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Моя пісня тобі і мій спів,
динаміка суворих днів".
Б.-1. Антонич "Кличу"

"Карпати, Бескиди, гірські краєвиди, лемківська автентична

музика, спів потрібні мені до життя і творчості, як повітря",

-

сказав якось у черговій музичній радіопрограмі відомий ди
ригент, композитор, етномузиколог, Заслужений діяч мис
тецтв України, автор понад чотирьохсот творів вокально
хорової музики Іван Майчик.

Лемківщина... Самобутній, мальовничий карпатський край.
Найбільш віддалена на Захід у зелені Бескиди етнічна ук

раїнська земля. Тут, споконвіку в складних історичних об
ставинах, де процвітали москвофільство та насильницький
полонізм, економічно відсталі, століттями відірвані та мов-.

но віддалені від "Наддніпрянської" України, оповиті мохом

скорботи і журби, проживали лемки. Однак цей архаїчний,
Богом забутий край, земля "вівса та ялівцю", щедро родила
таланти і плекала свою духовність. Серед них: першодрукар

Святополк Фіоль, незрівнянни~ співець природи поет Богдан

Ігор Антонич, самобутній мистець Никифор з Криниці, співак
світової слави Адам Дідур, композиторІван Лаврівський ...

5

Відомо, що лемки з часів палеоліту жили в Карпатах, по
схилах Східних Бескидів, між ріками Сяном і Попрадом,

та на захід від ріки Уж. Сусідство з поляками, словаками та

угорцями наклало певний відбиток на звичаї та мову цієї спо

конвічної гілки українського народу, яка зберегла риси "язич
ницького оп'яніння", зродила яскраве і самобутнє мистецтво,
свій особливий стиль життя і творчості.
За княжої доби Лемківщина належала до Київської дер
жави, до якої була приєднана князем Володимиром ще у

992

році, потім

-

до Галицько-Волинського князівства та

Угорщини. У 1340-1772 рр. була під владою Польщі, згодом
- Австро-Угорщини. Лемки століттями боролися та відбу
довували чужі імперії, залишаючись наодинці з власними

скорботами і нуждами.
Лише після утворення Західно-Української Народної Рес

публіки

(

ЗУНР)

ників понад

30

4 листопада 1918 року

на зборах представ

-ти сіл було утворено Повітову Українську

Національну Раду для Сяніцького повіту з осідком у Вислоці

Великому. Були створені органи влади, сформовані збройні
сили чисельністю понад

1ООО

чоловік. Згодом це утворення

стало називатися Лемківською Республікою. Наприкінці
січня

1919 року значно чисельніші польські війська знищили

Республіку. Та справжнє лихо було попереду.
Після Другої світової війни українські землі Закерзоння,

тобто Лемківщина, Надсяння, Холмщина, Підляшшя та
Белзчина опинилися у кордонах Польщі.

Вже 9-го вересня

1944 року у

Москві відбулася зустріч Ста

ліна з представниками польського агентурного уряду, на якій за

твердили план цього небувалого у світі морду і розселення укра
їнського населення з прадідних земель до Української Радянської

Соціалістичної Республіки та західної Польщі. Лемківщина за
знала трагічної долі.

28

квітня

1947 року

ця брутальна агресія

увійшла в історію як кривава акція "Вісла". Трагедія примусового

.

..

.

виселення привела до втрати етючн01 спадщини лемкш.

6

Але коли народився Іван Майчик,

грудня

26

1927

року в

селі Одрехова Сяніцького повіту, Лемківщина була ще кон-

.

кретною реальюстю

-

.

.

~сторичною, етючною, культурною.

Перша письмова згадка про це село датується

1419

роком.

Тут українське населення складало більшість, мало свою іс
торію та культуру, звичаї . Була церква, школа, хата-читальня,
"Просвіта" тощо.
Протягом майже 600-літньої історії Одрехова переживала
різні катаклізми: завойовницькі війни, епідемію холери

р.), голод

1847

чуми та холери
.

(1812

року, Першу і Другу світові війни, епідемію

1915 та 1941

носило велию втрати

.

1

років, епідемію тифу. Все це при-

спустошення, що змушувало мешкан-

ців шукати кращої долі на інших континентах. Саме у роз

палі Другої світової війни лемки найбільше покидали свою
прадідівську землю, з болем і жалем емігруючи до Північної
та Південної Америки, Австралії

...

Найпершими серед них були мешканці Одрехови, що так
мальовничо простягалась по схилах гір Турова і Патриї, оми

. валась гірськими потоками, що впадали в річки Одрехівку та
Пельницю. Цю своєрідну колиску з півдня оточувало пасмо

с. Одрехова

7

Карпатських гір, Бескидів, покритих ялицями та смереками,
утворюючи лагідний, гірський клімат села в усі пори року.

Зима

1927

року видалося несподівано суворою, з лютими

морозами та заметілями. Тріскали дерева, замерзали криниці,
докучав холод. Саме в цей час,

26 грудня, коли в

Одрехові ла

тинники вже святкували Різдво, лемки щойно йшли до своїх

свят, настійно переконуючи, що "народився Бог на санях в
лемківськім містечку Дуклі ... ", у родині сільського музики
Івана Майчика знайшовся хлопчик. Дитя прийшло на світ

кволе, без ознак до життя. Його поспішно охрестили, назвали
Іванком. Цілюща сила Йорданської води вдихнула хлопчико
ві сили до життя. Зростав Іванко під опікою старших сестер і
маминих колискових:

"Люляй же мі люляй, мій маленький сину,
ні во дне ні в ночи ніrде не спочину,
Люляй же мі люляй мій маленький пташку

нашто я тя ховам на ту біду тяжку...

або ж:
"Наша мила Одрехова то велике село
там співають і працюють радо і

весело ... "

Відколи і звідки походить рід Майчиків, чому у селі

побутували топоніми Майківка, Майчиківка, Майківський
Завій, Майківська гора

-

невідомо. Вперше це прізвище зу

стрічається в метрикальних записах села Пулави Сяніцької

округи, заснованого у

1572 році.

З інших джерел довідуємось,

що у цьому селі проживали чеські колоністи з прізвищем

Majcyk (Majcyk).
У церковних метриках села Одрехова, що зберіга
ються в державному архіві м. Перемишля

(ARCHIWUM
PANSТWOWE W PRZEMYSLU, ul.Lelewela, 4) знаходимо в

реєстрі мешканців села прізвище Майчик.
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Basilius Majczyk
Василь Майчик

(1737-1789
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1859 р.
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"Майківка". У них було кіл ьканадцять моргів поля і лісу.
Виховували п'ятеро дітей . Троє з них, у віці двох, шести і
дев ' яти років померли під час епідемії холери. Вижили син
Стефан і донька Марія-Пелагея.

Маєтковий документ,

1788 р.

Н а жаль, строгі метрикальні записи не дають змоги глибше
розкрити і дослідити життя та побут селян тодішніх часів.

Н аступний господар "Майківки" був син Василя Стефан.

Stephanus Majczyk
Сте фан Майчик (1756-1826рр.) був не тільки вмі
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Церковна метрика доньки Стефана Майчика
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CONDITIO

.

.

з Анною Бабак (дівоче прізвище Шур гот) із села Боська.
Весілля було гучне. Два заможні кмети (господарі), що за

ймалися сільським господарством, Григорій Бабак з Бо ська
та Василь Майчик з Одрехови , об'єднали долі своїх ді
тей

вродливої Анни та найкращого парубка Одрехови

-

-

Стефана. У сім'ї Анни та Стефана було восьмеро дітей.

~Nr.

~~

Relig io

Sexus

=-=

r=

NOMEN
Menfis

-~о

/(L,,;/
V

d

~

~

~

{)

І

:,..

PARENTES

11

PATRINI

Ё

-іё

~

~

~

·-а

1

§

:;:,

""

==
Thori

f1

1~t""~ m

2
І

і:

·~

І

І

РА

RENS

МлТЕR

NOMEN

COND IТIC'

,&j,,,
~ "' ~t: ~z:~
9,

~,,д,, ,/4,{;

,ur,{,

,,::z.,,;.. ,,· ~J'Lkш.- и,·
,,,,,г:,, .$',,,...,; /t, ' .
.

~,/](!'1,t',,.

І

ад.

Церковна метрика сина Стефана Майчика

Yoannes Majczyk
Іван Майчик (1811 - 1846рр . ) та його дружина П елагея
Цуприк не зажили щастя: І ван трагічно загинув. Залишив
двоє дітей. Пелагея вд р уге вийшла заміж за односе ль ця

Лаб'яка.

Andreas - Androny Majczyk
Андрій Майчик (1837 - 1 9 0 5рр.) та його дружина Катерина
Лазірко (1840 - 1 9 0 2рр.) мали 8 моргів поля . У вільний від
роботи час Андрій грав на кількох музичних інструмен
тах . Від Андрія Майчика господарка перейшла в руки сина
Стефана .

11

Stephanus Majczyk
Стефан Майчик (1868 -

1920рр.) та його дружина Анас

тасія Скробала-Паньчишин (1865р.н.) мали чотирьох синів.
Повернувшись інвалідом з Першої світової війни, Стефан
прожив ще три роки. Після смерті господарство перейшло до

старшого сина Майчика Івана (батька композитора, про яко
го ця монографія).

Yoannes Majczyk
(1889 - 1966рр.) був одружений (1911р.) з
Катериною ПалицеІQ (1891 - 1972рр.). У 1929 р. вони збудува
ли нову хату на місці старої, яка простояла понад 250 років.
Іван Майчик

Іван Майчик, Катерина Палиця-Майчик

Іван Майчик був також здібним шевцем та знаним музикою
у селі. В їхньому домі на "Майківці" щосуботи відбувались ре

петиції так званої "оркестри", яка дбала про належний рівень,
добираючи цікавий репертуар і вдосконалюючи свою майс
терність, аби витримати конкуренцію (у селі було ще декілька
весільних ансамблів, серед яких і знамениті брати Голютяки
Кузяни , які згодом виїхали в США і на початку 3 0- х років
здійснили запис кількох десятків платівок з лемківською на-
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радною музикою на відомій фірмі грамзапису

Colurnbia.)

До

складу "оркестри" входили й члени родини Івана Майчика:

брат Андрій віртуозно грав на кларнеті, Стефан Цуприк

-

чудовий скрипаль (прадідусь композитора був жонатий з
Пелагеєю Цуприк), а Михайло Цуприк-Антошків чудово грав

на бубні, Петро Бабак з Боська грав на контрабасі. Сам Іван
Майчик, батько композитора, вправно грав на трубі, флейті

та контрабасі. У цьому розмаїтті звучань різнопланових му
зичних інструментів у єдиному оркестрі зростав Іван Майчик

молодший

-

майбутній композитор. Якщо врахувати, що ви

щезгадуваний оркестр протримався у такому складі кілька

десятків років і завжди був провідним у селі, можна зрозуміти
пристрастие захоплення Івана Майчика музикою ще з дитин
ства. Як пригадує сестра Анна,

-" ...у два

рочки натягав нитку

на прутик, імітуючи гру на скрипці і контрабасі, повторюючи
мелодію тоненьким голосом".

***

В Одрехові проживали ще дві родини Майчиків, які згодом

емігрували до Америки.

Підліткові Іванові запам'яталися дві розвалені садиби на
розкішних луках околиці "Майківки" із зарослими фруктовими
садами. Згодом це місце селяни Одрехови назвали "Майчиків

ський пляц".

У архівних записах Перемишля відшукати хоча б незначні
сліди, які б вказували на родинні зв'язки між Майчиками не
вдалося.

Успішні пошуки відбулися 1988 року в Нью-Йорку. Тут, в
українській церкві, композитор Іван Майчик у метриках від
шукав своїх родичів:

Михайло Майчик, 1904 року народження, був професійним
скрипалем. Коли і де навчався музики - невідомо. Він був одру
жений з Теклею Кохан родом зі Стежниці Ліського повіту, яка
емігрувала в Америку разом з батьками.
Текля і Михайло мали двох дітей

-

сина та доньку. Крім гри

на скрипці, Михайло багато компонував. Майже всі його твори
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були духовної тематики. 1936 року він повернувся у село Одре
хову, захопивши з собою дві дорогі скрипки. Одну продав, і за ці

гроші збудував собі невеличкий будиночок з двома кімнатами.
Ночами писав і дуже багато грав на скрипці, але не любив, щоб
хтось слухав його музику. До початку

1944

року його творчий

доробок уміщався у кількох валізах. Будинок був дерев'яний,
усі збірки нот були поскладані в кутку аж під стелю, і чекали
свого призначення. Вихор воєнної хуртовини не оминув і Од

рехову, яка у

1944 році зазнала

справжнього пекла. Фронт три

вав понад три місяці. У дерев'яний будинок потрапив снаряд,
саме в ту частину, де були нотні партитури. Будинок спалахнув.

Частина кімнати згоріла разом з композиціями. Михайло був
поранений осколком у голову. Єдине, що йому вдалося вряту
вати,

-

скрипку, з якою не розлучався, і документ про те, що

народився в Америці.

1945 року

Михайло Майчик поїхав до Варшави, де вже пра

цюва,,:о американське посольство, а звідти через тиждень

-

до

США.

Повернувшись в Америку, влаштувався у будинок переста
1954 року в Нью

рі.1:11х, бо дружина і діти його не прийняли.

Йорку була велика повінь. Повертаючись вночі від знайомих, до
яких був запрошений на музичний вечір, Михайло був збитий
потужною хвилею води. Вранці знайшли скрипку, що плавала у
воді, а потім і його мертвого.

Рідний брат Михайла Майчика, Теодор, мав шестеро дітей.
Найбільшого успіху у мистецько-літературній кар'єрі здобула
його внучка - Діана Майчик. Вона блискуче закінчила Vassar

аспірантуру в університеті John Hopkins, написала і
видала книжку-підручник красного письменства, яка зробила її

College,

загальновідомою. Читає лекції в університеті та веде мистецьку

сторінку у престижній газеті

"New York Post".

У своїй рубриці

вона знайомить читачів з видатними світовими кінозірками,
артистами, співаками, диригентами, композиторами.

Одружившись з

L.Avon Borgo, вона не змінила свого

ща і залишилась Діаною Майчик.

***
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прізви

Іванко дуже рано виявив свої музичні обдарування, вслу
хаючись в розмаїття тембр ів, гармонію звучання, замріяно, з

цікавістю і сумом поглядаючи на світ великими блакитними
очима. Понад усе любив природу. Відчував її красу у барвах і
півтонах, у шумі ялиць і смерек, що перепліталися з гірськи
ми потоками, пташиними хорами, де зозуля вщраховувала

літа, а соловейко любовно довершував акорди земного раю.
Все це творило велику симфонію життя природи і людини.

Його музичні обдарування допомагали організувати імпрові
зовані "оркестри" з сільськими хлопчаками, з ними він дири
гував власні наспіви і почуті марші. Ця вроджена романтика
заважала йому зосередитись у школі. На відміну від інших

дітей вчився неуважно. Замріяно поглядав у вікно

-

там усе

співало і посміхалося, звучала музика ... У класі ж було сумно і
нецікаво, до того ж навчання проводилося польською мовою.

На щастя, вчительки Мар ія Лісовська та Марія Вайсувна, за

уваживши обдарування хлопця, зум іли знайти ключ до його
чутливої натури, переконати, що справжній музикант також

повинен добре вчитися.

Марія
Лісовська

Марія
Вайсувна

І ос ь, зд иву вавши в с іх: , з ак і нчив шк о лу в

194 1

роц і н а

"дуже д обр е" . Ц е була семил ітня школ а із власним шкіл ь
ним хором . А ще в селі були: спортивн е товариство " Сокіл " ,

"Пл аст", "Просвіта" , чотири читальні , бібліотека, просвітян 
ський хор , чоловічий церковний х ор , а т акож в ел ика му-
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Український "Пласт" в Одрехові

кілька тижнів. Це внесло кардинальні зміни в життя лемків
у Польщі. Прийшли нові зміни і в Одрехов у. Директором
школи і вчителями стали українці. Зенон Залуцький
рант Львівського університету

-

-

аспі

гуртуючи молодь в єдиний

осередок , відновив " Пласт". Го л овою обрали Івана Зятика,
секретарем осередку

-

Івана Майчика. На Лемківщину по

чали приїжджати мистецькі ко л ективи з-за Сян у. В

1939

році приїхав чоловічий хор під орудою Володимира Божика.
У його програмі звучали твори М.Лисенка, С.Людкевича,
В.Барвінського, П.Ніщинського, О . Нижанківського,

В.Матюка, І. Воробкевича, М.Вербицького та інших. Це було
великою подією для одрехівчан, як і виступ чоловічого хору

під орудою О.Осташевського. Обидва хори мали великий
успіх. Визначною подією був приїзд капели бандуристів під
керівництвом П.Китастого у

1940

році . Одрехівці вперше

почули спів у супроводі бандур. Зрозуміло, що гастролі ви
щезгаданих капел збагатили вразливу душу юнака цікавими

композиціями та блискучим мистецьким виконанням.
Концертувала по Лемківщині і Соломія Крушельницька.
Вона захоплювалася високим мистецьким хистом і співу
чістю лемків, що домінували над нуждою і злиднями, їх

ньою філософією життя: "Хоц мі біда, але гоц!"( хоч мені
біда, але не дамся!), як згодом згадувала племінниця Соломії
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Крушельницької, співачка, завідувач кафедри сольного співу
у Львівській консерваторії Одарка Бандрівська.
Розпочата війна між Гітлером і Сталіном зруйнувала всі

надії і сподівання одрехівчан. Лемківщина особливо відчула
пекло війни. Між Одреховою і Римановим знаходився табір
радянських військовополонених, які занесли тиф у село і

зокрема в родину Майчиків, що надала притулок трьом офі

церам

-

утікачам з полону. Німці боялися заходити в село,

але фіксували, в яких оселях були хворі на тиф, щоб потім
заарештувати тих, хто допомагав полоненим. Згодом по се

лах почалися облави. Так юний Іван Майчик разом з сестрою
Анною

березня

4

село Крістайн за
мріяв

1942 року потрапив у горішню Австрію,
160 кілометрів від Відня, у якому колись

навчатися

"ostarbeiter".

юний

Тут він працю

вав у триповерховому млині

бауера Й.Фуртнера поміч
ником мельника . Лише два
працівники на цілий млин

-

полонений француз і так зва

ний

"hilfsarbeiter" (помічник),

були справжніми невільни
ками, виконуючи найважчу

роботу і зазнаючи залізної
німецької дисципліни ...

Господар заставляв багато
працювати. Вимагав знання

.

..

юмецько1 мови, але прихиль-

но ставився до хлопця, давав

йому можливість у вільний
час пізнавати духовний і
мистецький світ австрійців.

Австрія багата пам'ятками
архітектури, музеями і га-

Іван Майчик,

1940 р.
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.1ереями з уцікальними скарбами мистецтва Західної Європи.
:Мистецтво і культур а надають неповторного чару цій краї

ні . Особливого з нач ення набув Відень як місто музики. Тут

жили і творили всесвітньовідомі композитори: Йозеф Гайдн,
Воль фганг Амадей Моцарт, Людвіг ван Б етовен , Франц Шу

берт, Йоган Штраус, Антон Брукнер , Гюстав Малер , Ріхард

Місцевість в Австрії, де у 1942р. проживав Іван Майчик.

Штраус та багато інших. Кожне місто у цій чарівній країні

-

своєрідні музеї краси і духовності. Неподалік, у старовин

ному містечку Енне , щонеділі відбувалися концерти, грали
духові оркестри, діяв Луна-парк. Юнак весь вільний час при
свячував пізнанню музичного світу Австрії . Тут він позна
йомився зі своїми однолітками-австрійцями , які навчалися в

музичній школі імені А.Брукнера в повітовому містечку Лінц

(35

км від села Крістайн). Воно відоме завдяки збереженню

своїх історичних пам'яток: це Колона Трійці (172Зр . ), Собор

XVII

століття

''Alter Dom", замок XV століття,

в якому розта

шований історичний музей. Головна окраса міського пейзажу

-

гора Пестлінберг із церквою пілігримів на ній. Ця церква
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-

Іван Майчик з сестрою Аю-юю
в місті Енне,

1942 р.

