Hilversum. В Німеччині 

грають часто. Ноти для малого і великого оркестру — у 

видавця Rahter-Benjamin / У понеділок [27 квітня] буде 

цілий танцювальний вечір на музику Б. 

172 1936/05/31 Відень 

Відправл.: 
Баден-під-

Віднем, 

Marchet-

strasse 47 

(01/06/1936) 

Р Чи скоро Д. отримає третій том листування Чайковсько-

го-ф. Мекк з Кліна? Просить негайно прислати йому на 

переклад — буде добра робота на літо / Може нагадати 

панові з Кліна, щоб вислав книгу одразу, як тільки на-

друкують? / Завтра переїдуть до Бадена-під-Віднем / Д. 

не відповів на питання щодо розбірливості почерку? 

Очевидно, набирати текст не потрібно / Коли вийде гол-

ландське видання? Що з німецьким виданням? Відповіс-

ти скоріше / Нічого нового для клавіру не писав. Пан 

Баритон чув [по радіо?] Ноктюрн ор. 24 № 1. 

173 1936/06/15 Баден-під-

Віднем, 

Marchetstras

se 47, Villa 

dr. Schmid 

А Дякує за програмку / Чому так довго не пише, не відпові-

дає на питання щодо німецького видання, Шуріхта і т.д.? 

/ Коли отримає третій том [листування Чайковського і 

ф. Мекк] з Кліна? Негайно надіслати йому для перекладу 

/ Коли вже з’явиться голландське видання? / Як завжди, 

на літо переїхали до Бадена / 28-го [червня] зранку на 

радіо Відня виконають віолончельний концерт [ор. 20] / 

Чи надсилати партитуру Симфонії [ор. 52]? 

174 1936/ 

07/14
1
 

Баден-під-

Віднем, 

Marchet-

strasse 47, 

Villa 

dr. Schmid 

Р Так, написати негайно в Клін [очевидно, за пропозицією 

Д.] та запитати коли вийде третій том. Негайно відправи-

ти екземпляр Д. / Тоді німецьке видання міститиме всі 

три томи. Шкода, що втрачається стільки часу / Наполег-

ливо спитати голландське вид-во чи читабельний руко-

пис, чи потрібно набирати текст на друкарській машинці. 

                                                 
1
 НМІ датує лист 19 липня, але у самому листі вказано 14 число. 
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Якщо треба друк — негайно надіслати оригінал назад. Так 

чи інакше, буде набирати текст для німецьких видавництв, 

бо жодне з них не прийме рукопис / Радить не їздити до 

Радянської Росії. Радянські гроші нічого не варті, і може 

бути багато незручностей, особливо враховуючи чесний та 

щирий характер Д. / Добре, що книгу [голландський пере-

клад листів Чайковського] буде присвячено принцесі. Ду-

же цікавиться книгою та ілюстраціями / Чи бачив Шуріх-

та? / Чи чув по радіо віолончельний концерт [op. 20]? 

175 н.д. 

[1936/ 

08/07]
1
 

(023–024) 

Баден-під-

Віднем, 

Marchet-

strasse 47, 

Villa Dr. 

Schmid 

А Що з Д.? Чи не хворий? Чому мовчить? / Чи вийшла голла-

ндська книга? / Чи є новини з Кліна, коли вийде третій том 

[переписки Чайковського-фон Мекк]? / Хотів би негайно 

приступити тут до роботи і все швиденько перекласти / 

Пора подумати про німецьке видання [листів Чайковсько-

го]. Хотів би мати конкретну відповідь щодо нього. 

176 1936/08/28 Баден-під-

Віднем, 

Marchet-

strasse 47, 

Villa 

dr. Schmid 

1 Дуже стурбований мовчанкою Д. щодо німецького видан-

ня листів Чайковського. Пора все з’ясувати / Ще в лютому 

німецьке вид-во Koehler und Amelang просило переклад Б. 

у друкованому вигляді. Вже давно набрав би на друкарсь-

кій машинці, якби Д. повернув рукопис / Негайно спитати 

редакцію щодо німецького видання і, якщо та не готова 

заплатити за нього хороший гонорар, негайно повернути 

рукопис! / Отримав неприємного листа з Німеччини. Му-

сить терміново надіслати гроші в Берлін [не пояснює за 

що] / Якщо з публікацією в Голландії не виходить, повер-

нути йому рукопис, щоб він спробував опублікуватися в 

Німеччині / Які новини з Кліну щодо третього тому? / 

Просить скорої відповіді та свій манускрипт. 

177 1936/10/03 Відень, 

Blechturm-

gasse 1, 

Tür 5 

2 Д. просив нову статтю для газети. Надсилає для проби 

14 сторінок «Спогадів». Чи продовжувати? Після опису 

пережитого у СПб може розповісти про навчання в 

Лейпцизі, життя в Берліні, Росії і т.д. аж до сьогодення / 

Б. скоро 60 років. Як і кожна людина, багато пережив. 

Цікавіше читати, ніж прожити. Як завжди, мистецтво 

втішає / Досі не отримав голландську книгу. Чи надруко-

вана? Д. давно писав, що готова, і що відправить Б. екзе-

мпляр / Все ще жодних новин щодо німецького видання. 

Написати до редакції особисто? / Як щодо третього тому 

з Росії? / Був би радий знов отримати трохи грошей / 

Пише другу симфонію [ор. 55]. Дві частини готові / Дов-

гий час не писав нічого для ф-но. Нічого не спадає на 

думку / Радіє, що в Д. багато концертів наступного сезо-

ну / Просить скорої відповіді. 

178 1936/10/12 Відень 2 Надсилає ще 22 сторінки «Спогадів» (в сумі 36 стор.) / 

Дійшов лише до 23 років. Чи не забагато, якщо так продо-

вжити? / Не хоче писати замало, бо буде фрагментарно і 

не так цікаво / Написав у редакцію Residentiebode. Очікує 

на відповідь та книгу „Rondom“ [вірогідно, «Навколо кни-

ги» — „Rondom het boek“
2
] / Якщо редакція так довго 

                                                 
1
 Орієнтовно, за змістом листа. В. Калкман визначив рік написання листа — 1936-й. 

На штемпелі зберігся напис «07/VII…», тож Ч. Ішіока датувала лист 07 серпня 1936 р.. 
2
 Голландський оглядач друкованих видань із анонсом книги Д. на с. 150. 
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тримала в себе рукопис, то зобов’язана надрукувати / Міг 

би вже давно набрати текст на друкарській машинці та 

відправити до німецького вид-ва / Чи подобається їх з Д. 

книга? Чи є хороші відгуки, чи її купують? / Сподівається, 

що Д. одужав / Радіє виконанню Д. у супроводі оркестру 

Residentie свого фортепіанного концерту [не уточнює яко-

го саме] / P.S.: Повернути назад сторінки, які Д. вже пере-

клав, щоб Б. почав набирати їх на друкарській машинці. 

179 1936/10/22 Відень 1 8 днів тому надіслав сторінки 15–36 своїх «Спогадів». 

Чому жодної відповіді? Чи здоровий Д.? / Сьогодні над-

силає сторінки 37–66 / Вже давно написав пану Тиссену 

[Thyssen]
1
 щодо німецького видання. Жодної відповіді! І 

голландської книги редакція не прислала. Що це означає? 

180 1936/10/31 Відень 2 Нарешті отримав від „Residentiebode“ їх з Д. книгу / Роз-

кішно, чудово, гарна оправа, але чи це практично? Чи не 

задорого? Розчарований, що Д. внаслідок цього так мало 

отримає за свою роботу / Редакція з книгою повернула й 

рукопис із припискою, що тримали його допоки книга не 

була опублікована. Чи це так необхідно? Вони ж мали 

голландський рукопис, навіщо їм німецький? / Як багато 

часу втрачено! Влітку вже все б надрукував! / Просить 

передати лист, що додається, видавцеві Мартінусу Нейго-

фу [Martinus Nijhoff], який відомий у Відні через свої ні-

мецькомовні книги. Якщо не зможе передати особисто — 

негайно переслати поштою. Якщо можна, дати йому почи-

тати книгу голландською мовою / Зараз веде перемовини з 

багатьма видавцями, щоб опублікувати свій рукопис / 

Цього листа написав багато днів тому, але чекав звістки 

від Д.. Чому нічого не пише? Чи здоровий? / Надсилає 

останні 28 сторінок «Спогадів». Отже всього 94 стор. / 

Можливо, «Спогади» надрукують у газеті, або як окрему 

брошуру / Сподівається що не нудно. Старався мало писа-

ти про власні твори, успіх тощо. Про це напишуть інші / 

Просить повернути назад, коли Д. завершить [переклад] 

— збирається набрати на друкарській машинці / Коли Д. 

щось надсилає поштою — уважно зважити, інакше потім 

доводиться платити штраф / Пошта забирає багато гро-

шей. За книгу та свій рукопис мусив сплатити 2 шилінги 

70 грошей / Що з їх книгою? Чи є хороша критика, чи ку-

пують? Чи написала подяку принцеса Юліана? / Чи міг би 

Д. організувати Вечір музики Б.? Увертюра до казкової 

опери ор. 53, фортепіанний концерт B-dur ор. 16 (соліст — 

Д.) та Перша симфонія ор. 52. Диригент — композитор (до 

60-річчного ювілею). Чудова програма, як диригент вже 

добре знаний у Відні / Відповісти швидко. 

181 1936/11/15 Відень, 

Blechturm-

gasse 1, 

Tür 5 

Р Радіє, що «Спогади» настільки зацікавили Д., що перек-

лад скоро буде завершено / Просить частинами надсила-

ти матеріал назад, щоб набрати на друкарській машинці / 

Буде вдячний, якщо вдасться їх опублікувати за хороший 

гонорар / З ранку до ночі сидить за друкарською машин-

кою / Нейгоф не буде публікувати німецький переклад 

листів Чайковського. Є слабка надія на німецьких видав-

                                                 
1
 Невідомо якому саме. Можливо, працівник голландської редакції. 
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ців / Завершив та інструментував перших три частини 

Другої симфонії [ор. 55]. Мусив перерватися через робо-

ту на друкарській машинці, яку міг би завершити ще влі-

тку, якби не Residentiebode / Ця симфонія — значний 

крок уперед. Дає тональності частин (es-moll, b-moll, 

B-dur. Четверта буде у Es-dur) / Що з концертом у Гаазі? / 

Вітає з чудовою роботою [можливо, голландське видання 

листів]. Шкодує, що не може читати голландською / 

Сподівається, що здоров’я Д. краще / Передати вітання 

Клеве [Halfdan Cleve], коли Д. писатиме йому. 

182 1936/12/23 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Д. знову довго не пише / Чи переклав «Спогади»? Чи 

запропонував їх видавництву? / Просить виправити по-

милку при цитуванні Ґете / До 60-річчя Б. (28 лютого) на 

віденському радіо виконають оперу «Акробати» [ор. 50] з 

4 солістами та оркестром. Диригує автор. Дату щойно 

встановили: 7 березня / Німецькі видавці активно пропа-

гують творчість Б., можливо поїде до Німеччини з гаст-

ролями, якщо отриманих коштів вистачить на дорогу / 

Можливо, виконання опери на радіо підштовхне дирек-

торів оперних театрів поставити її. Тоді нарешті заробить 

багато грошей / P.S.: Чи Д. зможе зацікавити голландське 

радіо Днем Народження Б.? 

183 1937/01/12 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Давно хотів написати. До сьогодні хворіє на грип, не ви-

ходить з дому / Не знав про срібне весілля Д.. Чому той не 

сповістив раніше? Бажає дожити до золотого / Радіє, що Д. 

зіграє концерт з музики Б. до Дня Народження автора. Що 

гратиме? Що співатиме вокалістка? / Має інші (ненадру-

ковані) пісні з німецько-російськими текстами [очевидно, 

ор. 47]. Невже раніше їх не вислав? / Радіє, що Д. багато 

концертує / Виконання опери «Акробати» [ор. 50] відбу-

деться перед Днем народження, 3 лютого, у середу, з 21:00 

по 22:15 на радіо Відня. 4 солісти, великий оркестр, дири-

гуватиме сам / Чи міг би Д. зробити повідомлення у газе-

тах? / Чи має оригінали ілюстрацій до книги листів Чай-

ковського? Чи вони належать редакції вид-ва? З німець-

ким видавництвом не домовився, але хотів би вже знати 

щодо ілюстрацій / Що зі «Спогадами»? Що можуть за них 

отримати? / P.S.: Як їхня книга? 

184 1937/01/22 Відень 1 Додає кілька повідомлень (очевидно, щодо виконання 

опери на радіо), які розсилає різним театрам та радіоста-

нціям. Просить передати ван Везель і на радіо Hilversum, 

поширити як тільки можливо / Має 4 чудових співаків, 

робота просувається швидко / Послухати виконання 3-го 

[лютого] та написати як прозвучало / Чи є новини з Кліна 

щодо публікації решти листів? Написати ще раз і запита-

ти. Чи не заборонили друк решти листів, через релігій-

ність Чайковського і ф. Мекк, їх політичні погляди тощо? 

/ Багато проблем з видавництвом Koehler und Amelang з 

Лейпцига. Хочуть неодмінно надрукувати повне зібрання 

листів, а  до того повернули рукопис назад. При тому що 

писали про зацікавленість цими листами! Не знає, чи 

передумали, чи справді чекають на продовження. Так 

радів, що книгу надрукують і заплатять гонорар / Що зі 

«Спогадами»? Відповісти швидко. 
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185 1937/02/20 Відень Р Дуже занепокоєний. Що відбувається, чи здоровий, як 

дружина? / Д. не написав чи слухав оперу [ор. 50] на ра-

діо 3 [лютого] / Отримав купу листів, навіть від незнайо-

мих людей, які вітали з успіхом / Чудове виконання, хо-

роші співаки та оркестр / Мав лише 2 репетиції, але ди-

ригував упевнено / Навіть у Берліні було чути кожне 

слово, а з Голландії жодної звістки, ні від Д. ні від 

ван Везель! Він же надсилав анонси / 2 березня на радіо 

Франкфурта виконають першу симфонію [ор. 52], як пи-

сав капельмейстер Росбауд [Hans Rosbaud], до 60-річчя 

автора / Значна пропаганда від німецьких видавців / Чи є 

новини з Кліна? Як щодо «Спогадів»? / Шкодує, що гол-

ландські радіо погано чути у Відні, хоча Д. добре чув 

виконання симфонії на радіо Відня. 

186 1937/03/03 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Дякує за привітання з Днем народження та за програмку 

концерту, який цікаво вибудуваний/ Фото у програмці 

надруковане на диво вдало / Радіє, що Д. зіграє його фор-

тепіанний концерт з оркестром Residentie / Шкодує, що по 

радіо було погано чути оперу [ор. 50]. У багатьох інших 

країнах було чути кожне слово / Отримав купу листів, 

навіть від незнайомих людей / Популярність зростає, але 

не доходи / Невже його голландські поціновувачі не зро-

били жодного подарунку? / Відомий композитор лишаєть-

ся жебраком — варварські часи!!! / Чому Д. не відповідає 

на питання: чи написали з Кліна щодо третього тому та чи 

надрукує Residentiebode мемуари Б.? / Від ван Везель жо-

дного слова до ювілею. Чи не забув Д. передати повідом-

лення щодо 3 лютого? / 28 лютого отримав багато листів 

та телеграм / Вчора слухав свою симфонію [ор. 52] з Фра-

нкфурта. Дуже добре зіграно / В Голландії досі жодного 

інтересу серед диригентів? Проклята інертність! 

187 1937/03/11 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Щойно дізнався від росіян, що видали третій том перепи-

ски Чайковського і ф. Мекк. Д. мав отримати екземпляр з 

Кліна одразу після публікації. Щойно отримає — присла-

ти Б. для перекладу / Чи чув симфонію [ор. 52] з Франк-

фурта 2 березня? Під час трансляції зробили запис на 

платівку, повторна трансляція буде 30 березня в нічному 

концерті з півночі по другу ночі з підключенням радіо 

Штутґарта / На радіо Мюнхена Б. теж привітають — 

8 фортепіанних п’єс. 

188 1937/04/03 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Сьогодні отримав лист від Д. / Радіє успішному виконан-

ню ор.29 [Етюди-новели] на Вечорі музики Б. / 7 квітня, 

о тій самій годині, коли Дален гратиме його фортепіан-

ний концерт, Б. у Бадені слухатиме виконання свого 

скрипкового концерту [ор. 22] / Радіє, що «Спогади» на-

друкують у Голландії. Кілька місць треба змінити, 

пом’якшити: про радіо, де «Трістана та Ізольду» можна 

слухати під час їжі, або в туалеті, а також про музику як 

«вживану повію». Обидва прибрати! / Решту просить 

дуже не міняти / Чи справді Residentiebode надрукує 

«Спогади» у формі книги? / 30 березня о першій ночі 

добре чув зі Штутґарту запис своєї Симфонії [ор. 52] з 

платівок, записаних у Франкфурті 3 [помилка? 

2-го?] березня / Вчора завершив 4 частину своєї Другої 
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симфонії [ор. 55]. Вона зовсім інша, ніж перша / Коли 

першу почують в Голландії? / Ван Везель хворіла 2 ½ 

місяці. Сьогодні прислала листівку. 

189 1937/05/08 Відень 2 Що з Д.? Жодної звістки чи програмки з виконанням 

фортепіанного концерту Б. та Вечору музики Б. / Нічого 

не пише про друк «Спогадів» та гонорар за них / Що з 

третім томом з Кліна? Просить прислати його на перек-

лад / Тим часом завершив Другу симфонію [ор. 55]. 

Прем’єра наступного сезону / Симфонія вибудувана зо-

всім по-іншому. Вважає, що більш самобутня за першу 

[ор. 52] / Першу симфонію скоро виконають у Празі та 

Карлсбаді / Один з трьох екземплярів партитури Першої 

симфонії віддав восени [1936 р.] голландському піаністу 

та диригенту Газенберґу, який минулого сезону грав у 

Відні концерт Черепніна та розповів про свої диригент-

ські виступи у Мюнхені, Будапешті та ін. Влітку завжди 

живе у Зальцбурзі. Б. додає уривок з листа, де той ствер-

джує, що він професор, викладач Зальцбурзької академії і 

директор консерваторії у Ґроннінґені. Що про нього знає 

Д.? Восени з дружиною був у Борткевичів, створив добре 

враження / Оскільки Газенберґ не мав концертів, то тво-

ри Б. не виконував. Б. йому двічі писав, щоб той повер-

нув партитуру Симфонії [ор. 52] та «Увертюри до казко-

вої опери» [ор. 53]. Жодної відповіді! Нечувано. Чи міг 

би Д. допомогти з цього питання? Б. на майбутнє буде 

обережнішим / Німецький піаніст Боненштінґль [Hans 

Bohnenstingl] двічі виконав перший концерт [ор. 16] у 

Берліні — у лютому та квітні. Ще зіграє у 5 радіотранс-

ляціях. Певно, він має в Німеччині хороші зв’язки. Зараз 

вони вирішують все / P.S.:Краще, якби Д. залишив пар-

титуру, забрану у Газенберґа у себе та запропонував різ-

ним голландським диригентам. 

190 1937/06/01 Відень Р Партитуру Симфонії [ор. 52] отримав з Ґронінґена від 

пані Газенберґ. «Забула» відповісти раніше через смерть 

її батька та хворобу чоловіка / Довго чекав і був дуже 

стурбований за свій рукопис / 11 червня о 18:45 на коро-

ткохвильовому радіо Берліна Д. може почути перший 

концерт [ор. 16]. Піаніст Боненштінґль двічі, у лютому та 

квітні, грав його в N.I.G. [?] у Берліні / У Карлсбаді гене-

ральний музичний директор Роберт Манцер [Robert Man-

zer] диригує 13 червня на радіо Праги Першу симфонію 

[ор. 52]. Послухати самому і звернути увагу голландсь-

ких диригентів / Чи Менґельберґ у Голландії? Яка його 

адреса? / Чи не посприяє Д., щоб Б. запросили продири-

гувати концерт у Швеннінґені? Чи написати напряму? Де 

Косу [Geza de Koos?]? Чи там диригуватимуть Шуріхт і 

єврей Ноймарк? / Що з третім томом листів Чайковсько-

го та мемуарами Б.? 

191 1937/07/28 Баден-під-

Віднем, 

Isabella-

strasse 35 

Р Давно жодної звістки від Д. / Як і кожного року, прово-

дять літо в Бадені, на другій Батьківщині, як австрійський 

громадянин / Шкода, що Д. не був у них в гостях. Життя 

тут влітку дешевше, ніж у Голландії / Точно знає, що тре-

тій том листів Чайковського в Росії давно вийшов, однак у 

Відні не може його дістати. Чому Д. не отримав примір-
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ник, чи не відправив його Б.? Хотів би вже працювати над 

перекладом / Як їх голландська книга [листів Чайковсько-

го]? / Що зі «Спогадами»? / Самотужки пише оркестрові 

партії Другої симфонії [ор. 55]. Нудна робота, але не може 

заплатити копіювальнику / Прем’єра [Симфонії № 2], ско-

ріше за все, восени у Відні / Для ф-но написав лише одну 

маленьку сюїту для юнацтва [очевидно, «Маріонетки» 

ор. 54] / Як ван Везель? Вона теж не хоче в Баден. 

192 1937/08/12 Баден-під-

Віднем, 

Isabella-

strasse 35 

2 Дуже здивований поїздкою Д. до Радянської Росії / Біль-

шовики організовують святкування на кошти мільйонів 

людей, що живуть у бідності / Чого тільки не зроблять ці 

негідники для пропаганди свого «раю», часто досягають 

цілі, а потім сміються над дурною Європою / Д. покажуть 

інший бік. Театр, який, втім, не заслуга більшовицького 

пролетарського мистецтва, а продовження царських тра-

дицій / Бути обережним, нічого не критикувати, не нама-

гатися зазирнути за куліси / Грати там твори Б. можна. 

Вітґенштайн, який там грав кілька років тому, у багатьох 

містах виконав фортепіанний концерт № 2 [ор. 28]. У 

Києві був такий успіх, що грав цей концерт двічі. Пізні-

ше Б. отримав від одного оркестранта з Києва прохання 

про автограф / Можливо, з першим концертом [ор. 16] Д. 

матиме не менший успіх / Роялті від СРСР не отримає, 

але буде втішений, якщо слухачам його музика нагадає 

про добрі старі часи / Третій том листів Чайковського 

давно вийшов, чому Д. не отримав копію? Зможе придба-

ти, коли буде на місці [в СРСР] / Листівку, що додається, 

передати ван Везель / Бути обережним [у СРСР]! 

193 1937/09/23 Баден-під-

Віднем, 

Isabella-

strasse 35  

(від 

1 жовтня: 

Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5) 

2 Отримав листівку Д. з Москви та лист з Гааґи / Не здиво-

ваний гарним враженням Д., адже той мав справу не з 

більшовиками як такими, а з його любими співвітчизни-

ками / Тепер Д. може зрозуміти, як багато втратив Б. ра-

зом зі своєю Батьківщиною / Сподівається, що колись 

його країна буде звільнена [від більшовицького режиму], 

хоч сам може і не дожити / Дякує за пропаганду своєї 

музики та зовсім не здивований, що та знайшла щирий 

відгук серед його співвітчизників / Радить спочатку грати 

перший концерт (як більш національний, ефектний та 

легший до сприйняття), а згодом, якщо запросять знову, 

— третій (з органом та великим складом оркестру / Про-

сить прислати програмку Вечору музики Б. Особливо 

цікавить порядок чергування повільних та швидких тво-

рів. Щоб не було багато повільних підряд / Якщо є про-

грамки або рецензії російською мовою, прислати поди-

витися / Коли у Д. 14 концертів у Росії? Взимку? / Ма-

буть, Д. нічого не заробив? Раніше, у перші роки платили 

гонорар у доларах. Що б не купив на місці — треба не 

забути оформити дозвіл на вивезення / Дуже шкодує, що 

Д. не взяв із собою третій том листів Чайковського / На-

писати директору Й. Поруксу [Jēkabs Poruks] до Риги 

німецькою? Чи той чув оперу [ор. 50] по радіо? / Вестиме 

перемовини щодо прем’єри опери у Віденській держав-

ній опері / Друга симфонія [ор. 55] прозвучить на радіо 

Відня у листопаді. Дату повідомить пізніше. 
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194 1937/10/14 Відень 2 Надсилає коротку автобіографію російською мовою та її 

точний німецький переклад [можливо, Автобіографія 

№ 2]. Більше писати не можна, бо буде критикувати бі-

льшовиків, а про свою музику та її успіх писати не лю-

бить / Коли поїздка до Росії, чи відомі точні дати концер-

тів? Особливо цікавлять виступи з оркестром? Дален 

хоче зіграти два концерти Б. [ор. 16 та ор. 32] підряд? / 

Чи не задовга програма Вечору музики Б.? Сумнівається, 

що клавір орієнтальної сюїти «1001 ніч» [op. 37] добре 

прозвучить. Треба переглянути, бо в Росії гарний слух на 

різницю між фортепіанною та оркестровою музикою / 

Один віденський торговець книгами готовий продати 

третій том переписки Чайковського за 19 шилінгів. Задо-

рого / Чи справді Д. обіцяли дістати третій том у Росії? 

