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Я хочу, наслідуючи вислів Вольтера, щоб казка «Лис Микита» 
була правдоподібною, а не схожою на безладний сон, щоб у 
ній не було банальностей, а під серпанком вимислу проникли-
вий погляд міг упізнати в ній глибоку істину... 

У своїх творчих рефлексіях важко не співпасти і не узгодитись 
також із аналітичними роздумами Наталії Тихолоз у розвідці 
«Невмирущий Лис Микита, або Надзвичайні пригоди рудого 
крутихвоста», в якій художній світ Франкової поеми розгля-
дається як своєрідна модель соціальної дійсності. І не тільки 
тогочасної Галичини, а людського простору взагалі, без часо-
вих рамок та обмежень. «Проте ця дійсність, хоч і подана крізь 
жанрову призму казки, вражає своїми жорстокими, “нелюдсь-
кими” порядками. І це не дивно. Адже репрезентують її звірі, 
котрі віддавна підкоряються хижому, кровожерному, “звірсь-
кому” законові боротьби за існування, який поширюється, на 
жаль, і на людське суспільство.

Наше все життя – війна є,
Кождий боресь в ній, як знає:
Сей зубами, той крильми,
Третій кігтями міцними,
Інший скоками прудкими…

– ось головна філософська максима, яку сповідують чи не всі 
персонажі Франкової казки. Хоча, на перший погляд, звірі ви-
даються цілком безпечними (мирними) і схожими на людей: 
живуть суспільно-політичним життям, займають певні посади 
(цар, губернатор, канцлер, мировий суддя, гвардист), пере-
бувають у родинних стосунках один із одним, ходять у гості, 
судяться, сваряться і миряться, плачуть і сміються, люблять і 
ненавидять. Одначе ці зовнішні ознаки “людяності” зовсім не 
заперечують і не скасовують їхньої “звірськості”. Оте поєднан-
ня непоєднуваного – “людського” зі “звірським” у подобі тва-
рини – і витворює головний гумористично-сатиричний ефект 
поеми і водночас є виявом її двоплановості. Тобто, з одного 
боку (на рівні дитячої рецепції), зооморфні образи репрезен-
тують самих тварин як біологічних істот, а з іншого (на рівні 
дорослого читача), звірі – це сатиричні маски, за якими хова-
ються люди та людське суспільство».

Родовід Лиса Микити та шляхи його міграції розпочинаються 
940-ого року нашого літочислення з оповідання «Вихід не-
вільників» (“Ecbasis captivi”), проходять через поему “Van den 
vos Reynaerde” (1250 р.) нідерландського поета Віллємса аж 
до переробленої в 1794-му році Гете старонімецької повісті 
“Reinke”, що була виданою під назвою “Reineke Fuchs” і ста-
ла вирішальною мотивацією для написання Франком власного 
твору, змодифікованого сатиричним спрямуванням на україн-
ський ґрунт.

Ця соціальна дійсність подається крізь жанрову призму казки, 
вражаючи своєю сучасністю та актуальністю.
Так, це твір паралельно-двоадресний: він і для дітей, і для до-
рослих. У нашому випадку – справжній бестселер, але вже 
оперний, для сімейного перегляду; дійство, у якому органічно 
поєднуються розважально-авантюрний та сатирично-викри-
вальні змісти й підтексти. І важко сказати, чого  тут більше: 

КОМЕДІЯ СУДУ...

Режисерські вияви 
в опері «Лис Микита» 
Івана Небесного

Л

людського в звіриному світі чи, навпаки, звіриного у людсь-
кому?... Вражає інше – жорстокість співіснування, скоріше, 
звірині закони боротьби за своє життя. Оте поєднання людсь-
кого зі звіриним і творить головний сатирично-гумористичний 
концепт Франкової поеми, а також – нашої постановки-пере-
сотворення.

Ідея боротьби за виживання визначає і лисмикитівський сю-
жет, і характеристики всіх персонажів, які, до речі, не діляться 
на позитивних чи негативних, переможців чи переможених... 
У цьому соціумі, де правда  умовна, так само, як умовними є 
поняття добра і зла, панують і ціняться обман, підступ, підкуп, 
протекція, брехня... Від низу до верху – усі пронизані й об‘єд-
нані корупційними схемами й відносинами, тому не винятком 
є й Лев, який, почувши про скарб Гороха, реабілітовує Лиса і 
призначає державним канцлером...

Основою композиційної постановки опери І. Небесного «Лис 
Микита» є судовий процес, виокремлений автором лібрето 
в головну площину дії та боротьби. На думку Наталі Тихолоз, 
саме він діалогізує і драматизує розповідь: «Адже суд – це сво-
го роду драма. Проте в поемі судяться не звірі з людьми (як у 
творі «Як звірі правувалися з людьми»), а бидло з бидлом. Го-
ловним злочинцем майже одностайно визнається Лис Микита. 
Його звинувачують чи не всі звірі – від малого до великого: 
Півень, Цуцик, Кіт, Рись, Вовк, Медвідь та ін.

Лис Микита злодій є.
Він сумління, честь і віру
За дриглі, горівки міру
Без вагання продає.
Та ж то нехрист, та ж то Юда!
Патріот – у нього злуда!