священне мі сце у В ерхній Австрії. Вона побудована у

XVIII

столітті у стилі бароко. З тераси під церквою відкривається
дивовижна панорама Лінца. Тут щонеділі у концертному залі

"Моцартеум" звучали симфонії, меси Й.Гайдна, В.А.Моцарта,
Ф.Шуберта, А.Брукнера та інших композиторів. Ці надзви
чайні відчуття і враження залишились у майбутнього музи
канта на все життя.

Лише згодом, отримавши вищу музичну освіту, Іван
Майчик дізнався, що під час війни проживав у історичній
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місцевості

-

на батьківщині славного композитора Антоніна

Брукнера: тут і рідне його село Ансфельден, і розташований

поблизу монастир Св.Флоріана, де малим хлопцем співав, а

потім понад

20

років працював, і за заповітом, у ньому був

похований А.Брукнер, і містечко Айзенштадт, де похований

композитор Й.Гайдн, а в містечку Лінц В.А.Моцарт напи
сав відому "Лінцінську" симфонію. На превеликий жаль,

ця місцевість була більше знана у світі як горезвісний табір
~маутгаузеН>>

(Mauthausen),

звідки щодня та щоночі було

чути на дванадцятикілометрову відстань до села Крістайн
страхітливі гучні постріли під час страти в'язнів ...

Під враженням від перебування в Австрії молодий

"ostarbeiter" твердо вирішив стати професійним музикантом
диригентом. Та не так легко можна було здобути такий ви
мріяний фах.
Повернувшись в Одрехову, юнак вступив у сільськогоспо

дарську школу, проте музика не давала спокою, мріяв про неї,

навчання у Відні, бачив себе диригентом на великих сценах.
Та мріям довелося зачекати. Ще не встигли люди оговтатися
від війни, як прийшла справжня трагедія.

У кінці лютого

1946 року до села Одрехова приїхав баталь

йон польського війська з наказом людям негайно збирати

свої речі до від'їзду від станції в містечку Заршин. Це було
продовженням депортації українського населення, розпоча

того відразу після війни

1945 року.

Мешканці Лемківщини, Холмщини, Перемишльщини,

Підляшшя не могли і не хотіли покидати свою споконвіч
ну землю, що належала до єдиної Матері -України від ча
сів Княжої Руси. Тут гартувалася національна свідомість,

гідність, самостійність. Згадаймо, що місто Холм заснував

князь Данило Галицький, а в Дорогичині на Підляшші

1253

року відбулася його коронація. Прадавнє місто Ярослав над
Сяном було твердинею князя Ярослава Мудрого. Лемківське
місто Сянік було першим українським містом, що у 1339р.
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отримало Магдебургзьке Право. Особливе місце в історії
України займав княжий Перемишль. Від ХІІІ століття він

був форпостом перед наступом Польщі. Ця земля породила
Українських Січових Стрільців. Увійшов до історії України
юнак з Перемишля, сотник Іван Андрух, один із засновників

Української Військової Організації, який був розстріляний
більшовиками в 1921році в Києві. Тут зародилася Українська

Повстанська Армія, яка нібито "спричинилась" до депортації
і була більмом у оці московських сатрапів. Акція мотивувала
ся тим, що українське населення надавало велику моральну

та матеріальну підтримку загонам Української Повстанської
Армії, що утруднювало її ліквідацію.

Виселенська акція почалася, як і все в більш овицькій сис
темі, від брехливої про 
паганди і жорстокого

насильства. Вже останні
місяці

1944

року прине

сли перш~ жертви теро

ру більшовицьких банд .
Вони чинили збройні
напади на українські
села й вимордовували
українське населен н я.
Досить згадати, щ о в та 

ких селах, як Павлокома,
Пискоровичі, Малковичі,

Любленець, Сахтинь , В о 
роновичі , Ласків, Зав адка

М орох і вська, К оманьч а ,
Бер езов ець, Воля Н ижня,

Мо к р е т а в багат ь ох ін
ши х, о зб ро є ні з агони
"Ар м ії Крайової" і регу

Сотник Іван Андрух

л ярної по л ьської Армії

(робота художника М. Бідняка)
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доходили до крайніх злочинів, спалювали цілі села, вбивали

і різали ні в чому не винних людей. За допомогою цієї бру
тальної агресії намагалася витіснити корінних українців із

прабатьківської землі. Звичайно, відділи УПА на Закерзонні
не могли бездіяльно спостерігати за злочинствами. Вони ви
ступили на всьому оперативному просторі між ріками Буг і
Сян та на Лемківщині до протиакції. Одночасно з масовими

облавами та діями проти УПА й підпілля у травні й черв
ні

1946

року продовжувалась масова переселенська акція.

Головний удар ворога був спрямований на Перемишльщину
й Ле;мківщину. Боротьба тривала три роки і, на жаль, закінчи
лася поразкою повстанцш.

Найбільшого розпалу акція досягла
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квітня

1947

року

під криптонімом "Вісла". Були депортовані сотні тисяч
українців з терену цілого Закерзоння, які жили в повітах
Ліськ, Сянік, Горлиці, Ясла, Кросно, Новий Сонч, Новий

Тарг, Березів, Перемишль, Ярослав, Любачів, Томашів

Любельський, Грубешів, Біла Підляська, Володавка та інших.
Тисячі українців було заарештовано та запроторено в концта
бір "Явожно" і переселено на західні землі Польщі. Найбільш
свідомих, освічених, або симпатиків українського руху опору
вбивали на місці. Переселенці перебували під постійним на

глядом спецслужб. Їм було заборонено повертатися до рід
них сторін під будь-яким оглядом. Акція продовжувалася на
території Радянської України. Найбільш свідомих українців
переселенців ув'язнювали та вивозили в Сибір разом з міс
цевим населенням. Думається, що це не було спонтанне рі
шення польського і совєтського урядів. Акція "Вісла"

-

це

продовження геноциду проти украшського народу, започат

кованого, мабуть, з часів Богдана Хмельницького, яке триває
досі. Вправна рука північного сусіда століттями проводила
свою людиноненависницьку політику, розпалювала націо
нальну ворожнечу. Ця пQслідовно продумана дія завойовника

скеровувалася на знищення українців як нації впродовж всієї
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її історії. Репресії, вбивства, тюрми, голодомори та асиміля
ції, експансія Московської православної церкви послідовно

винищували український народ. Тільки ХХ століття забрало

30 мільйонів життів.
Родина Майчиків, як і тисячі інших краян, з болем і жалем

покидала рідну Одрехову і їхала в невідоме ... Їх закинули в
село Кокутківці, район Великий Голубічок (Глибочок, тепер

Зборівський р-н), що на Тернопільщині: Нова оселя була
непривітною: глиняні хати, що опалювались соломою, не
уважність людей, неспромога задуматись над немилосердною

долею новоприбульців. Місцеві принижували депортованих,
висміювали їх лемківський діалект, переважно виявляли бай
дужість до їхньої біди, поки переселенці самостійно не утвер
дилися своєю господарністю, збереженням звичаїв, фолькло
ру, високою культурою спілкування.

Жаль і біль гнітив душу, лемки переставали співати. Це

було справжньою трагедією.У хвилини відчаю можна було
почути хіба що:

"Ой верше мій, верше, мій зелений верше;
Юж мі так не буде, як мі било перше ... "
РадянсJ>ка влада спромоглася на мізерне відшкодування

втрат переселенцям. За ці "великі гроші" батько, знехтував
ши іншими господарськими потребами, купив синові акорде
он, про який він так мріяв з дитинства.

У

1948

році Іван Майчик отримав працю акордеоніста в

районному будинку культури в містечку Залізці (Заложці),
а також вчителя фізкультури в місцевій школі. Проте дум

ка здобути професійну музичну освіту не покидала його.
Наступного року він вступає на вечірній відділ музичної
школи в Тернополі. Навчання довелося поєднувати з працею,

яка приносила невеликі заробітки. Було важко, але це була
перша сходинка до музиканта-професіонала.

Саме у 50-х роках, почався новий наступ на українського
хлібороба

-

примусова колективізація, що призвела до ціл-
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ковитого зубожіння селян, коли розстрілювали дітей за під
нятий колосок. Люди вже пережили голод

1947-1949

років, і

далі у них продовжували забирати увесь господарський рема
нент, коней, худобу. У ці важкі часи на руках у Івана Майчика
залишились непрацездатні старі батьки і молодша сестра.
Доводилось багато вчитися і працювати у різних сферах:
тернопільська облспоживспілка (інспектор), тернопільський
міськторг (товарознавець), міський фінвідділ (інспектор),

врешті

-

акордеоніст обласного палацу піонерів у Тернополі.

П'ятирічну музичну школу по класу акордеона закінчив на
відмінно, за два роки.

Іван Майчик з сестрою Гшzиною,
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1949 р.

Окрилений успіхом, юнак поїхав у Львів і, склавши ус

пішно вступний іспит, став студентом диригентсько-хорово
го відділу Львівського де ржавного музичного училища.

Навчання було цікавим, але стипендії не вистачало . І зно
ву постало питання пошуку праці. На щастя, знайшов її у
польській школі №

24,

де влаштувався вчителем співів та

керівником хору. Незабаром на міському огляді хор здобув
перше місце. У Львові заговорили про здібного музиканта
Івана Майчика. У ті нелегкі часи під час навчання в училищі

мав велику підтримку від директора Дори Федорівни Ді

денко, котра бачила великий талант юнака і допомагала йо-

КО/11/ТЕТ В СПРАВАХ МІІСтtЩТВ УРСР

ПОХВАЛЬНИЙ
лист

За 11iif.>d11нi

y(ni;ru

<1

j ~ра:жову штіfіRку.
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му у скрутні хвилини. Особливу увагу звернув на студента
композитор Євген Козак, викладач теоретичних дисциплін,
який прагнув розкрити учневі таємниці композиції, вселити
віру у власні сили . Викладач з фаху, досвідчений педагог

Андрій Лабазов

-

людина високої культури, всебічно обдаро

ваний мистець, музикант і художник

-

прищепив учневі об

разне бачення музичної палітри. З вдячністю згадував Іван
Майчик свого концертмейстера Дарію Довбенко, котра, не

шкодуючи сил і часу, допомагала йому пізнавати глибину і
загадковість музичних творів. Цьому ж сприяло і активне

відвідування концертів у залах Львівської обласної філармо
нії та Львівської державної консерваторії ім.М.Лисенка, ви

став у Львівському театрі опери та балету, хорових оглядів та
концертів у Спілці композиторів, що дало йому змогу глибше
пізнати духовний мистецький світ, почути твори львівських
комп озиторів С. Людкевича, А.Кос-Анатольського, Є.Козака,
В.Барвінського та інших, трактованих такими диригентами,
як ректор консерваторії Микола Колесса, головний диригент

капел и "Трембіта" Павло Муравський та диригент театру

Педаюz Андрій Лабазов
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опери та балету Ярослав Вощак. Ці майстри активно закріпи

ли міцний професійний фундамент майбутнього музиканта.
Насичене концертне життя Львова стимулювало його осо

бисті творчі пошуки в царині композиції. Окрім усього, Іван

Майчик був наділений від природи чудовим голосом, гарним
ліричним тенором. Вміло володів ним, мав природне відчуття

у визначенні тембру, таке необхідне кожному диригенту.
Розповідаючи про навчання І.Майчика у Львівському му

зичному училищі, не можна не згадати про його дружбу з
однокурсником, вірним товаришем й однодумцем Зеновієм

Бабієм, котрий володів рідкісним щодо краси та широти

діапазону тембром голосу, рівним у всіх регістрах. Дружба
юнаків була скріплена вокальним мистецтвом, допомагала

обом у важкі часи, сприяла у навчанні й побуті, збагачувала
свідомість образами та до останніх днів зігрівала спогади
уже зрілого композитора Івана Майчика. Іван був не просто
другом й однодумцем Зеновія, але і його незмінним акомпа
ніатором. Юнаки потай співали повстанські пісні, найчастіше

тоді, коли йшли з автобусної зупинки із с.Липники до рідно
го села З.Бабія

-

Підсадки. Ліричний тенор І. Майчика і окса

митовий баритон Зеновія

( саме

так помилково визначив го

лос згодом відомого артиста на першому році навчання його
педагог) взаємодоповнювали один одного. Якось інтуїтивно,

по-товариськи Іван намагався переконати Зеновія, що в ньо

го не баритон, а тенор ... Та Зеновій повністю довіряв своєму

педагогові й співав баритональний репертуар, аж до випад
ку, який стався наприкінці першого року навчання: з метою

відбору перспективних, талановитих студентів, з Москви
приїхала спеціальна комісія перевіряти навчальні заклади.

За результатами прослуховування було встановлено, що у
З.Бабія

-

не баритон, а драматичний тенор. "Феноменальнь1й

драматический тенор!"

-

вигукнув один з професорів, коли

при розспівці у великому залі Львівського музичного учили
ща артист "взяв" верхнє "сі".

29

Зеновій Бабій

Ще з біл ьшою пошаною і увагою почали ставитись до
Зеновія Бабія студенти й педагоги. А Київське Міністерство
к льтури не відпустило з України надзвичайно обдарованого

студента , з апевняючи московських професорів, що З.Бабій
буде навчатись вокального співу в Італії, що талановитий ар
пrст потрібний на Київській оперній сцені. Та через півроку

його з абрали на службу в армію (Прикарпатський військовий
округ) , де "феноменальнь1й тенор" змарнував кілька років.

Згодом Зеновія Бабія запросили в Київський оперний театр
та Київську консерваторію, а І.Майчик, закінчивши у

1956

році з відзнакою музичне училище, став студентом Львівської
консерваторії. Та навіть тоді, коли доля їх роз'єднала, вони

залишалися найкращими друзями.

Цього року конкурс був дуже великий

-

понад десять осіб

на місце. Не дивно, що вступні іспити витримали найбільш

\,~~'"·' ""'~~S,"'-"'~"'~~~\~"'~~~~~"''\~\l~~~\l'h'i~~~~'h\ll'\'h~~\k
ти: С.Турчак, І.Лацанич, Б . Завойський, В.Флис, Б.Кокотайло,
зо

Іван Майчик, 1952 - 1954рр .
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Л.Крих, Г.Стернюк, Б.Цайтц, І.Левкович, Л.Оленич, Г.Алмаші,
А.Лендранич-Дашак та інші.

Навчання в консерваторії було захоплюючим, творчим. Тут

формувались його особисті та естетичні позиції, що були зу
мовлені тим особливим середовищем, яке панувало у Львові у
60-ті роки минулого століття. Це була нова хвиля відродження
духовності та національного мистецтва, зокрема хорового спі
ву. У концертних залах звучала симфонічна, хорова та вокаль

на музика преславних львівських композиторів С.Людкевича,
М.Колесси, Б.Барвінського, Є.Козака, А.Кос-Анатольського,
Р.Сімовича, Д.Задора та інших. У розквіті творчих сил вони
плідно працювали, а рівно ж виховували нову плеяду молодих

композиторів у Львівській консерваторії.

І.Майчик був обраний старостою курсу диригентська
хорового факультету. Творчою лабораторією для диригентів -
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хормейстерів був студентський хор консерваторії під бату
тою маестро Володимира Василевича, у програмі якого зву

чали твори : "Реквієм" В.А.Моцарта, ораторія "Самсон" Ф.
Генделя, кантати М . Лисенка "Радуйся, нива неполитая" та
"Бють пороги", "Хустина" Г.Топольницького, кантата "Весна"

М.Скорика та твори

11 нерекомендованих

композиторів"

К.Стеценка "Чуєш брате мій", В.Барвінського "Уже соне

чко закотилося", колядки та щедрівки, що бу ли заборонені
у той час. Це був великий колектив із

86

хористів, який мав

багатий концертний репертуар, визнання і славу. На жаль,
прославлений диригент В.Василевич трагічно загинув у

1962

році. Відтоді хор почав втрачати здобуту майстерність і до
раніше осягнутих вершин слави уже ніколи не піднявся.

Студентський хор Львівської консерваторії ім . М. Лисенка,
диригент В : Васшtевич.
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В цей час І.Жук, Т.Микитка, Я.Базів та І.Майчик створили

вокальний квартет, який виділявся злагодженістю темброво

го забарвлення та різноплановим концертним репертуаром.
Доценти А.Нікодемович, О.Гриневецький, М.Білинська,

професори С.Людкевич, А.Кос-Анатольський були педаго
гами І.Майчика з поліфонії, читання партитур, фортепіано,

аранжування та історії музики,

-

отже було у кого вчитися.

Композитори С.Людкевич, М.Колесса, В.Барвінський,
А.Кос-Анатольський, Є.Козак, Д.Задор вміло впливали на мо

лоді вразливі таланти, сприяли їхньому творчому зростанню.
Адже всі вони, перш за все, закінчували факультети філософії,
психології та юриспруденції в кращих університетах Європи:
Станіслав Людкевич
тет; Микола

- Віденський та Львівський універси
Колесса - випускник Краківського та Празького

"Карлового" університету; Анатолій Кос-Анатольський та
Василь Барвінський

-

Львівського університету.

Саме Станіслав Людкевич, який почув на студентській
конференції вокальне тріо "Осінній спогад" Івана Майчика,

Іван Майчик, Ігор Жук, Тарас Микитка, Ярослав Базів.
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наполягав на його подальшій професійній композиторській
освіті, як і ректор консерваторії Микола Колесса.
На свої перші композиції

-

2-х голосну фугу для ф-но, хо

рові твори "Весняний вітер", "Зів'ялі квіти"," Там, у Бескидах",
а також вокальний терцет для сестер Байко "Як яси заспівам",

-

отримав схвальні відгуки, зокрема А.Кос-Анатольського,

який визнав, що

"...вони вийшли за рамки учнівських опусів".

Іван Майчик постійно збирає фолькльор, приділяючи
особливу увагу лемківській народній пісні, яку опрацьо
вує під керівництвом композитора Анджея Нікодемовича.

Доброзичливі фахові поради, велика шана педагога до лем
ківського фольклору сприяли дружнім творчим взаєминам.

Коли А.Нікодемович був змушений покинути Львів і виїхати
в Польщу, вони не припиняли листування, педагог цікавився

творчістю свого учня, у якого І.Майчик брав уроки в класах
фортепіано та читання партитур.
Навчання в консерваторії І.Майчик поєднував з працею в

школах, як керівник хору та інших аматорських колективах.

Він щораз більше звертає на себе увагу як талановитий му
зикант. Невдовзі отримує запрошення на посаду диригента
хору факультету іноземних мов Львівського університету та

поліграфічного інституту, що дало йому можливість не тіль

ки набути досвід, а й фінансово підтримати батьків.
У студентські роки доля звела його ще з одним вірним

товаришем

-

Степаном Турчаком. Це була обдарована, чесна,

надзвичайно скромна людина, великої духовної краси, енер
гійний, талановитий диригент. Разом з ним І.Майчик органі

зував оркестр із п' яти осіб, який переважно грав на весіллях.
Кожна субота й неділя були заповнені працею, що забирала
багато часу, але приносила незначні заробітки, такі необхідні
юнакам.

Навчаючись на п'ятому курсі консерваторії, І.Майчик став
редактором і звукорежисером музичної редакції Львівського

обласного комітету з радіомовлення і телебачення.
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Композитор

Андрій Нікодемович
Саме там І . Майчик організував хорову капелу, яку і очо
лив. Праця диригента хору радіо стала знаков ою сторінкою

в його біографії. До створення цього колективу молодий ди-

. ригент

прийшов із певним досвідом і творчими здобутками.