Чи можна буде його теж видати в Residentiebode? / Якщо 

надрукують, готовий купити запропонований екземпляр і 

розпочати роботу / Можливо, у січні гратиме на ф-но та 

диригуватиме у Німеччині. 

195 1937/11/25 Відень 2 Через довгу мовчанку Д. вже думав, що той поїхав до 

Росії і не отримав третій том листів Чайковського-

фон Мекк. Але сьогодні приємна несподіванка — лист і 

35 ґульденів / Д. — справжній апостол Б. / Гастролі до 

Росії будуть у 1938? / Російська публіка любить Чайков-

ського, хоча він антибільшовицький. Цікаво, як сприйма-

тимуть музику Б. / Більше не буде втручатися в програму 

Вечору музики Б. — нехай Д. грає, що вважає за потрібне 

/ Радіє, що Д. отримав з поїздки до Росії 2 кіло ікри / Ці-

кавиться, як Д. музика Шостаковича, Мясковського та ін. 

— вона теж смакує як ікра та горілка? / Дізнався багато 

цікавого з третього тому листів Чайковського. Думки про 

його невдячність — неправда / Можна друкувати листи з 

третього тому в газетах. Це спонукатиме купувати книгу 

[Томи 1 і 2] / У січні [1938] їде до Німеччини. Концертна 

агенція Ріса [F. Ries] у Дрездені організувала кілька ви-

ступів. Останній на радіо Берліна / Зможе відвідати вида-

вців та запропонувати нові твори, а також зіграти свої 

симфонії місцевим диригентам / З Берліну недалеко до 

Д.. Чи той не організує концерт симфонічної музики. Б. 

— диригент, достатньо повернути витрати на дорогу / 

Директор радіо Відня, Кабаста, всесвітньо відомий дири-

гент, взявся виконати прем’єру Другої симфонії [ор. 55] 

на концерті після Нового Року / Отримав ангажемент від 

радіо Лейпцига / Нові шанси на постановку опери 

[ор. 50] у Відні, є підтримка директора / До театру в Ризі 

не писав, бо чув, що там низький рівень. 

196 1937/12/23 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Вітання зі святами / Проблеми із сечовим міхуром, сподіва-

ється, що не камінь / Коли Д. їде на гастролі до Росії? Вес-

ною? Чи вже випив горілку, з’їв ікру? Чи сподобалася му-

зика нових російських композиторів? / Як би швидше оду-

жати, адже 31 січня має зіграти на радіо Лейпцига і далі 

їхати до Берліна / Що з третім томом листів Чайковського? 

197 1938/01/04 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Сечовий міхур заспокоївся, скоріше за все, була застуда, 

а не камінь / Думає про те, що скоро буде близько до Д., 

у Берліні — невже не побачаться? / Де пан, який збирав-
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ся профінансувати концерт симфонічної музики в Гаазі? 

Була б хороша програма: симфонія [ор. 52?], увертюра 

[ор. 53?] та концерт [ор. 16?]. Д. — соліст, Б. — дири-

гент. Може віолончельний чи скрипковий концерти? 

Якщо знайдуться виконавці / Або вечір камерної музики 

у Kunstkring? Віолончельна [ор. 36], скрипкова [ор.26] 

сонати та тріо [ор. 38] Достатньо повернути гроші за до-

рогу / Хоча симфонічний концерт краще. Вистачить двох 

репетицій. Успіх симфонії гарантовано — Б. диригує 

добре / Відповісти швидко, бо 31 січня вже буде грати у 

Лейпцизі [радіо] / У Берліні житиме у свого друга Балая / 

Написав у Hilversum. Уточнює адресу / Просить Д. по-

сприяти, адже той знайомий з людьми / Дякує за програ-

мку. Як пройшло у Делфті [Голландія]? 

198 1938/01/18 Відень 2 Щойно отримав запрошення виступити в кінці лютого на 

радіо Омруп [Omroep] в Амстердамі / Радіє виступу в 

Hilversum та сподівається заїхати до Гааґи побачитися з 

Д. / Виступ у Лейпцизі 31 січня відмінили. На краще, 

адже не доведеться подорожувати в холоді після нещода-

вньої хвороби міхура / Треба узгодити дати виступу в 

Амстердамі. Гонорар 175 ґульденів, але витрати на доро-

гу! Може вдасться отримати ще трохи за концерт у 

Kunstkring? / Д. не знає камерних творів Б., за виключен-

ням скрипкової сонати [ор. 26]. Чи зацікавить програма з 

тріо [op.38] та двох сонат (скрипкової та віолончельної 

[op. 36]) у виконанні Б. з двома хорошими митцями? 

Можливо ще й із піснями? / Скрипкова соната надруко-

вана, її певно можна знайти в Голландії, але віолончельна 

та тріо — манускрипти. Муситиме вислати партії своїм 

партнерам / Впевнений, що у Гаазі є чудові концертмейс-

тери оркестру для виконання цих творів / Радітиме, якщо 

дохід від концерту окупить витрати на дорогу / Зможе 

зіграти свої симфонії диригентам у Голландії / Просить 

обговорити справу в Kunstkring та з митцями / Цікаво як 

зараз Д. грає його твори і що він розповість про поїздки в 

Росію / P.S.: Чи радіо Омруп Амстердам відноситься до 

Hilversum? Гратиме в Амстердамі чи Гілверсюмі?  

199 1938/01/31 Відень 2 Щойно отримав звістку з Амстердаму — виступ на радіо у 

вівторок 1 березня / Краще, якщо концерт у Kunstkring від-

будеться до того як його почують по радіо, 26-28 лютого / 

Гонораром в 70 ґульденів (про який писав Д.) буде задово-

лений / Чи не буде незручно Д., якщо Б. дійсно зупиниться 

в нього? / Додає до листа програму [концерту] / Грати у 

фраку чи смокінгу? / 20 лютого має грати на радіо Мюнхе-

на, як написали ще 25 січня, але підтвердження до сьогодні 

не отримав. Так чи інакше, від 23 лютого вільний / Збира-

ється погостювати у друга в Берліні, а також багато чого 

обговорити у Лейпцизі з видавцем та диригентами / 

P.S.: Амстердам (радіо) не пише де він гратиме, в Амстер-

дамі чи Гілверсюмі. Де в них студія? 

200 1938/02/08 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Дивовижно як переслідує нещастя / Сподівався на кон-

церт у Kunstkring, а Д. пише, що нічого не вийде / У не-

ділю, 20 лютого, з 8:30 до 9:00 гратиме на радіо Мюнхе-

на (хоча вже боявся чергової відмови) / 21–22 лютого міг 



378 

№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

би виїхати з Мюнхена напряму до Д., 1 березня зіграти 

на Hilversum, потім поїхати до Берліна та Лейпцига, а 

звідти до Відня / Чи точно не переобтяжить Даленів 5–

6-денним перебуванням у них? / Хотів би відвідати дири-

гентів та показати їм свої оркестрові твори / Якщо вда-

сться, як пише Д., «спробувати щось іще», буде вдячний. 

201 1938/02/18 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Завтра їде до Мюнхену / Гратиме на радіо в неділю, 

20-го [лютого], але так рано, що Д. не зможе послухати / 

Житиме там у свого друга та колеги Йозефа Пембаура 

[Josef Pembaur], можливо, навіть кілька днів. Дає адресу 

на випадок термінових новин. 

202 1938/02/21 Мюнхен, 

Ohmstrasse 

13, 

(Josef Pem-

baur) 

Р Повідомляє, що завтра, у вівторок [22 лютого] на поїзді, 

що о 18:36 відправляється з Німвеґена 

[Наймеґен/Nimwegen, Нідерланди] та о 21:21 прибуде до 

Гааґи. 

203 1938/03/02 Амерсфорт, 

Нідерланди 

Р Менґельберґ привітавшись сказав, що в нього засідання, 

мало часу і т.д. Однак, коли Б. почав грати симфонію, був 

настільки зацікавлений, що, не тільки дослухав до кінця, а 

й довго говорив, як йому сподобалося, і що він повідо-

мить, як візьме її до виконання. Буде радий послухати 

Б. на Hilversum / На Hilversum та AVRO [радіо Омруп] 

дуже цікаво. Дуже хороший Стейнвей, хто на ньому грав? 

Як прозвучало, коли грав Б.? / Написати йому в Берлін, 

коли той буде у Балая, дає адресу / Фліпсе [Eduard Flipse] 

забрав після виступу на віллу до його матері. Добре про-

вели час / Сьогодні об 11-й від’їздить до Берліна. 

204 1938/03/12 Берлін Р Все ще у Берліні / У понеділок їде до Лейпцига, потім 

додому / Великий успіх Другої симфонії [op. 55]. Взяли до 

виконання на радіо Берліну та короткохвильовому радіо 

[FM] / Шуріхт не мав часу слухати, але прочитавши пар-

титуру узявся виконати у Швеннінґені. Добре відзивався 

про Д. / Вчора та сьогодні сенсаційні повідомлення з Авс-

трії [аншлюс]. Сподівається, що прем’єру його симфонії 

не відмінять через непевні часи / Говорив Фліпсе про Д.. 

Якщо той прийде на Вечір музики Б. у наступному сезоні 

— це буде успіх / P.S.: Пан Балай хоче написати Д. щодо 

нот. Просить врахувати його прохання, коли Д. їхатиме. 

205 1938/04/04 Відень 2 Надсилає Д. переклад листа О. Бородіна до дружини з 

розповіддю про поїздку до Німеччини та відвідини 

Ф. Ліста у Ваймарі / Старі добрі часи. Які люди!!! У дру-

гому томі зовсім інакше, нічого визначного, іноді, взагалі 

не цікаво. Якщо Д. роздобуде перший том — було б ціка-

во почитати / Епізод про Ліста можна перекласти і опуб-

лікувати в Голландії. Сам зробив три копії на друкарсь-

кій машинці / Писав з Берліну в історичні дні [аншлюс 

Австрії]. Провів їх у Берліні та Лейпцигу, поки дружина 

була у Відні / Велике святкування в обох країнах. Відни-

ні — одна держава, а він — громадянин Німеччини / З 

нетерпінням очікують майбутнього, але сподіваються на 

краще / Такий бліц ніхто не очікував. У Гітлера наполео-

нівський темп! / Другу симфонію [ор. 55] у Берліні взяли 

до виконання на радіо Берліна та короткохвильовому 

радіо. Капельмейстер Штайнер [Heinrich Steiner] обіцяв 
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виконати на радіо ще до літніх канікул / 27 квітня, у се-

реду, Кабаста диригує прем’єру симфонії [ор. 55] у Відні. 

Сподівається, що Д. почує її краще, ніж перед тим Увер-

тюру [ор. 53] / Шуріхт міг лише прочитати партитуру — 

у готелі не було ані часу, ні ф-но. Можливо, виконає у 

Швеннінґені / Оперою «Акробати» [ор. 50] зацікавилися 

в Німецькому театрі в Берліні. Надіслав туди клавір та 

лібрето / Ворог Б. Бруно Вальтер-Шлезінґер [Bruno Wal-

ter-Schlesinger], як єврей, негайно втік з Відня [після ан-

шлюсу] / У Берліні жив у своїх друзів Балая та Порцкі, 

але гонорар менший, ніж очікував / У Лейпцизі зв’язався 

з видавництвом Koehler und Amelang. Книгу [листи Чай-

ковського] надрукують тільки восени / Під кінець подо-

рожі застудився і захворів на жахливий бронхіт. Радіє 

прекрасним подарункам від Д., із задоволенням носить 

піжаму, яка дуже м’яка і приємна / Що нового? / З Рот-

тердаму написали, що цього сезону [домовлятися про 

виступ] вже запізно, але сподівається на наступний.  

Є.Б.: дякує пані ван Д. за подарунки, запрошує до Відня. 

206 1938/04/26 Відень 2 Отримав листа і дуже збентежений, бо думав, що День 

народження Д. у травні. У записній книжці стоїть 16 V / 

Програмки теж не отримав, загубилася / Гротеск ситуації 

підкреслено виконанням творів Б. на ювілейному концерті 

Д. / Просить пробачення за інцидент, дякує, що Д. не сер-

диться / Всім править випадок, треба бути вдячним, якщо 

він не шкодить / Радіє виконанню своїх творів Д. 5 травня 

на Hilversum / Особливо радіє від’їзду доньки Д. до [Гол-

ландської] Індії [Індонезії], до її коханого. Скоро Д. стане 

дідусем / Завтра прем’єра Симфонії [ор. 55]. Просить на-

писати як почув. Погода холодна, обіцяють сніг, але для 

радіотрансляції це краще за спеку / З короткохвильового 

радіо Берліну повідомили, що виконають Другу симфонію 

[ор. 55] 13 травня та транслюватимуть її на Північну Аме-

рику. Можливо, з Берліну почує краще, аніж з Відня. 

207 1938/05/03 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Нарешті отримав програмку і фотографію [очевидно, 

знімок 1938 року Б. і Д. за роялем]. Дуже потішений / Д. 

не пише чи чув симфонію 27 квітня / Просить не серди-

тися [за інцидент із Днем народження Д.] / Чи має Д. 

оригінальний другий том листів Чайковського, чи тільки 

третій? Німецький видавець збирається додати до книги 

факсиміле листа від 8 червня 1881 р., якого у Б. немає. 

Просить обережно вирізати сторінку з російського ви-

дання та надіслати йому. Пізніше поверне / У п’ятницю, 

13 травня Берлінське короткохвильове радіо транслюва-

тиме Другу симфонію [ор. 55] на Північну Америку. 

208 н.д. 

[1938/06?]
1
 

(027–028) 

Баден-під-

Віднем, 

Isabella-

strasse 35 

А Вітання з Бадена / Що робить Д. влітку? / Як і кожного 

літа, переїхали до Бадена. Коли Д. приїде до них? / Напи-

сати чи Шуріхт іще диригує у Швенінґені і як довго / 

Німецьке видання книги [листів] Чайковського готове. 

                                                 
1
 Орієнтовний період за інформацією щодо німецької книги Б.: у попередньому ли-

сті готуються ілюстрації, в наступному Б. просить підтвердити її отримання. Згідно 

Ч. Ішіоки, лист написаний влітку 1937 р.. 
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Чи хотів би Д. мати екземпляр? Може, варто надіслати 

екземпляр Шуріхту? / Просить поговорити з Шуріхтом і 

нагадати про Симфонію. 

209 1938/10/11 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Довгий час жодної звістки від Д. / Щойно повернувся з 

Італії. Був у справах і, в той же час, знову через багато років 

відвідав цю чудову країну / Дивовижно, що великий Мус-

соліні зробив з країною і людьми / Весною сподівається 

виступити на радіо Туріна і Риму як піаніст та диригент 

(фортепіанний концерт та симфонія) / Ван Бейнум [Eduard 

van Beinum] написав, що цього сезону не може виконати 

творів Б. / Фліпсе, якому разом із листом відправив у пода-

рунок свою книгу листів Чайковського, взагалі не відповів! 

Не очікував такого від голландця, після стількох компліме-

нтів та бажання негайно взяти Другу симфонію [ор. 55] до 

виконання / Можливо у Голландії бойкотують німецьких 

композиторів? / Ван Бейнум написав у відповідь, але парти-

туру не повернув, тож мусить писати йому ще раз, щоб не 

втратити екземпляр. Попросить відправити ноти Д. / Тоді Д. 

зможе в Роттердамі поговорити з Фліпсе та передати тому 

партитуру. Або написати, що партитура у Д.. Звітувати про 

стан справ негайно, адже Фліпсе збирався виконати Сим-

фонію на концерті та на Hilversum / Чи отримав німецьке 

видання листів Чайковського? Великий успіх у Німеччині! 

Чудові рецензії / P.S.: Чи отримав від N. Simrock «Маріоне-

тки» — легкі п’єси для ф-но [ор. 54]? 

210 1938/10/19 Відень Р Звертається до Д. «дєдушка», бо той, мабуть, скоро стане 

дідусем — радіє, що у дочки все добре / Захоплюється якіс-

тю голландських програмок та кількістю своїх творів під 

час концерту / Дуже мило з боку Рахманінова! Сподіваєть-

ся, що за сприяння останнього Д. виступить у Concertge-

bouw / Радить грати спочатку свій перший концерт [ор. 16], 

а згодом третій [ор. 32] / Не казати Фліпсе, що отримав 

партитуру від Бейнума, сказати що їх передав подорожній з 

Відня / Здивований наявністю своєї симфонії у програмі 

[концерту в Роттердамі]. Питає де та коли / Просить запита-

ти у Фліпсе коли тому будуть потрібні партії, щоб завчасно 

приготувати та відправити / Як Д. Рапсодія Рахманінова? 

Його другий концерт, все ж, найкращий. 

211 1938/10/26 Відень Р Надіслав екземпляр «Маріонеток» [ор. 54] із присвятою 

«Майбутньому дідусеві Гуґо ван Далену для його ону-

ків». Правопис дореволюційний, «так як має бути» / 

Остання п’єса, «Касперль-Арлекін» [ор. 54 № 9] може 

виконуватися як концертна (на біс), хоча п’єски написані 

для дітей / Додає каталог Бібліотеки творів Брамса, що 

належала нещодавно трагічно померлому Альфре-

ду фон Ерману [Alfred von Ehrmann] — письменнику та 

біографу Брамса і Вольфа. Порадив вдові відправити на 

продаж у Голландію. Можливо, викупить приватний ко-

лекціонер або консерваторія. Зібрання дуже цінне / Чи 

передав партитуру Другої симфонії [ор. 55] Фліпсе? Що 

той відповів? Коли хоче виконати? / У суботу 

5 листопада о 13:15 (наприкінці) у Відні виконають «Ав-

стрійську сюїту» [ор. 51] для струнного оркестру. Транс-

ляція на всіх німецьких радіостанціях. 
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212 1938/12/22 Відень В Привітання зі святами / Чи став Д. дідусем? / Чому нічого не 

пише щодо Фліпсе та Симфонії [ор. 55]? Чи передав парти-

туру? Де і коли той її виконає? / Завершив «Танцювальну 

сюїту» [ор. 57] для великого оркестру — 2 вальси полька та 

марш. Прем’єра на радіо Відня після Нового року. 

Є.Б.: Вітає зі святами. 

213 1939/01/06
1
 Відень Р Чи не хворіє Д.? Окрім програмок жодної записочки. 

Навіть не привітав з Різдвом та Новим роком / Не відпо-

відає на питання чи отримав Фліпсе партитуру Другої 

симфонії [ор. 55] / Д. писав, що бачив у анонсі концерту в 

Роттердамі виконання Симфонії Б. То що тепер? / Не 

розуміє поведінку Фліпсе, який навіть збирався виконати 

прем’єру твору, якщо б та не була домовлена з Кабастою. 

214 1939/01/31 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р У середу, 8 лютого о 21:00 великий симфонічний оркестр 

берлінського (не німецького!) радіо виконає Другу сим-

фонію [ор. 55] / Сьогодні написав Фліпсе в Роттердам. 

Запропонував прислати ноти з Берліна, якщо той справді 

бажає виконати твір. Тож Д. не треба йому писати. Поче-

кають його відповіді Б. / Зателефонувати Яну Ховертсу 

[Jan Goverts?
2
] і попросити послухати симфонію / У сере-

ду, 22 лютого близько 23:00 грає 20 хвилин своїх форте-

піанних п’єс на радіо Відня у перерві симфонічного кон-

церту. Бажано більше радісних / P.S.: Можливо симфонія 

[op. 55] зацікавить ще якогось капельмейстера у Гаазі? 

215 1939/02/17 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Чи отримав попередню листівку? / Виконання Другої 

симфонії [ор. 55] на радіо Берліну через хворобу дириге-

нта Штайнера перенесли на наступну середу, 22 лютого, 

бл. 21:00 / У той же день гратиме свої твори на радіо Ві-

дня бл. 23:00 / Подзвонити Яну Ховертсу та попросити 

послухати симфонію по радіо / Жодного слова від Фліп-

се! Більше йому не писатиме. Це навмисна образа / 

11 березня на радіо Відня прем’єра «Радісної сюїти» 

[ор. 57] для оркестру. Два вальси, полька і переможний 

марш / Німецьке видання листів Чайковського розхо-

диться добре. Видавець написав, що до 1 січня, тобто за 

кілька місяців, продали 2.275 екземплярів / Весною гра-

тиме на радіо Берліна / Чому б Д. не організувати йому в 

Гаазі вечір камерної музики? Віолончельна [ор. 36] і 

скрипкова [ор. 26] сонати та тріо [ор. 38]. 

216 1939/03/06 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Радіє, що Д. чув його гру у Відні та симфонію [ор. 55] / 

Багато схвальних відгуків відусюди, хоча ця симфонія 

складніша для виконання та розуміння, аніж перша [ор. 52] 

/ Один з друзів чудово чув трансляцію на острові Капрі 

[Італія] / Віденський вальс [ор. 51 № 3], разом зі всією сюї-

тою [Австрійська, ор. 51] друкує Universal Edition — оркес-

трову версію та клавір / Рекомендує [до виконання] п’єсу 

                                                 
1
 Цей лист НМІ та Ч. Ішіока датують 6 серпня 1939 р.. Однак цифра «8», що позна-

чає місяць має дуже дивну форму і радше скидається на рукописну римську «І». Лист від-

правлено з Відня, хоча Б. стверджував, що в червні-липні того року вже поїде до Югосла-

вії, де й залишатиметься до осені. Зміст листа (в т.ч. згадка про зимові свята) також схиляє 

до думки, що лист був написаний у січні. 
2
 Можливо, Govaerts 
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«Касперль» [Цикл «Маріонетки» ор. 54 № 9]. Касперль, 

тобто Арлекін — комічна маріонетка / В суботу, 11 березня 

бл. 13:00 на радіо Відня прем’єра його найновішої «Радісної 

сюїти» [ор. 57] — 2 вальси, полька та переможний марш. 

Буде ретрансляція на 10 інших радіостанцій — Берлін, 

Лейпциг, Гамбурґ та ін. / Наступного дня, 12 березня, в 

неділю, бл. 23:00 на радіо Відня балетна сюїта «1001 ніч» 

[op. 37], всі 10 частин / P.S.: Від Фліпсе все ще нічого?  

217 1939/06/03 Відень Р Дивно, що цього сезону з Симфонією [ор. 55] нічого не 

вийде, хоча тоді так сподобалася Фліпсе / Менґельберґ у 

Відні переглянув обидві Симфонії і написав чудового лис-

та. Зіграти йому не міг, адже той якраз від’їздив до Італії. 

Обіцяв послухати наступного разу / Берегти партитуру. 

Можливо попросить пізніше надіслати її до Югославії / 

Наприкінці червня-початку липня їде до Роґашки-Слатіни 

[Хорватія] на лікування шлунку / Згодом у Блед [Слове-

нія] та Бєлґрад до родичів / Восени на Бєлґрадському радіо 

гратиме фортепіанні твори та диригуватиме Симфонію / 

Можливо, вдасться поставити там свою оперу [ор. 50] / Як 

родина Д.? / Часто згадує чудовий час, проведений у Гол-

ландії. Сподівається наступного року повторити / P.S.: Що 

роблять голуби? Стрибають Д. на голову? 

218 н.д. 

[1939/07]
1
 

(049–050) 

Рогашка 

слатіна, 

Югославія 

(Словенія) 

А Приїхав сюди з дружиною для лікування шлунку. Дже-

рела як у Карлсбаді / Восени грає у Заґребі й Бєлґраді на 

радіо та диригує / Дуже гарна країна і багато співвітчиз-

ників / Вітає Д. з отриманням ордена. Заслужено / Хто 

диригує у Швеннінґені? Берегти партитуру! 

219 1939/08/26
2
 Бєлґрад, 

ul. Prvi  

Septembra 

10, 

(Graf Grabbe) 

А Давно не отримував звісток від Д. / У понеділок, 4 верес-

ня о 9 ½ грає на Радіо Бєлґрада власні фортепіанні п’єси / 

3 жовтня, теж на радіо Бєлґрада грає свій фортепіанний 

концерт B-dur [ор. 16], після якого слідуватиме Перша 

симфонія [ор. 52] / 6 жовтня виступ на радіо Заґреба, 

потім, дорогою до Відня, у Любляні / Відчуває себе тут 

як у Росії — живе, розмовляє та їсть російською. 

220 1939/10/26
3
 Бєлґрад, 

ul. 1 Septem-

bra 10, 

(Graf Grabbe) 

А Листівку від Д. від 15 жовтня отримав лише сьогодні/ 

Нарешті / Утрьох з дружиною та псом Заппі [Sappi?] з 

липня у Югославії / Зіграв багато концертів, три на радіо, 

в т.ч. Перший концерт [ор. 16] та Першу симфонію 

[ор.52] / Продав свої пісні [судячи з наступних листів, 

ор. 47] / Не знають, повертатися до Відня чи залишитися 

[ймовірно, через війну] / Партії Другої симфонії [ор. 55] 

у Відні, Перша з собою. Може надіслати Д.. Плату за 

використання можна продуктами: чай, кава, какао, шоко-

лад і т.д. / Знову в непевному становищі через війну. 

221 1939/11/25
4
 Бєлґрад, 

ul. 1 Septem-

bra 10, 

Р Чому Д. не відповідає? Чи надсилати Д. партитуру і партії 

Першої симфонії [ор. 52], які у Б. із собою? Партії Другої 

симфонії [ор. 55] у віденському помешканні / Д. писав, що 

                                                 
1
 Див. попередній лист. 

2
 НМІ датує лист 14 вересня 1910 р., однак, відповідно до описаних подій та числу 

«26» на штемпелі, датування змінено. 
3
 НМІ датує лист 01 вересня 1910 р.. Правильну дату відновлено з самого листа. 

4
 НМІ датує лист 01 вересня 1910 р.. Правильну дату відновлено з самого листа. 
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(Graf Grabbe) диригент Фергей [Toon Verhey] хоче грати «все» з музики 

Б.. Чи хотів він «1001 ніч» [ор. 37] (Rahter), «Австрійську 

сюїту» [ор. 51] (Universal Edition) та «Отелло» [ор. 19] 

(Kistner)? Цей матеріал можна отримати від вид-ців / У 

неділю, 3 грудня грає на радіо Бєлґрада втретє свої твори 

(о 21:50). Пізніше спробує повернутися до Відня / Помеш-

кання у Відні те саме [дає адресу] / Написати негайно чи 

надсилати Д. партитуру та партії Першої симфонії. 

222 1939/12/30 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

В Чому від Д. давно ніяких новин? / Повернулися до старо-

го мешкання у Відні / Чи посилати Д. партії Другої сим-

фонії [ор. 55] або партитуру і партії Першої [ор. 52]? / 

Був би вдячний за чай або какао / Вітання з Новим роком. 

223 1940/01/14 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Дуже стурбований [мовчанкою Д.]. Що відбувається? / Дві-

чі писав Д. з Бєлґраду [після першої з трьох листівок Б. таки 

отримав відповідь], вітав зі святами вже з Відня / Як родина 

Д.? / Іще в Бєлґрад Д. писав, що один капельмейстер (загу-

бив листівку, тож не пам’ятає імені) збирається виконати 

його симфонії [ор. 52 і 55]. Чи надсилати ноти? / Буде дуже 

вдячний за чудовий голландський чай. Какао теж було пре-

красним / Нещодавно написав «Югославську сюїту» 

[ор. 58] для ф-но / Працює також над ліричними п’єсами 

для ф-но [вірогідно, ор. 59] / З нетерпінням очікує відповіді. 

224 1940/01/30 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Нарешті звістка від Д. / Вітає Д. у статусі дідуся / Надси-

лає партитуру Першої симфонії [ор. 52], адже Друга 

[ор. 55] давно у Д. / Написати, чи справді Симфонію зби-

раються виконати, щоб не витрачав даремно час і гроші на 

пошту / Скільки пультів (екземплярів партій) потрібно для 

струнних? / Що саме прислати: російський оригінал листів 

Бородіна, чи переклад епізоду про Ліста? / Дякує за часте 

виконання своїх творів, особливо на радіо / Просить прис-

лати трохи чаю, кави чи какао. 

225 1940/03/07 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Якраз на свій День народження отримав посилку від К. Г. де 

Йонґ-Гевелер [C.H. de Jong-Höweler] / Подарунок від Д. 

отримав лише сьогодні, хоча відправлений з Гааґи ще 

20 лютого / Написав пані де Йонґ листа у відповідь / Дякує за 

подарунок Д., особливо какао, яке дуже любить, та сир / Чо-

му в посилці немає навіть записки? / Не знає, чи отримав Д. 

партитуру Першої симфонії [ор. 52]. Просить підтвердити / 

Тим часом знову написав для ф-но: чотири п’єси під назвою 

«Lyrica Nova» [ор. 59] та «Югославську сюїту» [ор. 58] — 

шість легких п’єс для бєлґрадського видавця, який незабаром 

надрукує шість російських пісень [ор. 47] / Шкода, що над-

силати чай заборонено / P.S.: А що з симфоніями? 

226 1940/03/18 Відень Р Отримав від Д. листа та програмку фортепіанного концер-

ту / Відправив листівку після отримання посилки. Очеви-

дно, їх листи розминулися / Спершу отримав посилку від 

учениці Д., де Йонґ-Гевелер і негайно написав листа з 

подякою / Дуже мило, що ван Гафтен теж за нас згадує. 

Вітання йому / Д. пише, що чай дозволили. Було б чудово / 

Дуже цікава програма. Хотів би пограти твори російських 

композиторів, якби Д. прислав ноти [імовірно, твори ра-

дянських митців, які Д. привіз із поїздки до СРСР], але, 

мабуть, вони надто складні / Пізніше дізнається щодо роя-

лті з Голландії, бо він зараз член німецької Stagma, а АКМ 
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більше не існує / Треба надіслати Д. нові фортепіанні тво-

ри / Нової сонати немає / Ще раз дякує за посилку. 

227 1940/04/08 Відень Р Невже не отримав листівку? Там він подякував за посил-

ку; повідомив, що написав листа де Йонґ-Гевелер; попро-

сив передати вітання ван Гафтену; попросив прислати 

чаю, якщо це дозволили / Дякує наперед, якби Д. прислав 

сир, ковбасу, шинку / Тепер у Д. партитури обох симфоній 

[ор. 52 і 55]. Чи буде їх грати диригент з Арнему [?], ім’я 

якого забув. Одну чи обидві? / Можна показати симфонії 

іншим диригентам / Минулого року Менґельберґ перегля-

нув ноти, написав довгого і дуже хорошого листа, але й 

цього разу не став слухати, коли Б. хотів заграти / Твори 

цінують тільки після смерті композитора. Доля! 

228 1940/04/13
1
 Відень, 

Blechturm-

gasse 

Р [Друкований]: Зрадів повідомленню від Д. / Здивований, 

що Д. став композитором / Сам змінив професію — написав 

книгу під псевдонімом Савва Борін: «Еротика», 4 новели. 

Еротичне лише лейтмотив, решта серйозні речі та думки. / 

Шкода, що не може прислати через війну / Там історії з 

життя композитора. Правда і вигадки / Вже набрав на дру-

карській машинці і повертається до музики / Що нового у 

Д.? Скільки учнів, чи буде грати його твори, що з симфоні-

ями? / Веде листування з де Йонґ-Гевелер / Син Д. у Брюс-

селі? / Як учениця з Роттердама? / Коли побачаться знову? 

229 1940/04/24 Відень Р Чому від Д. жодного слова? Писав кілька разів, дякував 

за посилку, розповідав про де Йонґ-Гевелер, просив пе-

редати вітання ван Гафтену, який хотів вислати чай / Чай 

закінчився, а для вихідців з Росії це особливо болісно / 

Будуть вдячні за бекон і ковбасу / Віддячить одразу як 

тільки зможе / Нарешті тепла погода після безкінечної 

суворої зими. Як у Гаазі? / Вчора був на природі. Сонце 

світило як влітку та вселяло відраду й радість. 

230 1940/10/27 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Цілу вічність не отримував новин від Д.. Якби той написав 

як він, дружина та діти, Б. був би дуже радий та заспокоє-

ний / У Б. нового мало / Влітку були в друзів у Ішлі (Зальц-

камерґут) [Ischl (Salzkammergut)]. Милувалися чудовою 

природою, але багато днів дощило / «Югославська сюїта» 

[ор. 58] — 6 легких п’єс для ф-но взяв до друку N. Simrock 

у Лейпцизі. Нещодавно інструментував цей твір для оркес-

тру / „Lyrica Nova“ [ор. 59] — 4 п’єси для ф-но надрукують 

у Відні в Universal Edition / Обидві публікації затримують-

ся. Щойно надрукують — Д. отримає екземпляр. 

231 1941/03/04 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Коли прокинувся обтяжений 64 тяжкими роками [на свій 

день народження], отримав листівку Д.. Дякує / Жартує про 

свою лисину / Хотів би побачити «Слов’янську увертюру» 

Д.. Чи можна її надіслати? / Відправив у вид-ва коректури 

«Югославської сюїти» [ор. 58] та „Lyrica Nova“ [ор. 59]. 

Сподівається на скору публікацію / Якщо Д. побачить 

де Йонґ-Гевелер — передати вітання / Д. нічого не пише 

про себе та свою ученицю з Роттердама / Живуть у дивний 

час. Не знають чи зможуть побачитися знову й коли? 

                                                 
1
 НМІ вказує дату 04 березня, але правильне датування очевидне з листа, набраного 

на друкарській машинці. 
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232 1941/05/11 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Щойно отримав листівку від 2 травня / Вітає з успіхом Д.-

композитора / Якщо можна надіслати копію партитури 

«Слов’янської увертюри» / Коли Д. грає концерт Б. на 

радіо? А в Kurhaus? Мабуть, у Швеннінґені? / Дуже зрадів 

би виконанню своєї симфонії на радіо та в концерті, гото-

вий негайно відправити партії за умови, що твір неодмінно 

виконають / Чудово знає, що таке виписування оркестро-

вих партій. Робив це для своїх творів, дружина в цей час 

читала книгу, щоб не було так нудно. Великі голівки нот 

— багато терпіння та чорнил / Все ще очікує публікацію 

„Lyrica Nova“ [ор. 59] в Universal Edition Відня. Негайно 

відправить екземпляр Д. / Публікація іншої сюїти [Юго-

славської, ор. 58] затримується через брак паперу.  

233 1941/06/07 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Отримав листівку Д. / До того як надіслати партії своїх 

симфоній мусить точно знати: 1) Скільки потрібно пультів 

(голосів) для струнних в оркестрах Kurhaus та радіо Hil-

versum? Першої [ор. 52] має 6.4.3.3.3., Другої [ор. 55] бі-

льше. 2) Чи обидва диригенти (Шуман [Georg Schumann] і 

Рейнгард [Reinhard
1
]) вивчили партитури та справді зби-

раються виконувати твори і коли саме? 3) Надсилати оби-

два комплекти чи якийсь із них? Партитури має у 

3 екземплярах, а партії лише в одному, тож їх треба мак-

симально убезпечити при надсиланні поштою / Просить 

повідомити якомога скоріше, адже 1 липня їде в Бад-Ішль. 

234 1941/08/04 Бад-Ішль,  

Villa Gisela 

Р Як і минулого літа, разом з дружиною і псом у Бад-Ішлі. 

Сподіваються побути там довше / Ішль — прекрасний. 

Видатний педагог-піаніст Теодор Лешетицький бував тут 

кожного літа з 1850 по 1913 роки, до самої смерті / Щойно 

в Universal Edition вийшла „Lyrica Nova“ [ор. 59]. Попро-

сив видавця надіслати екземпляр Д., сподівається, що той 

скоро його отримає / Інша сюїта легких п’єс для ф-но 

[ор. 58] все ще не надрукована через нестачу паперу / Ко-

ли Д. грає його концерт у Швеннінґені та на радіо Hilver-

sum? / Добре берегти обидві партитури [симфоній] / Спо-

дівається, що на зимовий сезон про щось вдасться домо-

витися і він зможе відправити партії / Як дружина Д.? 

235 1942/01/13 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Д. став композитором і збирається стати конкурентом Б.? 

Бажає успіху на новому тернистому шляху / Не міг пос-

лухати «Зобейду» Д.: в ці дні було просто неможливо, та 

й взагалі прослуховування закордонних радіо заборонено 

/ Це симфонія чи симфонічна поема? Одночастинна? 

Орієнтальна? Просить надіслати партитури творів Д. / Не 

зміг прочитати, що писав Д. про запланований вечір му-

зики Б. / Його твори грають як на радіо, так і в концертах, 

але зараз усе менше серйозної музики — більше танців, 

маршів тощо / Написав 6 нових п’єс для ф-но [імовірно, 

„Miscellana“ ор. 61] та першу частину фортепіанної сона-

ти [ор. 60] / P.S.: А що з симфоніями? 

236 1942/09/23 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Нарешті звістка від Д. / Здивований, що той так багато 

компонує. Навіть чотиричастинна симфонія! Було б ціка-

во побачити партитуру, якби Д. зміг прислати / Що з 

симфоніями Б.? Здається, Д. зовсім не піклується про їх 

                                                 
1
 Можливо, Max Reinhardt. 
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виконання у Голландії, тільки обіцяє показати їх місце-

вим диригентам / У Німеччині його твори виконують 

весь час на радіо і в концертах. Тут жодних складнощів / 

У новій сонаті для ф-но [ор. 60] тепер 4 частини. Крім 

того є нові п’єси для ф-но. Не вдається надрукувати через 

нестачу паперу у видавців / Давно не бачилися і невідомо 

коли зустрінуться знову / Вітає сина Далена з отриман-

ням наукового ступеня / Нещодавно, влітку, П. Ґрюмер з 

великим успіхом виконав віолончельну сонату [ор. 36] в 

Лісабоні та Порту / P.S.: Чи знає Д. голл. піаніста де Гро-

та [Cor de Groot], який гратиме у Відні сольний концерт? 

237 1942/10/14 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Вражений словами капельмейстера оркестру Residentie. 

Після аншлюсу Австрії Б. автоматично отримав німецьке 

громадянство, його музику виконували, виконують і бу-

дуть виконувати на радіо та в концертах у Німеччині, 

тож вона не заборонена! / В кінці листопада гратиме у 

Відні вечір своїх сонат: скрипкову ор. 26, прем’єру фор-

тепіанної ор. 60 та віолончельну ор. 36. Солісти — Шмід 

(скр.), Ґрюмер (віол-ль) та композитор (ф-но) / Із задово-

ленням виконав би цю програму в Голландії / Має копію 

сонати, але як послати в Голландію у військовий час? 

238 1943/01/17
1
 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Д. пише, що капельмейстер оркестру Residenz хоче вико-

нати симфонію Б.. Яку? Чому Другу ор. 55, а не першу? / 

Дізнається на пошті чи дозволено надсилати зараз ноти, 

чи не завеликий ризик їх надсилати, чи не втратяться / 

Спитати чи диригент справді збирається виконати? В 

якому місяці? Скільки потрібно струнних партій? / Нова 

фортепіанна соната [ор. 60] мала колосальний успіх. Не 

надсилає її ноти з тих же причин / Скрипковий концерт 

нещодавно також мав успіх у Відні. Навіть всі рецензії 

блискучі / 14 лютого зіграє свій концерт B-dur [ор. 16] на 

концерті симфонічної музики / Із задоволенням приїхав 

би до Голландії, але як? Запрошення на Hilversum? P.S.: 

Краще за все отримати [підтвердження виконання сим-

фонії] у вигляді офіційної відповіді від капельмейстера. 

239 1943/02/09 Відень Р Отримав листівку Д. з великим запізненням / Вітає 

його з 25 ювілеєм викладання в Гаазькій консерваторії, 

бажає золотого ювілею / Сподівається, що Д. отримав 

попередній лист з поясненнями щодо проблем при від-

правленні нотних рукописів під час війни / Просить 

письмове підтвердження від диригента, що той збира-

ється виконати твір. Маючи офіційний лист зможе до-

могтися від влади безпечної пересилки матеріалу / За-

одно відправить нову сонату [ор. 60], що може стати 

основною стравою музичного меню Даленівського 

Вечору творів Борткевича / 14 лютого грає Фортепіан-

ний концерт B-dur [ор. 16] у великому залі Konzerthaus 

Відня / Сподівається зіграти пару концертів у Заґребі 

(Аґремі), де йому хотіли запропонувати ангажемент / 

Хай живе Ювіляр [Д.]! 

                                                 
1
 НМІ датує лист 17 березня, однак інформація про виконання концерту ор. 16 до-

зволяє відновити справжню дату. 
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240 1943/03/23 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Програма Д. вечору музики Б. феноменальна: 33 твори! 

Чи не задовго? Чи не стомився він сам і публіка? У Відні 

не ризикнув би так довго грати / Із задоволенням послав 

би Д. екземпляр сонати ор. 60, але як? Надсилати руко-

писи заборонено. Сподівається, знайдеться можливість, 

щоб Д. вивчив її до початку нового концертного сезону / 

Всі вважать, що ця соната особливо вдала. Могла би ста-

ти головним твором у концерті / 6 нових п’єс для ф-но 

„Miscellana“ [ор. 61] теж непогані / У Відні після Вечору 

трьох сонат зіграв з оркестром свій концерт B-dur 

[ор. 16]. Потім співали вокальний цикл, який повторюва-

тимуть 4 квітня / Можливо, зіграє сольний концерт, якщо 

вдасться знайти вільний зал / Завжди з радістю згадує час 

у Голландії, запитує себе коли вдасться повторити? 

241 1943/05/21 Відень Р Нещодавно познайомився з голландським скрипалем 

Япом Емнером [Jaap Emner], що грав у Відні Вечір сонат 

разом із Пембауром / Емнер заходив до Б. в гості. Остан-

ній попросив його передати ноти Сонати ор. 60 Д. / Радіє, 

що невдовзі цей твір буде в руках (і пальцях) Д. / Соната 

завжди і всюди мала особливий успіх / Тепер у меню 

Вечору музики Б. буде головна страва, перед якою можна 

подавати прелюдії та ін. / Емнер у наступному сезоні 

всюду гратиме скрипкову сонату [ор. 26], а також запро-

понує у Hilversum, щоб для цього, та для сольного висту-

пу запросили самого Б. 

242 1943/06/22 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

1 Надсилає підтвердження, що Д. може вільно виконувати 

його твори, а радіо Hilversum може вільно їх транслювати 

/ Переслати підтвердження директору радіо від імені Д. і 

Б. / Написав Емнеру (вказує адресу того в Амстердамі). 

Стурбований, що той не передав Д. Сонату ор. 60. Якщо 

Д. ще не отримав ноти — теж написати Емнеру / У четвер, 

1 липня між 3 та 6 [годинами дня?] Віденську сюїту 

[ор. 51?] виконають на радіо Відня / Вітає Д. з новим тво-

ром. Коли той відправить щось для Б., щоб подивився? 

243 1943/ 

07/06
1
 

Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Стурбований, що ні Д. ні Емнер нічого не пишуть про 

Фортепіанну сонату ор. 60. Як могло статися, що Д. так її 

й не отримав, хоча Емнер обіцяв передати? / [Дає адресу 

Емнера]. Написати йому та отримати від нього Сонату / 

Б. віддав йому Ліричне інтермецо для скрипки з оркест-

ром [ор. 44], а сонату [ор. 26] той збирався виконати во-

сени. І жодної звістки від нього!!! / Віденську сюїту 

[ор. 51] нещодавно записали на платівки і невдовзі бу-

дуть відтворювати всюду по радіо / Чи в Д. зараз каніку-

ли? Б. залишаються на все літо в місті. Жодного задово-

лення, але що робити? / Рекомендованим листом надси-

лав Д. два підтвердження від Reichsmusikkammer, що той 

та Hilversum можуть всюди вільно виконувати Б.. Тут 

теж Д. не підтвердив отримання. 

244 1943/08/25 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Радіє, що Д. нарешті отримав сонату ор. 60 і що та йому 

сподобалася. Тепер матиме основну страву в меню Вечо-

ра музики Б. / У Відні соната мала особливий успіх у 

публіки та в пресі / Переконаний, що Д. виконає її дуже 

                                                 
1
 НМІ датує лист 1947 роком. 
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добре та з великим розмахом / Дає поради щодо інтерп-

ретації сонати / Нагадує, що Д. тепер може вільно грати 

його музику / Що сказав Емнер? Від нього жодних новин 

/ Хотів би приїхати ще до Голландії / P.S.: 30 жовтня і 

28 листопада у Відні влаштують Вечори музики Б. / 

8 вересня 15:00-15:30 Віденську сюїту [ор. 51?] для стру-

нного оркестру транслюватимуть по всім каналам. 

245 1944/02/07 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Радіє програмкам з власними творами. Переконаний, що 

Д. все чудово виконав / Написав пану Струйвіґу 

[Struiwig]
1
, був би радий з ним познайомитися, якщо той 

буде у Відні / Емнер і Пембаур грали у Відні сонати Бра-

мса-Борткевича-Бетховена. Скрипкова соната ор. 26 мала 

сенсаційний успіх. Грали чудово, 7 викликів [на поклон]! 

/ Емнер пропонував виконати сонату з Д. на Hilversum / 

Чи грав Д. ор. 60 на радіо? / Видавець Rahter запропону-

вав відправити йому весь нотний матеріал концерту 

ор. 32 на нову адресу (вказує адресу). Адже в Д. немає 

планів виконати цей твір найближчим часом? / Видавни-

цтво, що так багато втратило у Лейпцизі [після бомбар-

дувань] збирає всі матеріали, які ще можна врятувати. 

Партії концерту для лівої руки [ор. 28] вціліли, однак 

партитура згоріла. Доведеться реконструювати. 

246 1944/03/20 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Д. написав, що планує зіграти Фортепіанний концерт [оp. 

32] тільки наступного сезону. В такому випадку мусить 

повернути матеріал (партитуру і партії) видавцеві. Той 

вимагає їх! Нічого не поробиш / Якщо Д. їх потребува-

тиме в наступному сезоні, то зможе знову їх отримати / 

Д. отримав матеріал іще в 1929 році а від 1931 не вказу-

вав про жодні виконання. Сьогодні кожен екземпляр над-

звичайно цінний, особливо коли стільки згоріло та зни-

щено в Ляйпцизі / Відправити ноти як цінну посилку 

вид-ву Rahter [дає адресу]. Такі посилки дозволені / Ра-

діє, що Д. знову багато виконує Б. / Присвятити Д. ф-ну 

сонату [ор. 60] не може з двох причин: 1) пообіцяв прис-

вятити одному віденському другові [Г. Анквіч-

Клеговену], тож мусить спершу переконати його задово-

льнитися іншими творами, 2) поки сонату не друкувати-

муть (а в цей час таке питання дуже непевне) рано гово-

рити про її присвяту / У квітні на радіо Відня виконають 

Фортепіанний концерт № 2 [ор. 28] (для лівої руки). Ще 

повідомить пізніше / Голландія! Із яким задоволенням 

приїхав би до Д. 

247 1944/ 

05/30
2
 

Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Видавець Rahter знову жалівся, що Д. досі не надіслав 

йому партитуру та партії Концерту № 3 [ор. 32]. Просить 

Д. зробити це! / Якщо справді хоче виконати цей твір 

наступного сезону — потім отримає матеріал назад без 

жодних проблем / Наскільки пам’ятає Б., Д. так і не грав 

цей твір з оркестром / Видавець хоче навести лад у збе-

                                                 
1
 У листі від 03 червня 1946 р. — [H. G. Struiwig]. 

2
 НМІ та Ч. Ішіока датують цей лист 29 травня. Дата на листі дещо затерта, але до-

зволяє припустити написання його саме 30 травня, що підтверджується поштовим штем-

пелем з цією ж датою. 
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режених матеріалах / Якщо у Голландії знайде екземпляр 

скрипкової сонати ор. 26, надіслати до Відня. Тут майже 

всі його твори розпродано та досі отримує запити / Тяжка 

фінансова ситуація: у видавців давно немає паперу, а 

тепер в них іще й пожежі, серйозну музику мало вико-

нують / Не знає як жити далі. Чи не допоможуть його 

прихильники? / P.S.: Передати вітання Cтруйвіґу та Мос-

тарту [John Mostaert]. 

248 1945/08/27
1
 ? 

[Відень] 

Р [Французькою мовою
2
]: Нарешті знайшов спосіб відп-

равити Д. листівку через Париж, сподівається, що отри-

мав / Стільки всього пережили з вини дурних та криміна-

льних німців. Не одне, а багато див врятували їхні життя 

під час бомбардувань з аеропланів, пожеж та голоду. 

Щоб розповісти все, треба написати книгу / Сподіваєть-

ся, що Д. пережив менше, і ситуація в Голландії скоро 

покращиться, і їжа буде або вже є кращою ніж тут [у 

Відні] / Обоє жахливо схудли, дружина на 45 кг, сам бі-

льше ніж на 30 кг. При зустрічі Д. заледве би їх впізнав / 

Просить Д. скоро відповісти, якщо той матиме можли-

вість, а згодом, якщо Д. зможе, відправити маленьку по-

силку. Тут так мало їжі, тютюну! Життя сумне та спов-

нене турбот / Тим не менше перший концерт сезону — 18 

вересня. Гратиме Концерт № 1 [op. 16] та диригуватиме 

«Австрійську сюїту [op. 51] та «Патетичну» симфонію 

Чайковського [№ 6]. Сподівається! 

249 н.д. 