Ця праця стала пр екрасним полем для самореалізації, шко

лою набуття диригентської практики, виконавського досвіду,
вивчення акустичних, вокальних, тембральних, фактурних,
фахових закономірностей хорового співу. Та, що найважли

віше, з'явилась можливість апробації у реальному звучанні

власних оригінальних творів та фольклорних обробок , ро
бота стала творчою лабораторією, у якій добиралися, вдо
сконалювалися та шліфувалися риси зрілого стилю майстра.
Хор відразу помітила музична громадськість Львова , його

належно оцінили також широкі кола радіослухачів. Із спо
гадів Ярослава Михальчишина, незмінного учасника хору

Львівського обласного радіо і телебачення: "Хор Львівського
обласного радіо і телебачення організований

17

жовтня

1960

року музичним редактором Львівського радіо, а на той час,
студентом диригентського факультету Львівської державної
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С. Турчак, І. Майчик.

Хор викладачів Поліграфічного інституту,
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1960 р.

І. Майчик, О . Врабель.

В. Флис

З. Бабій, І. Лацанич, О. Врабель.

39

консерваторії ім.М.Лисенка Іваном Майчиком. Бажаючим

співати у хорі був влаштований справжній конкурс. З

кандидатів відібрали

60

240

співаків з добрими голосами, ціка

вими тембрами. І ось, через півтора місяця репетицій, в ефірі
прозвучав перший концерт новонародженного колективу. В

програмі були твори львівських композиторів, лемківські на
родні пісні в обробці І.Майчика, хори з опери В. - А.Моцарта
"Ідоменей", хор з опери Б.Сметани "Продана наречена",
"Весільний хор" з опери <<Лоенгрін~ РВагнера, та хор тіроль
ців з опери ~Вільгельм Телм Дж.Россіні.

Хор одержав багато схвальних рецензій

.

Зокрема газета

"Вільна Україна" відзначила, що аматорський хор Львівського
радіо звучав в ефірі як професійний колектив. Чистота інто

нації, почуття ансамблю, багатство нюансів, використання
різних барв у регістрах

-

ось турботи, які стали в центрі ува

ги хору і диригента. А диригент був вимогливим. Людина
високо~ культури, з вродженими музичними даними, вимагав

від співаків досконалого співу і чистоти інтонації. Працювати

Хор Львівського обласного радіокомітету і телебачетm.
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треба було багато, отже хор займався по три рази на тиж
день, а крім цього у визначені дні велась робота з сольфеджіо.
Не шкодуючи сил і часу, диригент самовіддано працював з

колективом. Учасники хору полюбили І.Майчика за вміле
ставлення до людей, за цікаво проведені репетиції, що про

ходили в бурхливому темпі, де сувора праця поєднувалась з
дотепними жартами, вдалими порівняннями.
У хорі радіокомітету,
Я.Михальчишин,

-

-

продовжує свою розповідь

співають люди різного віку і різних про

фесій. Дуже гарний колек~ив, всіх нас об'єднує любов до
рідної пісні, прагнення до творчої праці. Вона високо оцінена

у Києві, бо записи нашого хору посилали і туди. Знають про
наш колектив та його керівника і в інших містах ... Вивчаємо
складні твори. Така вже вдача у нашого диригента, що не

любить старих, відспіваних творів, які звучать всюди і часто.
Душа маестро неспокійна, він завжди у творчих пошуках. І

нам дуже прикро, що ми не можемо створити такий колек
тив, про який він мріє. А задум у нього надзвичайний. Нам

завжди до вподоби художні твори, над якими працюємо і
особливо власні. А у маестро їх багато, всі вони дуже мело
дійні, оригінальні. Багато можна говорити про наш колектив,

про його диригента Івана Майчика, про його толерантність
у спілкуванні з хористами, про стремління до справжнього

мистецтва. А стимул до рідної пісні великий, бо колектив
аматорський і існує давно на творчому ентузіазмі, без жощюї
підтримки ... "

Диригент Іван Майчик ставив собі за мету популяризувати
кращі хорові твори незаслужено забутих, заборонених
українських композиторів, таких як В.Барвінський,

М.Вербицький, О.Кошиць, О.Нижанківський, А.Вахнянин.
У постійному репертуарі хору також звучали твори
львівських композиторів: С.Людкевича, Є.Козака, А.Кос
Анатольського. У концертному виконанні капели звучала і
кантата "Дніпро реве" Д.Січинського на слова В.Чайченка,
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кантата М.Кропивницького "Ревуть-стогнуть гори-хвилі" для

чоловічого хору та оркестру народних інструментів ( соліст С.

Шкурган), лемківські народні пісні в обробці Івана Майчика
та власні твори "Водоспад", "Гей, Бескиди мої".

Працюючи в Львівському радіокомітеті, І. Майчик до

мовився з композитором Адамом Солтисом про перегляд
та оцінку його музичних композицій. Композитор запропо

нував раз у тиждень зустрічатися з обдарованим колишнім
студентом.

У творчому доробку І. Майчика тоді ще не було багато
творів, але ті композиції, які приносив колишній студент ві

домому композиторові , А Солтис високо оцінив і заохочував
юного композитора до дальших творчих пошуюв.

Під час однієї зустрічі композитор А Солтис та І. Майчик

у своїй роз мові торкнулися важливого питання

-

проблеми

обробки української народної пісні. А Солтис, відзначивши

високу художню цінність обробок лемківських пісень І. Май
чика, водночас вказав на необхідність підходити до народної
пісні ще дбайливіше і глибше, використовувати в обробках

і гармонізаціях особ л ивості
ладової, пол іфонічної будови
народної пісні. Початкуючий
композитор радо сприйняв за
уваження .

Вже в цих своїх ранніх

творах І . Майчик добре відчу
вав

.

1

вгадував шляхи гармо-

.

...

.

юзац11 народних шсень, вщ-

мовляючись від засобів , які

нівелювали самобутність
фольклору. Пізніше його метод

.

гармоюзац11

.

.

вщповщав

основним теоретичним поло

женням, які сформували відо-

Композитор А. Солтис
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Студентські роки,
мі попередники

-

1960-62 рр.

М.Лисенко, В.Барвінський, С.Людкевич,

Л.Ревуцький, Б.Лятошинський . Солісткою хору була сту
дентка Львівського музичного училища Марія Іскало, у май

бутньому (196Зр.) дружина маестро.
У

1961

році І.Майчик закінчив з відзнакою Львівську кон

серваторію і отримав рекомендацію державної екзаменаційної
комісії на чолі з професором Д.Рогаль-Левицьким до вступу
в аспірантуру Ленінградської консерваторії. На жаль, цього
літа поступити в аспірантуру не поталанило. У зв'язку із

ремонтом приміщення, іспити, без попередження, перенесли
на невизначений термін. У цей час у Івана Майчика важко

захворів батько . І друга спроба поступити вже у Київську ас
пірантуру наступного року також була невдалою, хоча іспит
склав на відмінно. Несподівано професор О.Міньківський
оголосив, що єдине місце в аспірантурі передали на симфо
ючне диригування

...

Відтак юнак був змушений їхати на роботу за скеруван
ням в Хустівське культосвітнє училище. Не допомогло кло-
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потання голови Львівського обласного радіо Панаса Юра
залишити Івана Майчика редактором в музичній редакції і

диригентом хору Обласного радіо та телебачення. Йому вда
лося повернутися до Львова лише через рік.

Інтерес до хорового мистецтва, організаторські здібності,

робота над створенням репертуару, орієнтованого на яскраву
національну стилістику та фольклорні першоджерела, чіт
ко виявились у нього уже на перших кроках самостійного

творчого життя, по закінченні диригентського факультету, у
праці з хором Львівського радіо. Молодому ентузіасту суди
лося відновити прекрасну і надзвичайно важливу мистецьку

традицію, започатковану Миколою Колессою та Євгеном
Козаком.
Іван Майчик вимогливо і наполегливо працював, шукаю

чи нових кращих засобів звучання, багато експерементуючи

з тембровим різноманіттям голосів. А його власні композиції
привертали увагу оригінальністю та мелодійністю звучання.

У цей час започатковує в музичій редакції Обласного радіо

рубрику з історії українських народних пісень та українських

Заслужена хорова капела "Трембіта",
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1964 р.
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Сім 'я ко.;wпозитора .

співаків у світі: С.Крушельницької, О.Руснака, О.Мишуги ,
М.Голинського, М.Менцинського та інших.

В особистому і творчому житті композитора сталися
щасливі зміни:

5

19

квітня

1964

року народився син Тарас, а

липня цього ж року Івана Майчика призначили худож

нім керівником та головним диригентdм Заслуженої хорової
капели "Трембіта" (попереднього диригента капели П авла
Муравського запросили в Державну хорову капелу "Думка").

Це була для нього велика подія і велика відпов ідальність.

Молодий диригент, сповнений творчим ентузіазмом і мис 
тецьким горінням, розпочав свою працю із гастролей. Уже

1 листопада,

без попер едньої підготовки, кап ела " Тр ембіта"

змушена була виїхати на тр ь о хм і сячні гастрол і за мар ш ру 
т о м С ибір

-

Ур ал: О мськ, То м ськ, Кр ас ноярс ьк , Улан - Уде,

Н ов о сиб ір ськ. По їздка була вел ики м випроб у в анням : н о
в ий колектив і нев ід о мий р епертуар , жахл иві ум о в и праці

і про живання у в аго нах. П е рш ий к онцерт в ідбув ся

17

л ис

топад а в Улан - Уде . Н е сприя тл и в і погодні умови стал и на
п е р е шкод і слухачам-шанувал ьникам хорового мистецт в а .

Творчий настрій був не на висоті. Диригував в перший вечір
капелою др угий диригент Іван Л упол. Наступний конц ерт

відбув ся в Іркутську з великим успіхом, вдячна публіка, зде
більшого вивезені українці , тепл о вітали капелу та її д ири

гента. Це повторювалося і в Красноярську, Новосибірську,
Свердловську. Паралельно з концертами і переїздами у ва
гонах та приміщеннях вокзалів, вивчали " Реквієм" Д.Верді.

Люди не були підготовлені до таких умов праці. У Томську
їх зустріли

32

градусні морози та заметілі. Пригадалося, як у

Томську, Тобольську та Іркутську жив і працював, як австрій

ський військовополонений, батько диригента

-

Іван Майчик .

Полонені будували дамби, приборкували сибірські ріки і вес
няні повені, розпочинали роботу під звуки духового оркестру,
в якому І. Майчик грав на трубі.
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Гримлять
,,еснн.

СВІЖИЙ rолбс " ТРЕМБІтии

оn

Слухач!

домоглися бажа

ного, 1 хор пов
торює ,зля них n1сню аахідноуи-

~~~нис;;о~~ ~~~~~оз;_тоrа
-

ка

творний ш.1ях rво рчих пошукЬ .
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rftu~:~:
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ру .

n0J10

nor .11яд
ти
-

На цей раз .1юбите,1\ хорово•
мистецтва,
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:-.11сті,
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.,уженої

яких

з

хорової

•Тре:~.1б:ту"J>

заці •

виступу

прийшов

зас 

..

В

новий

не

капе.,и.

пішов

по

УРСР,

прагнення

во!

риси

захlдноукраІнсьnоІ

музики.

«Трембl1:а•

в

ськоТ

музики

«Сунуться.

народ.ноrо

багато.11тньоrо

к.,асика

І<.

сунуться

хмари• на

• Рад!Ате.
О . O.'1еся-.

ри «Ночева.,а тучна• П . Чайнов

Rий

кер:вник

чо

р11звивати

повнюва ти

чи. !\fОЖе. но

ню1аrається

твор

ці

І

тра,1,ицІї

ри

Іх?

захІз.ноєаропеfіських

схе~а т1,змом

ність І тепла простота .

ця гаснуть в Дніпровій хвилі,

хору

А

-

далі

прозора

• П алай,

палай,

мелодІя
нупалонь

розкі шний вечlр огортає си ньою

ка• з опери Н . Вахияннна •НУ·

пеленою могутній силует Нобза·

пало•, сповнена

ря, що височить над Ноисомоль•

nІ сня на с.'tова О. Олеся • Рад1А·

сьnнм островом. тиша ...

те, спlвай'tі!• Н. Стеценна ... Що

І ось з r,1ибнни парку широ
ко І вlльно полилась пісня, по•
лилась

мов

иевіі муwено

віддих

1

грудей.

природно,

мов

хви,1я

не пісня,

то

радості життя

вlцкрнття.

Бtль

шІсть слуха чів вперше чулн

цІ

невмир ущі творн. це справд\ не
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мистецтво.

Зал немо 3
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ря.
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В.
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( • Цвітна дрІбная•)

Матюка

на слова Шашневч

украУнськнх на 

цІоиальннх мелодій.

ча у винонанні заслужено! Дер
жавно! хорово! капели
УРСР

А скільки нІжностІ І теплоти
подарувала слухачам
•Ба ркз.
ролла•
Ф . Шуберта в хоровій

•Трембіта•.

обробці І . МайчикаІ

Разом Із звуками

цього ліричного хороводу

ПЛНІ>·

ла перед оч има розкішна

np11 ·

Чар увало

ро11оі

місяця

подорож

кап еди

«Т,имбіта:,, ,

1ри11а.Аа

Украінсмоі

На

tаст-

11асду:.сеноі

цеd

раз

хо-

РСР

співаки

~~~= 8 ~:Сте~:::н~~р~і~:~х іс~~~

Аах України. Спіг кane.tu 11риніс
ве.tику епети чну насо.tоду c.tyxa'(a.11 І гано-ФранкіІJсма і Чер•

внконан11я

танцю•

кона11с:1:1кій

ЖJilc:repнocri

ти:,, і, :юкрема,

о:Трем6і

ро6оті

.110,10&:~го

дириинrа капе.Аи /11ана
Оt:ь lf/( 1JІдtук11у.tась

Май'(UК/1.
про спів

о:Тр,ем6lти,

респуб.сіканt:ьІW

t03-'•
1а «Ку,1ьrуро І житт11»: -,C11l1J ка
пе.tи

харои.теризу€1ЬСЯ

м'JІи.іt:ТЮ

і

rtflAOroю

11риемною

згучання.

Іfасамперед, це поміtІW
11ій 11артіі.
Дуже дОО,и

с:іі

flUЧHOlO

ra

6агат~,ох

с:,еа
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інших

еазети

ІJміс:rи.щ

міс т.

6агаrьох

док,1адні

обла

рецензїі,

хор на 1иха.111у

t:flitJI

rгорах Аі•

/ІJан

МОАОдий

Май'(UІ(,

дири

tlUXOIJQlfЄЦb
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творчість

молодо!

завдання.

революц!! хлюпнула

з

nlсень •На майдан!• Н. Даньке
на

1965

І

р. І

ДНІ ПР ОМ

жана
(орнестровка
І
слоnа
І. Майчнна) . Жива душа вічно

вича

тра вн1

,, ТРЕМБІТИ"

НАД
слова П .

тичини та

унраУнських ко мnозн ·

торів минулого
силу

століття.

І це

на нашу гадку,

під

оновленому

•Трембіта •,

колекmвовІ

яким нерує тепер

• Шалійте. шалійте, снаженt ка·

здібний молодий диригент Іван

тн ... •

Майчнк,

(муз . Вахняннна,

сповз

О. Нолеси).

же п овністю

поновила св1А ре·

пертуар. Нолектив напелн взяв
завдання

ноrо

-

кола

ЛЬІJ(ІJсьмl
rоріі, кАас

хоч

l

донести

нелегке

до

-,Трембіn~•

і

ероМDдськосrl

Іван

Май•

ШАJІХ!/,

.WOЖAUIJO,

6/дt,Ш

•безпе~НОJІ.у»?
Бо :.:
11u1'0на11с1;киа сти.сь Паt,,1а ІганоеuІ((J My-

раз

кІв велике мистецтво.

І. СОКУЛЬС ЬКИ Я .
студент унlверс.нтету.

РЕСПУ&ЛІКА

чик. Хо1tдос1; гід'(уТU, ЧlІ .1110.АО'"
дий дири~енr niшatJ 110 ,ropot,a-

ною

тивовt •Трембіти • за вічно жи
ве І нев ' януче в устах П спІв.1-

wнро

дер,,а1еноl
консереа
доцента АнткіІJа~,.

Пише 11ро IJUCT!lfl

ІWMy

&гатаАіrньОlо

диригента

11p=u1J

ЛьвІвськоУ

Велике сnасибІ всьому колен•

слухачів призабуту

іГТрих.арпаrсма
npatJдa,;
«В
« Трембі1у1, 11рш2шог НОІJuй КtРЇІJ•
ншс, ще не 11ідо,шй широкіа му-
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fJ
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стор .

4

голос

<<ТРЕІМ&ІТІ>>

8 Jl/(UX дають IJUCOKY оцінку 8U•

нlвціІJ, Жи1омирt1 і КиєІJа, Хор·
КОІJа / ПoATQIJU, До11ец1>1rо, Зап,,.
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Двор-
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"/111ора
роАьна

nед•
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Ів аяо•Фр аккІвеькоrа

знторlв «С.,ав ' янсьnиІ\
та
нець)> А. Дворжака 1 «Баркаро
.,р Ф . Ш убе рта . чузовІ ралян •
Го,1овне те. що борючись 31

;tо

Нон ц ерт показав. що І . Май·
чик вибрав ва~чиn. а.,е п.1одо-

Над дУХмянимн алеями парку

твор·

знамениті росlйсьнІ Н.ІJаснчнІ хо

с ь ноrо, •Вечtр" С . Танєєва. тво

-

вtлинпх

Л. ЯРОСЕ В ИЧ .
кафеАJІи муаиии

Вяк>Dа,11ач

-
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на слова
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н:о.11екти'В1&.

п1д
н:еріАНИUТ!ОМ
вис.тупає ян ~нтузt
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-
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шкіJ..-1и
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н е в;~ачІ
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Найбільш цінне. що на наш
сл lд особливо підкресли

хати~. Це співає « Tpe:viбtra• .
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І

UJAoti•

«Т,мм6і1и»,

хоро11і

Aa.tJpu,,.

нt:

Конц1:рт 110/UІ3а11, що lt,aн Maaги6раІJ гажчиd, ІІАІІ!! ,иодо

l(UJC

ТІJОрнішиа ШАJІХ

НаабіАьш
керіІJник
туар

f"IJOptlU.X flOШ!fK{ІJ.

цінне те, що художній
11раен.е

ка11е,1и,

оновити

ргмр

•

ньо.,.у

еuразцти

інди11ідус,1м/

риси

хороеОІ.О

,w.

Аtкrи11у.

П pUfJJ,jН(J

дiЗflOTUCJt

не lОСТрйАЬІU!
м
ка

1!fPHII!!

flfIO ус11/ш
• Тре.116і1и»

Украіні, 11ро 1г, що ptcn.yб,ti•
30хо11,1ено
а11,1одуt
на1иіІ1

у,1ю6мній 1tа11иІ.

М.

ТЕРНОВИR .

Г.ііУНАєпіJіііё

ІІ п<< тр Е м Б І т И>>
І

ІСЛЯ кіль!(арІчиоУ перерви до справжньою знахідкою і д.1я 1ю.1ек-

Ниєва завітала Державна хо- тиву, і для слухачів, яні прос лу
рова капела УРСР
«Трембіта•. хали його з великим заловоленням .
Численні любителі хорового співу
Так само новими ДJJЯ широкого
цього разу йшли на концерт уJJюб- загалу с ліричний хор «Веснівка $
леного колективу з деякою трива- В. Матюка на слова М. Машкеви
гою, бо ж відомо, що колишній ча (•Цвітка дрібная•) і твори нла

художній нерівник капе ,1и , народний артист УРСР П. Муравський
перейшов
працювати до столичної
«Думки:1>. Чи має ко.1ектив надій-

сина у1щаїис1.,кої музики К Сте
ценна «Хмари» на слова М. Вора
ного та «Радійте, сnівайте:1> на сло
ва О. Олеся. У всіх цих творах пе

ну заміну?