[1946/03
3
] 

Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

2 Як довго не знають нічого один про одного? Певно, 6-7 

років! / Як Д. з дружиною пережили війну? Прокляті 

вбивці-нацисти так спустошили прекрасну Голландію! / 

У Відні перенесли найгірше. Щоб описати все потрібно 

написати цілу книгу. Не одне, а три дива врятували жит-

тя [описує випадок в підвалі] / Від великого будинку 

залишилася 1/6 частина, живуть з дірками в стінах, виби-

тими вікнами. Головний ворог — холод / Дуже мало їжі, 

тютюну. Не може без них писати музику. Дуже схудли, з 

першого погляду Д. може і не впізнати. До того ж Б. вже 

69 років / 5 квітня має перший виступ після довгої зимо-

вої паузи, а у травні, можливо, другий, якщо не трапиться 

нічого неочікуваного. Може, продиригує симфонічний 

концерт / Восени [1945 року] диригував 6-ту (Патетичну) 

[симфонію] Чайковського та свою «Австрійську сюїту» 

[ор. 51] / Нові 4 ф-ні п’єси [ор. 65], скрипкові п’єси 

[ор. 63] та пісні [ор. 62] продав двом віденським видав-

цям [Doblinger та Kliment]. Але улюблена дитина — фор-

тепіанна соната ор. 60, 6 ф-них п’єс [ор. 61] та 3 мазурки 

[ор. 64], які вид-во Simrock видало б три роки тому, якби 

не війна, все ще не опубліковані. Навіть листування з 

Німеччиною заборонено / Просить Д. написати про себе 

                                                 
1
 НМІ та Ч. Ішіока датують лист 1940 роком, однак з листа очевидно, що мова про 

останні роки війни. Поштовий штемпель вказує на 1945 рік.  
2
 Переклад старшого викладача кафедри мов НМАУ ім. П. Чайковського, повнова-

жного перекладача з французької мови Наталії Набокової. 
3
 Датування спирається на твердження, що Б. виповнилося 69 років та анонси концертів. 
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якомога швидше. Певно, в Голландії значно краще з 

їжею та тютюном, ніж у Відні / Як там прихильники му-

зики Б.? / Написав Струйвіґу, що досі немає жодної звіс-

тки від Д. / Чи є новини від доньки Д. з колоній [Голла-

ндська Індія] та від сина? / Написав до своїх друзів у Ан-

глію та Америку, але, на жаль, поки не отримав жодних 

посилок із продуктами / Очікує звістки від Д. 

250 1946/06/03 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

4 Нарешті лист від Д. після стількох років найжахливішої з 

усіх воєн / Написав Д. та Струвіґу як тільки дозволили 

поштове сполучення / Турбувалися, що довго не було лис-

тів з Голландії, підозрювали найгірше / Щоб розказати, що 

пережили, доведеться написати книгу / (Описує пережите 

під час війни) / До сьогодні в житлових будинках нічого 

не відбудовували. Немає всітла, води, газу / Протягом 

війни змінилися до невпізнанності / Постачання відновлю-

ється довго. Бракує їжі, роками не могли купити одягу. 

Немає тютюну — жахлива мука для курця з півстолітнім 

стажем / Музики писав дуже мало, та й те невідомо коли 

опублікують / Нацисти забороняли його музику, концерти 

та радіотрансляції [в останні роки війни?]. Не отримував 

роялті, бо німецька Stagma пограбувала австрійську АКМ 

/ Вже грав у Відні концерти, в т.ч. свій фортепіанний кон-

церт [ор. 16?], та диригував свою Австрійську сюїту 

[ор. 51] і Патетичну [Симфонію № 6] Чайковського / Хотів 

би поїхати до Голландії. Можливо, зіграти там концерт і 

на радіо восени? / Хотів би почути твори Д.. По радіо, або 

той відправить ноти? / Дякує за намір Д. прислати пакунок 

з допомогою / Отримав листа від Гелен Мюлголланд [He-

lene Mulholland] і сьогодні напише відповідь. 

251 1946/07/24 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Отримав від учениці Д. — Мюлголланд — чудові листи / 

Вона відправила дві посилки, але не вказала як: поштою, 

транспортною фірмою чи через Червоний хрест. Написав 

їй, що листи отримав, а посилки поки що ні / Жахливо, 

якщо такі довгоочікувані речі загубилися або вкрадені / 

Дружина Б. хворіла 7 тижнів, лежала в шпиталі / Треба 

відновитися, але на природу не отримавши посилок виї-

хати не можуть / Передати сердечні вітання Мюлголланд. 

Можливо, вона знайде надійніший шлях для посилок. 

252 1946/08/01 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

2 Одночасно пише Мюлголланд, що все ще не отримав її 

посилки / Знайшов інший, швидший та надійніший шлях 

відправки посилок від голландських друзів — через сина 

Поля де Конна, з голландської військової місії. Той до-

зволив усі посилки дл Б. адресувати на своє ім’я. Дає 

його контакти / Так само можна надіслати твори Д. / 

Дружина Б. ще не зовсім одужала, але без продуктів хар-

чування не можуть вибратися на природу / Очікує на 

допомогу від друзів з Голландії, радіє, що з’явився на-

дійний шлях. 

253 1946/10/21 Відень 4 Співчуває з приводу смерті матері Д.. Втішає, що вона і 

так дожила до поважного віку. Згадує, як вони разом 

були у неї в гостях. Зберігатиме гарний стакан, який вона 

йому подарувала / Радіє за дітей Д. / Коли Д. відправив 

пакунок? До сьогодні нічого не отримав / Всі посилки 

приходять із значним запізненням. Від Мюлголланд ішли 
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3 місяці. Вона пише, що приготувала і хотіла відправити 

третю, але мусить дочекатися поки нідерландська місія 

візьметься її переслати, адже відправлень так багато, що 

транспорт переповнений / Мюлголланд пише дуже теплі, 

зворушливі листи і Б. їй сердечно вдячний за хороші й 

поживні речі, які дуже підтримують його і дружину, яка 

довго хворіла / Вдячний Д. за його дар. Шкода, що він іще 

не дійшов і невідомо, що там / Саме зараз нова харчова 

криза, особливо бракує олії та цукру, а попереду довга 

холодна зима. Як її пережити, коли так мало продуктів і 

палива? Панчохи та взуття неможливо купити, а те, що є 

— старе і зношене / Прокляті нацисти мільйони людей 

довели до зубожіння. Життя потроху покращується, але 

дуже повільно! / Перший [у сезоні] концерт Б. у Відні (як 

передсвяткування 70-річчя) встановили на 12 грудня
1
. За 

участі тенора Державної опери Дермоти та концертмейсте-

ра Віденського філармонічного оркестру, скрипаля Босков-

скі [Willi Boskovski], який виконає Чотири п’єси [ор. 63]. Їх 

та 7 пісень [ор. 62] скоро надрукують у віденському вид-ві / 

Нещодавно написав 6 прелюдій [ор. 66], але ще не пропо-

нував видавцям / Шкода, що не може надіслати нові твори 

Д.. Цікаво як компонує Д.. Чи не буде можливості передати 

щось через подорожніх? / Коли вже їм дозволять подоро-

жувати? Уже сьогодні мав би виступи в Будапешті, Празі, 

Чехословаччині на концертах та радіо. Також хотів би пої-

хати до Голландії побачитися з Д.. Можливо, Hilversum, чи 

ще хто запропонує ангажемент, особливо з нагоди 70-річчя 

Б. і це допоможе отримати візу? Оскільки викладає у Кон-

серваторії міста Відень і не може надовго залишати учнів, 

це можливо на Різдвяні канікули, або пізніше, на Великдень 

/ Мюлголланд запрошує Б. з дружиною зупинитися в неї / 

Що відомо про Мостарта, скрипаля Емнера, Розін де Кок, 

пані Гемскерк? Бідолашну Кет фон Ґутман грабіжники-

нацисти заарештували, депортували або вбили. Про пані 

Шпехт більше нічого не чув, як і про Лібштекль [Liebstöckl] 

/ Напише Д. щойно отримає його посилку / P.S.: а як у Д. з 

тютюном? У Б. дуже мало, або жахливо дорого. 

254 н.д. 

[1946/11?]
2
 

? 

[Відень] 

1 [Олівцем]: Якщо можливо отримати ангажемент на ви-

ступи у Гаазі та на Hilversum, то просив би також офор-

мити візу та дозвіл на в’їзд/виїзд у голландського консу-

ла / Оскільки викладає в Консерваторії міста Відень, бу-

ло б найкраще під час Різдвяних канікул. Але в іншому 

випадку оформить відпустку / Можливо Д. зможе допо-

могти з ангажементом і в Голландії знайдуться охочі 

послухати 70-річного (від лютого) композитора? 

255 1946/11/18 Відень 2 Посилка Д. все ще не прийшла. Написати, яке бюро, місія 

чи офіс мають її отримати, щоб Б. міг спитати на місці у 

Відні / Листа авіапоштою Д. напевно отримав. Так найш-

                                                 
1
 Згодом перенесений на 04 лютого 1947 року. 

2
 Орієнтир — 70-річчя композитора та прохання влаштувати концерт під час різд-

вяних канікул (див. також попередній лист). Ч. Ішіока та В. Калкман датують цей лист так 

само. 
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видше, адже звичайною поштою нині жахливо довго / 

Співвітчизник Д. Ренессе [George van Renesse] мав у Від-

ні [17/11/1946
1
] великий успіх. Він погодився передати 

Мюлголланд листа та дві нові прелюдії з ор. 66, які їй 

присвячені за турботу та доброту до Б. / На жаль, не мав 

копій своїх нових фортепіанних п’єс, щоб передати Д.. З 

Ренессе познайомився за день до його від’їзду — не мав 

часу нічого підготувати. Можливо, трапиться інша наго-

да / Очікує відповіді на свій лист. От якби поїхати до 

Голландії та зіграти в Гаазі, Гільверсюмі, Амстердамі! Як 

далекі ми від прекрасного мирного часу!  

256 1947/02/24 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

2 Нарешті звістка від Д., вже почав хвилюватися / Шкодує, 

що Д. так довго і болісно хворів, але радіє , що Д. вже 

краще і бажає міцного здоров’я / Тепер Д. зможе після 

стількох років побачитися з донькою (їй вітання) та ону-

ками / Шкода, що Д. так рідко бачиться з Мюлголланд, яка 

продовжувала надсилати посилки, які довго були в дорозі, 

але всі дійшли. Дуже їй вдячні, що допомогла пом’якшити 

їх голод. З вдячності присвятив їй нові прелюдії / Листи 

(один з яких для Д.) погодився передати ван Ренессе / 

Вчора отримав листа від Мостарта. Йому теж передати 

вітання. Дякує всім друзям за бажання допомогти / У бу-

динку Б. живе його друг, Генрі Геє [Henri Heye] голлан-

дець, громадянин Голландії, який буде дуже радий отри-

мати посилку [дає адресу] / Цієї п’ятниці виповниться 

70 років. Не може запросити навіть найближчих друзів на 

чай чи каву! / Жахлива сніжна зима, морози / У вид-ві Dob-

linger на честь Б. влаштовують великий захід із запрошени-

ми гостями. Скрипкова соната [ор. 26], пісні [ор. 62?] і на-

віть 4 ф-ні п’єси [ор. 65], які щойно опубліковані цим 

вид-вом / Пізніше на радіо Відня оркестровий концерт / 

Вечір творів Б., який тричі переносили через морози відбу-

деться тільки в другій половині квітня / Міг би поїхати до 

Голландії на Великдень, але за умови, що компенсують 

витрати на проїзд / Чи знає Д. пана Клейн-Віґо [Klein-

Viggo]? Генеральний директор Равіц [Ravitz] писав йому з 

приводу Б.. Мюлголланд пояснить деталі / Спитати в Гаазі 

(оркестр і Kunstkring), у Фліпсе в Роттердамі та в Hilver-

sum [щодо концерту Б.] і згадати про ювілей. 

257 1947/04/19 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

2 Вчора отримав посилку з продуктами, що Мостарт, як він 

писав, відправив разом із Д.. Дякує / Звісно, Голландія 

постраждала від проклятих нацистів та війни, але як чув 

Б., життя там вже налагодилося. Тут до цього ще далеко. 

Мають театр і концерти, але бракує їжі, одягу тощо. До 

того ж немає товариств, відвідування гостей, як це було 

раніше у Відні, і що так сподобалося Д. / Чи пам’ятає Д. 

Ґутманів? Бідолашну пані нацисти, мабуть, заарештували 

за замордували до смерті. Так, раніше були хороші часи, 

вони всі були веселі і так сміялися! / У Відні виступав дует 

Боненштінґль-Бом [Bohnenstingl-Bohm], обидва голландці. 

Боненштінґль раніше жив у Берліні та кілька разів грав 

                                                 
1
 Klavierabend des holländischen Künstlers George van Renesse im Konzerthaus // Neues 

Östrerreich 19. November 1946. S. 2. 
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там ф-й концерт B-dur [ор. 16]. Він був у Б. і погодився 

передати для Д. і Мюлголланд листи та два екземпляри 4 

ф-них п'єс ор. 65, які щойно надрукували у Doblinger. Він 

або його колега, скрипаль Бом мають найближчим часом 

їхати до Голландії та передати відправлене. Сподівається, 

що все вдасться. Більше нічого не чув про них обох. Про-

сить Д. написати чи все в порядку / Хоче також передати 

свої надруковані у Відні 7 пісень ор. 62 та 4 скрипкових 

п’єси ор. 63 — для знайомих Д. співаків, співачок та скри-

палів, які люблять музику Б. / Вже давно нічого не знає 

про Д. та його дружину. Сподівається, що всі здорові та 

бадьорі / Найбільше хотів би приїхати до Голландії, поба-

читися знову. Так багато всього могли б один одному роз-

повісти та пограти! / P.S.: У Відні вже заснували «Товари-

ство Борткевича» [Bortkiewicz-Gemeinde]. 

258 1947/08/29 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Що означає довга мовчанка Д.? Як справи? / Мостарт напи-

сав, що Д. поїде до Швейцарії. Це правда? Надовго? / Чи 

отримав Д. нарешті 4 ф-ні п’єси, які вже багато місяців то-

му взявся передати скрипаль Бом? Чи потрібні Д. 7 пісень 

[ор. 62] та 4 скрипкові п’єси [ор. 63], надруковані у Відні? / 

На жаль, заборонено надсилати велику к-сть екземплярів 

без дозволу торгової палати. Інакше Д. міг би продавати 

ноти, а на кошти відправляти посилки / Хто хоче придбати 

ноти Б. в Голландії, може замовити їх у музичних крамни-

цях / P.S.: Чи не чув Другу симфонію [ор. 55] по радіо? 

259 1947/09/12 Відень 2 Дякує за лист і радіє, що у Д. все добре / Включив Д. та 

Мостарта до списку Товариства Борткевича. Додає для 

обох картки — квитанції про оплачені членські внески. 

Про гроші нема чого й говорити, бо завдячує їм за посилку 

значно більше. Просить передати Мостарту при зустрічі, 

або відправити поштою / Від капельмейстера Фліпсе діз-

нався, що той не забув Б. та його Другу симфонію [ор. 55]. 

Написав йому, що екземпляр партитури є у Д., але при 

останньому виконанні весною у Відні Б. вніс деякі зміни, 

тож мав би надати Фліпсе правильний варіант / Мюлгол-

ланд написала, що Фліпсе готовий сприяти, щоб Б. знову 

зіграв на Hilversum. Спитав у нього чи міг би запросити 

зіграти перший концерт [ор. 16], якщо можна, під час 

Різдвяних канікул. Після того соло або камерний виступ 

на Hilversum і, можливо згодом — Kunstkring у Гаазі. 

Наприклад за участі солістів: пісні, скрипкова соната 

[ор. 26] / Мюлголланд знову запросила пожити в неї, 

навіть влітку з дружиною, але про це немає й мови / Був 

би дуже радий знову приїхати до Голландії та побачитися 

з Д. / Чому Д. не відправить свої твори? Ще не чув і дуже 

цікавиться як компонує Д. / Чи отримав Д. нарешті 4 ф-ні 

п’єси ор. 65, які давно передав у Відні голландському 

скрипалю Бому? Мюлголланд отримала їх, як і пісні 

[ор. 62] та 4 скрипкові п’єси [ор. 63], але Д. нічого про це 

не пише / Про дозвіл на проїзд Б. мусить потурбуватися 

заздалегідь, тож просить якомога скоріше написати про 

Kunstkring / P.S.: Як щодо оркестру Residentie в Гаазі? 

260 1947/10/27 Відень 2 Скористався нагодою передати листа та зошит з нотами 

через пані де Конн, доньку піаніста. Якщо вона зможе 
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приїхати до Гааґи, то передасть особисто, якщо ні — відп-

равить поштою / Дуже дякує за посилку і просить подяку-

вати Мостарту / Пан Фліпсе збирається виконати Другу 

симфонію [ор. 55]. Очікує від нього остаточної відповіді, в 

тому числі щодо ангажементу в Роттердамі та на Hilver-

sum. Тоді міг би виступити в Гаазі в Kunstkring або де ін-

де, якщо Д. буде ласкавий це організувати. Фортепіанний 

виступ, або разом зі скрипалем чи вокалісткою. Ще напи-

ше, коли отримає відповідь з Роттердаму / На початку 

січня грає в Празі, потім у Будапешті (фортепіанний кон-

церт і на радіо). Але наскільки був би радий приїхати до 

Голландії побачитися з Д.! Сподівається, що вдасться / 

P.S.: Можливо, Д. поговорить з якоюсь концертною ди-

рекцією, що Б. приїде і не просить великого гонорару? 

261 1947/11/19 ? 

[Відень] 

2 Камерний співак Антон Дермота їде з виступом до Гол-

ландії. Його дружина, видатна піаністка та чарівна жінка, 

погодилася передати цей лист / Дермота співатиме його 

пісні на концерті творів Б. 15 грудня, з чого Б. дуже ра-

дий / Можливо, Д. познайомиться з подружжям і зможе 

теж послухати чудового тенора / Між тим Д., напевно, 

вже отримав листа і фортепіанні твори від пані де Конн? 

/ Листа, що додається, просить передати Мюлголланд [на 

полях дописано «негайно»] / Від Фліпсе поки не отримав 

відповіді щодо симфонії,  ангажементу та виступу на 

Hilversum, які той хотів допомогти організувати, про що 

писала Мюлголланд / На новий рік має ангажемент у 

Будапешті та Празі. Радіє можливості нарешті подорожу-

вати. Але особливо радів би візиту в Голландію. Може, 

Д. та Фліпсе допоможуть? / Пані Дермота на листі або 

конверті вкаже свою адресу в Гаазі. Можливо, Д. матиме 

час їх відвідати і по можливості чимось допомогти? / 

Дуже хотів би отримати партитуру своєї Другої симфонії 

[ор. 55], адже мусить внести правки. Якщо пані Дермота 

не матиме багато речей (тільки в цьому випадку!!!), поп-

росити передати через неї / Перша симфонія [ор. 52] мо-

же залишатися у Д.. Спитати про це, але дуже диплома-

тично. Не хотів би бути обтяжливим. 

262 1948/03/10 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Щойно повернувся зі шпиталю. 29 лютого отримав абсцес 

на шиї, з високою температурою. 20 ін’єкцій пеніциліну. 

Досі слабкий / Дякує Д. та Мостарту за намір відправити 

посилки для Б. / Від Фліпсе жодного слова, хоча двічі йо-

му писав за порадою Мюлголланд / 25-го [березня] має 

грати на радіо Праги п’єси для ф-но та віолончельну сона-

ту, але ще не знає чи дадуть візу та ін. / N. Simrock розпо-

чав друк творів, що вже роками очікують на публікацію, 

але коректур поки не потребує / Запитати на Hilversum чи 

не хотіли б його виступ та скільки платять / [Бракує шма-

точку листівки із P.S.: щось пов’язане з Мостартом, мож-

ливо, передати йому вітання]. 

263 1948/04/03 Відень 2 Вітають Д. з 60-річчям / Отримав від комітету запрошен-

ня на святкування ювілею Д. 22 травня, але приїхати не 

зможе — надто непевна ситуація з поїздками та концерт-

ними виступами / Бажає здоров’я перш за все. Цитує 

Ґете: «Здоров’я — це ще не все, але все — ніщо без здо-
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ров’я» / Переконався в цьому завдяки абсцесу на шиї: 

температура 40 та ін; 20 ін’єкцій пеніциліну. Одужав, але 

почувається слабшим, ніж раніше / Хотів би влітку на 

курорт у Ґастайн, але дуже дорого / Чому Д. так і не при-

силає свої композиції? / Нещодавно «Олімпійське скер-

цо» [без ор.] у Відні отримало премію та буде відправле-

не в Англію для виконання на концертах під час Олім-

пійських ігор у Лондоні (липень). Д., певно, зможе почу-

ти по радіо / Чи правда, що ван Гафтен з нового року 

працює у музичному вид-ві Marks? 

264 1948/04/29 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Просить передати через пані де Конн, що принесла цей 

лист, Партитуру Другої симфонії [ор. 55] до Відня для 

коректур / Першу [ор. 52] не просить, бо надто тяжкий 

вантаж / Сподівається, що Д. отримав привітання з 

60-річчям, надіслане авіапоштою / Чи добре відсвяткува-

ли, багато випили? / Бажає продовження!  

265 1948/09/21 Відень 3 Давно жодних новин від Д. / Пані де Конн розповіла, що 

була у Д., який був при доброму здоров’ї, та забрала оби-

дві симфонії / Чому не передав якісь свої твори? Досі не 

бачив жодної ноти / Нещодавно знайшов серед паперів 

випуск журналу „De Delver“ від 15 жовтня 1931 із біог-

рафічною статтею від Д.. Той використав Автобіографію, 

яку, сподівається Б., Д. зберіг. Просить відправити її на-

зад. Сам мав 2 екземпляри, під час бомбардувань знище-

ні, хоча тримав у різних місцях. Починати спочатку не-

має ані сил, ні бажання / Оркестровий матеріал концерту 

ор. 32 у Д., чи той відправив його видавцеві Rahter? В 

такому віці багато чого забувається / Нещодавно у нього 

був учитель ф-но з Маніли (Філіпіни). Приніс програмку 

концерту, де виконували концерт ор. 16. Йому доручили 

купити всі доступні твори Б., в тому числі концерт ор. 32 

з оркестровим матеріалом. Якби не клімат та віддале-

ність, полишив би цю убогу Європу / Цілу вічність не 

отримував роялті від німецьких видавництв / Працював 

вчителем ф-но у Консерваторії міста Відня [нині Віден-

ський міський приватний університет музики та мис-

тецтв
1
]. Більше не викладає: через похилий вік — 71 рік, 

скоро 72 — мусив поступитися місцем більш молодим 

викладачам. Втратив близько 600 шилінгів щомісяця. 

Пенсії немає, та й працював він там лише три роки / Зно-

ву на межі, схоже востаннє в житті / Старі твори розпро-

дані, можна купити лише у букіністів, з Німеччини нічо-

го / Піаніст з Маніли обшукав весь Відень і знайшов 

тільки пару творів для ф-но / Давно відправив у вид-во 

N. Simrock Cонату ор. 60, Три мазурки [ор. 64], Шість 

п’єс для ф-но [ор. 61], але в того досі недостатньо паперу 

/ P.S.: Вітання дружині Д., Мюлголланд, де Йонґ-

Гевелер. Мостарту також, якщо побачить. 

266 1948/11/02 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Хворів і лише сьогодні зміг написати / Д., мабуть, невір-

но зрозумів: Б. питав чи зберіг той Автобіографію, напи-

сану ним самим, яку Д. використав для статті в голланд-

ському журналі [De Delver від 15 жовтня 1931]. Мав три 

                                                 
1
 Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. 
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№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

екземпляри, два з яких зберігалися у його друзів та згорі-

ли під час війни. Остання надія на екземпляр Д.. Не треба 

надсилати, головне зберегти / Відтворити у пам’яті давно 

написане — складна робота / Якщо Д. зберіг, не надсила-

ти поштою, адже може не дійти з багатьох причин.  

267 1949/12/14 Відень 2 [На бланку Товариства Б.]: Сумнівається у дружбі Д.: 

чому той перестав писати? Чому досі не прислав жодного 

свого твору? / Як Д. міг захопитися таким огидним ін-

струментом як акордеон? Невже він став «модерністом»? 

/ Викладає у консерваторії, чи вже на пенсії? / Сам вже з 

рік отримує почесну пенсію від міста Відень та іншу від 

АКМ. Крім того отримує роялті та гонорари з концертів / 

Поїздки за кордон все ще неможливі та нерентабельні / 

Товариство Б. вже 3й рік розростається. Кожен перший 

понеділок місяця, крім літа, у Künstlerhaus відбуваються 

концерти. Виконають всі твори Б., навіть оркестрові. 

Багато з них Д. не знає / До сьогодні немає зв’язку з ні-

мецькими видавцями. Нові твори очікують публікації у 

Simrock / Не думає, що композитор колись був у такому 

гротескному диявольському становищі / Просить Д. роз-

повісти про своїх / У дружини Б. тяжка депресія — ще 

одне випробування для нього / Вітає з новим 1950 роком. 

268 1950/10/19 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Дякує за лист Д., радіє його успіху як композитора. Про-

сить нарешті прислати екземпляр твору Д. / Товариство 

Б. розпочало серію концертів: перший понеділок кожно-

го місяця, першокласні митці. Якби Д. приїхав до Відня, 

міг би зіграти твори для ф-но. Свої теж, якщо схоче / До 

цих пір відбулося 14 концертів, кожного разу з нових 

творів / З лейпцизьким видавцем досі немає контакту. 

Твори не друкують. Чому Голландія не може в них замо-

вити? / Подекуди все ще компонує всупереч сумному 

настрою через хворобу дружини — вже майже рік. Збері-

гає відвагу, але чи надовго? / Сподівається, що в сім’ї Д. 

всі здорові. 

269 1951/06/01 Відень, 

Blechturm-

gasse 1/5 

Р Дякує за запит. Ще не помер, на відміну від їх друга Га-

льфдана Клеве / У січні та березні переніс грип. Все ще 

слабкість / Грає на концертах Товариства Б. та на радіо 

— нещодавно навіть свій концерт з оркестром / Дякує за 

успішне виконання своєї сонати ор. 60. Вона, 6 п’єс для 

ф-но [ор. 61] та 3 мазурки [ор. 64] вже готові до друку, 

але Simrock не публікує через складнощі з грошима та 

постредактурою / Довгі роки нічого не друкується і не 

продається, життя дорожчає / Дружина все ще тяжко 

хвора на меланхолію, не може залишити її одну, подоро-

жувати / Мусить все це переживати у своєму віці. 

270 1951/07/01 Відень 2 Пан радник др. Ганс Анквіч фон Клеговен [Hans Ankwicz 

von Kleehoven] їде до Голландії на конгрес мистецьких 

критиків. День буде в Гаазі, принесе цього листа / Він 

президент та ініціатор заснування Товариства Б.. Хотів 

би познайомити його з Д. / Як життя та здоров’я Даленів? 

[Знов цитує Ґете] / Двічі переніс грип. Майже одужав 

завдяки ін’єкціям. Шлунок теж краще / Хвороба дружини 

— найбільше нещастя. Д. не впізнав би її. Напівмертва. 

Чорна меланхолія. Не має інтересу ні до чого. Не хоче 
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№ Дата 
Адреса відп-

равника 
Ст. Зміст 

нікого бачити, не виходить на прогулянки за найкращої 

погоди та постійно обтяжує своїми страхами / Власні 

нерви теж здають — мусить влітку залишитися в місті, 

бо не може залишити дружину. Так вже два роки і, мож-

ливо, останній рік свого життя [!] / Просить передати 

якісь твори Д. через Клеговена / Сподівається на вико-

нання своєї музики в Голландії, адже живе на роялті. 

Просить потурбуватися про це / P.S.: Спитати у Фліпсе в 

Роттердамі чи він все ще хотів би виконати симфонію. 

271 1952/03/18 Відень 2 Сподівається, що Д. вчасно отримає лист і зможе послу-

хати концерт по радіо: у неділю 23 березня та в середу 

26 березня — повний запис на магнітофонну стрічку 

ювілейного концерту. Програмка додається. Початок 

через п’ять хвилин після опівночі. Вночі краще чути / 

Сподівається, що Д. схоче послухати / Сам концерт мав 

блискучий успіх у публіки та в пресі. Першокласні соліс-

ти, оркестр грав натхненно і з задоволенням, сам диригу-

вав як 25-річний / Навіть модерністи, атональні виродже-

нці та какофоністи не ризикнули критикувати / Отримав 

купу телеграм та листів, в т.ч. від бундеспрезидента, бур-

гомістра, міністрів та ін. / Якби мав мецената і менедже-

ра, влаштував би концерти у великих містах. Перш за 

все, на противагу сучасній моді, огидній атональності / 

Уявляє, який успіх мав би в Голландії з оркестром Con-

certgebouw / Радіє успіху, якого багато хто досяг лише 

після смерті / Просить Д. влаштувати запрошення на 

голландське радіо / У Німеччині однорукий піаніст Зіґф-

рід Рапп (Ваймарська консерваторія) [Siegfried Rapp] вже 

в десятьох містах (Дрезден, Майнінґен) зіграв Другий 

концерт [ор. 28]. Феноменально! Чудові відгуки. Споді-

вається почути у Відні. 

272 1952/06/28 Відень 2 Пан Гайє [Heje] хоче познайомитися з Д., він з дочкою 

сусіди Б. / Просить передати через нього якийсь твір Д. / 

Б. написав багато нових творів, але все ще не має контак-

ту з лейпцизькими видавництвами. Навіть уже надруко-

вані сонату [ор. 60], 6 п’єс для ф-но [ор. 61] і 3 мазурки 

[ор. 64] не випускають в продаж / P.S.: Дає адресу вид-ва 

Benjamin у Гамбурзі, адже в Лейпцизі йому не дозволили 

відновити бізнес. Запити щодо творів Б. надсилати туди. 

2. Гелен Мюлголланд. Листи до учениці Гюґо ван Далена, Гелен Мюлголланд зберіга-

ються в Нідерландському музичному інституті (НМІ) в Гаазі. Як листи С. Борткевича до 

Г. Мюлголланд були помилково каталогізовані сповіщення від «Товариства Борткевича», 

які у наведеній таблиці позначені окремо: 

№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

1 1946/06/03 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

2 Дякує за лист та намір надіслати посилку з 

продуктами харчування / За жахливі воєнні 

роки Б. настільки виснажений, що М. зале-

две б його впізнала / З їжею досі проблеми. 

В першу чергу бракує жиру [масла, олії], 

цукру та молочних продуктів. Часто на хлі-

бі та воді: ранковий «чай» — чорний хліб 

HGM-

368/c-01 
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№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

без молока чи цукру та чай з трав / Майже 

або взагалі немає тютюну / Роками не мож-

на випрати, пошити чи купити [новий] одяг. 

Скоро виглядатимуть як дикуни / Знає, що 

й колись мирна та щаслива Голландія пост-

раждала від грабіжників-нацистів. Радіє, що 

найгірше М. вже пережила, і знову житиме 

добре, на відміну від них [австрійців] / Сьо-

годні пише і листа своєму другові Далену. 

Можливо, той дасть їй почитати — там 

описано, що пережив Б. в часи війни. Міг 

би написати цілу книгу / Найбільше хотів 

би поїхати в Південну Америку, до Брази-

лії, де був відомий. До війни отримав звідти 

багато листів. Сподівається, що його там не 

забули, адже пройшло стільки років / Наци-

сти його зовсім зруйнували. Твори придбав 

видавець, але невідомо коли їх опублікують 

/ Дуже мило, що М. зіграла концерт з творів 

Б. і збирається зібрати для нього продуктів. 

Від усього серця подякувати голландцям, 

які готові допомогти / Чув, що найкраще 

відправити посилку через Червоний хрест. 

2 1946/07/05 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

2 Отримав листа від 24 червня, однак дві по-

силки поки не прийшли. Написати як саме 

відправлені посилки: поштою, рекомендо-

ваним тощо / У Відні є голландська війсь-

кова делегація. Спробує через знайомого 

офіцера попросити когось із голландців 

передати посилки безпосередньо з Голлан-

дії / Дякує М. за допомогу, та не уявляє, що 

для нього означають ці посилки / Дружина 

хворіє на оперізуючий лишай — запалення 

нервів
1
. Вже чотири тижні, незважаючи на 

догляд в шпиталі та вдома. Складно одужа-

ти коли бракує ліків / М. питала чи не хотів 

би Б. з дружиною переїхати до Голландії. 

Без жодного сумніву так, але де, як та з 

чого вони житимуть? / Дален питав те ж 

саме — можливо М. обговорить це питання 

з ним? / P.S.: Вітання Далену. 

HGM-

368/c-02 

3 1946/08/01 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

2 Дві посилки від М. так і не прийшли. Мож-

ливо їх зараз взагалі не доставляють по-

штою, або повернули назад М. / Дякувати 

Богу, знайшов абсолютно надійний шлях: 

цей лист взяла з собою дружина капітана 

Еспера де Конна [Esper de Conne] з голла-

ндської військової місії у Відні (син старого 

друга Б. — Поля де Конна). Її чоловік все 

ще у Відні і дозволив надсилати посилки на 

своє ім’я [дає адресу]. Шкода, що ця нагода 

підвернулася так пізно, але якщо голланд-

HGM-

368/c-03 

                                                 
1
 Насправді, вірус герпесу, що перебуває в латентному стані в нервових вузлах та 

активізується при ослабленні організму. 
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ські друзі захочуть допомогти ще — буде 

можливість / Дякує М. за доброту. Якщо 

матиме сили щось компонувати, із задово-

ленням присвятить їй /  P.S.: В цей же час 

пише Далену. 

4 1946/08/24 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

2 Сьогодні нарешті отримав посилки, відправ-

лені 24 травня. Отже необхідно було три мі-

сяці часу / Дякує за подарунки. Коли отрима-

ли — сміялися і танцювали від радості. М. не 

може уявити що це для них означає / Присвя-

тить М. фортепіанний твір, щойно щось спаде 

на думку / Через капітана де Конна відправив 

М. та Далену два листа. Найнадійніший шлях 

— відправляти посилки до Відня на його ім’я. 

Сподівається, що М. отримала листа і скоро 

надішле відповідь тим же шляхом / Передати 

вітання Далену / Хотів би знати, чи запросять 

його зіграти в концерті або по радіо в Гол-

ландії. Із задоволенням приїхав би грати або 

диригувати свої нові твори / Можливо М. і 

Дален допоможуть йому з ангажементом, 

візою тощо. Вже веде перемовини з Угорщи-

ною та Чехословаччиною. У Відні теж запла-

новано багато виконань його творів, особливо 

в лютому до 70-річчя / Б. старий, але все ще 

здоровий та сповнений надій. 

HGM-

368/c-04 

5 1946/10/11 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

Р Отримав листа від М. і дякує їй за намаган-

ня допомогти / Звичайно, отримав і другу 

посилку від неї. Ці речі дуже допомогли 

укріпити здоров’я Б. і його дружини / Радіє 

обіцяній третій посилці / Соромиться, що 

через нього стільки турбот / Хотів би приї-

хати до Голландії пограти для М., але бага-

то проблем з візою, дорогою тощо. Споді-

вається, що з часом все відновиться до пе-

редвоєнного стану / Якщо в Голландії мож-

на почути радіо Відня, напише коли вико-

нуватимуть його твори / Сподівається, що 

здоров’я матері М. покращилося /  P.S.: У 

Відні планують заснувати Товариство Б.. 

HGM-

368/c-05 

6 1946/11/18 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

2 Нарешті має можливість надійним шляхом 

відправити М. манускрипти своїх творів. 

Пан Георг ван Ренесе [George van Renesse] з 

Амстердаму з великим успіхом зіграв у Від-

ні сольний фортепіанний концерт. Він пере-

дасть М. листок з нотами та цього листа / 

Радіє хоча б такій можливості віддячити за 

доброту М. / Цей опус 66 [6 прелюдій] — 

останнє, що написав Б. / Зараз пишеться 

довго через погане харчування, дефіцит і 

всякого роду турботи. Життя дуже сумне і 

далеке від прекрасного мирного часу / М., 

певно, читала в газетах, що маленька бідна 

Австрія особливо постраждала. Немає гро-

мадської активності, радості, концертні поїз-

HGM-

368/c-06 
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дки неможливі. Інакше б давно виступав у 

Будапешті, Празі та ін. / Зараз зима — тря-

суться над кожним шматком вугілля, дров. 

Поганий одяг, що не дозволяє зігрітися. Ку-

пити новий неможливо, дружина марно шу-

кає панчохи / Дякує за турботу М. про дру-

жину Б.. Та здорова, дуже допомогли посил-

ки від М. / Турбується про здоров’я матері 

М. / Дякує за запрошення пожити у М. у 

Голландії. Але навіть без дружини отримати 

дозвіл на в’їзд та виїзд — велике щастя /  

Дуже хотів би зіграти в Голландії концерт. 

Можливо вдасться у 1947 році / Дален писав, 

що давно відправив Б. посилку, але досі ні-

чого не прийшло. З Америки доставка шви-

дша, ніж з Голландії / Перша посилка від М. 

прийшла 24 серпня, друга — 28 го. Від Да-

лена, мабуть, ще довше. Сподівається, що не 

згубилася і не вкрали / Дякує за намір відп-

равити третю посилку / Надсилає кілька 

поштових марок для колекції М. /  

P.S.: Просить передати або переслати листа 

Далену, що додається. 

7 1946/12/19 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

Р Дякує за лист від 2 грудня та за третю посил-

ку, яка ще в дорозі. Сподівається отримати на 

свята / Дуже мило, що М. хоче відправити ще 

одну посилку 12 [грудня?] / Якщо М. справді 

може відправити панчохи для дружини Б., 

надіслати на адресу дружини де Конна [дає 

адресу]. Її чоловік в перших числах січня 

повертається до Відня, обіцяв усе передати. 

Просить передати цю адресу і Далену. Все ще 

не отримав його посилку / Радіє, що М. спо-

добалися його ф-ні п’єси [ор. 66]. 

HGM-

368/c-07 

8 1947/01/20 Відень 2 Сьогодні отримав посилку від М. і приніс в 

рюкзаку додому / На радіо, яке чула М., 

точно не знали що саме згоріло у Відні — 

маленьке відділення Червоного хреста на 

іншій вулиці з невеликою кількістю поси-

лок з Голландії. Решта вціліла / Отримав 

велику металеву банку [Büchse]. Так довго 

чекав, а М. сподівалася, що Б. отримає її на 

свята. Коли її було відправлено? / Другу 

посилку, про яку писала М. — картонну 

коробку — поки не отримав / Дякує М. за 

все, що та робить для них / Мабуть, лист Б. 

авіапоштою М. отримала запізно, щоб відп-

равити посилку через де Конна / Від Далена 

давно жодних новин. Як він? Посилку від 

нього поки так і не отримав / У Відні дещо 

потепліло, але свій концерт 4 лютого мусив 

відкласти через вугільну кризу / На радіо 

Відня у лютому до дня народження Б., імо-

вірно виконають одну з симфоній [ор. 52, 

55], або перший ф-й концерт [ор. 16] / Дуже 

HGM-

368/c-09 
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хотів би приїхати з концертами в Голландію 

(Гааґа, Hilversum) під час великодніх свят, 

але проблеми з візою, валютою тощо. 

9 1947/02/19 Відень 2 Отримав другу посилку від М.. Дуже допомо-

гла в голодний час у Австрії, особливо „Po-

eder Analac“ (з молоком, цукром та вівсяними 

пластівцями) — солодко і поживно. Був би 

дуже вдячний, якби М. відправила ще / Мож-

ливо, на Великдень приїде з концертом до 

Голландії та зможе віддячити М. / Познайо-

мився з генеральним директором Равіцом 

[Rawitz], який обіцяв допомогти з поїздкою 

до Голландії, написати панові Клейн-Віґо 

[Martin Klein-Viggo] / Оскільки викладає у 

Консерваторії міста Відень, найкраще бути 

відсутнім під час великодніх канікул / Дуже 

радіє можливій поїздці та зустрічі з голланд-

ськими друзями / Передати або переслати 

поштою листа, що додається, Клейну-Віґо 

[дає адресу]. Відправив М. авіапоштою, щоб 

не гаяти час / Шкодує, що М. не бачить Дале-

на. Можливо, той би допоміг / Шкодує, що 

М. не може бути присутньою  у Відні на юві-

лейному концерті до 70-річчя Б. / Зима катас-

трофічна: довга і холодна. Багато людей хворі 

та померли. З нетерпінням очікують сонця, 

весни. Чув, що на півночі — в Англії та Гол-

ландії — не так холодно.  

HGM-

368/c-10 

10 1947/04 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

2 М. знову приємно здивувала посилкою / Чи 

отримала листа та ор. 65 — чотири п’єси 

для ф-но, які нещодавно опублікували у 

Відні? / У Відні був дует з Голландії: Боне-

нштінґль [Bohnenstingl] (ф-но) — Бом 

[Bohm
1
] (скр.). Оскільки один з них їхав до 

Голландії, віддав йому листа і музику, які 

той обіцяв передати М. в Гаазі. Більше жо-

дної звістки від них. Написати чи отримала 

/ «6 прелюдій», присвячені М. [ор. 66] відп-

равив видавцеві у Нью-Йорк. Звичайно, 

доведеться довго чекати, щоб дізнатися 

який за них запропонують гонорар та ін. / 

Один з друзів знайшов у музичних крамни-

цях Нью-Йорка деякі твори Б., які були 

просто передруковані, оскільки німецький 

видавець вважався ворогом. Сам Б. не має з 

того жодної вигоди, хіба що вони зацікав-

ляться його новими творами / Крім отрима-

них М. фортепіанних п’єс, 7 пісень (німець-

кий, французький та англійський тексти) 

[„Sternflug des Herzens, ор. 62] та 

4 скрипкові п’єси нещодавно надрукували у 

вид-ві Kliment [дає адресу у Відні]. Сказати 

про це співачкам та скрипалям, які знають 

HGM-

368/c-11 

                                                 
1
 Описка. Мова про скрипаля Яна Бома [Jan Bom]. 
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та люблять його музику / Ще раз дякує за 

надіслані речі, особливо панчохи / Питає, 

що робить М. влітку, чи залишиться в місті 

/ P.S.: Товариство Б. у Відні вже засновано.   

11 1947/05/23
1
 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

Р М. може послухати Другу симфонію Б. 

[ор. 55] у п’ятницю, 6 червня о 20:20 на 

радіо Відня / Просить передати цю звістку 

Далену і, якщо можна, Клейну-Віґо та ди-

ригентам, яких знає особисто / Дякує за 

лист М. від 9 травня та харчі / Чи отримала 

4 надруковані п’єси для ф-но [ор. 65]? / 

Буде вдячний М. за все [що запропонувала 

надіслати М. у листі 09 травня?]. Панчохи 

чудово пасують дружині / Із задоволенням 

приїхали б до М., але це вже, мабуть, немо-

жливо / Особисто знає голландського кон-

сула у Відні. Отримати гостьову візу прак-

тично неможливо, концертний ангажемент 

— довго і складно / Відпустка у Б. тільки в 

липні-серпні / Перемовини з американсь-

ким видавцем також займуть багато часу. 

Сьогодні все дуже довго і складно / Радіє, 

що М. та її мати здорові. 

HGM-

368/c-12 

12 1947/08/21 Відень 2 Дякує за отриману днями посилку від М. 

Дружина теж у захваті / М. не пише чи 

отримала нарешті 4 п’єси для ф-но [ор. 65], 

які Б. передав через піаніста Боненштінґля. 

Той до Голландії не поїхав, натомість поїхав 

його колега — скрипаль Бом [Bom]. Це дуже 

розізлило Б., адже поштою було б значно 

швидше / Сподівається, що М. добре відпо-

чила влітку / Б. з дружиною тільки 18 днів 

був на природі, біля [містечка] Мельк на 

Дунаї [Melk]. Було справді добре, навіть 

додаткові порції молока і масла. Довше по-

бути не змогли, бо всі кімнати були зарезер-

вовані заздалегідь. Приємний виняток, адже 

всюди жахливе харчування, а для Б. це голо-

вне. Через це мусив відмовитися від [відпо-

чинку в м.] Бад-Ґастайні, хоч ванни та гірсь-

ке повітря були б дуже корисними / Австрія 

— чудова земля, але подорожі через погане 

харчування зараз для Б. неможливі / Щодо 

Голландії, звісно, поїхав би з задоволенням, 

але це дуже складно — візи, авіаквиток у 

доларах і т.д. / Коли повернуться справжні 

мирні часи? / У них [в Австрії] все різко здо-

рожчало. Тремтить над кожною цигаркою: 

мало й дорого, а курить вже більше півсто-

ліття / Чи отримала М. друкований лист від 

Товариства Б. у Відні? Якщо потрібно ще 

для когось у Голландії, хто любить його 

музику — написати / Літо скоро завершить-

HGM-

368/c-13 

                                                 
1
 Ч. Ішіока датувала лист 13 травня 1947 року. 
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ся, і знову муситиме викладати в консерва-

торії. Задоволення з того мало. Краще б на-

писав третю симфонію. Відчуває її в собі, 

але бракує сил і наснаги писати, коли таке 

сумне життя / Чи бачила М. Далена? Той не 

писав Б. цілу вічність. Що з ним?  

13 1947/09/27 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

4 Надсилає кілька поштових марок для коле-

кції М. / Оскільки М. писала, що хотіла б 

стати членом Товариства Б., але не може 

надіслати членський внесок, він просто 

включив її у список. Після всього, що М. 

для нього зробила, соромно про щось іще 

говорити / Радий, що три зошити з музикою 

принесли М. стільки задоволення. Етюд 

e-moll дуже вдячний для виконання на пуб-

ліці. Наступна п’єса для лівої руки не така 

складна, як здається. Мусить за це себе по-

хвалити / Написав три концерти для ф-но. 

Перший ор. 16 B-dur дуже популярний — 

грали навіть в обох Америках та Австралії. 

Другий [ор. 28], для лівої руки, виконували 

однорукі піаністи Пауль Вітґенштайн та 

Рудольф Горн. Третій одночастинний з ве-

ликим оркестром та органом. Ноти першого 

і третього є у Далена / Деякі з 7 пісень 

[ор. 62] можна транспонувати для баритона. 

Камерний співак Ганс Дуган [Hans Duhan] у 

Відні виконав «Камінь» [ор. 62 № 4] у A-dur 

(на велику терцію нижче) / Скрипкові п’єси 

[ор. 63] технічно не складні, на відміну від 

сонати [ор. 26] та концерту [ор. 22] / Шко-

да, що М. не має нот скрипкової сонати — з 

хорошим скрипалем стала б хорошим но-

мером домашнього концерту. Все розпро-

дано, заледве врятував екземпляр для себе / 

Невже в її місті немає нічого з творів Б.? У 

нього ж стільки фортепіанних п’єс для ді-

тей, учнів, студентів! / Дякує за запрошення 

в гості на Різдво. Вірогідно, в цей час гра-

тиме на радіо Праги. Якщо буде хороше 

сполучення між Чехословаччиною та Гол-

ландією — приїде /  P.S.: Можливо, М. хо-

тіла б переписуватися французькою? 

Є.Б.: Передає вітання М. 

HGM-

368/c-14 

14 1947/11/19 Відень 2 Цей лист М. отримає через дружину Антона 

Дермоти [Anton Dermota], відомого камерно-

го тенора. Вони гостюватимуть в Голландії, 

можливо М. познайомиться з ним на концерті 

/ Дермота співатиме низку пісень на першому 

вечорі музики Б. 15 грудня / Після листа від 

М. написав Фліпсе авіапоштою і подякував за 

бажання виконати Другу симфонію [ор. 55]. 

Спитав чи хотів би запросити Б. виконати 

його Перший концерт [ор. 16] на концерті в 

Роттердамі та чи не допоможе влаштувати 

HGM-

368/c-15 
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ангажемент від Hilversum / Якщо матиме 

концерт в Kunstkring Гааґи або ще десь, 

зможе собі дозволити поїздку. Комфортна 

поїздка коштує дорогу, а іншу за таких об-

ставин не може собі дозволити / Поки від 

Фліпсе немає відповіді. Сказати йому при 

зустрічі, що Б. може вислати оркестровий 

матеріал / Після нового року Б. запросили 

виступити в Будапешті та Празі (фортепі-

анний концерт; на радіо соло— і камерний 

виступ) / Дуже хотів би приїхати в Голлан-

дію до М.. Сезон іще довгий. 

15 1947/11/24 Відень 1 [Товариство Б.]: Запрошення. У понеділок, 

1 грудня 1947 року о 17:30 в музичному 

салоні вид-ва Doblinger відбудеться зібран-

ня Т-ва Б. Порядок денний: 1) Останні тво-

ри проф. Б.; 2) Майбутній вечір музики Б. 

15 грудня та його програма; 3) Обмін квит-

ків на перенесені концерти; 4) Різне; 

5) фортепіанна лекція проф. Б. / Прохання 

приходити вчасно. 

HGM-

368/c-16 

16 1947/12/22 Відень 2 Чи отримала від віденського тенора Дермо-

ти лист, який Б. адресував Далену? На 

жаль, Дермота недовго був у Гаазі / Дякує 

за фото М. з її маленьким учнем / Радіє, що 

М. займається вокалом / Колискову [Wieg-

enlied] до сьогодні не написав — немає під-

ходящого тексту. Сподівається, що знайде і 

напише для М. / Який діапазон голосу М.? 

Сопрано, мецо чи альт? / Написав деякі нові 

пісні, які вже виконали у Відні. Все ще в 

рукописі / Надсилає програмку першого в 

цьому році вечору творів Б., який пройшов 

дуже успішно. Дермота прекрасно виконав 

пісні Б. і мусив повторювати на біс. Самого 

Б., незважаючи на довгу програму, на біс 

викликали 4 рази. Було багато публіки, всу-

переч скорому Різдву та браку грошей / 

Товариство Б. зробило дуже багато / Віден-

ська мецо-сопрано незабаром збирається 

виконати цілий концерт з вокальних творів 

Б.: «Сім поезій Верлена» [ор. 23] французь-

кою, 24 пісні німецькою та російською. Чи 

знайома М. з його ор. 23? / Нарешті отри-

мав звістку від видавця Simrock — твори, 

що нескінченну кількість років пролежали у 

них нарешті надрукують. Спочатку Три 

мазурки [ор. 64], потім Шість фортепіанних 

п’єс [ор. 61], потім сонату [ор. 60] і т.д. / Як 

пройшов домашній концерт з музики Б.? 

Дуже цікавить програма / Шкодує, що не 

могли бути на концертах один в одного / 

Другий концерт у Відні, можливо, буде з 

оркестром, незважаючи на значні витрати / 

Більше нічого не чув від Фліпсе, хоча писав 

HGM-

368/c-17 
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йому, що із задоволенням приїде до Гол-

ландії й дякує за плани виконати Другу 

симфонію [ор. 55], дозволити Б. бути соліс-

том у Першому концерті [ор. 16] та допомо-

гти з ангажементом від Hilversum. Буде 

задоволений, якщо відшкодують витрати на 

дорогу. Міг би негайно вислати йому орке-

стровий матеріал і правильну партитуру. 

Може М. з ним поговорить? Не хоче писати 

сам, якщо той не відповідає / Дякує за по-

силку, яка сьогодні прийшла, якраз до Різд-

ва / Вітання з новим 1948 роком / P.S.: Чи 

бачить вона Далена і Джоном Мостартом 

[John Mostaert]. Що з ними обома?    