ред нами відкриваються нов!, мало

І чи утримається він

на рівні творчих досягнень минуло-

відомі

го?
Зрозуміло,

воr літератури, багатства якої ще
чекають на своє всебічне розкрит

творчц _ нриза, пережита нолективом, не пройшла для

І

нього

безслідно,

тим

більше, що

сторінки

української

хоро

тя. Виконання цих хорів не можна

вважати бездоганним, хоч вони й

склад співанlв капе.1и та П репер- прозвучали на досить хорошому ху
туар значною мірою оновлено.
дожньому рівн!. Очевидно потрібна
V

Тепер напелу очолює молодии ще певна робота над їх шліфував
здібний дириг~нт Іван Майчик, ви_~ ням, зонрема
такого
складного
хованець Льв1вськоУ К?нсерваторІ1

хору, як <<Хмари».

(клас доцента М. Антюва). З усього видно, що він намагає!ься зи.айти свій шлях у мистецтв~, І не иде
второваними
стежками. Насампе•
ред, це по~1іТ1t0 11 доборі репертуару. Заслуговує схвалення те, що
колектив 1 його нерІвник ~верну-

Справжньою окрасою нонцерту
була
знаменита
«Баркарола >>
Ф. ІlІvберта в хоровій обробці
І. Майчю<а. В неї співаки вклади
багато ніжності й теплоти.

спадщини захІ.дноунрашських ком-

помlтно в басах. Сопранова ж пар

в цілому спів хору характери
зується приємною м'якістю й теп
лися до незаслужено ~~буто~ У нас лотою звучання. Насамперед це

1
І

позиторІв минулого
століття, бо тія потребує, як. мені здається, де
~ут є речі , варті уваги будь-якого якого посилення й кращої зісnІвахорового колективу.
v
ності. Не все гаразд 1 з соліста

От хоч би хор « Палай,. пашш, ми. Цим і пояснюється, що в про

І куnалонько» з __опеJ_>И « Нуnало~ грамі дуже мало творів для соль•
ІН. Вахнянина. Це~ тв~~, сповнен~и ного співу з хоровим супроводом.
і душевного з_~оров я, ryr.юpr, зру_r-

І по написании

д.~я

хор).

був

ІСамаМА••

л ЯЩЕНКО .

...... цтао~м ■■с••• ·
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Успішними були концерти в Омську та Тюмені, де слу

хачами знову були здебільшого вивезені українці. У містах
Канську і Свердловську

( Сведловська

філармонія межує з

будинком, в якому правдоподібно розстріляли царську роди
ну у

1918

році) врешті прозвучав "Реквієм" Д.Верді. Соло у

квартеті співав випускник Львівської консерваторії Ярослав
Шовковий.
Нижній Тагіл зустрів капелян 40°С морозами. У мину

лому це місто було столицею Чінгіз-Хана, династії багачів
Демидових, а сьогодні

- українців -

жертв людоненависниць

кої імперії ... У журналі "Музь1ка" писали, що виконанню ка
пели притаманна яскрава емоційність, тонке нюансування,

різноманітність темброва-вокальних барв ( мистецтвознавець
В.Краснощоков, Москва).

Закінчились гастролі в місті Пермі.

1 січня 1965

року ка

пела "Трембіта" щасливо повернулась додому. Після різдвя
них свят знову репитиції

- попереду були

ІІІевченківські дні,

підготовка нового репертуару та аудіо запис репертуару ка

пели. У її виконанні в "Золотий фонд" України ввійшли тво
ри "Веснівка" В.Матюка на сл.М.Шашкевича, "Баркарола"

Ф.Шуберта та "Слов"янський танець" А.Дворжака (текст
та аранжування для хору І.Майчика), закарпатська народна

пісня "Шила Маріка ... " в обробці Є.Козака. Приємно усіх
здивував твір І.Майчика "Спів в Карпатах". Це була чи не
єдина нагода на той час послухати себе як композитора. За
високий мистецький рівень запису Львівська філармонія
отримала гонорар, а співаки

по

14

-

відпочинок, адже капела мала

концертів в місяць. Важко було досягти чистоти зву

чання та техніки виконання капели складом у

них:

18

басів

(4

октавісти),

16

тенорів,

18

68

сопран і

чоловік, з

16

альтів.

І тільки надзвичайна працьовитість, чутливість і музикаль
ність диригента оживили її звучання.

Протягом цього короткого часу капела "Трембіта" повніс
тю оновила свій репертуар, програма була складною, проте
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ціrоавою. Цей факт особисто відзначив композитор Станіслав
Людкевич. Він також порадив включити до репертуару капе

ли забуті хорові твори: "Нудьга гнітить" Д.Січинського (пе

реклад для мішаного хору С.Людкевича), "Сон" К.Стеценка,
на слова П.Грабовського, "Хмари" на слова М.Вороного та
"Радійте співайте" на слова О.Олеся. Станіслав Пилипович
пригадував, що ці твори звучали колись у Львівському

"Баяні", та згодом були заборонені до виконання. Маестро
прислухався до поради і вже у новій програмі твори з вели
ким успіхом виконувались в гастролях по Україні. Тривалою

і цікавою була підготовка до виконання кантати
нії "Кавказ" С.Людкевича на слова Т.Г.Шевченка.

1965 року на репетиції

- симфо
25 лютого

хору з оркестром у Львівській філар

монії був присутній сам композитор. Він коректно зауважив:
"Дуже добре, що ви по-своєму трактуєте окремі епізоди, мені

здається, що другу частину треба трохи стримувати. Адже, це
молитва. Також прошу виконувати стриманіше фугу. Ви, як

і С.Турчак у Києві; теж поспішаєте ... " Диригент вислухав за
уваження і поради, але все ж таки деякі фрагменти тракував

по-своєму. Йшлося про четверту частину кантати "Кавказ",
у якій тенори і баси повинні були передати закличну тему
"Борітеся!" у супроводі гучних ударних і духових інстру
ментів. Оркестр заглушував полум'яне слово Т.Шевченка.
Довелось змінити в партитурі фортіссімо на меццофорте,

щоб чоловічі голоси прозвучали виразно ... Композитор був
задоволений трактуванням твору, темпами, динамікою, про
фесійним виконанням. "Ваші зауваження, пане диригенте,

були слушні, капела виконала кантату знаменито. Дякую"

( С.Людкевич ).
Не зважаючи на заборону, "Заповіт" все ж таки прозвучав
на Шевченківському концерті, як і решта несправедливо за

бутих творів: поема М.Лисенка "Ян Гус" на слова Т.Шевченка,

твори Ф.Колесси "Було колись в Україні", "Якби мені череви
ки", С. Людкевича "Закувала зозуленька", та "Огні горять"
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Іван Майчик,

1965 р .

І.Воробкевича. Концерт мав великий успіх. Заговорили преса,

радіо і телебачення. Із схвальними словами звернулися голо

вний диригент капели бандуристів України О.Міньківський,
головний диригент державної Білоруської академічної капели

Г.Ширма, диригент хору "Журавлі" Я.Полянський (Варшава,
Польща), диригент Піддуклянського хору Ю.Костюк (Пряшів,
Словаччина) та О.Приходько

-

у минулому головний адміні

стратор та диригент Української хорової капели, заснованої у

1919 році, диригентом якої був О.Кошиць.
На початку травня 1965 року Державна

хорова капе

ла "Трембіта" розпочала свої гастролі по Україні. У місті
Житомирі преса відзначила її високий виконавський рівень,
складний і різноманітний репертуар, пророкувала капе

лі і диригенту велике майбутнє. Порівнювали її виступи із
Ленінградською академічною хоровою капелою, Заслуженою

хоровою капелою "Думка", з коментарями виступив директор
музичного училища Борис Тен. Концерт капели у Києві

21-23

травня був справжнім тріумфом - уже в першому відділі дово
дилось співати на біс по два-три рази твори: "Шалійте, шалій
те, скажені кати", музика А.Вахнянина, сл.І.Франка, обробка
С.Людкевича, "Хмари", музика К.Стеценка, сл.М.Вороного,
"Веснівка", муз.В.Матюка, сл.М.Шашкевича, "Баркарола", му

зика Ф.Шуберта, а також "Радійте, співайте", К.Стеценка, хор
з опери "Куnало" А.Вахнянина та "Мрії" Р.Шумана. Капелу та
її диригента Івана Майчика вітали Леонід Корневич та моло

дий поет Василь Стус. Його полум'яні думки і поезії лякали
"батьків тоталітаризму". На все життя запам'яталися дири
генту проникливі чорні очі поета, його соколиний погляд та

зажурене обличчя. Згодом в творчому доробку композито
ра Івана Майчика з'явилось багато творів на слова Василя
Стуса.
На запрошення мистецької молоді капела продовжила свої

гастролі в Києві, відмінивши концерт ум. Лубнах. Виступи
в Києві відбувалися в театрі опери та балету ім.Т.Шевченка,
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та будинку вчителя (в минулому приміщення Центральної
Ради

1918 року).

Преса відзначала потужне, соковите звучан

ня хору, нові пошуки диригента.

Не менш успішно проходили концерти в Полтаві та
Харкові. Дещо здивував холодний і чужий Донецьк. Концерт

відбувався у військовій частині, співати було дуже важко,
публіка раз-по раз вигукувала: "Танць1 будут? Кончай петь!"
Подібний творчий спад був і в Луганську

1-3 червня, та Дніп

ропетровську 5-6-го червня. Настрій дещо поправився в міс
тах Запоріжжі та Оріхові

- глядачі

вдячно вітали капелу кві

тами та оплесками.

Із гастролей в Криму найбільш успішно відбувся концерт

в Місхорі. Серед присутніх було багато іноземців, переважно
німців, які намагалися особисто подякувати диригентові за
прекрасні хвилини духовності і пізнання української музики.

Капела вдало виступила в Алушті та на телебаченні у місті
Сімферополі. В Євпаторії легко співалося, у театрі була чу

дова акустика, тут любив звучати і Федір Шаляпін. Концерти
відбулися в Судаку, Севастополі, Саках, Феодосії. Кримчани
з цікавістю слухали перлини української хорової музики і

дарували розкішні букети троянд. Гастролі по Україні за
вершувалися в Одесі і, саме тут, були особливо відповідаль
ними. Історія цього міста сягає часів до Різдва Христового.

Вона мала багатьох господарів. До XVIII століття Одеса була
турецькою і звалася Хаджибей, а в складі Російської імперії
опинилася внаслідок війни

1791

року. До її розвитку най

більше спричинився француз на службі у російського царя

-

князь Рішельє, у

1803-1818 роках.

Це місто мультикультур

з чудовими концертними залами, філармонією, з відомим

театром опери та балету, що в мініатюрі нагадує Віденську
оперу.

У залі Одеської філармонії, де капела "Трембіта" вико

нувала "Реквієм" Д.Верді, не було жодного вільного місця.
Трембітян вражало, що студенти духовної семінарії слухали
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стоячи із партитурами в руках. Це була особлива атмосфера
піднесеності, шани до мистецтва. Гастролі по Україні були
особливими та визначальними для капели та її диригента.
За цей короткий час вони підготували і виконали

18

нових

творів українських композиторів та велику кількість обро
бок народних пісень. На превеликий жаль, це був останній
концертний виступ Івана Майчика з капелою "Трембіта",
адже диригент і досі не був офіційно затверджений на цій по
саді. Віддаючись творчій праці, міг лише здогадуватись про
всілякі "підводні течії", що гальмували цей процес. Дехто з
адміністрації філармонії дораджував поступати в партію ...

Нагальна потреба надати помешкання молодому спеціалісту
також відігравала важливу роль (мова йшла про квартиру

Павла Муравського ). Причиною ж нібито став проукраїн
ський репертуар капели, погляди і позиція Івана Майчика.

Виглядало, що на цій посаді чиновникам потрібна була більш
гнучка і податлива особа. Виїжджаючи на гастролі, диригент
попереджав дирекцію філармонії, якщо і далі "віз стоятиме

там

",

він залишить роботу. Ніхто не сприйняв це серйозно,

дирекція була впевнена, що "якось обійдеться".
Маестро зрозумів: марна трата часу і, гордо, без вагань,
можливо поспішно, залишив капелу "Трембіта". А шкода!
Це був час творчого злету колективу. Можливо, сьогодні

"Трембіта" дивувала б світ високою духовністю нації, як це
було у

1919 році,

коли створена під егідою Симона Петлюри

Українська хорова капела під батутою О.Кошиця заставила
світ прислухатись до її голосу.

На цій високій ноті закінчилась вимріяна кар'єра
диригента-практика Івана Майчика. Що ж все-таки стало на

перешкоді його творчих злетів? У першу чергу, несприятливі

умови праці, велике "Око Заздрощів" і, безперечно, безпартій
ність, але й надмірна емоційність та принциповість, впертість
і категоричність, ультиматум: тільки так, а не інакше,

- вільне

висловлювання, небажання вистоювати під дверима у чи-
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новників, випрошуючи щось чи доказуючи свою правоту. Він

поважав себе і вимагав від інших відповідної толеранції, своє
слово як диригент і музикант сказав успішними гастролями.

У виправдання чиновники говорили "здібний, але складний".

Іван Майчик по-своєму сприймав ті процеси, які відбувалися

у суспільстві. Його характер лемка-музиканта формувався в
жорстокий час для усіх українців, а лемків зокрема. Їхня тра
гічна доля, постійні війни, примусове переселення, родинні

труднощі впливали на формування людини, як особистості.
У багатьох випадках маестро діяв спонтанно і необдумано.
Не гнувся і не схилявся в покорі, пам'ятаючи про свою честь і

гідність. Він був вільний і не хотів нікому служити. Його зра
джували, тому вірив тільки собі. Уже відтоді були "друзі", що
звітували про кожен його крок, отримуючи в нагороду поса
ди тремтячими руками. Усе це мало вплив на його подальшу

кар"єру. Творчий розмах диригента, розпочатий успіхом ама

торських хорів, зокрема хору Львівського обласного радіо, не

було кому підтримати,

- ніхто не мав відваги,

не хотів і не міг

стати на його захист.

Місцева влада не могла вибачити І.Майчику цей відваж

ний і зухвалий крок. Обласне управління культури, обласний
комітет партії, дирекція Львівської державної філармонії та

інші посадовці були змушені відповісти Києву, адже капела
залишилась на довгий час без диригента. (Другий диригент
Іван Лупол звільнився швидше з особистих міркуваннь ).
Іван Майчик втратив роботу і можливість працевлаштува
тись. Через певний час він знайшов її лишень далеко за межа
ми Львова, на посаді керівника аматорського хору. За мізерні

гонорари дописував до музичної редакції Обласного радіо
про видатних людей. України, зокрема музикантів. Згодом,

на свій страх і ризик голова Львівського обласного радіо
комітету Панас Юр поновив його на посаді музичного ре
дактора. Готуючи передачі "Огляд по театрах та концертних

залах Львова", Іван Майчик спілкувався з видатними мист-
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цями сцени, львів'янами та гостями міста. Серед них були
всесвітньовідомі: співачка Ріта Гор, піаніст Френсіс Кеттін,

скрипаль Ієгуді Менугін, Роберт Фаунтен, диригент хору
коледжу "Оберлін". Фаунтен, австрієць за національністю,

після блискучого виступу на сцені Львівської обласної фі
лармонії, дуже радо спілкувався з І. Майчиком, в короткому
інтерв'ю докладно вималював схему розміщення своїх співаків

квартетно-октетним способом. Це новаторство тоді дуже ціка
вило усіх диригентів.

Крім музичних передач у рубриці "З історії народних пі
сень", молодий композитор І. Майчик разом з головним му

зичним редактором Юрієм Булкою заснували фонотеку, на
звавши її "Унікальні записи".
Щонеділі звучали музичні розповіді про відомих у світі укра
їнських музикантів. Музична редакція працювала над попов

ненням фонотеки записами з

...

..

метою популяризац11 украш-

ських співаків світової слави.
В ефірі прозвучали записи уні
кальних голосів Модеста Мен

цинського, Ореста Руснака, Со
ломії Крушельницької, Василя
Тисяка, Михайла Голинського
та Олександра Мишуги.
Роберт Фаунтен,
та його рукописна схема

розміщення хористів
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Найціннішою знахідкою бу ла платівка з записом гол осу
О.Мишуги, віднайдена у Львові. Ії власником був скрипаль
симфонічного оркестру Львівської філармонії п. Остап Гри
цай. Він розповів коротку історію ці єї платівки. "У той час,

коли з'явилися фірми грамзапису, український співак Олек
сандра Мишуга працював у Міланському оперному театрі,
виконував усі партії ліричного характеру. У цьому ж театрі
одночасно з Мишугою працював Енріко Карузо , в репертуарі

якого були драматичні арії. Обидва співаки почали фіксува
ти своє вокальне мистецтво на грамплатівках, яю пльки-но

з'явилися. Різниця була в тому, що Е. Карузо після перших
невдалих записів робив інші досконаліші, а О.Мишуга свої

невдалі платівки наказував з нищити і більше не робив спроб
з аписувати свій голос.
При ліквідації першого запису чудового співу О. Мишуги

був інженер зі Львова. Він колекціонував різні видання про

співаків: книжки, афіші, програмки, рецензії, платівки. Йому
вдалося заховати одну платівку, яку згодом привіз до Львова.
Коли у

1924 р.

Олександр Мишуга помер, голос з цієї платів

ки двічі прозвучав по радіо. Платівка містила два твори :

Vorrei Morire композитора F. Тоsті та польську народну піс
ню "Zaspiewaj mi mojq piesn" (Заспівай мені мою пісню)".
Удова покійного інженера продала платівку О.Грицаю, а
він дозволив працівникові радіокомітету п. І.Майчикові пе
реписати ці два твори для фонотеки Львівського радіо.
Іванові Майчику довелося листуватися з відомими

м у зичними особистостями. Цікавий лист композитора
Б.Лятошинського до І.Майчика.
Прохання Б. Лятошинського не використовувати в програ

мах концертів запис його симфонічної поеми "Гражина" було
зу мовлене тим, що на своєму авторському вечорі у Львові,
коли оркестром диригував сам композитор, ударник симфо
нічного оркестру в експозиції вступив швидше на

4

такти,

тому відповідно частина оркестру грала згідно тексту, а інша,
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Текст листа Б. Лятошинського
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з духовими, випереджала, доки Б.Лятошинський не подав

знак рукою, з якого такту треба продовжувати твір.

Особливо вагомим є інтерв'ю з композитором Станіславом
Людкевич ом.

Наближався ювілей. Музична громадськість готувалась
урочисто відзначити 90-річчя від дня народження компо
зитора.

"Я працював, - згадує І. Майчик, - редактором в обласному
комітеті з радіомовлення і телебачення. С.Людкевич був у сво
єму Юlасі в старій консерваторії, що на вулиці П Чайковського".

Наводимо уривок з розмови композиторів:

- Сьогодні ваш ювілей, Станіславе Пилиповичу. Що бажає
те сказати з цього приводу?
Композитор не відразу, а
трохи згодом сказав:

-

Мушу

робити відповідну міну. .. Водно
час, я не можу нарікати. Пови

нен бути і вдячний ...
Тут здалось І.Майчику, що
композитор все забув і навіть
не знає, з ким говорить . Тому він

нагадав:

-

Не гнівайтесь, але я у вас

аранжування вивчав.

-

Так, я пам'ятаю і маю уяву.

Мені ваші хорові твори подоба
ються. Чому і:Х не виконуєте? ..

-

Прошу розповісти про ті

ваші твори, які сьогодні будуть
виконуватися.