17 1948/01/15 Відень 4 Щойно отримав чудову посилку від М. Дя-

кує за чудові продукти, адже Б. ненажера і 

гурман / Серед епіграм, які Б. іноді складає 

для розваги, є й про себе: «Ich bin Rossini 

Sorte, Und brauche Braten, Hühner, Torte» [Я 

на манер Россіні і потребую печеню (рос. — 

жаркое), курчатини й тортів]. Відомо, що 

найкращі свої мелодії Россіні написав після 

їжі, та й сам був чудовим кухаром / Дякує за 

програмку „Bortkiewicz-Middag“ [Середа Б.] 

/ 6 прелюдій, присвячені М., все ще в руко-

писі — продовжує перемовини з видавцем / 

У Відні зараз теж брак паперу / Численні 

композиції лежать у вид-ві Simrock, який 

готовий їх друкувати, але передача друкова-

них нот з та в Німеччину все ще заборонена. 

Її мусять невдовзі пом’якшити, тож з нетер-

пінням чекає на коректури звідти. Багато 

років втратив через клятих нацистів та війну 

/ Завдяки концерту у Відні з’явилося багато 

нових любителів його музики. Успіх конце-

рту вищий за будь-які очікування. Дермота 

чарівно виконав пісні. Обидва солісти ви-

кликалися на біс, а сам Б. зіграв аж чотири 

твори на біс / Планується другий концерт. 

На жаль, витрати на оркестр завеликі, хоча 

придумав чудову програму: симфонічна 

поема «Отелло» [ор. 19], фортепіанний кон-

церт [вірогідно, ор. 16] та Друга симфонія 

[ор. 55] / Незабаром гратиме свій концерт у 

Відні. Чи зможе М. почути? / Виступ на ра-

діо Праги 8 [d.M. — січня] відклали через 

затримку візи / Хоче написати Фліпсе ще 

раз. Було б чудово поїхати до Голландії вес-

ною, коли потепліє / Дякує за надіслані вірші 

[для тексту колискової?]. Сподобалися «Зці-

лення» [Genesung] та «Тихо будь!» [Sei still!]. 

Останній для пісні дещо задовгий / Із задово-

ленням відправив би М. екземпляр Балади 

ор. 44 [ор. 42?!], але у Відні неможливо ніде 

знайти, крім одного, що зберігається в Това-

HGM-

368/c-18 
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№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

ристві Б., і який забрати не може. З Німеччи-

ни від вид-ва Litolff (нині Peters) нічого отри-

мати неможливо / [Цитує уривок власної піс-

ні «Новий рік» — „Das neue Jahr“] / P.S.: До-

дає 10 різних поштових марок. 

18 1948/04/30 Відень 1

+

2 

[Товариство Б.]: Звіт про Друге зібрання 

Т-ва у Відні, 16 квітня 1948 року. Засідання 

розпочалося о 16:30 звітом Г. Анквіч-

Клеговена про діяльність Т-ва протягом 1947-

1948 років, концерт з творів Б. 15 грудня та 

інші виконання його музики за означений 

період, присвоєння Б. звання професора 

6 березня 1948 року та приз на Олімпійських 

іграх (за «Олімпійське скерцо») / Фінансовий 

звіт касира Крістіана Вольфа [Christian Wolff] 

/ Рішення про виготовлення [оркестрового] 

матеріалу віолончельного концерту [ор. 20], 

вартістю бл. 500 шилінґів / Засідання продо-

вжилося перевіркою фінансового звіту 

центральним інспектором Фріцем Фоґелем 

[Fritz Vogel] / Рішення про збільшення член-

ського внеску з 10 до 12 шилінґів було при-

йнято одноголосно / Рада директорів Т-ва 

була одноголосно переобрана у попередньо-

му складі. О 17:30 д-р Клеговен завершив 

засідання. Додаток: талони на оплату членсь-

ких внесків. 

HGM-

368/c-19 

19 1948/07/19 Бад-

Кляйнкірхгайм 

[Bad 

Kleinkirchheim], 

Австрія  

Р Вітає з висоти 1.100 метрів. У горах дуже 

гарно. Корисне гірське повітря, ванни та хар-

чування чудові. І дешевше, ніж в Бад-Ґастайн. 

Тут такі ж радіоактивні джерела, як і там / 

Іще у травні почувався погано, коли запису-

вав на радіо платівку в Будапешті. Після 

ін’єкції від лікаря полегшало, але ненадовго. 

Тепер лікар відправив сюди. Гірське повітря 

та спокій мусять привести в порядок стомлені 

нерви. Коли світить сонце — тут надзвичайно 

гарно. На жаль, сонця мало, погода холодна 

по всій Європі. Як у М.? / Ще 8 днів зали-

шиться тут з дружиною, потім повернуться 

до Відня / P.S.: На жаль, неможливо знайти 

листівку з [місцевим] пейзажем.  

HGM-

368/c-20 

20 1948/07/20 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

Р Сподівається, що М. з матір’ю почуваються 

добре і чудово провели час у Швенінґені, 

набралися сил на зиму / тільки природа 

зціляє людині душу і дозволяє почуватися 

добре після повернення до міста з його лю-

дьми й турботами / Відновив сили завдяки 

гірському повітрю, але все ще не почува-

ється добре. Лікар і друг Б. хотів зробити 

ін’єкції, але ліки присилають з-за кордону і 

дуже рідко. Зараз жахливо хворіти / Дру-

жина почувається добре і дякує за турботу / 

Із задоволенням приїхали б, але все ще за-

великі проблеми з валютою, дозволом на 

HGM-

368/c-21 
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№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

проїзд та ін. / Чи бачила Фліпсе? Може ще 

раз спитати в нього про Симфонію або 

«Олімпійське скерцо»?  

21 1948/09/23 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

Р Б. влітку поліпшив своє здоров’я, але у Відні 

на нього чекала неприємна звістка. Три роки 

Б. змушено викладав ф-но у консерваторії 

міста Відень, адже після війни втратив осно-

вний свій дохід — від видавців з Німеччини. 

Через дефіцити консерваторія скорочує ви-

кладачів. В т.ч. Б., адже він давно перетнув 

вікову межу (71, скоро 72 роки) / Пенсії не-

має / Хотів би емігрувати, адже фізично і 

духовно здоровий, прагне працювати / Не-

щодавно Б. відвідав викладач з Маніли (Фі-

ліппіни), де Б. дуже відомий. Приніс про-

грамку, де виконували фортепіанний кон-

церт [ор. 16]. Викладачу доручили купити 

всі фортепіанні твори, які зможе знайти у 

Відні, а також оркестровий матеріал Третьо-

го концерту [ор. 32] / Навіть в такій далекій 

країні його цінують. Якби не клімат і відда-

леність — поїхав би до Голландської Індії! 

HGM-

368/c-22 

22 1948/11/11 Відень 1

+

2

+

1 

[Товариство Б.]: Повідомлення про не-

сплату членського внеску Т-ва у розмірі 

12 шилінґів за 1948 рік. Крім того будуть 

вдячні за будь-які пожертви / Одразу після 

надходження оплати М. отримає членський 

квиток / Наперед дякують за вірність Т-ву. 

Додаток: талони на оплату членських внесків. 

Запрошення на концерт: 23 листопада о 

19:30 у Великій залі Musikverein. Герберт 

Зайтер [Herbert Seiter] серед іншого виконає 

світову прем’єру 6 прелюдій [ор. 66]. 

HGM-

368/c-23 

23 1948/12/16 Відень В [С.Б. і Є.Б.]: Бажають М. із матір’ю веселого 

Різдва та щасливого 1949 року. Вітають вежею 

собору св. Стефана, зображеною на листівці. 

HGM-

368/c-24 

24 1948/12/29 Відень В [С.Б. і Є.Б.]: [уривок з пісні “Das neue Jahr 

— Новий рік] / Бажають веселого та щасли-

вого нового 1949 року. 

HGM-

368/c-25 

25 н.д. 

[1949/04/ 

01–17]
1
 

 

? 

[Відень] 

В [Французькою
2
]: Б. із дружиною бажають 

М. гарної Пасхи із красивим гарячим сон-

цем. У Б. воно вже саме таке — і це велика 

розрада. Як і виконання композицій Б. у 

Відні, досить часто в концертах і на радіо / 

Шкода, що М. не може послухати радіо 

HGM-

368/c-08 

                                                 
1
 Ч. Ішіока припустила, що ця листівка була написана перед Великоднем 1947 р. 

(06 квітня). Однак згадане в тексті як вже діюче «Товариство Борткевича» було засноване 

лише 10 квітня 1947 р., тож імовірно, що мова йде про Пасху наступних, 1948-го 

(28 березня), або 1949 р. (17 квітня). Останній варіант підкріплюється змістом листа до 

Г. ван Далена від 14 грудня 1949 р., що містить аналогічну згадку про щомісячні концерти 

Товариства. Втім не виключено, що листівка написана в 1950 р.. 
2
 Переклад старшого викладача кафедри мов НМАУ ім. П. Чайковського, повнова-

жного перекладача з французької мови Наталії Набокової. 
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№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

Відня / Кожного першого понеділка місяця 

відбуваються концерти «Товариства Борт-

кевича» із чудовими виконавцями / У спо-

діванні одного разу побачитися у Б. або у 

М. з найкращими сердечними побажаннями 

матері М. 

26 1949/07/30 Gugging
1
 [Клос-

тернойбурґ/ 

Klosterneuburg] 

Niederösterreich 

Strandhotel 

Р Сподівається, що М. добре проводить літо / 

Пару тижнів живе тут зі своєю дружиною і 

сподівається залишитися в серпні / Поруч з 

Віднем, але дуже спокійно, чудове оточен-

ня, басейн, мало людей / Пора їм з дружи-

ною відновитися після всього, що пережили 

/ Чи бачить М. Далена? Що робить віроло-

мний друг, який ніколи не пише? 

HGM-

368/c-26 

27 1949/09/01 Відень 3 Перед поверненням до Відня знайшов гра-

мофон, щоб послухати платівку М.. Дякує 

за таку приємну несподіванку / За словами 

фахівців платівка трохи вигнулася через 

транспорт або спеку. Можливо, вона трохи 

затонка? Тим не менше, ясно почув кожну 

ноту / Хвалить виконання М. двох прелюдій 

з ор. 66, записаних на платівку. Коригує два 

місця у творах [з нотними прикладами від 

руки]. Можливо, невірно звучить через пла-

тівку. Рекомендує грати другу — ор. 66 № 3 

трохи швидше. Загалом дуже правильна 

інтерпретація. Існує російське rubato, яке не 

так легко зрозуміти представникам інших 

націй. Скажімо, Чайковського почали пра-

вильно грати лише після років формування 

традиції / І все ж, Менґельберґ, якого нещо-

давно слухав (5 симфонія [Чайковського] 

зовсім не сподобалася / Літо пройшло і ско-

ро розпочнеться сезон. Товариство Б. знову 

у перший понеділок кожного місяця влаш-

товуватиме вечори з творів Б. Початок 

3 жовтня з Тріо для скр., віол. і ф-но 

[ор. 38]. Завжди першокласні виконавці! / 

P.S.: Чи може М. послухати радіо Відня? 

HGM-

368/c-27 

28 1949/12/14 Відень 2 [На бланку Товариства Б.]: Оскільки пошта 

на Різдво запізнюється, вже сьогодні вітає з 

прийдешніми святами / Дружина неочікувано 

захворіла на депресію [Herzleiden]? Три тижні 

в шпиталі, зараз вдома. Чергове випробуван-

ня для Б. / Певну втіху приносить Товариство 

Б.. Нещодавно мали вісім музичних подій у 

віденському Künstlerhaus / Всі твори Б. будуть 

виконані по порядку, навіть оркестрові / Пуб-

ліка здивована побачити живого композитора-

мелодиста, романтика / На жаль, закордонні 

гастролі все ще дуже складно влаштувати / З 

німецькими видавцями все ще неможливий 

контакт, тож нові твори Б. так і лежать у 

HGM-

368/c-28 

                                                 
1
 Психіатрична лікарня у Нижній Австрії. 
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№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

Лейпцизі у Simrock, чекаючи коли потрап-

лять на музичний ринок / Старі композиції 

давно розпродані, іноді можна зустріти в анти-

кварних крамницях. Як і в Голландії, мабуть. 

29 1950/06/09 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

Р Дякує за лист М. / Дружина 7 тижнів про-

вела у психіатричній лікарні. Зараз вдома, 

але ще не до кінця одужала, отримує 

ін’єкції DOCA1. Їх виготовляють в Голлан-

дії і складно дістати у Відні / Радіє, що мати 

М. почуває себе краще / Австрію назвали 

найдешевшою країною в світі. Це через 

курс [австрійського] шилінґа. Влітку най-

кращий час для М. відвідати Відень. Радий 

буде привітати її в себе. Відень та місця 

навколо М. неодмінно дуже сподобаються. 

Тут дешевше, ніж у Зальцбурзі, де купа 

багатих приїжджих з Англії та Америки з 

міцною валютою / Чи чула по радіо [Відня] 

голландських піаністів Рафа [André 

de Raaff] і Схуте [Jacques Schutte]? Ті в чо-

тири руки виконали «Австрійську сюїту» 

[ор. 51] та російські танці [ор. 18]. Відвіда-

ли Б., збираються всюди грати його твори / 

Просить ще раз подумати над приїздом, 

згодом такої можливості може не бути. 

HGM-

368/c-29 

30 1950/12/22 ? [Відень] В Щойно повернувся з Ґрацу, вітає М. з ма-

тір’ю зі святами / Привітати також милу 

подругу М., яка відвідувала Б. / В Ґраці був 

успішний вечір музики Б. / Щасливий, що 

директору опери м. Ґрац так сподобалася 

опера «Акробати» [ор. 50], що обіцяв поду-

мати над її прем’єрною постановкою там.  

HGM-

368/c-30 

31 1950/12/27 ? [Цель-ам-Зе
2
 

(Zell am See), 

Австрія, округ 

Зальцбурґ] 

А Дякує за привітання зі святами / Дружина 

все ще не здорова / Його твори музичні 

продавці, певно, можуть замовити в Лейп-

цизі у вид-ва. 

HGM-

368/c-31 

3. Ганс Анквіч-Клеговен. Листи до Ганса Анквіча-Клеговена, засновника Товариства 

Борткевича та його першого голови, зберігаються у Віденській міській бібліотеці. Корис-

туючись широким кругозором Г. Клеговена та його знаннями мов, С. Борткевич у листах 

часто використовує окремі слова, фрази та цитати з літератури італійською, французькою 

та латинською мовами, про що буде повідомлятися у відповідних коментарях. 

№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

1 1940/07/ 

20–29
3
 

Бад Ішль 

 

А Є.Б.: Шкодує, що не зустрілася з К. та пані 

Штайнгойзль [Steinhäusl] / Дякує за прек-

расні квіти / Коли прийдуть знову? / Як 

здоров’я? / Вчора Б. мала чудову прогуля-

нку до Нуссензе [озеро Nussensee]. 

I.N.212.352 

                                                 
1
 Дезоксикортикостерона ацетат. 

2
 За поштовим штемпелем. 

3
 Дата на поштовому штемпелі «2…/7/40». 
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№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

2 1940/08/30 Бад Ішль А Дякує за фото та картки [або листівки] / Зби-

раються скоро повернутися до Відня / Погода 

жахлива. Від повернення [до Відня] утриму-

ють лише чудовий будинок та їжа
1
 [в Ішлі] / 

Сподівається скоро знову зустрітися у Відні. 

I.N.162.605 

3 1942/08/25 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

Р Не відпочивають влітку на природі через 

шлунок [голодні часи]. Як казав Байрон: 

«Поганий шлунок — найбільший ворог 

кохання». Б. каже: «Пустий шлунок — 

найбільший ворог задоволення» / Коли над 

світом панує Марс, мовчати мусять Пан, 

Церера, Діана, Венера та музи / Над всім 

нависла тінь голоду / Часто купається в 

Ґензегойфель [Gänsehäufel] та читає на 

лежаку свого старого улюбленого Артура 

Шопенгауера — про тупість та ницість 

людей. «Наймудріша людина з усіх» щедро 

наділяє Б. відрадою [Trost] та творенням 

[Erbauung — созиданием], вчить замість 

пошуку втіхи уникати поганого (єдиний 

позитив), а сьогодні це [погане] голод / [У 

відповідь на лист К.?]: Чув про Ґізелу 

[Gisela]
2
 — скандально!!!   

I.N.159.302 

4 1942/09/03 Кюб [Küb a.d. 

Semmeringbahn], 

Австрія,  

Villa Dinzl 

А Одна з «шанувальниць» [Verehrerin] після 

довгих пошуків знайшла пансіон. Якщо так 

піде й далі — повернуться «відгодованими» 

— подвійні порції, чудово приготовано, не-

збиране молоко. Чудова погода, прекрасне 

повітря. У великій кімнаті є піаніно — і до-

сить хороше. Виявляється, ще бувають чуде-

са / Коли К. повернеться додому? Може, 

відвідає Б. [у пансіоні]? Описує як добирати-

ся / P.S.: Їжа за попереднім замовленням. 

I.N.162.606 

5 1945/08/09 Відень 2 Сьогодні отримав листа К. від 3-го числа. 

Разом з дружиною висловлюють співчуття 

з приводу смерті матері К.. Нехай втішить, 

що вона дожила до поважного віку / Як 

часто нещастя не приходить одне, особли-

во в їхній тяжкий час! Незадовго до того К. 

втратив свою прекрасну колекцію, а потім, 

через тяжку роботу зашкодив здоров’ю. 

Якби транспорт і телефон працювали на-

лежним чином, приїхав би особисто, щоб 

потиснути руку [підтримати] особисто. 

Але зараз живуть як дикуни, без транспор-

тного сполучення / К. вдома чи кудись 

вибирається? / І не тільки це треба пережи-

ти. Несуть, мабуть, найтяжчий хрест у сві-

товій історії і продовжують жити тільки 

завдяки справжньому диву / Дякує за запит 

I.N.159.293 

                                                 
1
 Борткевич пише слово «їжа» [Essen] у вигляді ребуса, замінивши склад Es на ноту 

мі-бемоль.  
2
 Вірогідно, Ґізела Улен [Gisela Uhlen] — актриса, танцівниця і літератор. 
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К. [Щодо здоров’я Б.?]. 15 днів провели в 

шпиталі Кайзера Франца Йозефа і добре 

відновилися. Спокій, хороше харчування, 

ін’єкції. Головний лікар, прихильник музи-

ки Б., добре про це потурбувався. Цілий 

місяць було б ще краще, але і тим що є 

треба бути задоволеним / Останні концерти 

своїх московських колег ще встиг послуха-

ти. Видатні митці! Познайомився особисто 

і багато чого від них дізнався. На жаль, всі 

твори Б. всюди розкуплено, вид-ва ізольо-

вано, навіть сам майже нічого не має, тож 

не зміг нічого їм дати з собою. Випадково 

віолончеліст зміг знайти у крамниці віоло-

нчельний концерт [ор. 20]. Скрипкової 

сонати [ор. 26] ніде не було / Все ще жи-

вуть з невирішеними проблемами: 3 діри в 

стінах, віконні шиби тощо / Ще ніколи не 

переживав стільки гидкого, принизливого, 

неестетичного, аморального. Гірко, адже 

якщо в творах Б. є щось прекрасне, то це 

невимовні враження з пережитого та при-

роди. А сьогодні? Quousque tandem? [«Як 

довго?» цитата Цицерона]. 

6 1945/10/05 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

Р Дякує за обидві надіслані рецензії. Сам має 

ще одну, з газети Arbeiter-Zeitung від 

25 вересня, де L’A.[?] (псевдонім!) назвав Б. 

«позавчорашньою посередністю» / Б. напи-

сав головному редактору, що референт 

останнього [автор рецензії], здається, не 

знає, що Б.: 1) названий видатним компози-

тором у всіх музичних словниках; 2) що 

його фортепіанний концерт [ор. 16] з вели-

ким успіхом багато разів виконувався в 

Європі — у Gewandhaus (Фуртвенґлером), 

Франкфурті, Кельні, Берліні, Парижі, Мад-

риді, Відні і т.д. — а також, по всьому світу: 

Австралії, Північній та Південній Америках 

/ Після того, як він зазнав утисків від нацис-

тів, які викреслили його твори з програм, 

дивно, що зараз його критикують як ніколи 

в житті / Такі курйози можуть лише зашко-

дити газеті, тож Б. сподівається, що редак-

тор відреагує і назве ім’я критика / Що ска-

же К. на цю безтілесну підлість? 

I.N.159.298 

7 1945/12/08 Відень, 

Blechturmgasse 

1/5 

Р Дякує за люб’язну уважність / Радіє, що К. 

тепер директор бібліотеки, сподівається 

скоро туди потрапити / Пише з ванної кім-

нати, куди вони сховалися, бо вона мале-

нька і трохи прогрівається від гасової лам-

пи (!). Інші кімнати використовувати не-

можливо, роялю не торкався. Вже зараз! А 

що зігріватиме далі? / Життя все більш 

страшне і безнадійне / У консерваторії ви-

кладає при 4 градусах тепла, а скоро, пев-

I.N.159.301 
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но, буде менше! / Від закордонних друзів 

усе ще жодної звістки / Нещодавно отри-

мав чудового зворушливого листа від од-

ного американського офіцера з Лінца. Там 

він почув на концерті та по радіо однору-

кого піаніста Горна [Rudolph Horn], який 

виконував Фортепіанний концерт [№ 2 

ор.28] та низку п'єс, і був захоплений. За-

раз він їде у відпустку в США, але в берез-

ні повернеться. У США він збирається 

зробити Б. велику «пропаганду» і завербу-

вати прихильників його музики / Проблиск 

надії, що через нього зможе отримати ан-

гажемент та візу. Але вже не вірить у щас-

тя, скоріше він уже Moriturus [лат. — той, 

що йде на смерть]. 

8 1947/12/31 Відень А Цитує уривок зі своєї пісні «Новий рік»
1
 / 

Бажає щасливого нового 1948 року. 

I.N.159.299 

9 1948/07/10 Бад Кляйн-

кірхгайм,  

Kurhaus Bonacher 

Р Вітання з висоти 1100 метрів. Чудовий гірсь-

кий пейзаж та справжня насолода від гірсь-

кого повітря. На курорті чудовий готель, 

різноманітне харчування. Радіоактивні ванни 

приємні та зміцнюють / Все було б ідеально, 

якби не огидна погода. Десятиліттями тут не 

було так мало сонця. Втім, кілька сонячних 

днів були прекрасними, тож сподіваються на 

покращення. Так само, як все — ніщо без 

здоров’я, так найпрекрасніша природа для Б. 

негарна без сонця. Як мідна гравюра замість 

різнокольорового олійного живопису. Як лик 

гарної дівчини, що сидить похнюпившись із 

пригніченими очима, бліда, збентежена. Але 

варто засвітити сонцю — і вона оживає: смі-

ється, очі променяться, вона прекрасна і зча-

ровує все [навкруги]. Тож: „Ridete puellae, 

ridete!“ [«Смійтеся дівчата, смійтеся!» — 

лат.] (згадав Артура Шопенгауера
2
) / У старі 

добрі часи негайно поїхав би до Італії, але 

сьогодні це неможливо. Єдина втіха — 

приймати ванни, яких він так потребує / Ба-

жає К. від усього серця кращого літа. 

I.N.159.297 

10 1948/07/22 Бад Кляйн-

кірхгайм,  

Kurhaus Bonacher 

4 Дякує за лист і вкладення [гроші?] / [На 

запитання К. про радіо]: Незадовго до 

від’їзду [на курорт] 30 червня до Б. зателе-

фонував музичний керівник радіо Rot-

Weiss
3
 проф. Мелікбар [Melicbar?] і спитав, 

чи не хотів би Б. виконати у них свої тво-

I.N.159.296 

                                                 
1
 Див. також лист до Г. Мюлголланд від 15 січня 1948 року. 

2
 А. Шопенгауер у своїй книзі «Parerga і Paralipomena», Том 2 «Paralipomena», роз-

діл 19, параграф 208 пише: «Що для гарної місцевості промінь сонця, який раптово визир-

нув з-за хмар, те для прекрасного обличчя — поява сміху. Тож ridete, puellae, ridete!» 
3
 RWR (Rot-Weiß-Rot) — австрійська післявоєнна (1945-1955) радіостанція під на-

глядом американської окупаційної влади. 
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ри. Через його від’їзд на курорт виступ 

відклали на осінь / Щодо „Puellae“
1
 [дівчат] 

після дружнього побажання К. навряд чи 

щось зміниться. Для цього немає ані ба-

жання, ні можливості. Чи не здається К., 

що чим гірший час, тим огидніші (навіть 

зовні) люди? Вони стали на диво нецікаві, 

обивательські, неосвічені, до того ж неза-

лежно від статі / Високоосвічені люди ста-

рої генерації [Gesellschaft] збідніли, їх від-

тіснили та пригноблюють. «Пролетарі всіх 

країн» майже об’єдналися!!! / За поганої 

погоди відчували себе з дружиною особли-

во ізольованими та самотніми. Однак зре-

штою знайшли одного пана, дуже цікавого 

і навіть їх співвітчизника — в минулому 

поміщика Курської губернії, що межувала 

з їх Харківською. Той всі ці роки жив тут, в 

самотньому «гнізді» та заробляв на життя 

перекладом. Як бас іноді співав у Клаґен-

фуртській опері. Звичайно, вони багато 

говорять про старі добрі часи і [перед ни-

ми] «постають духи минулого» / Щоб по-

вернутися до пригод [Intermezzo] а-ля Ґете 

(дивитися Карлсбадську Елегію
2
) — niente 

[ніколи –італ.]! При цьому згадує невелич-

ку історію в Бад Ішлі 1941 року. Тоді ще 

був живий такса Зепперль. Під час ранко-

вої прогулянки з ним Б. присів на лавці, 

щоб послухати концерт на відкритому по-

вітрі, а пес сидів біля ніг. Раптово 

з’явилася висока пишна дівчина «як карти-

нка» і сіла поруч. Пес поклав голову їй на 

ноги, а Б. скориставшись випадком сказав: 

«Перепрошую за мого пса, він має слаб-

кість до гарних жінок. Як, втім, і його гос-

подар». Дівчина погладила пса і відповіла, 

що той їй зовсім не заважає. Так розпоча-

лося знайомство Б. з пані Лотте Візе [Lotte 

Wiese] з Кеніґзберґа. Б., скориставшись 

нагодою написав свою, «Ішльську елегію». 

[Цитує вірш німецькою] / Вона жила з ба-

тьком у готелі біля пошти. Одна схильна 

до романтики знайома Б. генеральша пере-

дала вірші їй. На жаль, Візе мусили скоро 

їхати. Навіть не уявляє, що вони пережили, 

або й досі змушені переживати на півночі у 

жахливі [воєнні] часи. 

[Продовження листа після розділової 

                                                 
1
 Див. попередній лист від 10 липня 1948 року.  

2
 Імовірно, мається на увазі «Марієнбадська елегія» поезія Й. Ґете та однойменна 

новела С. Цвайґа — історія кохання 70-річного Ґете до 19-річної Ульріки фон Левецов 

[Ulricke von Levetzow]. 
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риски, можливо, написане дещо пізніше за 

попередній текст]: Радіє сонцю, яке не лише 

сяє в «coelo sereno» [безхмарному небі — 

лат.], але й зігріває, аж навіть горить / До 

того довго були тужливі, холодні, огидні дні, 

потім дощило. Зараз, схоже, найгірше розіг-

нало вітром, але чи надовго? / Так чи інакше, 

залишаться тут до 1 серпня, щоб (сподіваєть-

ся, успішно) завершити курс лікування / Ще 

у травні, коли грав на радіо в Будапешті, мав 

дивні емоційні розлади, запаморочення, ніби 

після безсонної ночі. Після кількох ін’єкцій 

все знову стало добре / Згодом розпочалися 

виснажливі дні, уроки ф-но, ф-ні конкурси. 

Б. не може переносити багато музики, а тут 

така катова діяльність! Приступи [хвороби] 

відновилися. Доктор Здрагал [Zdrahal] про-

писав гірське повітря та спокій. Справді, 

невдовзі відчув себе краще, незважаючи на 

доволі похмуру погоду. Як син Півдня, Б. не 

може переносити різких змін / Доктор Фо-

ґель [Fritz Vogel], l’amico [друг — італ.] 

Фріц, провів з ними три дні. Дивовижно, але 

як той і обіцяв, він приніс із собою три дні 

сонця і свою сонячну веселу натуру. Щойно 

він поїхав, повернулися похмурі зловісні 

хмари / Сподівається, що після страйку К. 

поїде до Венеції. Просить передати привіт 

Слов’янській набережній [Riva degli 

Schiavoni], мосту Ріальто [Ponte di Rialto], 

палаццо і кафедральному собору [Duomo], як 

і всім прекрасним puellae italiane [італійсь-

ким дівчатам], яких зустріне. Сам Б. вже 

навряд колись туди повернеться / Цитує 

французькою передсмертні слова принца 

де Лінь [Prince de Ligne], який шкодує, що не 

відвідав різні країни / Бажає К. та його дру-

жині якомога приємнішого літа. 

11 н.д. 

[1949/05
1
] 

? 

(Відень) 

1 [Олівцем]: Пані Левко-Антош співатиме 6 

пісень у наступній послідовності: 

1) Vorfrühling (J. Bubl); 2) Nirvana (Fedorow — 

Deutsch v. Komponisten); 3) Traumbild in den 

Bergen; 4) Ruinen; 5) Wiedersehen; 6) Rosen 

und Zypressen (G. Körber) / Додає перших два 

тексти. Пані Кербер надішле решту чотири 

сьогодні / настройка роялю в понеділок вранці. 

I.N.159.305 

12 1949/08/20 Відень 3 Дякує за вітання з Ґрундльзе [Grundlsee — 

Австрія]. Пише у відповідь, сподіваючись 

на удачу, адже не знає назви вілли, де зу-

пинився К. / Після скарг на сонце і тепло Б. 

I.N.159.294 

                                                 
1
 О. Левко-Антош виконувала із С. Борткевичем пісні на слова Ґ. Кербер у травні 

1949 року. (див.: Grete-Körber-Abend // Wiener Zeitung. Nr. 109. 10. Mai 1949. S. 4). Втім не 

виключено, що мова про інший, наразі невідомий виступ вказаних музикантів. 
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втратив будь-яку витримку і втік до Відня. 

Жахливе, страшне літо! / К. як австрієць, 

мабуть, звик до таких сюрпризів, але Б. як 

людина Півдня дуже страждає душевно і 

навіть тілесно (піднімається температура) / 

Ingrata Fortuna! Ingratissima [Невдячна, ду-

же невдячна доля — італ.]! З одного боку 

ідеальні умови (красиво і дешево), а з іншо-

го — на рідкість погана погода (що настіль-

ки мало пасує всьому іншому, як сам Б. 

сьогоднішньому часу) / Чи передав К. amico 

Фріц [Фоґель] комічно-трагічного листа 

[Epistal — грец.?] Б. у стилі Горація [Horaius 

Plautus]? З того часу стало значно гірше і 

холодніше / Синоптики лиш кажуть, що «di 

doman non e certezza» [майбутнє не визна-

чене — італ.], як Лоренцо Медічі у вірші. 

[Цитує вірш італійською
1
 та власний німе-

цький переклад] / Як подобається К. перек-

лад? / Якщо К. залишатиметься на Lago di 

Grunde [озері Ґрунде — італ. переклад назви 

Grundlsee], Б. приїде, за умови, що Феб-

Аполлон зігріє гарячими променями без-

хмарне небо / Сам однак «lasciato ogni 

speranza
2
» [втратив будь-яку надію — італ.] 

/ [Цитує власний вірш, що лиш музика вті-

шає] / [Підпис]: Сандро Боттічеллі [Перші 

букви підкреслено Б. як його власні ініціа-

ли] / P.S. [італійською]: Сердечні вітання 

синьйорині Гермі Шмідт [Herma Schmidt]  

13 1950/08/19 Відень 3 З вдячністю отримав прекрасну картку від 

К. з Зальцкамерґута / Радіє, що, за словами 

«amico Фріца» [Фоґеля], К. насолоджується 

у прекрасних променях сонця в повній мірі 

розкішної природи у тихому спокої; procul 

negotiis! [«подалі від справ» — цитата Го-

рація] / Не так як Б., приречений залиши-

тися весь прекрасний сезон intra muros [у 

стінах] гамірного та «сморідного» міста, 

змушений обійтися без сільської природи 

та спокою, які він так любить, за винятком 

короткої втечі у найближчі околиці Відня. 

„Entbehren sollst du, sollst entbehren”! 

[«Зректися мусиш (своїх бажань), мусиш 

зректися» — цитата Ґете]. Мусить співати 

стару пісню знов і знов (надто часто в сво-

єму житті!). І ще востаннє у своєму віці / 

Чи знає К. вірш Лоренцо Медічі
3
?  

I.N.159.295 

                                                 
1
 Див. наступний лист. 

2
 Неточна цитата слів, написаних на воротах пекла у «Божественій комедії» Данте 

Аліґ’єрі: «Lasciate ogni speranza, voi ch`entrate». 
3
 Тріумф Вакха та Аріадни ["Trionfo di Bacco e Arianna"]. Дивне питання, врахову-

ючи, що Б. цитував цей самий вірш у попередньому листі. 
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№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

Quant’è bella giovinezza, 

che si fugge tuttavia! 

chi vuol esser lieto, sia: 

di doman non c’è certezza. 

[Як прекрасна молодість, 

Яка, проте, щезає! 

Хто хоче бути щасливим, пам'ятай: 

у завтра немає певності] 

Про giovinezza [молодість] зараз немає й 

мови. Esser lieto [бути щасливим] у Б. так 

само мало приводів. Залишається certezza 

[певність, визначеність] — кінець, або 

краще сказати, подорож до «тієї країни, з 

якої не повертався ще жоден мандрівник», 

як казав Шекспір. Це тому, що навряд чи 

хто захоче повертатися в цю юдоль сліз. 

Особливо сьогоднішню! Що б сказав на це 

великий Артур [Шопенгауер], який жив у 

значно щасливіший період світової істо-

рії?! Тупість і злість людей, які той так 

натхненно викривав, тільки зросли. Зараз 

дісталися найнижчої точки колеса історії, 

яке постійно обертається. Можливо, їхні 

нащадки, якщо виживуть, досягнуть під-

йому / [Цитує вірш німецькою] / Співчуття, 

якого не знає природа, і яке стало особли-

вим, навіть містичним пріоритетом людей, 

здається, зовсім зникло. Поєднані з інерт-

ністю та тупістю черні, злість та егоїзм, у 

результаті, єдині правителі пекла на землі, 

яке не поступається Данте, але, на щастя, 

не триває вічно, натомість припиняється 

смертю на Gaudium [радість — лат.] кож-

ного, хто залишає цей „le pire des mondes 

possibles“ [«Найгірший з можливих світів»
1
 

— франц.] / Хтось сказав: „Se plaindre est 

bête, se faire plaindre — misérable“ [«скар-

житися — безглуздо, «робити скарги» — 

жалюгідно» — франц.]. Щодо особистих 

негараздів, хотів би тільки коротко зазна-

чити, що стан здоров’я його бідної дружи-

ни лише трохи покращився / Навіть звич-

ний «гумор шибеника
2
» [Galgenhumor] 

полишив Б. / Тим не менше, написав три 

нових етюди для ф-но [імовірно, три номе-

ри з ор. 70], сподівається, досить вдалі. 

При такому стані речей, навіть «подвиг»! / 

Для великого твору, як третя симфонія, яку 

планував, мусить статися чудо. [Для цього] 

                                                 
1
 Відсилка до есе А. Шопенгауера «Про нікчемність і прикрощі життя» [Von der 

Nichtigkeit und dem Leiden des Lebens] 
2
 «Шибеник» у прямому значенні слова — людина, яку стратять на шибениці. Фак-

тично, мається на увазі «чорний гумор» 
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№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

має знову відвідати прекрасну Італію, або 

стару Батьківщину / Іще має бажання бути 

похованим десь на своєму улюбленому 

середземноморському узбережжі. Бажання, 

яке теж залишиться несповненим. 

14 1952/07/22 Вармбад-

Філлах  

[Warmbad-

Villach], Філ-

лах, Австрія 

А Сердечні вітання К. та його дружині з прекра-

сного Півдня / Санаторій чудовий, обслуго-

вування першокласне, лікувальні ванни від-

мінні / Тут також живуть і приймають ванни 

др. Маркс [Joseph? Marx] та Рауль Аслан 

[Raoul Aslan] / Бажає приємного літа К. 

I.N.159.300 

4. Йозеф Маркс. Композитор та музичний критик. Листи зберігаються в Австрійській 

національній бібліотеці. 

№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

1 1924/05/17 Відень,  

Albertgasse 10, 

Tür 12a 

1 Щойно отримав від видавця свої нові 

12 етюдів [ор. 29]. Оскільки М. цікавився 

новинками фортепіанної творчості Б., він 

вирішив відправити М. екземпляр. 

806/44-1 

2 1929/03/22 Відень, 

Відень, Schloss 

Schönbrunn bei 

Oberst Weithner 

2 Коли Б. у 1922 р. переїхав з Константинополя 

до Відня і відвідав М. в Академії, той порадив 

звернутися щодо посади в Академії / Вже че-

рез два роки Б. отримав австрійське громадян-

ство і знову спробував отримати місце викла-

дача Вищої школи чи Академії, на яке розра-

ховував будучи відомим фортепіанним педа-

гогом, піаністом та фортепіанним композито-

ром / На жаль, всі спроби не увінчалися успі-

хом, що особливо болісно зараз, коли має 

фінансові труднощі / Був би дуже вдячний, 

якби М. своєю рекомендацією допоміг Б. 

обійняти відповідне місце. 

806/44-2 

3 1934/09/21 Баден-під-

Віднем, Andreas 

Hofer Zeile 21 

2 Оскільки випадково дізнався від свого колеги 

Яро Шміда, що в Константинополі (Стамбулі) 

є місця викладачів скрипки та фортепіано, 

просить у М. [письмову] рекомендацію / У 

1921-1922 роках грав там багато концертів 

фортепіанної та камерної музики. Мав багато 

учнів, але греки та вірмени залишили місто 

після втрати влади султаном. Тим не менше, 

його ім’я все ще добре відоме серед турок / 

Дуже рекомендує М. пана Шміда. Він відомий 

скрипаль школи Шевчика / Вони разом зігра-

ли концерт на радіо і так добре підходять один 

одному, що Б. не сумнівається в успішності 

школи та концертів на далекому півдні. 

806/44-3 

4 1935/03/28 Відень,  

Starhembergasse 

39,  

Tür 20 

1 30 березня, в суботу, о 22:20 на Ravag [радіо 

Відня] відбудеться прем’єра симфонії Б. 

[ор. 52]. Віденський симфонічний оркестр, 

диригент Р. Ніліус / Особливо радітиме, якщо 

М. послухає його симфонію по радіо. 

806/44-4 

5 1947/03/20 Відень, Blech-

turmgasse 1/5 

1 Прочитав статтю М. у „Wiener Zeitung“ від 

16-го [березня]. Дякує за обговорення свят-

806/44-6 
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№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

кування 70-річчя Б. у [вид-ві] Doblinger / Ци-

тує власну епіграму про критиків, що не ма-

ють музичного таланту. Тож особливо приє-

мно отримати похвалу від такого відомого 

митця як М. / Бажає М. наснаги до створення 

нових видатних творів. 

5. Еміль Печніґ. Австрійський музичний діяч, критик і видавець журналу. Лист зберіга-

ється в Австрійській національній бібліотеці. 

Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

н.д. 

[1927/ 

05-06]
1
 

Відень, 

Hauptstrasse 

40 

1 Вирішив подякувати за інтерес П. до Вечору музики 

Б. [30 квітня 1927]. Радіє, що П. згадає про його 

концерт [виступ], адже сам часто з цікавістю читає 

новини П. про Відень у „Z.f.M.“ [Zeitschrift für Musik 

— Музичний журнал]. 

F77. 

Petschnig.28 

6. Карл Мюллер. Листи зберігаються в Австрійській національній бібліотеці. 

№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

1 1952/10/02 Відень, Blech-

turmgasse 1/5 

Р М. збирався у вересні повідомити Б. 

щодо подальших справ / Якщо М. зби-

рається відвідати Б., краще перед тим 

зателефонувати [дає номер телефону] 

F39. Mueller. 

14 

2 1952/10/14 Відень, Blech-

turmgasse 1/5 

Р М. не відповів на листівку, відправлену 

Б. 8 днів тому. Можливо, М. не отри-

мав її? / Просить зателефонувати Б. і 

розповісти про подальші справи / Б. 

дуже стурбований долею своєї Автобі-

ографії, яку він дав М. в червні й не 

розуміє мовчанки останнього. 

F39. Mueller. 

14 

7. Вальтер Фрікерт. Німецький композитор, педагог та музичний критик. Листи зберіга-

ються в Саксонській земельній бібліотеці в Дрездені. 

№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

1 1933/03/06 Берлін, Bors-

tellsttrasse 18 

 Знайшов листівку Ф. після повернення до 

Берліна з подорожі / Дуже радіє запрошен-

ню від Ф. виступити на радіо / Просить на-

писати де і коли на радіо буде грати Ф., щоб 

спробувати його послухати / Ор. 48 [«У 

такті на ¾»] — останній надрукований твір 

Б. / Написав оперу [ор. 50], яку взяли до 

виконання у Відні. Чи ще у травні — непев-

но, скоріше на початку осіннього сезону. 

Mscr.Dresd. 

App.2088-194 

2 1936/09/19 Відень, Blech-

turmgasse 1 

Tür 5 

Z.Z. Баден-

під-Віднем, 

Marchetstras-

se 47 

1 Дякує Ф. за надіслані його 25 вправ для 

ф-но у п’ять пальців. Відмінні для розвитку 

пальцевої техніки — особливо четвертого 

та п’ятого пальців. Порадить їх піаністам, 

що відстають в техніці / Радіє, що у Ф. все 

добре, і що той дає своїм учням твори Б. для 

дітей: опуси 14, 21, 30 і 39.  

Mscr.Dresd. 

App.2088-195 

                                                 
1
 Між згаданими концертом та відгуком на нього. 
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8. Ліна Лоос. Австрійська актриса та фейлетоністка. Картка зберігається в бібліотеці Ін-

ституту медіакультури та театру (м. Кельн, Німеччина). 

Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

1948/07/19 Кляйнкірхгайм Р З висоти 1100 метрів шле привіт Л. та панові 

доктору. Гірський ландшафт тут дуже гарний, 

санаторій як готель — прекрасний, харчуван-

ня відмінне та різноманітне. Дають додатково 

молоко, масло і т.д. Все значно дешевше, ніж 

в Ґастайні [Gastein]. До того ж, майже такі 

самі радіоактивні джерела, звісно, трохи сла-

бші, [але] для багатьох хвороб — просто те 

що треба. Коротше, ідеальне місце для віднов-

лення і лікування за хорошої погоди / На жаль, 

погода, як і всюди погана. Коли світить і гріє 

сонце, тут прекрасно, може порадити цей са-

наторій кожному своєму другові, який шука-

тиме сільського спокою, хорошу ціну та від-

новлення / Кількох милих, освічених людей 

час від часу [Б. тут] бракує. На жаль, зараз 

такими стають досить рідко, куди не глянь / 

Сам Ґете сказав Екерману
1
, що довге перебу-

вання на купальних курортах може бути не-

стерпно нудним без маленького «кохання» 

[Liebschaft — любовний зв’язок, стосунки] 

(дивитися Карлсбадську елегію
2
 [Karlsbader 

Elegie]). Зараз не має для цього ні бажання, ні 

можливості / Чи не здається Л., що чим пот-

ворніший час, тим потворнішими стають лю-

ди (навіть зовні)? / Бажає хорошого літа. 

Au 1027 

9. Авґуст Вайс. Австрійський композитор. Листи зберігаються в Берлінській державній 

бібліотеці. 

№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

1 1909/10/06 Берлін, 

Steglitzer-

strasse 30/31 

1 Після повернення з літньої мандрівки 

знайшов кілька днів тому лист В. та 

4 зошити його фортепіанних творів. Дя-

кує за лист і цікаві твори / Звісно, Б. буде 

радий візитові В. при нагоді. Просить 

заздалегідь про нього повідомити. 

Mus. ep. 

Bortkiewicz, 

S. 2 

2 1909/10/08 Берлін, 

Steglitzer-

strasse 30/31 

Р Якщо В. зручно, Б. чекатиме на нього 

наступної неділі, 10-го числа о 12 годині. 

Mus. ep. Bort-

kiewicz, S. 2 

10. Лінда Зайферт. Донька інспектора Лейпцизької консерваторії. Лист зберігається в 

Берлінській державній бібліотеці. 

Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

1905/02/08 Берлін Р Буде дуже втішений, якщо З. напише в який 

день, о котрій годині, хвилині, секунді, на 

Mus. ep. Bort-

kiewicz, S. 1 

                                                 
1
 Йоганн Петер Екерман [Johann Peter Eckermann] — німецький поет і літератор, 

друг та секретар Й. Ґете, дослідник творчості останнього. 
2
 Див. коментар до листа Г. Анквіч-Клеговену від 22 липня 1948 року. 
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Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

який вокзал, в який готель, в якому настрої 

тощо приїде Майстер [Альфред Райзенауер] 

до Берліна на свій Вечір фортепіанної музи-

ки 14-го числа
1
 / Спитати його особисто!!! / 

Чи захоче він побачитися з Б. перед концер-

том?!!!! / Цілує ручку. 

11. Анна Кароліна. Бразильська піаністка. Лист опубліковано в газетах Jornal do Brasil 

(31/05/1933) і A Gazeta (18/09/1933) португальською мовою (імовірно, в перекладі 

А. Кароліни). 

Дата Адреса Зміст 

1933/01/23 Берлін, Südende, 

Borstellstrasse 18  

 

Дякує за лист, програму сольного концерту А.-К., дякує крити-

кам, вітає з успіхом. Просить і надалі присилати програми її 

концертів, де щасливий буде бачити своє ім’я / Просить надісла-

ти список його композицій, що продаються в музичних крамни-

цях Ріо-де-Жанейро, щоб видавці могли додати те, чого бракує / 

Попросить видавців надати ноти своїх творів для А.-К. / Чи чула 

виступ піаніста А. Паласіоса, який через успіх мусив двічі по-

вторити ф-й концерт № 1 Б. [ор. 16]? / Дуже хотів би 2-3 роки 

провести у Бразилії, просить поговорити з директором консерва-

торії щодо працевлаштування Б. / Коли в Бразилії починається 

навчальний рік та концертний сезон? 

12. Німецькі видавництва. Листи С. Борткевича до різних німецьких видавництв (на-

йменування розміщено у квадратних дужках) зберігаються в Саксонському державному 

архіві (м. Лейпциг), за винятком листа до Bote und Bock, який є частиною зібрання Гербе-

рта Адама (Sammlung Herbert Adam), що знаходиться в Берлінській державній бібліотеці. 

№ Дата Адреса Ст. Зміст Шифр 

1 1906/05/10 Берлін, Steglitzer-

strasse 31 

2 [Breitkopf und Härtel]: Додає до лис-

та рецензії на свій фортепіанний кон-

церт [ор. 1], прем’єра якого відбулася 

в Берліні 2 квітня [1906 року]. Дуже 

хотів би надрукувати його у цьому 

вид-ві. За бажання поквапиться пере-

дати партитуру. 

[Підпис]: С.Б., викладач консерваторії 

Кліндворт-Шарвенка. 

21081-5184 

2 1907/02/09 Берлін, Steglitzer-

strasse 30/31 

2 [C. F. Peters]: Вид-во відоме своїми 

виданнями класичної музики / Додає 

для ознайомлення власну транскрип-

цію Бетховенських варіацій для трьох 

інструментів: скрипки, альта і віолон-

челі / Для вид-ва, певно, не складно 

надати цей твір до виконання трьом 

хорошим музикантам, адже тільки при 

прослуховуванні можна правильно 

оцінити транскрипцію / Літератури 

для трьох струнних інструментів дуже 

мало. Вірить, що ця обробка буде од-

21070-293 

                                                 
1
 На 14 лютого 1905 року був запланований перший з трьох сольних концертів під-

ряд у Берліні (Див.: Berliner Tageblatt und Handels Zeitung. 02. Februar 1905. S. 11) 
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наково корисною як концертуючим 

митцям, так і для учнівських вправ 

ансамблевого виконавства (напри-

клад, у консерваторії Кліндворт-

Шарвенка, де Б. викладає). 

3 1907/04/02 Берлін, Steglitzer-

strasse 30/31 

3 [C. F. Peters]: Приблизно 7 місяців 

тому відправив до вид-ва свою оброб-

ку пісні «Одаліски» Ґріґа. Вид-во пове-

рнуло рукопис із дописом, що приймає 

обробки лише у разі схвалення від 

композитора [автора оригінального 

твору], або отримані безпосередньо від 

нього / Ґріґ, під час кількаденного пе-

ребування в Берліні, переглянув руко-

пис і, як можна побачити в кінці листа, 

чітко виразив свою думку в письмовій 

формі / Надсилає вид-ву рукопис тран-

скрипції й очікує в зв’язку з цим на 

остаточну відповідь / Просить також 

сказати чи зацікавлене вид-во у терце-

тах (жіночі голоси) з фортепіанним 

супроводом і чи потрібно Б. надіслати 

свої композиції такого типу. 

[Допис іншим почерком (Едвард 

Ґріґ?), імовірно, олівцем]: Схвалення 

манускрипту Б. [точний текст напівза-

тертий і малорозбірливий] 

21070-293 

4 1913/12/05 Берлін, Steglitzer-

strasse 30/31 

- [C. F. Peters?
1
]: Оскільки завершив 

нову композицію — вісім п’єс для 

ф-но [ор. 17] — вирішив запитати чи 

купить вид-во цей твір [для друку]. 

21070-5265 

5 1928/10/10 Відень, Schloss 

Schönbrunn 

1 [Bote und Bock]: Вирішив запитати чи 

вид-во бажає купити низку компози-

цій. Серед них твори для ф-но соло, 

камерна музика, для скрипки, віолон-

челі соло та оркестру. 