-

Гм ... "Чакона"

-

Станіслав Людкевич

не цілком завершений твір. Він має слабі міс

ця, які ще мушу доробити. Але 'Талицька рапсодія" повинна мати
належне місце у концертному репертуарі та й у творчості ...
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Тут композитор ніби хотів щось сказати, але замовк. По
тім І.Майчик почув: "Не завжди можна все виказати: живемо

в важкий час для нашої нації. Я хотів би такої гідної відповіді,
але "не нам на прю з тобою стати"... Я не можу тут вам всьо
го сказати, чим душа накипіла! Може перебільшую, та я хотів
би і далі, як дотепер, нести мистецтво нашому народові ....
Треба мистецтво створювати, направляти для народу. Наш
народ більше, ніж на 90 відсотків високомузичний. Щиро вам
дякую, мушу готуватись.»
Було помітно, як у професора тремтіли руки ... Мав якесь

внутрішнє збудження ... Здавалось І. Майчику, що магнітофон,
який тримав перед собою, Ст. Людкевича дратує. Побажавши
йому доброго здоров'я і доброго настрою, диригент вийшов.
Минав час, летіли дні, а С.Людкевича, хоч і минуло йому
95 років, щодня можна було зустріти у консерваторії, тепер
вже у новому приміщенні, що на вулиці Нижанківського. Зда
валось, що він вже нічого не пам'ятає, нікого не впізнає. І, щоб
не надокучати, І.Майчик старався не перешкоджати його
думкам чи спокійній замріяності. Та одного разу, виходячи з
консерваторіі: несподівано біля дверей побачив композитора і
привітався. На превеликий подив, він запитав: "Може, маєте
якісь питання до мене, то прошу заходити!" Майчик подя

кував і невиразно пообіцяв: "Може, і зайду... ". Але ця зустріч
додала йому сміливості і за кілька днів він зайшов до компози
тора. У класі був молодий випускник, композитор М. Корчин
ський, який одразу вийшов, зрозумівши, що І. Майчик - до про
фесора на консультацію. ''Я показав свої нові хорові твори на

слова Б. Антонича, Т. Шевченка, О. Олеся,"

-

-

згадує І. Майчик,

заграв тоді композитор вісім хорових творів і спитав: ''А

чого ж ви ще щось шукаєте? Тут прецінь приємні професійні

хорові твори!" А я кажу: ''Мені важлива думка композитора,
я ж композиторського не закінчив ... " Але Людкевич, не дослу
хавши, замахав руками і сказав:

63

-

То ж неважливо. Чимало світових композиторів, такі, як

Шуберт, Льорцінz, Леонтович та багато інших, не закінчували
консерваторії по класу композиції, а писали прекрасну .музику.

-

Мені стало ніяково, бо ту ж саму думку і той же приклад

я вже чув від Людкевича на зустрічі у педагогічно.му учили

щі, куди був запрошений диригентом хору. А доводив це тоді
С.Людкевич А.Кос-Анатольсько.му, який, прослухавши .мою

"Колискову", вигукнув: "Талановитий, а не хоче вчитись! Йому
конче треба закінчити композиторський". Тоді Людкевич ви
словив свою думку: ''А чи конче?" Тут композитор, взявши олі
вець, на партитурі титульної сторінки написав: "Переглянув

серйозну роботу желаю успіху".
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Побачивши, що .мені ніяково, Людкевич продовжив: ''Я пра
цюю вже рештка.ми сил. Раджу вам бути самостійним". Мова

його була спокійна, тиха, але рішуча і доброзичлива. Лоду.мав
ши трохи, .мовив: "Є прекрасні хорові знахідки в окремих кон-
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Відгук

на збірку укра!нськп народних пісень

ceJJR

0,Іфехови,

упорядковану І.І.МА й ЧИК ОМ

Переглянувши уважно збірку укра!нсьхих народних пісень

ceJJR

О.црехови, записаних і упорядкованих Ів. майчиком, доходжу до висновку,

що та збірка- цінна пам"ятка, яка містить зокрема 6а.гато елементів
древнього, яв: мовного так і музичного ціалекту.
Слі,ц

підчеркнути, що
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жодна ~JJ:ЬKJJ:opнa експе,циція.І:ван'Майчик, який записав пісні 0,Іфехови,
про:ЕИВ у цьому селі біля двадцяти років і в певній мірі охопив 61.ІІЬ
шість пісень

ceJJR.

Uікаво, що у :абІрнику є чимаJІО пісень у багатоголосному :впла,ці,
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цертах композитора Д.Бортнянського. Це великий майстер

хорової музики. Варто розвинути ... " І почав награвати окремі,

дуже цікаві приклади. Заграв кілька епізодів з різних концер
тів, потім сказав: "Чомусь наші композитори не продовжили
цього напряму, а варто було б... "

Я був вражений, що він прекрасно пам'ятає окремі такти
і може ідеально їх заграти. Це була наша остання зустріч. В
наступні роки життя він вже не виходив з дому, майже втра
тив зір ... "

(Зі спогадів Івана Майчика)
Минули літа, відколи згасло життя велетня музичної

культури, незабутнього Станіслава Людкевича, який своїм
столітнім буттям залишив урок синівської вірності рідному
народові, дорогій серцю Україні. Високопрофесійні твори
композитора з подвійною силою звучать і завойовують що
разу нові покоління.

В цей час Іван Майчик працює над збірками "Укранські
народні пісні" з репертуару С.Крушельницької, П.Кармалюка,

О.Врабеля. Також продовжує збирати лемківські народні піс
ні і опрацьовує їх. Як талановитий музикант, прагне відроди
ти древні пісні свого народу, привернути до них увагу творчої

інтелігенції. Завдяки цьому побачила світ збірка лемківських
народних пісень "Співаночки мої"

(1967).

Із рецензії доктора

мистецтвознавства, професора М.Гордійчука: "Композитор
виявив високий художній смак, тонке розуміння стильової

природи кожної з поданих пісень ... особливою рисою яких
є краса мелодій. Він ніде не виступає пасивним "гармоніза

тором" чи аранжувальником народних мелодій ... Його став
лення завжди

1

у всьому творче, чутливо реагує на вишукану

ритміку лемківських мелодій ... В органічній єдності звучить
інструментальна партія та вокальна лінія."

Але не обійшлося і без прикрощів

- поспіхом видана збірка

народних пісень з Бойківщини "Ой зацвіла черемшина", запи-
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саних з голосу Ганни Ільницької, стала "притчею во язицах".

Збірник складався із

. Майчик,

ЗО

-

100

пісень,
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з них опрацював Іван

студентка З-го курсу консерваторії. "Музична

Україна" видала збірник під тиском Миколи Ільницького, не
зробивши вичитки і не врахувавши поправок Івана Майчика.
Ця історія набу ла сильного розголосу, особливо дякуючи
псевдомузикантам. Саме в той час Іван Майчик подав доку
менти у Спілку композиторів України. Проте, вищезгадана
історія стала цьому на перешкоді, не зважаючи, що на захист

Івана Майчика став композитор А.Кос-Анатольський.

Але доля, як завжди, була ласкавою до нього. Кар'єрні про
блеми не затьмарили йому великої радості особистого щастя.
У подружжя Марії та Івана Майчиків народився другий син
Остап

(1967).

Маестро завжди мав велику моральну та духо

вну підтримку від дружини-співачки Марії Майчик. Вона

ділила з ним щоденні побутові клопоти, дбала за родину, і
водночас навчалася в Львівській консерваторії і працювала в
оперній студії, музичній школі та хоровому товаристві.

Нових проблем додав приїзд сестри Стефанії з Америки,

котра виїхала до Нью Йорку ще в 1940 році. У той час лемки
все частіше почали відвідувати Україну. Після від'їзду се
стри спецоргани не на жарт зацікавилися Іваном Майчиком.

Знаючи його матеріальну скруту, шляхом шантажу запрошу

вали до співпраці, на що він відповів: "Мій батько не торгував

людьми і я не буду!". Ці слова одного вечора ледь не позба
вили його життя ...

Не встиг опам'ятатися, як відійшли у засвіти батьки ком
позитора

-

Іван та Катерина Майчики, померла сестра Марія

та її син Стефан Скробало, здібний музикант. Сестра Марія
була надзвичайно співучою та музикальною, знала безліч
лемківських народних пісень. Важко переживав музикант

втрату близьких людей, з їхнім відходом остаточно обірвався
зв'язок з рідною Лемківщиною. Родина була для нього неви
черпним джерелом натхнення і душевної рівноваги.
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Про це свідчить наступна збірка Івана Майчика

- хорові та

вокальні твори на слова відомих сучасних українських поетів

М.Петренка, Б.Стельмаха, Р.Кудлика, С.Карпляка. Особливе
місце серед них посідає поет-краянин Богдан-Ігор Антонич.

Його поезія - "запашна чаром Лемківщини". У компози
тора і поета багато спільних рис: велика закоханість у при
роду, особливе відчуття її переливів і тонів, її барв. У поезії
Б.І.Антонича

-

"рослинні хори, тони скрипок і флейт

-

це

цілі симфонії Всесвіту". Поет оспівував словом дорогу серцю
Лемківщину, її природу, села, людей, звичаї. Композитор Іван

Майчик продовжив це в музиці. На слова багатьох творів по
ета він створив хорову та вокальну музику: "Народився Бог
на санях", "Тешуть теслі", "До весни", "Світанок", "Ранній ві

тер", "До музи", "Батьківщина" та інші. Ні поет, ні композитор

ніколи не кричали про свій патріотизм, проте ні на мить не

переставали любити свою Малу Батьківщину

-

Лемківщину,

відповідаючи зневірам і облудним прихильникам чужого:

"Знай, батьківщина це ріка, що серед поля,
поза селом, ген, пошд юсом, тихо плине,

це в саді нашому дерева, зілля, квіти,
це на ланах пшениця золотокоса,

це той, що віє з піль, пахучий, теплий вітер,
це на левадах скошена трава в покосах,

це наші всі пісю 1 молитви щоденні,

це рідна мова

-

скарб, якого ти не згубиш,

це небо, синє вдень, а серед ночі темне,
це все, що ти так щиро любиш."

І ось пахучий теплий вітер розсунув хмари навколо особи
Івана Майчика -у

1972 році він отримав викладацькі години

в класах хорового диригування та вокального ансамблю у
Львівському державному музичному училищі ім. С.Люд

кевича. Згодом очолив студентський хор училища, став завід
уючим відділом хорового диригування.
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Сини Тарас та Остап успадкували родинну музикальність

Майчиків. З відзнакою закінчили вісім класів музичної школи
інтернат ім.С.Крушельницької, Львівське державне музичне
училище ім. С.Людкевича, Львівську державну консерваторію
ім. М.Лисенка за спеціальністю фортепіано. У цьому є велика

заслута батьків, в першу чергу дружини Марії, яка повністю по
святила себе вихованню дітей, жертовно відмовившись від сце

нічної кар'єри, займаючись виключно викладацькою роботою
у Львівському державному училищі ім. С.Людкевича та студії
при театрі ім. М.Заньковецької. У всіх критичних хвилинах жит

тя вона зуміла зберегти людську гідність і порядність, незалеж

ність, вміла гідно вийти із будь-якого становища. Адже зростала
в національно-свідомій інтелігентній українській родині. Б

1946

році Марію разом з батьками як сотні тисяч корінних українців
примусово виселили із Перемишля на Радянську Україну.

Марія.
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На педагогічній ниві праця Івана Майчика була успішною.
Допитлива учнівська молодь заохочувала викладача шука

ти досі маловиконувані твори. Він гармонізує нові мелодії,

робить аранжування досі невідомих композицій, оскільки
репертуар для вокальних ансамблів навчальних закладів об
межений.
Як завідувач диригентсько-хоровим відділом, він намагав

ся ввести учнів у багатий музичний світ, обминаючи шаблон
ність, одноманітність репертуару. Так, під його керівництвом

була поставлена меса Й.Гайдна Heiligmesse B-Dur, яка про
звучала в Органному залі у супроводі камерного симфонічно
го оркестру училища та солістами: сопрано
тенор

-

-

Марія Майчик,

Володимир Ігнатенко, мецо-сопрано

Пшеничка, бас

-

-

Марія

Олександр Теліга. Ця меса прозвучала в рам

ках музичного фестивалю "Віртуози Львова" і викликала ши

рокий резонанс. У засобах масової інформації був відзначений
високий професійний виконавський рівень хору та оркестру,

критики наголошували, що "диригенту під силу твори будь
якої складності".
Весною

1983

року у Великому залі музичного училища

відбувся творчий вечір композитора Івана Майчика. У про

грамі прозвучали оригінальні твори та обробки народних пі
сень у виконанні Народних артистів України Т. Дідик,

О.Врабеля, В.Ігнатенка, Заслуженої артистки України М.
Процев'ят, О.Теліги, М.Майчик. Партію фортепіано викону
вала Г.Курилич. Музичні критики відзначали: "Композитор

збагатив лаконічну лемківську мініатюру і дав їй життя на
концертній естраді ... Багато уваги приділяє автор фортепіан
ній партії, яка в кожному випадку влучно й переконливо до

повнює поетичні вокальні образи."(Кандидат мистецтвознав
ства М.Білинська).

Народні лемківські пісні в обробці Івана Майчика та його
авторські твори набули широкої популярності у багатьох
провідних колективів України. Вокальна музика стала осно-
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вою творчості композитора, крім хорових творів він пише

романси та вокальні ансамблі для голосу у супроводі фор
тепіано

-

тріо, секстети тощо. Професійне голосоведення,

зручність регістрів зробила популярними його твори, які
поруч з класикою,стали основою педагогічного репертуару
навчальних музичних закладів.

Як член жюрі, Іван Майчик, постійно бере участь в огля

дах хорових колективів міста та області. Допомагає фаховими
порадами та репертуаром, ділиться досвідом з позиції знавця
хорової літератури, за що отримує відзнаку "Відмінник куль

тури" від тогочасного міністра СРСР К.Фурцевої.
Своєрідним підсумком творчої діяльності композито
ра, музиканта став його авторський вечір з нагоди 60-ліття,

під назвою "Пісні Бескидів", який відбувся

1987

року в

Львівській державній філармонії ім. С.Людкевича за участю
провідних солістів та хорових колективів. Цікавий музич

ний репертуар привернув увагу музикознавців М.Білинської,

Ю.Булки, А.Гудзенко. Остання відзначала, щ? "гармоній
ній мові Івана Майчика притаманні народно-ладові музичні

звороти ("Хоц ми люди повідают", "Не жалуй, не бануй"),
де органний пункт у партії фортепіано нагадує старовинні

інструменти

-

дуду чи бурдон".

Щасливою була поїздка Івана Майчика до США на запро
шення сестри Стефанії. Після довгих клопотань у

1988

році

врешті отримав візу. Це стало для нього нагодою розширити

знайомства і музичний кругозір. Оскільки був ювілейний
рік,

-

українці всього світу святкували

1000 ліття

Хрещення

України-Руси, Іван Майчик був запрошений на урочисті за
ходи у Вашингтон, де його тепло зустріли українська діаспора
і рідні краяни. На святковому концерті звучали дві кантати
М.Лисенка на слова Т.Шевченка: "Б'ють пороги" та "Радуйся,
пиво, неполитая". Твори виконували хор чисельністю
ваків та оркестр у складі

120 музикантів. Диригував

300 спі

Михайло

Длябога, лемко за походженням. Величавий концерт справив
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Сестра Стефанія з родиною.

незабутнє враження. На урочистому вечорі композитор по
знайомився із солісткою концерту Б.Британ, українського по

ходження, архиєпископом із Філадельфії Степаном Су ликом ,
який родом із Лемківщини, а також професором-теологом

Дж.Лостеном. Патріарх Мстислав Скрипник запросив Івана

Майчика у свою резиденцію Бавнбрук. Розповідав про Першу
світову війну і часи Визвольних змаганнь за відновлення укра

їнської державності (1917-1921рр.), згадуючи сотника Петр а

Франка

-

сина Івана Франка і родича дружини Марії, - свого

бойового побратима, великого патріота, безстрашного Івана
Андруха, - який був громадським і військовим діячем з 1914
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С. Су.лик, Б . Брітан, І. Майчик.

Дж. Лостен з композитором .

року, організатором "Січей" у Галичині, сотником стрілецько
го війська, згодом командира полку УСС, головним провідни

ком проти більшовицького руху 1920-21рр, члена Верховної
Колегії українського Центрального Повстанського Комітету,

зв'язаного з УВО який, на превеликий жаль, був розстрі
ляний більшовиками у 1921 році. Разом з Патріархом вони
були у бою під Мотовилівкою. Обидва отримали поранення.
Сьогодні в Україні нічого не знають про Івана Андруха.

Не менш цікавою була зустріч з соратником Степана

Бандери Миколою Лебедем. Гостюючи у пана М.Лебедя
композитор познайомився з єпископом з Мюнхена, докто
ром теології отцем І.Гриньохом. Ці великі люди, вірні сини
України, справжні патріоти далеко за межами рідної землі

зберегли свою національну гідність, не асимілювались, вірили
у майбутнє української держави, плекали українську пісню
і звичаї. Зустрічав там і своїх колег з України, композиторів
Є.Станковича, О.Ківу і В.Загорцева, що приїхали на запро

шення української діаспори. Зустріч відбулася в українському
інституті Америки, від них дізнався прикру новину про смерть
свого товариша, відомого диригента Степана Турчака.

Українська громада скорботно вшанувала пам' ять велико
го українського мистця як і вся українська діаспора на чолі з

відомим співаком і мистецьким критиком Теодором Терен
Юськівим та дружиною відомого співака Левка Рейнаровича
Марією Рейнарович. Провідні діячі української культури в

США подружжя Рейнарович є засновниками українсько

го оперного театру в Нью- Йорку. Не менш знаною на аме
риканському континенті є родина Гординських. Святослав

Гординський

- відомий

у світі художник, мистецтвознавець,

поет, письменник, літературний критик. Його дочка - відо
ма піаністка із світовим ім'ям Дарія Гординська- Каранович.

Іван Майчик був на концерті присвяченому її 80-літтю, що
відбувся в Українському Народному Домі, де мав можливість
познайомитися з іншими визначними діячами мистецтва та
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Траурний Прелюд
світлій пам'яті мого товариша Степана Турчака
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культури, серед яких був відомий скульптор з Лемківщини
Михайло Черешньовський. Довгими зимовими вечорами

в робітні скульптора вони згадували з болем та жалем рід
ний край, трагічну акцію "Вісла". На згадку художник по

дарував краянину різблені фігури княгині Ольги та князя

Володимира із зображенням тризуба. Композитор з жалем
залишив дарунок в родині, щоб уникнути проблем на ра
дянській митниці. Сповнений вражень і натхненням творчої
праці, повернувся в Україну.

У цей час у видавництві "Музична Україна" побачила світ
його нова збірка хорових та вокальних творів, що додало сил
і енергії композитору для подальшої праці. Твори швидко уві
йшли в концертний репертуар провідних співаків Києва та
Львова: солістів Київського Національного театру опери та

балету ім. Т.Г. Шевченка, Народного артиста України Анатолія

Біля пам'ятника Т. Шевченкові у Вашингтоні.
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Солов'яненка, Заслуженої артистки України Ірини Захарко,
солістів Львівської Національної опери, Народних артистів

України Олександра Громиша, Володимира Ігнатенка, Наталії
Дацько, Степана П'ятничка, Заслуженого артиста України

Василя Дудара, соліста Львівської обласної філармонії
Богдана Косопуда, викладача Львівського музичного училища
Володимира Паславського та інших. Хорові твори компози
тотора лягли в основу концертної програми Заслуженої дитя
чої хорової капели "Дударик" під орудою Заслуженого діяча
мистецтв України Миколи Кацала, камерного хору Львівської
державної консерваторії ім.М.Лисенка,

-

диригент Ярослав

Гнатовський, Народної хорової капели "Антей"- диригент,

Заслужений працівник культури Зеновій Демцюх, капели бан
дуристів "Карпати" УТОС

- диригент

Юрій Вовк, хормейстер

Ярослав Мелех, хорової капели "Євшан"- диригент Богдан
Генгало, Галицького камерного хору

-

диригент Заслужений

діяч мистецтв Василь Яциняк, хору оперної студії Львівської
національної музичної академії ім. М.Лисенка

-

диригент

Мирослав Телішевський, студентського хору Тернопільського
музичного училища

-

диригент Володимир Верней. Мистецька

критика, преса, радіо і телебачення відзначали, що композитор
продовжує хорові традиції Остапа Нижанківського, Василя
Барвінського, Станіслава Людкевича, Миколи Лисенка,
Кирила Стеценка, Миколи Леонтовича, Євгена Козака.