N.Mus.Nach

l. 141,52; 

130 

 

6 1939/05/25 Відень 1 [D. Rahter — A. Benjamin]: Радіє 

повідомленню про друк фіналу своєї 

балетної сюїти [ор. 37] / Відповіді 

щодо «Радісної сюїти» [ор. 57] мусив 

чекати довше, ніж обіцяв 

др. Сікорський [Sikorsky Verlag] / 

Оскільки вид-во тепер бажає придбати 

сюїту [ор. 57], надсилає транскрипцію 

для клавіру / «Австрійська сюїта» для 

струнного оркестру [ор. 51] зараз у 

друці й незабаром з’явиться у Univer-

sal Edition одразу у двох виданнях: для 

оркестру і для ф-но / Пропонує ціну 

100 райхсмарок за номер / Вид-во 

21064-066 

                                                 
1
 Б. звертається не до видавництва з назвою, а до «доктора», очевидно, власника 

вид-ва. За твердженням Саксонського державного архіву, цей лист був надісланий саме до 

вид-ва Peters. 
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пише, що Б. буде мати більші виплати 

за виконання, аніж саме вид-во, тим 

не менше, останнє при цьому отримує 

від Б. твір з усіма правами для всіх 

країн навічно. 

7 1941/02/19 Відень 1 [N. Simrock]: Додає коректури «Юго-

славської сюїти» ор. 58 і просить не 

випускати назви місць, оскільки вони є 

обов’язковою складовою «музичної 

ілюстрації» ландшафту. До того ж, 

номери 5 і 6 позначені як Дубровнік і 

Бєлґрад, тоді чому перших чотири ні? / 

Назви місць можна подавати в дужках 

[дає приклади] / У № 6 (Бєлґрад) змі-

нив назву — «На площі Теразія», оскі-

льки цей твір має описувати життєра-

дісний та голосний рух центру міста. 

Хоча мало хто зрозуміє, що означає 

Теразія / Дякує за відправку нот. 

21064-534 

8 1941/03/11 Відень, 

Blechturmgasse 1/5 

- [N. Simrock]: Надсилає другі корек-

тури «Югославської сюїти» ор. 58 / 

Присвята: Мартіну Порцкі — додав, 

він друг Б. і викладач ф-но у Берлін-

ській міській консерваторії / Сподіва-

ється невдовзі отримати готові автор-

ські екземпляри. 

21064-534 

9 1941/04/07 Відень, 

Blechturmgasse 1/5 

1 [Hans C. Sikorsky]: У відповідь на 

лист вид-ва від 2-го [квітня 1941 ро-

ку], враховуючи скрутне становище, в 

якому вони опиняться з «Югославсь-

кою сюїтою» через війну, бачить дві 

можливості: 1) почекати прояснення 

політичної обстановки або 2) Змінити 

назви: Південна [Südländische] сюїта. 

У лісі — Сільський танок — На Дунаї 

— На морі / гра хвиль — Ноктюрн 

(або Місячна ніч) — У місті. 

21064-534 

10 1944/08/17 Відень, 

Blechturmgasse 1/5 

1 [D. Rahter-H. C. Sikorsky]: Надсилає 

на розгляд свій останній твір — ор. 64 

— Три мазурки / Стосовно попередньої 

пропозиції щодо „Miscellana“ ор. 61 та 

фортепіанної сонати ор. 60 — готовий 

продати їх разом з останніми трьома 

творами за гонорар у 4000 райхсмарок, 

а саме: 2000 р.м. за „Miscellana“, 

1000 р.м. за Мазурки та 1000 р.м. за 

сонату / Оскільки війна, вірогідно, 

наближається кінця, сподівається, що 

найближчим часом вид-во знайде мож-

ливість надрукувати його твори та роз-

повсюдити по музичним крамницям. 

21064-531 

11 1945/03/02 Відень, 

Blechturmgasse 1/5 

1 [N. Simrock]: Просить звернути увагу 

на наступні присвяти: Соната ор. 60 

Анквіч-Клеговену; „Miscellana“ ор. 61 

Еґону Кокіцу [Egon Kokits]; Три мазу-

21064-168 
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рки ор. 64 Казімірі Казес-Мазуркевич 

[Kasimira Kases-Masurkiewicz] / Оскі-

льки зараз ніхто не може певним щодо 

свого життя, просить негайно внести 

присвяти в рукописи, щоб бути пев-

ним щодо виконання останньої волі Б. 

/ 8 лютого був на волосину від смерті 

— у помешкання влучив величезний 

камінь. Все ще живе у мешканні, але в 

якому стані! Як у свинарнику без сві-

тла, води, газу тощо.   

13. Колекція Флейшера. Оскільки колекція Флейшера зберегла не лише листи 

С. Борткевича, але й копії своїх відповідей до композитора, тут наведена повна двосто-

роння переписка, яка велася англійською мовою. Оскільки протягом всієї переписки адре-

са композитора — Відень, Blechturmgasse 1/5 — не змінювалася, це поле не відображено в 

таблиці. До загального списку додано також листування колекції Флейшера з Вільде-

ром Сполдінґом [Wilder Spaulding] — людиною, що передала ноти симфоній Борткевича 

до колекції. 

№ Дата Ст. Зміст 

1 1940/11/11 1 [С.Б.]: Отримав листа К.Ф. від 2 жовтня, дякує за інформацію і надсилає 

анкету назад / Для оркестру Б. написав «Отелло» ор. 19 (Kistner), орієнта-

льну балетну сюїту «1001 ніч» ор. 37 (Rahter), «Російські танці» ор. 18 

(Kistner), «Російські пісні й танці» ор. 31 (Rahter), «Дитинство» для струн-

ного оркестру ор. 39 (Litolff), «Радісну сюїту» ор. 57 (Simrock) та дві сим-

фонії ор. 52 і 55 (обидві в рукописі) / Також є оркестрові транскрипції фор-

тепіанних творів: «Гавот-каприс» ор. 3 № 3, «У пташиному дворі» (з казок 

Андерсена) ор. 30 та ін. / Три концерти для ф-но: op. 16 D-dur (Kistner), 

op. 28 Es-dur для лівої руки (Rahter) та op. 32 C-dur (Rahter) / Один віолон-

чельний концерт ор. 20 (Rahter), один скрипковий концерт ор. 22 (Rahter). 

2 1941/01/14 1 [К.Ф.]: Дякує за належним чином повернені анкету та копію для підтвер-

дження [Copy for proof] Австрійської сюїти для струнного оркестру 

[ор. 51] / Для повної інформації необхідно уточнити один пункт — точ-

ний день та місяць у 1935 році, коли відбулася прем’єра твору / Додається 

конверт для відповіді. 

3 1941/01/17 1 [К.Ф.]: Дякує за повернення анкети / З доданого Б. листа зрозумів, що у 

того є дві симфонії в рукописі [ор. 52 і 55]. З урахуванням нестабільності у 

світі чи не погодиться Б. позичити ці твори для виготовлення копій для 

К.Ф.? / К.Ф. готова відшкодувати кошти за пересилку / Політика К.Ф. забо-

роняє передачу творів сучасних композиторів будь-якій організації чи ор-

кестру без згоди автора, тож фінансовий інтерес Б. буде захищений. 

4 1941/03/03 Р [С.Б.]: «Австрійська сюїта для струнного оркестру» ор. 51 вперше була 

виконана 24 грудня 1934 року на радіо Відня. 

5 1946/05/11 Р [С.Б.]: Багато років тому К.Ф. просила надіслати для копіювання рукописи 

Симфоній № 1 і 2 [ор. 52 і 55] та інших оркестрових творів / Саме в той час 

розпочалася війна, і поштові відправлення стали неможливі / Це було одне 

з тисячі розчарувань, які мусив і мусить переживати Б. — погане харчуван-

ня, жалюгідні умови життя, відсутність тютюну та ін. / У щасливій країні 

К.Ф. [США] неможливо уявити, як страждали у Європі, і, чи не найбільше, 

у Відні / Був би дуже радий поїхати до Америки і особисто передати свої 

твори! / Неодмінно всюди матиме успіх як визнаний композитор, піаніст, 

викладач і диригент. Готовий прийняти будь-яке запрошення! Чи не допо-

може в цьому К.Ф.? / Зараз дозволено писати, але ще не можна надсилати 
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такі дорогі музичні відправлення [партитури]. Можливо у К.Ф. знайдуть 

якусь можливість для цього? / Очікує відповіді із задоволенням і надією. 

6 1946/06/19 1 [К.Ф.]: Було приємною несподіванкою отримати лист від Б. / Від початку 

війни не займаються копіюванням нот для своєї колекції / На сьогодні немає 

жодного плану щодо відновлення такої діяльності, але якщо і коли вона від-

новиться — будуть зацікавлені у виготовленні копій Симфоній [ор. 52 і 55] 

та інших видатних творів / Зараз у колекції є наступні твори Б.: ор. 16 [фор-

тепіанний] Концерт B-dur, ор. 18 П'ять російських танців, ор. 19 Отелло, ор. 

20 Одночастинний [віолончельний] концерт c-moll, ор. 22 [скрипковий] Кон-

церт D-dur, ор. 51 Австрійська сюїта / Оскільки К.Ф. є публічною бібліоте-

кою, вона не має жодного відношення до організації ангажементів для ком-

позиторів, диригентів або музикантів. Якщо з’явиться така можливість, К.Ф. 

обов’язково повідомить про це Б. / Якщо Б. буде у США, сподіваються, що 

він відвідає К.Ф. 

7 1950/02/10 2 [С.Б.]: Близько 10 років тому К.Ф. просила відправити для копіювання ноти 

симфоній № 1 і 2 [ор. 52 і 55], але було надто пізно — розпочалася війна і 

поштове сполучення було ненадійним / Зараз з’явилася хороша можливість 

— друг Б., Ганс Файґль [Hans Feigl] погодився взяти до США обидві парти-

тури. Просить К.Ф. виписати оркестрові партії [самостійно] / Щоб завершити 

через К.Ф. те, що тут [у Відні] здається практично неможливим, заповідає 

свої обидва рукописи [симфоній] Вільній бібліотеці Філадельфії / Майже всі 

твори Б. були надруковані німецькими видавництвами (Simrock, Rahter, Kist-

ner, Litolff). Великим нещастям, майже трагедією для Б. є сучасний стан 

справ у Німеччині — жодного контакту, листування, фінансових операцій / 

Simrock не може надрукувати низку нових творів Б. через відсутність ліцен-

зії, паперу тощо / Всі попередні надруковані твори розпродані, не можуть 

бути повторно надруковані, тож залишаються недоступними / Саме тому 

симфонії залишилися в рукописі, не виконуються, мертві / Якщо К.Ф. зможе 

прорвати цю тишу й інспірувати композиторів повернути ці твори до життя, 

це буде повсюдно оцінено, і не в останню чергу самим Б. 

8 1950/03/21 2 [К.Ф.]: Були раді зустрітися із другом Б. Хуаном Файґлем [Juan Feigl] мину-

лої суботи [18 березня 1950 року]. Він передав лист і подарункові рукописи 

Симфоній № 1 і 2 [ор. 52 і 55] / Зараз не мають коштів на переписування 

партій вручну. Найкраще, що можна зробити зараз — зберігати ці ноти і 

пропонувати їх диригентам. Якщо Б. контактуватиме з якимось диригентом, 

він може вказати, що рукописи можна отримати у К.Ф. / К.Ф. має кошти для 

фотокопіювання, а судячи з диригентських поміток у партитурі Симфонії 

№ 1, вона виконувалася, і десь має бути комплект партій. Якщо це так — 

повідомити К.Ф., яка спробує орендувати комплект партій для виготовлення 

фотокопій / Рідко зустрічали людей, які б настільки палко хвалили музику 

якогось композитора, як це робив пан Файґль, говорячи про твори Б.. Він 

однозначно зробить усе для Б. та його музики, і з ним було дуже приємно 

познайомитися / У К.Ф. зберігаються ноти «Отелло» [ор. 19], «П’яти росій-

ських танців» [ор. 18], Фортепіанного концерту B-dur [ор. 16], Скрипкового 

концерту D-dur [ор. 22], Віолончельного одночастинного концерту (c-moll) 

[ор. 20] та «Австрійської сюїти» ор. 51 для струнного оркестру. Дуже хочуть 

віддати їх для виконання музичними організаціями та оркестрами. К.Ф. не 

приймає оплату за використання своїх матеріалів, однак Б., як композитор, 

може вимагати роялті чи комісійні виплати на свій розсуд / Сподіваються, 

що в майбутньому музика Б. буде викликати більше зацікавлення та обіця-

ють звертати на неї увагу диригентів, що їх час від часу відвідують. 

9 1950/04/15 1 [С.Б.]: Дякує за лист від 21 березня 1950 року / Не тільки перша, а обидві 

симфонії [ор. 52 і 55] багато разів виконувалися на концертах та по радіо / 

Б. має будь-які партії та може надіслати комплект партій обох симфоній 

для фотокопіювання. Однак комплект лише один, який він давав для ви-
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конання оркестрами у різних містах. Питає себе що робити з пропозицією 

ризикнути і відправити таку важку і дорогу річ / Може знайде можливість 

відправити партії надійнішим шляхом (як минулого разу через пана Фай-

ґля), або зробить другу копію / Тим часом просить показати партитури 

диригентам, які відвідують бібліотеку. Якщо знайдеться людина, яка на-

справді бажатиме їх виконати — просить негайно повідомити його / Тра-

гедія Б., що всі його видавці (Simrock, Rahter, Kistner та ін.) з Лейпцига і 

(після п’яти років «миру»!) все ще не можуть друкувати та працювати як 

раніше. З ними немає ані торгового, ані поштового зв’язку / Дякує за доб-

рий намір зробити «все можливе» для його творів. 

10 1950/04/25 2 [К.Ф.]: Дякують за лист від 15 квітня / Радий дізнатися, що Б. має партії 

обох симфоній [ор. 52 і 55], партитури яких він власноруч подарував К.Ф. / 

Цінність К.Ф. у тому, що всі твори, які можуть зацікавити музикантів, го-

тові до виконання. До того ж, прослуховування на репетиції допомагає 

визначитися щодо потенційного виконання твору. У зв’язку з цим бажано 

мати партії тут [у К.Ф.] / К.Ф. враховує, що матеріал громіздкий, однак 

необхідність лише одного екземпляру партій струнних інструментів значно 

зменшить об’єм матеріалу та витрати на його пересилку / Запевняють, що 

копії будуть виготовлені невідкладно і повернуті через десять днів після 

отримання / Жодна сторінка при доставці нотних матеріалів до та від К.Ф. 

не була втрачена, а таких доставок було кілька тисяч з усіх куточків світу / 

Просять відправити партії реєстрованою поштою з приміткою, що матеріал 

орендований К.Ф. та що він не має комерційної цінності / Сподіваються на 

співпрацю з двосторонньою вигодою / Очікування, що якийсь посередник, 

як пан Файґль прибуде до Відня, а потім до США може стати справою від-

даленого майбутнього, а копії краще виготовити зараз.  

11 1950/07/05
1
 1 [від В.С.]: Тут у Відні зустрів професора С.Б., який показав листа від К.Ф. і 

вказав, що К.Ф. хотіла б позичити партії симфоній [ор. 52 і 55] з метою 

виготовлення їх копій / Оскільки Б. не бажає відправляти матеріали зви-

чайною поштою, яка проходить міжнародне цензурування в цій частині 

Австрії, В.С. запропонував відправити їх власноруч / Б. розуміє, що це не 

буде офіційна посилка дипломатичної місії Сполучених Штатів і вказав, 

що К.Ф. обіцяла сплатити за пересилку / Б. сказав, що довіряє пошті США 

та не буде звинувачувати В.С. у разі втрати чи пошкодження рукопису. 

12 1950/08/01
2
 Р [С.Б.]: Сподівається, що К.Ф. отримала оркестрові партії Симфоній № 1 і 

2 [ор. 52 і 55], відправлені 5 липня та листівку Б. від 8 липня / Просить 

негайно після виготовлення копій відправити партії Симфонії № 1 назад, 

адже можливо невдовзі їх потребуватиме. Партії Другої симфонії можна 

повернути пізніше. 

13 1950/08/21 1 [від В.С.]: 5 липня писав у К.Ф. стосовно матеріалів симфоній Б. [ор. 52 і 

55], які відправив окремим пакунком / Б. сказав, що не отримав жодного 

підтвердження, що ноти отримані, і турбується за їх безпеку / Просить 

відповісти чи отримала К.Ф. ноти. Додає конверт зі зворотною адресою. 

14 1950/08/30 Р [С.Б.]: Здивований і дуже стурбований відсутністю відповіді від К.Ф. / 4 [5!] 

липня пан Сполдінґ, культурний аташе дипломатичної місії США у Відні 

відправив американською поштою партії Симфоній № 1 і 2 [ор. 52 і 55] / Б. 

заплатив за рекомендовану пошту більше 100 австрійських шилінґів та напи-

сав про це К.Ф. / Пізніше Б. писав знову з проханням повернути партії Сим-

фонії № 1 щойно вони будуть скопійовані / Сподівається, що фотокопії бу-

                                                 
1
 Колекція Флейшера датувала лист 05 квітня, однак з підпису в самому листі вда-

лося встановити справжню дату відправлення листа. 
2
 Колекція Флейшера датувала лист 07 серпня, однак підпис С.Б. та поштові штем-

пелі дозволяють встановити справжню дату відправлення листа. 
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дуть достатньо якісні для оркестрових репетицій диригентів, що будуть заці-

кавлені музикою Б.. 

15 1950/10/10 1 [К.Ф. до С.Б.]: Щойно повернувся з 10-тижневого від’їзду й знайшов листі-

вки Б. від 1 та 30 серпня із листом, відправленим Б. асистентом Ковнацьким 

[Harry Kownatsky] від 14 вересня / Шкодує через непорозуміння щодо копію-

вання оркестрових партій двох симфоній Б. [ор. 52 і 55]. Все в хорошому стані, 

роботу завершено. Вчора матеріал був відправлений назад пану Сполдінґу, 

щоб гарантувати безпечну доставку. Впевнені, що той одразу передасть ноти 

Б., щойно їх отримає / Просять Б. повідомити, коли він отримає матеріал / Ду-

же вдячний, що тепер ці твори будуть доступні у К.Ф. будь-кому бажаючому. 

16 1950/10/10 1 [К.Ф. до В.С.]: Щойно повернувся з 10-тижневого від’їзду і виявив непоро-

зуміння з партіями симфоній Б. [ор. 52 і 55] / Матеріал зберегли, але нікого 

про це не повідомили / Всі партії в чудовому стані. Їх скопіювали і тепер 

обидві симфонії доступні у К.Ф. / Щоб спростити передачу, відправив мате-

ріал В.С. і сподівається, що той передасть ноти Б. Відправлення зроблено у 

вигляді застрахованої поштової посилки, адресованої як цей лист / Просять 

сповістити їх про отримання, а також поінформувати Б., що ноти у В.С., щоб 

той не турбувався через затримку. 

17 1950/11/11 Р [С.Б.]: Дякує за лист від 10 жовтня / Отримав матеріал своїх симфоній № 1 і 2 

[ор. 52 і 55] 3 листопада / Нагадує, що К.Ф. обіцяла відшкодування поштових 

витрат — 100 австрійських шилінґів (близько 4 доларів) / Сподівається, що 

якийсь визнаний диригент (не послідовник т.зв. «сучасної атональної музики»!) 

невдовзі зацікавиться виконанням музики Б. / P.S.: Симфонія № 1 [ор. 52] нази-

вається «З моєї старої батьківщини» [From my old native land] і, звичайно, може 

виконуватися у США з купюрою [without “salto facoltativo”] в останній частині. 

18 1951/08/25 Р [С.Б.]: Давно нічого не чув про дві симфонії [ор. 52 і 55], подаровані К.Ф. / 

Чи матеріал був достатньо добре скопійований для виконання оркестром? / 

Чи пробували зацікавити його музикою якогось диригента, як обіцяли рані-

ше? / Незважаючи на те, що світ живе у стані явної деградації (особливо у 

мистецтві та музиці), сподівався знайти в Америці бодай одного диригента, 

здатного оцінити композитора романтичної школи, з мелодією і серцем, фа-

нтазією та формою. Йому достатньо йому послухати цю музику на репети-

ції! / Просить повідомити назви інших його творів, які зберігаються у К.Ф.  

19 1951/09/20 1 [К.Ф.]: Поки що не змогли зацікавити диригентів симфоніями Б. [ор. 52 і 55], 

хоча й говорив про ці твори кільком з них / Диригенти мають свої дивакува-

тості і їх не можна змусити зацікавитися твором / Тим не менше, твори Б. 

зберігаються у К.Ф. якщо не для негайного виконання, то для нащадків / Із 

фотокопіями немає жодних проблем, адже незчисленну кількість років за-

ймаються цим видом діяльності та вдосконалили свою техніку / Тримають в 

голові усі композиції Б. і роблять усе можливе / P.S.: [Додають список творів 

Б., що зберігаються в К.Ф.] 

20 1952/03/25 1 [від В.С.]: Два роки тому К.Ф. позичала ноти Першої симфонії Б. [ор. 52] / За 

порадою Б. надсилає до К.Ф. програмку концерту 28 лютого 1952 року, де 

він диригував, і була виконана низка його творів / Б. — прекрасний старий 

джентльмен, часто питає, чи не писали з К.Ф. В.С. щодо використання ними 

нот Першої симфонії / В.С. впевнений, що Б. буде дуже вдячний за повідом-

лення від К.Ф. чи виконувалася у Америці його музика. 

21 1952/04/07 1 [до В.С.]: Голова музичного відділу К.Ф., пан Кон [Arthur Cohn] звільнився у 

лютому / К.Ф. завершила всі необхідні роботи з підготовки симфоній Б. [ор. 52 

і 55], вони каталогізовані й готові до використання / З жалем повідомляють, 

що К.Ф. не мала жодного запиту стосовно творів Б.. Перепитають в Кона / 

Дякують за програмку про Першу симфонію Б. [ор. 52]. Її додадуть до парти-

тури. Інформація також знадобиться при виготовленні нового каталогу К.Ф. 
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рткевича у контексті становлення жанру в українському музичному мистецт-

ві». 

6. Міжнародний науковий форум «Музикознавчий універсум молодих» 

(Львів, 27 лютого — 02 березня 2018 року) із доповіддю «Музичний переклад 

у творчості Сергія Борткевича: класифікаційний підхід». 

7. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні про-

блеми музикознавства у молодіжних дослідженнях» (Київ, 29–30 березня 

2018 року) із доповіддю «Постать Сергія Борткевича на сторінках західно-

європейської преси І пол. ХХ ст.: джерела та перспективи пошуку»; 

8. Міжнародний науковий симпозіум «Україна — Польща: діалог куль-

тур» (Київ, 19–21 квітня 2018 року) із доповіддю «Постать композитора Сер-

гія Борткевича у польському музикознавстві». 

9. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Україна. Євро-

па. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (Київ, 01–

02 листопада 2018 року) із доповіддю «Нові джерела реконструкції сценічно-

го життя твору (на прикладі скрипкового концерту Сергія Борткевича)». 

10. XV науково-практична конференція «Актуальні проблеми музико-

знавства у молодіжних дослідженнях» (Київ, 18–19 березня 2019 року) із до-

повіддю «Сергій Борткевич: міфи, фейки та композиції привиди». 

11. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної 

освіти: культура та сучасність» (Одеса, 30 квітня — 02 травня 2019 року) із 

доповіддю «Тема мандрів у творчості Сергія Борткевича (1877-1952)». 

12. Міжнародна науково-творча конференція «Захід-Схід: культура і 

мистецтво» (Одеса, 25–26 вересня 2019 року) із доповіддю «Скрипкова міні-

атюра у творчості Сергія Борткевича». 

13. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Україна. Єв-

ропа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (Київ, 07–08 
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листопада 2019 року) із доповіддю «Віддзеркалення творчих контактів Сергія 

Борткевича у його скрипковій спадщині. 

14. Шостий міжнародний науковий форум «Музикознавчий універсум 

молодих» (ЛНМА, 5–6 березня 2020 року) з доповіддю «Фортепіанний кон-

церт ор.1 сі мінор Сергія Борткевича — втрачений твір митця». 

15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Музична україні-

ка» (12 березня 2020 року, м. Дрогобич) з доповіддю «Опера "Акробати" 

ор.50 Сергія Борткевича: Terra Incognita». 

16. Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Україна. 

Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (Київ, 05–

07 листопада 2020 року) із доповіддю «"Колискова" Сергія Борткевича — 

перший скрипковий твір митця». 

17. Друга Міжнародна наукова конференція «Проблеми методології 

сучасного мистецтвознавства та культурології» (Київ, 11–12 листопада 

2020 року) з доповіддю «П’єси "У такті на ¾" Сергія Борткевича у педагогіч-

ному репертуарі скрипалів». 

18. Круглий стіл на тему «Сучасні естетичні тенденції у музичному ми-

стецтві» (Київ, 11 грудня 2020 року) з доповіддю «Естетика "договорювання 

романтизму" на прикладі творчості Сергія Борткевича». 

19. Міжнародна наукова конференція «Синтез мистецтв у сучасних со-

ціокультурних процесах» (Київ, 23 грудня 2020 року) з доповіддю «Виступи 

на радіо як особливий різновид концертної діяльності Сергія Борткевича». 