Твори І.Майчика побачили світ завдяки підтримки меце
натів В.Кашицького, А.Тавпаша, Г.Филипової, Л.Завійської
та Б.Колодія.

Маестро багато працює із лемківським завзяттям, утвер
джуючи своє композиторське кредо. У

1993

році отримав

звання Заслуженого діяча мистецтв України. У творчому

доробку автора

7

збірок. Це хорові твори на слова Тараса

Шевченка, Петра Карманського, Олександра Олеся, Богдана
Ігоря Антонича, Миколи Вороного, Лесі Українки, Івана

Франка, Маркіяна Шашкевича, Олександра Ольжича, Ліни
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.
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- $аслужений щхп;Jівник культури 3. ДЕМІJ.ЮХ

Художній ке11і.вник та д;ир~rе:t:tт

Лауреат Нац-і<>иальної rtре.мїї Украіни ім. Т. ш~11ченк1,
ЛЬВІВСЬКА ДВРЖАВНА ЧОЛОВІЧА КАПЕЛА •t"ДУ ДАРИКf"

Художній керівни1t m го1юnний дири~•ент - злс:11.ужеиий діяч ми~т~tJ'tt) У1tр~'інн М. КАІJАА.
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Костенко, Василя Стуса та інших. Заслуговують уваги його
наукова праця "Одрехова в минулому

1419-1999 рр."

(1999р),

численні огляди, дописи, опубліковані в українських та за
рубіжних виданнях про композиторів А.Кос-Анатольського,
В.Флиса, С.Людкевича, О.Ольшанецьку, О.Тарнавську, сла
ветну українську піаністку Д.Гординську-Каранович, зна
менитого диригента та першого керівника хорової капели

"Трембіта" Д.Котка, нариси про хорові капели: українську
"Думка" та американську "Евангеліон" з Міннесоти. Докладні

та пізнавальні музично-публіцистичні праці "Соломія
Крушельницька", "Український співак у Познані" (присвяче
на О. Карпатському) та інші.

За велику творчу та науково-дослідницьку діяльність у

1998

році Іван Майчик врешті став членом Спілки композиторів
України. Як диригента-композитора його і надалі цікавлять

хорові колективи України і зарубіжжя. Починаючи з

1963 року,

він підтримує з ними творчі контакти. З11айомство із хоро

вим колективом коледжу Оберлін, спілкування з диригентом

Робертом Фаунтеном, породило зацікавленість американськи
ми хоровими традиціями. Так у

2003 році до Львова приїхав ві
- Деніс Порт,

домий американський хор "Євангеліон", диригент

доктор філософії Нью-Йоркського університету. Д.Порта заці
кавила творчість сучасних українських композиторів. У репер
туарі цього хору звучать твори Д.Бортнянського, М.Лисенка,
К.Стеценка, М.Леонтовича, а також І.Майчика. Солістка хору
Керол Ейкум, яка є також солісткою Метрополітен Опера, за

цікавилась лемківськими народними піснями в обробці Івана
Майчика з метою їх популяризації в англомовному світі.
Вона познайомила композитора з американським диригентом

Тимофієм Соєром і хоровим колективом North-Western College
Choir, що активно бере участь в концертних музичних фести
валях Європи та Америки. Кожне нове знайомство дає можли

вість композитору критично оцінити свій мистецький доробок
та хорове мистецтво світу назагал.
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Останнім часом у видавництві "Місіонер" вийшла друком

нова збірка народних пісень в обробці композитора. Серед
.
.
.
. . .
.
.
них вагоме м1сце посщають 1сторичю шсю: вояцью, стр1-

лецькі, пісні УПА. "Не дивно, що так багато уваги уділяється
лемківським народним пісням

- це те духовне джерело,

з яко

го зродився І.Майчик як музикант, диригент, композитор і
фолькльорист,
Булка,

- ...Іван

- відзначає кандидат мистецтвознавства

Юрій

Майчик наділений сильною художньою інту

їцією, що забезпечує йому естетичну доцільність і логічність
у виборі виразових засобів музичної мови ... автор відштов
хується, насамперед, від змісту й інтонації поетичного слова,
досягаючи емоційної природності музичного висловлюван-

"

ня.

У світовій пресі першим про Івана Майчика, як компози

тора, почав писати академік Микола Мушинка із Словаччини,

котрому близькі і рідні пісні Лемківщини. Його рецензії на
твори композитора публікувалися у Словаччині, Польщі,
Канаді, Америці та Україні.

Академік М. Мушинка та І. Майчик.
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Медаль вручена І. Майчикові

диригентом Т. Соєром.
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У свій час у світі про творчість Івана Майчика пи с а 

ли такі шанувальники його таланту, як А. Чайковський ,
М . Гордійчук , М . Головащенко , МБілинська , М Гудзенка ,

Ю . Булка, Я . Михальчишин, Т. Терен-Юськів , Х . Саноцька,

Я . Коваль, газети "Наше слово" , Варшава, "За вільну Україну " ,

Львів, "Свобода" (Нью Йорк), журнал "Дзвін" (Львів) , газета
"Культура і життя", журнал "Україна" та "Українська культу

ра" (Київ), журнал "Музьrка" (Москва) .
Аналізуючи творчість Заслуженого діяча мистецтв і члена
Спілки композиторів України Івана Майчика , кандидат мис

тецтвознавства Юрій Булка наголошував , що " мистець щедро

ділився своїм безцінним професійним досвідом і життєвою
мудр і стю , своїм творчим надбанням з талановитою молод
дю ".

І. Майчик з онуками .
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24 жовтня 2007 року
несподівано відійшов

у засвіти талановитий
диригент

1 композитор,

педагог, етномузиколог,

активний громадський

д1яч,
чесна

публіцист,

1

скромна

людина, вірний син
Лемківщини, визначна
постать

нашого

часу

Іван Майчик.
Поховано компози
тора на Личаківському
цвинтарі в м. Львові,
неподалш

вщ

могил

Анатолія Вахнянина та

Адама Солтиса (поле
№80).

Кінчаючи цієї книги
співні, п'янливі сторінки,
не думай, друже, що у них я

горіти зможу крізь віки
Із поривань, натхнень, одчаю,

Останеться лиш попіл мрій.
Бо ж пам'ятник крихкий лишаю

Турботі й радості своїй.
Б. - І. Антонич
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Борис Дроботюк
"І. Майчик. Композитор, фольклорист ", літографія
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РЕЦЕНЗІЯ

на роботи І. Майчика
Іван Майчик, випускник Львівської державної консер
ваторії ім. М.Лисенка, уже довгі роки проводить активну
діяльність як керівник і диригент ряду львівських хорових

колективів. Крім цього І.Майчик наполегливо займається

творчою та дослідницькою роботою. Результат цієї роботи

-

цілий ряд опублікованих збірників та статей. Перш за все

хочеться назвати збірник українських народних пісень "З
репертуару Павла Кармалюка", виданий в 1975 р. В збірнику
19 пісень в обробці М.Лисенка, С.Людкевича, В.Косенка,
Д.Задора, М.Скорика, І.Майчика та ін. Цей збірник, безумов
но, має важливе практичне значення, бо не лише знайомить
широку музичну громадськість з репертуаром одного з про

відних солістів республіки
фесора П.Кармалюка

-

-

Народного артиста СРСР, про

але й допомагає молодим співакам

баритонам збагатити свій концертний репертуар кращими
зразками української народної творчості.

Вагомим внеском у вітчизняну фольклористику став збір
ник "Українські народні пісні Лемківщини в запису та оброб
ці І.Майчика", що його видала "Музична Україна" в

1980

р.

До цього часу ми мали можливість познайомитись з піснями

Лемківщини через збірники Ф.Колесси, О.Гижі та М.Собо
левського. Проте збірник І.Майчика дає багато нового і ціка
вого матеріалу. В збірнику 52 пісні для голосу і фортепіано.
Автор розподілив їх за тематикою і призначенням на чотири
групи:

1. соціально-побутові;
2. родинно-побутові;
З. весільні;

4.
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жартівливі.

З багатого й оригінального пісенного фольклору лемків
І.Майчик вибрав найкращі та найяскравіші зразки, які влучно
розкривають конкретні історичні та побутові ситуації, пере
живання і настрої цієї гілки українського народу

( вимушену

еміграцію в Америку на заробітки, розлуку і тугу коханих,
одруження з нелюбом і т.д.) Багато уваги приділив автор збір
ника фортепіанній партії, яка в кожному випадку влучно й

переконливо доповнює поетичні вокальні образи. Проте нам
видається, що в окремих піснях фортепіанний супровід надто
перевантажений і громіздкий (наприклад в піснях "Літа мої,
літа", "Тече вода з-під явора", "Як єм ишов од милої", "Три
сем-дана"). Тут фортепіано звучить майже весь час і в окремих
моментах згладжує рельєфність вокальної лінії.

Коли простежити музикознавчу роботу І.Майчика, то в
першу чергу хочеться підкреслити ряд його статей, опубліко
ваних у варшавському "Українському календарі". В статі про

славетну співачку С.Крушельницьку автор зупинився на її

всесвітньо визнаному таланті, на надзвичайно багатому опер
ному репертуарі, підкреслив глибокий патріотизм співачки,
її постійний зв'язок зі своїм народом, з вокальною творчістю
українських композиторів, шедеври яких співачка завжди
включала у свої концертні програми. Крім цього І.Майчик
рішуче опротестував намагання деяких польських та італій

ських критиків уважати С.Крушельницьку польською або
італійською співачкою.
Як хормейстер-практик І.Майчик написав ряд статей про

діяльність і виступи хорових капел (про "Трембіту" з нагоди
40-річчя діяльності від її заснування Д.Котком у

1939 р.,

про

академічну заслужену хорову капелу "Думка"). Є у І.Майчика
також змістовні статті-нариси про творчість наших компози
торів (наприклад, про Кос-Анатольського в газеті"Українські

вісті" від

14.07.1965

вТоронто,про В.Флиса). Цікавою також

є замітка про революційну пісню "Червоний прапор" (газета
"Культура і життя" за

3.08.1967 р).
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Все це дає підставу сподіватися, що І.Майчик своєю твор

чістю і науково-дослідницькою діяльністю виявиться перспек
тивним членом Львівської організації Спілки композиторів
України і тому заслуговує рекомендації для вступу у Спілку.
Львів,

18.11.1982

.

М.Білинська

Кандидат мистецтвознавства

"ЖИТТЯ ЗАМАЄНЕ МУЗИКОЮ"

Заслуженого діяча мистецтва України Івана Майчика
Коли понад сорок років тому до музичної редакції львів

ського обласного радіо прийшов новий працівник Іван Май
чик, усі відчули непересічність його особистості. Молодий
випускник Львівської консерваторії видіJІявся не так своєю

елегантністю й добрими манерами (хоча для музиканта це не
другорядні прикмети), як внутрішньою зібраністю й творчим
ставленням до найбільш, здавалося б, рутинних редактор
ських і звукорежисерських обов'язків. Особливо яскраво це
проявилося тоді, коли тут під його орудою запрацював міша

ний хор. Хоча він був аматорським за статусом, та мистець
кий рівень виконання музичних творів, з якими цей колектив
виступав у радіопрограмах, ставав щораз кращим, професій

нішим. Хор відразу помітила музична громадськість, його
належно оцінили також широкі кола радіослухачів.
Так розпочалася диригентська кар'єра Івана Майчика.
Природнім її продовженням стала праця на посаді худож
нього керівника й головного диригента заслуженої капели

"Трембіта", на якій І.Майчик заступив славетного Павла Му
равського. Молодий диригент, сповнений творчим ентузі

азмом і мистецьким горінням, душу вкладав у цю роботу,
помітно збагативши репертуар капели й надавши її звучанню
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нової привабливості. Моральною винагородою митцеві стали
успішні гастролі "Трембіти" в Києві у
З

1972

1965 році.

року Іван Майчик став викладачем Львівського

державного музичного училища. Тут розкрилася нова грань

його творчого обдарування

неабиякий хист. Протягом

-

тридцяти років виховав понад

20 диригентів,

більшість яких

закінчили після цього консерваторії та успішно працюють в
Україні та за її межами.
Дух високого артистизму й професіоналізму, який доміну

вав у Львівській консерваторії в роки, коли тут навчався Іван
Майчик, не міг не вплинути на його професійну орієнтацію.

Спілкування з такими відомими митцями як С.Людкевич,
В.Барвінський, Р.Сімович, А.Солтис, А.Кос-Анатольський,
Є.Козак, А.Нікодемович, молодий М.Скорик, участь у хорі

під орудою блискучого хормейстера В.Василевича

-

все це

спонукало жадібну до знань і чутливу до краси душу музи

канта до композиторської праці. Його внутрішній слух збері
гав у пам' яті десятки ніде не записаних народних пісень, які
засвоїв у дитинстві в рідній Лемківщині. Перша серія його

хорових обробок вийшла друком у видавництві "Музична
Україна" під назвою "Співаночки мої" ще в

1967

р. Відтоді

композиторська діяльність Івана Майчика не припиняється

й триває досі. В його творчому доробку

-

сотні оригінальних

музичних творів для хору а капела і з супроводом фортепі

ано, солістів та вокальних ансамблів, понад
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народних

пісень для хору та голосу з фортепіанним супроводом.

Духовний світ композитора

-

багатий і різнорідний. Це

нестримно темпераментна танцювальна сфера ("На нашім
подвір'ю музиканти грають"), колоритний музичний звуко

пис ("Спів у Карпатах" на власні слова), експресія моторного
ритму ("Рух" на слова В.Сосюри), відтворення драматичних
колізій (хор "Гірке вино"), велична епічність ("Вставай, Укра
їно, вставай"), наскрізь позитивна енергія впевненості і віри

("Нехай і так" на слова І.Франка).
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Та найбільш природнім станом душі композитора є лірич
не сприймання світу, в якому він знаходить безліч відтінків.

Про це свідчить хоча б набір авторів поезій: Т.Шевченко та
І.Франко, О.Олесь, М.Вороний, Леся Українка, Б-І. Антонич,
П.Карманський і С.Чарнецький, Л.Костенко, М.Петренко і
Б.Стельмах тощо. Саме лірична сфера виразності, втілена у
витончених формах, переважає в творчості І.Майчика.
Основним критерієм оцінки естетичної вартості творчості

будь-якого композитора є, як відомо, не те, які засоби він ви

користовує, а як він це робить. З цієї точки зору слід визнати,
що Іван Майчик наділений сильною художньою інтуїцією, що

забезпечує йому естетичну доцільність і логічність у виборі
виразових засобів музичної мови. При цьому автор відштов
хується, насамперед, від змісту й інтонації поетичного слова,

досягаючи емоційної природності музичного висловлювання.

Саме характер і семантика поетичного тексту "провокують"
композитора на національно окреслений.тип мелодики, ціка
ві гармонічні ефекти (прикладом можуть служити вишукана
дисонансова акордика в хорах "До весни" і "Ніч" на слова

Б-І.Антонича), підбір поліфонічних прийомів у хорі "В пісні
муки ... " на слова О.Олеся, рвучкі ритми румби в "Надоїдли
вій мелодії" на власні слова. І все це художньо виправдане в

живому хоровому звучанні, яке автор, як хормейстер з бага
торічним професійним стажем, відчуває бездоганно.
Це стосується як авторських творів, так і обробок лем
ківських народних пісень, які І.Майчик використовує як ет
номатеріал для творчої інтерпретації, а не для формальної
гармонізації. І це зрозуміло, адже фольклор рідної Лемківщи
ни

-

це те духовне джерело, з якого зародився І.Майчик як

музикант-диригент і композитор.

Сьогодні Заслужений діяч мистецтв і член Спілки ком
позиторів України Іван Майчик у розквіті творчих сил. Від

дає їх талановитій молоді, щедро ділячись своїм безцінним
професійним досвідом і життєвою мудрістю, виношує нові
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творчі задуми, які просяться на нотний папір. Хай же ж доля

якнайдовше сприяє чесній, талановитій і благородній праці.
Юрій Булка, кандидат мистецтвознавства

І. Майчикові

-

присвячую

Надія Макулович
Пісне вкраїнська, матінко славна,

Зоре велична, що не згоря,

.

Вірний слуга твій, нене, віддавна
Ти моя доле, молитва моя!

· Снив

я тобою, щедро леліяв,

Хоч і судилась стежка крута,
Перли з-над Сяну вітер розвіяв,

-

Їх позбираю, музо свята.
Низка до низки, пишна окраса,
Що на Вкраїни грудях сія,

Ти повертаєш з вирію часу,

-

Сильна тобою лемків сімя.
Чистим потоком із Одрехови

Повниш собою води Дніпра,
І діалектом рідної мови

Ринеш до Сяну із-за Дністра.
Пісне вкраїнська, матінко славна,
Дума прекрасна

-

духу зоря,

Вірний слуга твій, нене, віддавна,
Ти

-

моя правда, втіха моя
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До Ювілейного вечора І. Майчику

Антоніна Гудзенка
Доцент Донецької Консерваторії

26.12.1997 р.
Ім'я "Іван" в санскриті

-

А в кого є і діти,

У праці всіх Іванів

Неоціненний скарб.

"Той що дає життя".

Багато з них є знані

-

За тими майбуття.

За творчий божий дар.

У всіх народів, націй

Сьогодні ми святкуєм

Свої є Івани.

Славетний ювілей.

Прогрес цивілізації

Слова звучать вітальні

Окреслюють вони

Духмяні, мов єлей.

-

Учені і герої,

У багатьох народів

Філософи й митці,

"7" -

Борці за віру й волю

-

чарівне число.

Хоч пригадати годі

Прекрасного творці.

Відколи так було.

Іоанн, Йоганн, Йоганнес

Так от, благословенні

Вано, Джон, Ованес,

І Ваші сімдесят.

Іона, Ганс, Джованні ...

Здоров'я і натхнення

Перелік той не весь.

Бажаємо стократ!

Бо ще ж є Іво, Джанні,

Нових Вам злетів зичим

Ян? Янка. Яніс, Жан ...

І творчої снаги!

Хоч різні за звучанням,

Доробок Ваш музичний

По-суті той же "Йван".

Усім нам дорогий.
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СПИСОК ОСНОВНИХ ТВОРІВ

ІВАНА МАЙЧИКА
Хорові твори на слова українських поетів

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Гори мої, гори

слова Б.Лепкого

Молоді пісні

слова Б.Лепкого

Мій спів

слова Б.Лепкого

Присвята

слова М.Вороного

Серце музики (М.Лисенку)

слова М.Вороного

Фата Моргана (Заспів)

слова М.Вороного

Погляд

слова М.Вороного

Тост

слова М.Вороного

Далеко стелиться твій шлях

слова М.Вороного

Сентенція

слова М.Вороного

Серенада

слова М.Вороного

Спомин

слова М.Вороного

Мрії-сни

слова М.Вороного

Знову ранок

слова М.Вороного

Хто зберіг любов до краю

слова О.Олеся

З журбою радість обнялась

слова О.Олеся

Прощання

слова О.Олеся

Щоденно ворони летять (кантата) слова О.Олеся
Ти в ту ніч другим зоріла

слова О.Олеся

Ранок

слова О.Олеся

Рано-вранці (В Криму)

слова О.Олеся

З листа

слова О.Олеся

Везли їх зранених

слова О.Олеся

Вітер віє (Осінь)

слова О.Олеся

Синіла ніч

слова О.Олеся

Пісня

слова Лесі Українки

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Осінній плач

слова Лесі Українки

Ой піду я в бір темненький

слова Лесі Українки

Ой піду я в ті зелені гори

слова Лесі Українки

Знов весна і знов надії

слова Лесі Українки

Думи мої

слова Т.Шевченка

Барвінок цвів і зеленів

слова Т.Шевченка

І широкую долину

слова Т.Шевченка

Три літа

слова Т.Шевченка

Світе ясний, світе тихий

слова Т.Шевченка

Ми заспівали, розійшлись

слова Т.Шевченка

Обніміте ж брати мої

слова Т.Шевченка

Не так тії вороги

слова Т.Шевченка

І день іде, і ніч іде

слова Т.Шевченка

Чи ми ще зійдемося знову

слова Т.Шевченка

Та не дай Господи нікому

слова Т.Шевченка

Ой гляну я, подивлюся

слова Т.Шевченка

Не забудь

слова Т.Шевченка

Як маю я журитися

слова Т.Шевченка

Прелюд присвячений Ст. Турчаку

морморандо

Морморандо

морморандо

Сонет

слова І. Франка

Не високо мудруй

слова І. Франка

Ходить туга по голій горі

слова І. Франка

Нехай і так

слова І. Франка

Розпука

слова М.Шашкевича

Баркарола

слова С.Чарнецького

Гей були рози, чар-весна

слова С.Чарнецького

Ноктюрн

слова С.Чарнецького

Україні

слова С.Чарнецького

У синю даль

слова С.Чарнецького

Коли усе в тумані

слова М. Рильського

Ми хочем миру і спокою

слова В.Сосюри

Рух

слова В.Сосюри

До Музи

слова Б.І.Антонича
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

До Весни

слова Б.І.Антонича

Зелена Євангелія

слова Б.І.Антонича

Черемхи

слова Б.І.Антонича

Село

слова Б.І.Антонича

Ніч

слова Б.І.Антонича

Світанок

слова Б.І.Антонича

Вітер століть

слова Б.І.Антонича

Ранній вітер

слова Б.І.Антонича

Гірке вино

слова Б.І.Антонича

Пісенька до сну

слова Б.І.Антонича

Клени

слова Б.І.Антонича

Підкови

слова Б.І.Антонича

Зозуля

слова Б.І.Антонича

Зоря майнула мов стріла

слова Б.І.Антонича

Глухо безвість гуде

слова Б.І.Антонича

Вже спалились думки

слова Б.І.Антонича

Закінчений концерт

слова Б.І.Антонича

Страдальна мати

слова Б.І.Антонича

Хор опришків "Ой, не гаразд"

з опери "Довбуш"

80.

Хор опришків "Ідем, ідем"

з опери "Довбуш"

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
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слова Б.І.Антонича
слова Б.І.Антонича

Серенада опришків

з опери "Довбуш"

слова Б.І.Антонича

Тиша

слова Б.І.Антонича

Резурекціо (Воскресіння)

слова Б.І.Антонича

Весільна

слова Б.І.Антонича

Шалені темпи

слова Ліни Костенко

І все на світі треба пережити

слова Ліни Костенко

Як добре те, що смерті не боюся я слова В.Стуса
Довкруг обрізано жалі
слова В.Стуса
Тож дай мені дійти

слова В.Стуса

Ми вийдем жорстоке зустріти

слова О.Ольжича

Краєвид з Елегіями

слова І.Калинця

92. Виряжала синів мати
93. Водоспад
94. Вставай Україно
95. Гей Бескиди мої
96. Тихо і сумно
97. Надоїдлива Мелодія
98. Спів в Карпатах
99. Виросла мі ружа на камени
100. Рідний дім
101. Гори ж ви мої
102. Старий Млин
103. Молитва
104. Пісня про Закарпаття
105. Ми тут зросли
106. Життя
107. Відрада
108. Незабутнім
109. Коляда
110. Мандрівка

слова М.Петренка
слова М.Петренка
слова Д.Павличка

слова Б.Стельмаха
слова М.Людкевич
слова І.Майчика
слова І.Майчика
слова І.Майчика
слова І.Майчика
слова І.Майчика
слова І.Майчика

слова С.Карплюка
слова С.Карплюка
слова П.Карманського
слова Б.Кравціва
слова Б.Кравціва
слова О.Хоміцького

слова О.Хоміцького
слова В.Лучука

Українські народні пісні. Хорові обробки

111. Гори наші Карпати
112. Мій край
113. В зелених Бескидах
114. Ей, смутний рочок
115. Зашуміли ліси, зашуміли бори
116. Ой, горе, біда
117. Ой три літа, три неділи
118. Вітер віє, трава шумить
119. Орав би я орав
120. Закувала сива зозуленька
121. А в неділю дуже рано
122. Ой заїхав козак
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123. Ой ішов я штири милі лісом
124. Широкий місточок
125. Ой, коли б я була знала
126. Юж вечір
127. Жалі мої
128. Сиділо дівча
129. В зеленім гаю древко рубаю
130. При долині красна лучка
131. Повідов мій милий
132. Ей засвітив би місяць
133. Жаль мі, жаль
134. Болить мене головонька, болить
135. Дала-с мене мамцю
136. Зашуміли бори, знялися завії
137. Зашуміли бори, зашуміли ліси
138. Зелена лучка
139. Бодай та корчмичка
140. Пиймо браття, пиймо.
141. Чия ж то поляна
142. Сумна колискова
143. Люляй же мені, люляй
144. Горами, долами
145. Гори мої, мій розмаю
146. Ішли рибаре по лини
147. Гиля, гиля білі гуси
148. Веснянка
149. Чиє ж то полечко?
150. Ой Янку не будь блазень
151. Через гору високую
152. Ей, гора та висока
153. Широкеє болонячко
154. Дощик
155. Паде дощ
156. Дай нам Боже добрий час
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157. До дому за ярок
158. Десь був Янічку?
159. Чиї рибки, того став
160. На нашім подвір'ю музиканти грають
161. Співаночки мої
162. Ой приходив до дівчини
163. Ей зозуленько
164. За горою, за лугом
165. Рушив поїзд в далеку дорогу
166. Повіяв вітер степовий
167. Там, на краю ліса
168. Ой там у лісі, при долині
169. Як багато жінок в світі
170. Шуміли сосни
171. Сумно сонце засвітило
172. Усі люди сміються
173. Подай дівчино ручку на прощання
174. Ой зацвіла червона калина
175. Як єм йшов з Дебречина
176. На вулиці скрипка грає
177. Там на краю ліса (для чоловічого складу)
178. Ей співаночки мої
179. Ей вечір юж мі вечір (для чоловічого хору)
180. Червоний прапор
181. Як я си заспівам ( інший варіант для соліста й хору)
Українські народні пісні в обробці для голосу
в супроводі фортепіано

182. А в неділю дуже рано
183. Не буду дрібний овес косив
184. Зашуміли ліси
185. Добре тому в Америці
186. В Гамериці стежка шутрувана

слова народні

слова народні
слова народні

слова народю
слова народні
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187. Дали-сте мя, мамо
188. Тече вода з-під явора
189. Я тебе любила
190. Думієш, мій милий
191. То не я калину ламала
192. Ей, засвітив би місяць
193. Ей, з гори на долину
194. Там, на луці зеленій
195. Як єм йшов од милої
196. Три-сем-дана
197. Ей, травичка зелена
198. Повідав єс, же мя возмеш
199. На лелию воду лию
200. Як єм йшла вчера по вулиці
201. За горами, за лісами
202. Юж білий квіт з черешні впав
203. Там, на горі, зимний вітер віє
204. Я до леса не піду
205. Не ходив єм за ньом
206. Як я си заспівам
207. Не жалуй, не бануй
208. Горами, долами
209. Ой, Боже мій, Боже
210. Ой літа мої, літа
211. Літа мої, літа
212. Ой не раз яси, не раз
213. Горіла липка, горіла
214. Там, на горі, оген горит
215. Не бий мене, мужу, вночі
216. Червена ружа
217. Гори мої, гори
218. Бувайте здорові
219. Ход мі люди повідают
220. Закрили чорні хмари
110

слова народні
слова народні

слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова. народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні

слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народю

слова народні

слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народю

слова народні
слова народні

слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні

221. Думала-сси, мамцю
222. На нашім подвір'ю
223. Тота жена добра
224. Ой Янку, Янку
225. Моя мила шудре-тудре
226. Вертай дівче
227. Я не буду каву пила
228. Ей, фреїрочки штири
229. Не кашли, Ганичко
230. Зла година
231. В неділеньку заграли
232. Як я піду на воєнку воювать
233. Чи ви чули, добрі люди?
234. Заграй мі, гудачку
235. Хто ж мі буде лучку косив
236. Днес си співам, веселюся!
237. Ей, машино ти желізна
238. Ей, юж на горі бучки підростають
239. Ей, журю я-ся, журю
240. Ей, як я буду з Кошиц машеровац
241. Там у Бескидах
242. Думала-с, дівчино
243. Летіла куля понад гору
244. Чорна гора неорана
245. Чорна хмара наступає
246. Ей, не їдь, фурмане
247. Журюся, журю
248. Зашуміла ліщина
249. Зелена ліщина
250. Чого ж ти, дівчино,
під явором стоїш?

251.
252.
253.

слова народні

слова народні

слова народні
слова народні

слова народні
слова народні

слова народні
слова народні
слова народні

слова народні
слова народні
слова народні

слова народні
слова народні

слова народні
слова народні
слова народні

слова народні
слова народні

слова народні
слова народні
слова народні

слова народні
слова народні

слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні

Ой там, коло млина

слова народні

Гори, гори и долини

слова народні

Серед села стоїт липка

слова народні
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254. Гей на широкій межи
255. Як яси заспівам (інший варіант)
256. Горіла липка, горіла
257. Пасло дівча пави
258. Ой, не йди, Янку, на полянку
259. Розкошоньки мої
260. Люляй же мі, люляй
261. Люляй же мі, мій синочку
262. Чом же-сти не прийшов?
263. Зайшло сонце
264. Піду горами
265. Козаче, козаче, я тобі не вірю
266. Ковалі
267. Ми з барвінку вінки плели
268. Закуй же мі, закуй
269. Зазуленька кукат
270. Заграйте мі гуслі
271. Ой кумо, кумо
272. Високая горонька
273. Пив єм паліночку
27 4. З тобом піду танцювати
275. Заграли музики
276. Юж єм ся оженив
277. Оженив єм-ся
278. Ей, співам я-си, співам
279. Мамуню, татуню
280. Бив мене муж
281. Де-сь був, Янічку?
282. Ішла Марина
283. Ой мати, мати
284. Дівче, дівче коло мене
285. Паде дощ
286. О мати, закута в кайдани
287. Розігнала доля нас по світі
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слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні

слова народні
слова народні
слова народні
слова народні

слова народні
слова народні

слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні
слова народні

слова народні
слова народні
слова народні

слова народні
слова народні
слова народні

слова народні
слова народю

слова народні
слова народні

288.
289.
290.

Заквітчали дівчатонька

слова народні

Коло млина, коло броду

слова народні

Було літо, було літо

слова народні

Романси

291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.

У всьому чується весна

слова П.Карманського

Я мрію про тебе

слова Р. Керика

Кожна зустріч для мене свято

слова Р. Керика

Буря

слова В. Куйбіди

Ясен

слова В. Ковальчука

В пісні муки, в муках щастя

слова О. Олеся

Лився спів колись у мене

слова О. Олеся

Люблю! Як в перший раз люблю

слова О.Олеся

Ти знов прийшла до мене

слова О.Олеся

Ти не дивуйся, що в'януть квіти

слова О.Олеся

Затремтіли струни

слова О.Олеся

Лілеї

слова М.Вороного

Чи не досить вже ілюзій?

слова М.Вороного

Вогні

слова М.Вороного

Думка

слова І. Франка

Понад ставом вітер віє

слова Т.Шевченка

Маленькій Мар'яні

слова Т.Шевченка

Вітре буйний

слова Т.Шевченка

Два серця

слова Б.І.Антонича

Барвінкова щирість

слова Б.І.Антонича

Твій усміх має спокій квіту

слова Б.І.Антонича

Спротив

слова Б.І.Антонича

Кінчаючи цієї книги

слова Б.І.Антонича

Дивно, а одначе таки так

слова Б.І.Антонича

Дороги

слова Б.І.Антонича

Кредо

слова Б.І.Антонича

Безумна мить

слова Б.І.Антонича

Гвоздики

слова Б.І.Антонича
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319.
320.

Забута стежка

слова КМ.

Обірвалась струна

слова І.Майчика

Вокальні ансамблі

321. Ой не зникли золотії терни
322. Ой піду я до бору.
323. Під дахом лісу
324. Народився Бог на санях
325. Хміль
326. На вітер
327. Надія
328. Гірка ніч
329. Вийди з кімнати
330. Вечір
331. Сади
332. Хвала усьому, що живе
333. Віддай мене моя мамо
334. Затремтіли струни у душі моїй
335. Коли хочеш знать серденько
336. Все навколо зеленіє
337. І знову сади квітчасті
338. Гасне синій вечір в далині
339. Я прийду до Тебе
340. Прелюд
341. Експромт
342. Пісенька
343. Не говори печальними очима
344. Що в нас було?
345. По ясному небі
346. Рідний край
347. Пожовтіли клени
348. Юні мандрівники
349. Сон
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слова Л. Українки
слова Л.Українки

слова Б.І.Антонича
слова Б.І.Антонича
слова Б.І.Антонича
слова Б.І.Антонича
слова Б.Т.Антонича
слова Б.І.Антонича
слова Б.І.Антонича
слова Б.І.Антонича

слова Б.І.Антонича
слова Б.І.Антонича
слова Т.Шевченка

слова О.Олеся
слова О.Олеся
слова О.Олеся
слова В.Сосюри

слова У.Забашти
слова У.Забашти

слова В.Куйбіди
слова В.Куйбіди
слова В.Балясної

слова Л.Костенко

слова Л.Костенко
слова У.Кравченко
слова В.Хомика
слова В.Лучука
слова І.Майчика
слова І.Майчика

350.
351.

Бургміллєр- Майчик "Аве Марія"

Осінь голуба

слова І.Майчика
Обробки народних пісень

352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.

Як я си заспівам

Там пониже села
Ой знати, знати
Ой мати, мати
Козаче, козаче

Приснив ми ся сон дивненький
Як поїдеш мій миленький
Зашуміла ліщина

Не тепер по гриби ходити
Заграли музики
Ой чиє то сіно
Там на горі зимний вітер віє
Ей, вечір, юж мій вечір

Старий циган

Дитячі та шкільні пісні

Двохголосові:

366.
367.
368.
369.

Горобець

слова Я. Сторонської

Сорока

слова Я.Сторонської

Котик

слова А.Хімко

Півники

слова І.Майчика

370.Зайчик

371.
372.
373.
374.
375.
376.

слова І.Майчика

Кіт-воркіт

слова І.Майчика

Ранена пташка

слова І.Майчика

Гей сотня наша

слова І.Майчика

Зимою

слова С.Карплюка

Помаранчевий заспів

слова О.Гриніва

Молись дитино

слова І.Цельняк
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377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.

Перша вчителька

слова І.Цельняк

Забуте Лемківське село

слова В.Хомика

Канон

слова Б.Стельмаха

Біля річки

слова народні

Веснянка

народна обробка

По садочку ходжу

народна обробка

Будем браття співати

народна обробка

Ля сам

народна обробка

Сіяв мужик просо

народна обробка

Триголосові:

386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.

Як довго ждали ми

слова О.Олеся

Золоті прекрасні мрії

слова О.Олеся

Радійте дітки

слова О.Олеся

Пташка

слова О.Олеся

Ой не сійтесь сніги

слова С.Карплюка

Інцидент

слова С.Карплюка

Уставати рано треба

слова В.Лучука

Рідний край

слова В.Хомика

На рушничок щастя

слова В.Хомика

Жаринки на снігу

слова М.Петренка

Шкільна прощальна

слова Р.Кудлика

Дорога матері

слова Б.Стельмаха

Гей вийду на Високий Замок

слова Ю. Шкрумеляка

Колискова

слова І.Майчика

Канон

слова І.Майчика

За Україну

слова М.Вороного

За горою, за лугом

слова О.Маковея

Не тепер по гриби ходити

слова народні

Жучок

слова народні

Наша мила Одрехова

слова народні

Чотирьохголосові

406.
407.
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Рідна мова в рідній школі

слова О.Олеся

Перша вчителька

слова народні

408.
409.
410.

Веснянка

слова народні

Прощай дівчино

слова народю

А там у Карпатах

слова народні

Для фортепіано

411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.

Балада
Легенда
Двохголосова фуга

Мелодія

Думка
Бостон
Радісний день
Танець онуків

Останні твори
Хорові:

419. Salve Regina
420. Все бурхливіші

слова Б.І. Антонича

крила негоди

слова О.Ольжича

Вокальні ансамблі:

421.
422.

Молодість

слова Б.Стельмаха

Чому так рожі посумніли?

слова С.Чарнецького

Для фортепіано:

423.

Вальс бостон
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РЕПЕРТУАР ХОРУ

Львівського обласного комітету
з радіомовлення і телебачення~

1960-1970
1.
2.

А. Лотті

"Мізерере"

Ф. Луцці

"Аве Марія"

З. Й.С. Бах

"Менует-Модератто"

4.
5.

Дж. Россіні

"Стабат Матер" І частина

Дж. Россіні

Хор з опери "Вільгельм Телль"

6.
7.
8.

В.А. Моцарт

Хор з опери "Ідоміней"

В.А. Моцарт

"Аве верум корпус"

Б. Сметана

Хор з опери "Продана
наречена"

9.
10.

Р. Вагнер

Хор з опери "Лоєнгрін"

С. Гулак-Артемовський Хор з опери "Запорожець
за Дунаєм"

11. Й. Гайдн

"Дона нобіс пацем"

12. Й. Брамс
13. Й. Брамс

"Колискова"

14. Ф. Шуберт

"Баркарола"

"Баркарола"

15.

Ф. Шуберт

"Кохання"

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Р. Шуман

"Я пам'ятаю сільський сад"

Р. Шуман

"Вечірній час"

Р. Шуман

"Мрії"

Ф. Шопен

Прелюд

З. Фібіх

"Поема"

Р. Шоу

"Спірічуелс"

"cis-moll"
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22.
23.
24.

С. Фостер

"Хатинка над річкою"

А. Дворжак

"Гумореска"

Д. Січинський

слова Б. Чайченка "Дніпро реве"
(кантата)

25.
26.

М.Кропивницький

"Ревуть стогнуть гори, хвилі"

М. Лисенко

слова І. Франка "Вічний
революціонер"

27.

М.Лисенко

слова І. Франка "Не забудь
юних днів"

28.

К. Стеценко

слова Б. Лепкого "Чуєш брате
мій"

29.

К. Стеценко

слова М. Коваленка "Сійтеся
квіти"

30.
31.

Д. Давидовський

"Їхав козак за Дунай"

В. Барвінський

слова О. Кониського "Ой
колосися нйво"

32.
33.

В. Барвінський

"Світи місяцю"

С. Людкевич

слова О. Одудька "Ми вільними
стали"

34.
35.
36.

С. Людкевич

"Сміло други не втрачайте"

С. Людкевич

"Гей не дивуйтесь"

С. Людкевич

слова М. Драгоманова "Гімн до

братів слов' ян"

37.
38.
39.
40.

С. Людкевич

"Будь ми здорова"

С. Людкевич

"В калиновім лісі"

С. Людкевич

"Та не спав я нічку"

А. Кос-Анатольський

словаД. Павличка "Пісня про
Львів"

41.

А. Кос-Анатольський

слова Д. Павличка "Гуцульська

пісня"
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42.

А. Кос-Анатольський

слова Р. Братуня "Святкова

пісня"

43.
44.

Л. Ревуцький

слова Т. Шевченка

О. Кошиць

"Ой ти соловейку"

45.

О. Кошиць

"Ой не шуми луже"

46.
47.

О. Кошиць

"Кулик чайку полюбив"

"Заповіт"

Г. Гладкий-О. Юрченко слова Т. Шевченка "Зоре моя
вечірняя"

48.
49.

М. Леонтович

"Ой з-за гори кам'яної"

М. Леонтович

"Чорнушко душко"

50.

М. Леонтович

"Зеленая та ліщинонька"

51.
52.

М. Леонтович

"Ой піду я в сад тулять"

М. Леонтович

"Ой лугами берегами"

53.
54.

П. Ніщинський

Ой гук мати, гук

М.Вербицький

слова Т. Шевченка "Утоптала

стежечку"

55.
56.
57.
58.
59.

Ф. Колесса

"Сива зозуленько"

Ф. Колесса

"В гаю зелененькім"

Ф. Колесса

"Кед мі прийшла карта"

Р. Сімович

"Ой броду броду"

М. Лисько

"І снилося з ночі дівчині"

60.

Р. Купчинський

слова і музика "Ірчик"

61.

Є. Козак

слова Лесі Українки "На
роковини"

62.

Є. Козак

слова Р. Коваля "Під небом
України"

63.
64.

Є. Козак

слова Т. Шевченка. "Думи мої"

А. Вахнянин

"Ой ішли наші славні
запорожці"
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65.
66.
67.
68.
69.
70.

Д. Котко

"Пряля б же я куделицю"

Д. Котко

"В дорогу"

С. Стельмащук

"Робітнича пісня"

В. Флис

слова К. Кубика "У поля вечірні"

О. Орфеєв

"Ой у полі жито"

Ю. Костюк

"Дальмаційо земльо міла"
(югославська)

71.
72.
73.
74.
75.

Г. Ширма

"Зірка Венера" (білоруська)

К. Сигетинський

"Маліна" (польська)

Д. Січинський

слова В. Самійленка "Не пора"

Б. Червєнський

"Червоний прапор"

К. Верховинець

слова В. Чумака "Більше надії

брати"

76.

І. Майчик

слова В. Сюсюри "Ми хочем
миру і спокою"

77.
78.

І. Майчик

слова О. Олеся "Осінь"

І. Майчик

слова Б. Стельмаха "Гей
Бескиди мої"

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
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І. Майчик

слова і музика "Спів в Карпатах"

І. Майчик

слова і музика "Голуба осінь"

І. Майчик

слова М. Петренка "Водоспад"

І. Майчик

"Через поле широкеє"

І. Майчик

"Ой Янку не будь блазень"

І. Майчик

"Рости мі Янічку"

І. Майчик

"Широкий місточок розвалився"

І. Майчик

"Орав би я орав"

І. Майчик

"А в неділю дуже рано"

Бібліографічний покажчик
Збірки, які вийшли оруком:

"Співаночки мої" ... Хорові твори, обробки народних пісень.
Упорядник та автор обробок- Іван Майчик. Видавництво "Музична

1.

Україна". Київ,

1967.10,86 друкованих аркушів. Тираж 3000.

"Лемківські народні пісні". Обробки для голосу в супроводі

2.

ф-но. Автор Богдан Дрималик. Упорядник та автор вступної статті Іван

Майчик. Вид-во "Музична Україна". Київ,

2500.
3.

"Українські

народні

пісні

1969. 9,66 друк.
з

арк. Тираж

репертуару

Соломії

Крушельницької". Упорядник та автор вступної статті Іван Майчик.

Вид-во "Музична Україна". Київ,

1971. 9,5 друк. арк.

Тираж

2000.

"Українські народні пісні з репертуару Павла Кармалюка".

4.

Упорядник та автор вступної статті Іван Майчик. Вид-во "Музична
Україна". Київ,

1976.7,86 друк. арк.

Тираж

42000.

"Ой зацвіла черемшина", бойківські народні пісні зібрав

5.

Микола Ільницький, розшифрував І. Майчика. Вид-во "Музична

Україна". Київ,

1981. 6,5 друк. арк.

Тираж

6000.

"Українські народні пісні" в записі та обробці для голосу в

6.

супроводі ф-но І. Майчика. Вид-во "Музична Україна". Київ,
друк. арк. Тираж

1980. 8,89

2500.

7. "Українські народні пісні з репертуару Олександра Врабеля".
Упорядник та автор кількох обробок І. Майчик. Вид-во "Музична
Україна". Київ,

1982. 7,79 друк. арк. Тираж 2000.

"Хорові твори" Івана Майчика на слова українських поетів.

8.

Вид-во "Музична Україна". Київ,

1989. 9,57 друк. арк. Тираж 2100.

Іван Майчик. Збірка вокально-хорових творів та романсів на

9.

слова Б.І. Антонича, до 95-ти річчя від дня народження поета.
хорові твори

- 20

вокальніансамблі-10
романси-

Всього

10.

10
35 творів, 100 сторінок; Видавництво "Край", Львів - 2004.

Іван Майчик. Збірка вокально-хорових творів на слова О.

Олеся.
хорові твори

- 11 (46 сторінок);
- 6 (20 сторінок);
вокальні ансамблі - 2 (3 сторінки).
Всього 19 творів; 72 сторінки; рукопис.
романси
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11.

Іван Майчик. Збірка вокально-хорових творів на слова М.

Вороного,

хорові твори

- 11 (36 сторінок);
- 3 (10 сторінок);
14 творів; 50 сторінок; рукопис.

романси

Всього

"Хорові твори" Івана Майчика на слова українських поетів. 58
208 стор. Вид-во "Українсько-Американські технології". Львів,
1997. Тираж 350.
13. Іван Майчик. "Романси та вокальні ансамблі' на слова
українських поетів". Вид-во "Дивосвіт". Львів, 1999. 144 стор., 21
романс, 26 вокальних ансамблів.
14. Іван Майчик. Збірка "Українські народні пісні в обробці для
хору". Видавництво "Каменяр" 2000, тир. 400 шт.
15. Іван Майчик. "Лемківські народні пісні" для голосу в супроводі
ф-но. 60 пісень. Продовження збірки, яку видало видавництво
"Музична Україна" в 1980 році тиражем 2500 примірників. Запис і
обробки автора. Разом 11 О обробок.
16. Іван Майчик. "На Вкраїні дзвони дзвонять". Пісні визвольної
боротьби. 215 пісень для 2-х голосів. Записані і опрацьовані автором.

12.

творів,

Рукопис.

17.

Іван Майчик. "Пісні села Одрехови".

150 пісень.

Записані від

батька. Рукопис.

18.

І. Майчик, М. Цуприк. Монографія "Одрехова в минулому.

1419-1999рр.". Видав-во Каменяр, м. Львів, 1999 р. (тираж 600).
19. Іван Майчик "Українські народні пісні" (збірка) в обробці для
хору. Видавництво "Афіша", Львів

20.

супроводі фортепіано".
Жовква,

21.

р.

111

пісень,

362

стор. Видавництво "Місіонер",

2002 р.

Іван Майчик, Р. Кудлик. "Шкільна прощальна". Видавництво

"Світ дитини",

22.

2001

Іван Майчик. "Українські народні пісні в обробці для голосу в

2/97, Львів.

Іван Майчик. "Хорові твори та романси на слова Т.Шевченка"

Збірка; Львів,

23.

2003 р.
Іван Майчик. "Дитячі пісні, хорові твори та вокальні ансамблі"

Підручник для музичних навчальних закладів.
сторінки. Рукопис.
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Самостійні публікаціі~ наукові статті, нариси, рецензії:
Іван Майчик. "З історії пісні "Сусідка", дослідження// журнал

24.

"Народна творчість та етнографія". №6. м. Київ,

//

1968 р.

Іван Майчик. "Прапор волі". Дослідницька стаття про пісню

25.

газета "Культура і життя".

"Ленінська молодь"

3.08.1967
13.01.1967 р. м. Львів.

р. м. Київ, а також: газета

Іван Майчик. "Співець оновленого життя". Про композитора

26.

Анатолія Кос-Анатольського

// газета "Українське життя". Канада,
14.07.1965 р. Передрук цієї ж статті в тижневику "Наше
Варшава, 6.02.1966 р.

Торонто,
слово".

Іван Майчик. "Довічна закоханість". Про композитора

27.

Володимира Флиса // газета "Ленінська молодь", м. Львів, 30.11.1965 р.
Іван Майчик. "Не почувши жодного твору". Про композитора

28.

О. Ольшанецьку // газета "Культура і життя", м. Київ
Іван Майчик. "Соломія Крушельницька"

29.

5.10.1991 р.
/ / Український

календар. Вид-во "Українське суспільно-культурне товариство".
Варшава,

1972 р.

Іван Майчик. "Український співак у Познані". Про співака О.

30.

Карпатського// Український календар. Вид-во "Українське суспільно

культурне товариство". Варшава, 1973р.
Іван Майчик·. "Хорова капела "Трембіта"

31.

11

Український

календар. Видавництво "Українське суспільно-культурне товариство",
Варшава

1980 р.

Іван Майчик. "Світанки доль", пісня випускників, канон для

32.

двохголосного шкільного хору// газета "Ленінська молодь",

33.

15.05.1964 р.

Іван Майчик. "Вставай, Україно", слова Д. Павличка, пісня для

4-х голосного хору// газета "Молодь Галичини", м. Львів

1.03.1993 р.

Іван Майчик. "Зустріч з "Думкою"", рецензія на виступ

34.

заслуженої хорової капели "Думка" у Львівській філармонії

"Львівська правда", м. Львів,

35.

Іван Майчик. "Не можна так відчаюватись", спогади про

композитора Станіслава Людкевича
Львів,

. 36.

// газета

30.11.1965 р.
//

газета "За Вільну Україну", м.

13.09.1994 р.
Іван Майчик. "Ярослав Михальчишин", некролог// газета "За

Вільну Україну", м.Львів, 4.11.1995р.

37.

Іван Майчик

-

Микола Мушинка. "На крилах музики вона

прославила Україну в світі", про піаністку світової слави Дарію

Гординську-Каранович з нагоди її 90-річчя

Україну", м. Львів,

//

газета "За Вільну

15.10.1998 р.
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Іван Майчик. "Музичний фольклор с.Одрехови".

38.

"Благовісник праці". Журнал "Дукля"

1998 р.

12

ст.

На вшанування 60-ліття

академіка Миколи Мушинки.

Іван Майчик "Забуті імена" Нарис про оперного співака Левка

39.

Рейнаровича. Газета "Високий замок", 7.ХІ.2001 р., Львів.
Терцет "Різдво", сл. Б.І.Антонича (коротка історія написання

40.

твору), "Коляда", сл.О.Хоміцького, знимка та біографія І. Майчика.
Науково-популярне видання "Різдво у нашому домі". "Укр. технології",

Львів,

2002 р., 400 ст.

41.

І.М.

25, 44, 125, 151, 152, 154, 370.

Іван Майчик. "Живий голос предків". Автор видання академік

М. Мушинка. Рецензія на антологію Івана Панкевича. Видав. "ДІВА'',
Пряшів, Словаччина. "За Вільну Україну", ст.6. Культура,

2003 р.
42.

4

вересня

"Знов весна і знов надії" сл. Лесі Українки, муз. І. Майчика.

Хорова композиція на

4 голоси.

Газета "За Вільну Україну".

5 березня

2003р.

43.

Іван Майчик. "Монотембровість і стереофонічність

"Євангеліону". Рецензія на концерт хорової капели з Мінесотти

(Америка). Газета "За Вільну Україну",

44.

5 серпня 2003р.

"Різдво у нашому домі". Науково-популярне видання.

2002

р.,

Львів, упорядник -проф. М. Падура. Іван Майчик. Терцет "Різдво".

45.

І. Майчик. "Спогади про диригента Дмитра Котка". У книзі

"Дмитро Котка", автор С. Стельмащук. Львів,

46.

2000.

Іван Майчик. Передмова та рецензія до книжки О. Тарнавської

"Співаймо і граймо". Пісні та фортепіанні твори для дітей і молоді.

Видавництво "Фортуна", Мельборн,

47.

2004 р.

Австралія.

Іван Майчик. Передмова та рецензія до книжки О. Тарнавської

"Фортепіанні та вокальні твори". Видавництво "Фортуна", Мельборн,

2004 р. Австралія.
Про Івана Майчика

Афіші, популярні статті, рецензії, наукові статті:

48.

Афіша (кольорова) вокального студентського квартету.

49.

Афіша (кольорова) зі знимкою разом з хоровою капелою

1960

рік.

"Трембіта").

50.

1964-1965 роки.

Гастролі до Україні.

"Лунає голос "Трембіти". Рецензія Леоніда Ященка на

концертний виступ у Києві/ газета "Культураі життя".
Київ.
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30.05.1965 року.

51.

"Свіжий голос "Трембіти". Рецепція Л. Яросевич на концертний

виступ в Івано-Франківську// газета "Прикарпатська правда".

19.05.1965 року. 4 ст.
52. "Аплодує "Трембіті"

республіка". Рецензія М. Тернового (М.

Скочиляс) на виступи капели у Львові в залі Обласної філармонії

//

газета "Молодь України", м. Київ, 11.11.1965р.

53. "Голос "Трембіти" над Дніпром". Рецензія І. Сокульського на
концертний виступ ум. Дніпропетровську// газета "Прапор юності",

липень

54.

1965 р.
"Не бажано, а необхідно". Проблемна стаття доцента Львівської

консерваторії М. Антківа про те, щоб випускники могли стажуватися у
хоровій капелі "Трембіта"// газета "Ленінська, молодь", 11.07.1965 р.
55. "Пісні Соломії Крушельницької". Рецензія на збірку пісень
співачки. Упорядник Іван Майчик. Вид-во "Музична Україна". Рецензія
Я. Гояна// газета "Радянська Україна". 14.11.1971р.

56.

"Диригент, композитор, дослідник". Нарис Миколи

Чайковського про Івана Майчика
сторінка), м. Варшава,

57.

// газета "Наше слово"
30.03.1969 р.

(Лемківська

"З історії та культури лемків". Нарис Івана Красовського про

Івана Майчика // газета "Наше слово", м. Варшава,

17.09.1978 р.
58. "З народної скарбниці". Стаття М. Д. (прізвище автора не
вказано)// газета "Наше слово", м. Варшава, 24.01.1971 р.
59. "Перлини Лемківщини". Рецензія Михайла Головащенка на
збірку пісень "Обробки для голосу в супроводі ф-но". Вид-во "Музична
Україна"// газета "Культура і життя", м. Київ, 23.07.1981р.

60.

"Зустріч з прекрасним". Виступ хору викладачів "Українського

Полігр:~фічного інституту" під керівництвом Івана Майчика. Рецензент
Е. Солдан

61.

// газета "Радянський поліграфіст",

Михальчишина //газета "Наше слово".

62.

м. Львів,

24.09.1977 р.

"Майстер глибокої мелодійності". Нарис Ярослава

23.12.1979 р.

Варшава.

"Концерт-звіт" Івана Майчика в двох відділах. Кольорова

афіша. Авторський концерт у залі Львівського музичного училища.

17.04.1983 року.
63. Авторський

концерт, присвячений 60-річчю Івана Майчика.

Кольорова афіша зі знимкою. Концертний зал Львівської філармонії

ім. С. Людкевича. Львів,

18.11.1989

року. Трансляція по радіо і

телебаченню.

64. "Віртуози країни". Кольорова афіша. "Messa in B-dur. Йосиф
12 частин". Вперше в Україні. Виступ в Органному залі.

Гайдн.
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Хор, солісти, симфонічний оркестр. Диригент Іван Майчик. Львів,

23.04.1983 р.
65. "Пісні, романси та обробки народних пісень". Концерт з творів
І. Майчика. Кольорова афіша. Виконавці: Марія Майчик, партія ф-но

- Галина Курилич. Івано-Франківськ, Львів, 29-ЗО.ОЗ.198Зр.
66. "Пісні Бескидів". Авторський концерт у двох

відділах.

Кольорова афіша. Концертний зал Львівської філармонії ім. С.

Людкевича. Львів,

24.04.1987 р. Трансляція по телебаченню 31.05.1987

року.

67.

"Пісні з Лемківщини". Рецензія Михайла Гиряка на збірку

пісень видавництва "Музична Україна". Київ,

життя".

68.

5.02.1982 р.

1980 рік// газета "Нове

Пряшів, Словаччина.

"Збірник лемківських пісень". Коротка рецензія на збірку

пісень видавництва "Музична Україна". Київ,

1980 рік// український
1982 рік.

тижневик "Життя і слово". (Без підпису). Торонто,

69.

"Запізнаймось з Іваном Майчиком, композитором, дослідником

лемківських пісень зі Львова". Рецензія на збірки пісень. Корнило

Бабяк // журнал "Лемковина", Ч, 1. 1989 рік. Нью-Йорк, США.

70.

"Чистий потік з Одрехової". Рецензія на авторський концерт

Надії Макулович

71.

// газета "Наше слово". 29.04.1990 р.

Бескидів" Ярини Коваль //журнал "Жовтень",

72.

Варшава.

"Пісня мов джерело". Рецензія на авторський концерт "Пісні

1987 рік. Львів.
(51) "Обробки

"Пісні у спадщину". Рецензія на збірку пісень

для голосу в супроводі ф-но". Вид-во "Музична Україна"// газета
"Вільна Україна".

73.

7.04.1981

р. Львів. Передрук у 32-х газетах України.

"Збірник лемківських пісень". Рецензія на збірку "Українські

народні пісні", вид-во "Музична Україна",
слово",

74.

22.02.1982 р.,

газета "Життя і

Концерт Марії Майчик зі Львова. В програмі твори композитора

Івана Майчика //газета "Наша мета",

75.

1980 р. //

Торонто.

24.02.1989 р.,

Торонто.

Народних талантів джерело. Рецензія на збірку пісень. Газета

"Радянська Україна", 28.УІ. 1987р.

76.

"Як зачую коломийку" рецензія Г. Маценко на збірку

"Українські народні пісні". Вид-во "Музична Україна", Київ,
газета "Молодь України",

77.

Авторський концерт. Кольорова афіша зі знимкою. Концертний

зал Львівської філармонії ім. С. Людкевича. Львів,

Трансляція по телебаченню.
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1980 р. //

27.04.1980 р.
27.11.1993

р.

"Затремтіли струни у душі моїй". Рецензія Ярослава

78.

Михальчишина

// газета "За Вільну Україну". 16.03. 1995 року.

Авторський концерт. "Творчий вечір". Кольорова афіша зі

79.

знимкою. Концертний зал Львівської філармонії ім. С. Людкевича.

Львів,

26.04.1998 року. Трансляція по телебаченню.

80.

"Увібрав у себе усю досконалість світу, щоб потрохи обдарувати

інших". Рецензія Надії Макулович на збірку "Хорові твори" Івана
Майчика. Вид-во "Українсько-американські технології", народний

часопис "За Вільну Україну".

81.

25.11.1997 року. Львів.

"Струни серця". Композиторові Івану Майчику-

70"

Рецензія

на авторський концерт Степана Стельмащука// народний часопис "За

Вільну Україну".

82.

19.05.1998 року. Львів.

"Співанник лемківського композитора". Рецензія академіка

Миколи Мушинки на збірку "Хорові твори" Івана Майчика. Вид-во
"Українсько-американські технології"// журнал "Дукля".

No 6. 1998

рік. Пряшів, Словаччина.

83.

"Унікальні знахідки Івана Майчика". Стаття Соломії

Розмариновської

// народний часопис "За Вільну Україну". 7.04.1998

року. Львів.

84.

Указ Президента України про присвоєння Майчику Івану

Івановичу -композиторові, фольклористу, почесного звання
Заслужений Діяч Мистецтв України. Л. Кравчук.

12

листопада

1993

року. Київ.

85.

"Захоплюючі штрихи і не зовсім у зустрічі з Україною".

Розповідь муз. Критика Т. Терена-Юськіва. "Національна трибуна".

Нью-Йорк. 25.09.1994р. ("Майчик на Україні недооцінений").

86.

"День союзівки

- 1989"
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