– характеризує його Рись». Ця комедія суду – скоріше дійство 
для розваги, аніж пошук істини чи справедливості. Лис Микита 
виживає завдяки хитрості та неабияким здібностям. Ми йому 
навіть симпатизуємо, посміхаючись, і трішки заздримо, адже 
він блискучий шоумен, талановитий актор, геніальний режи-
сер, успішна людино-тварина...

І кожен із нас у Лис Микиті хоче впізнати когось зі своїх дуже 
добрих знайомих, не признаючись, що найближчим його роди-
чем є кожен із нас...

Василь Вовкун
режисер-постановник, лібретист
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Настала весна. Лев – цар звірів – закликав увесь їх рід на 
великий збір. Не з’явився лише Лис Микита. На нього ж 
у звірів найбільше дорікань: від його хитрощів потерпіли 
Вовк, Цуцик Гектор, Кіт Мурлика та Рись, що вступилася за 
маленького Зайця. Як «побожного звіра», що вже цілісінь-
кий рік не бере в рот м’яса, Лиса Микиту виправдовує лише 
його дядько – Борсук Бабай. Він зауважує, що звірі й самі 
не без гріха: чинили кривду, а звинувачують у всьому Ми-
киту! Надія – тільки на мудрий розсуд царя Лева. Той поста-
новляє, щоб Ведмідь Бурмило привів Лиса на суд.

Проте Микита не спішить виконували царський указ: він 
пропонує Бурмилі почастуватися медом у багатого Охріма. 
Ведмідь прагне поласувати чужим медом, однак його лапи 
потрапляють у дубову колоду-пастку! І тому його добряче 
полупцювали палицями перед тим, як він утік. 

Наступним посланцем від царя до Лиса став боязливий Кіт 
Мурлика. Та й із ним трапилася прикрість: захотів поласува-
ти мишами у війтовому будинку, а потрапивши у зашморг, 
ледь вирвався з-під палиці війта та обшарпаний повернув-
ся до палацу. Цар Лев лютує! 

Третім до Лиса Микити навідується дядько Борсук. Він 
вмовляє Лиса піти на суд і продемонструвати свій розум, 
вгамувавши плітки ворогів і змінивши гнів царя на милість. 
Та Лев невблаганний: він відправляє Лиса на трибунал, де 
засідають старі цапи та осли. 

Глухий Осел постановляє повішати Микиту на шибениці. 
Звірі чекають на видовище страти, проте Лис благає царя 
Лева про сповідь і розповідає про величезний скарб царя 
Гороха. Лев одразу нашорошив вуха: що за скарб і де він? 
Лис вигадує історію про схований у Чорногорі скарб, яким 
заволодів його батько, що у спілці з Бурмилом, Вовком Не-
ситим та Котом Мурликою мав повстати проти царя Лева! 
Та Микита тоді зупинив рідного батька, зберігши вірність 
королю звірів! 

За таку відвагу Лев дарує Лисові життя. Той обіцяє показа-
ти цареві стежку до скарбу, однак лише після того, як по-
вернеться із прощі (відвідати святий Рим і Єрусалим він за-
присягся у передсмертну хвилину). Тим часом кривдників 
Лиса – Ведмедя, Вовка та Кота – відправляють до тюрми.

Лис Микита збирається на прощу в далеку путь. У Лева 
він просить добру торбу, яку має Ведмідь, а в затриманого 
Вовка – ще й пару чобіт. Отримавши бажане, Лис покидає 
царський палац у супроводі Цапа та Зайця і повертається 
додому, де його радісно вітають Лисиця й діти. Запросивши 
Зайця додому, він убиває його, нагадавши, як той свідчив 
проти Микити в суді. А тим часом Цап щипає травичку на 
подвір’ї. Микита вручає йому торбу з листами для царя. Але 
коли улесливий Цап поважно вручає Левові листи від Лиса, 
цар бачить у торбі голову Зайця. Той ричить зі злості, шма-
туючи все навколо і вбиваючи Цапа.

Борсук Бабай знову відправляється до Лиса. Микита го-
тується знову вирушити з ним до царського двору, та Ли-

КОРОТКИЙ ЗМІСТ

сиця схвильовано просить чоловіка за-
лишитися. Лис відказує, що в нього є 
найкраща підмога – це розумна голова! 
По дорозі до королівського палацу Лис 
та Борсук зустрічають процесію на чолі 
з Півнем, якого Лис хвацько вбиває на 
обід. «Дарма!», – запевняє Борсук, адже 
Півень мав протекцію в царевої Левиці. 
Натомість Лис Микита розповідає про 
лікарку мавпу Фрузю, яка при дворі всіх 
підпорядковує на свій лад, і, хоч не лю-
бить чоловіків, однак таємно закохана в 
Лиса Микиту.

Прийшовши до Лева, Лис удавано голо-
сить, що він не винен у смерті Зайця і 
Цапа, адже саме через них передав ца-
реві скарб. Брехню Лиса обрубує Вовк 
Неситий: він викликає його на поєдинок, 
щоб визначити врешті, хто чесний, а хто 
злодій! Лисові на допомогу приходить 
мавпа Фрузя, яка стриже Лиса, залишив-
ши пухнастим лише хвіст, щоб у найкра-
щу мить сипнути Вовкові в очі піском. Ця 
та інші хитрощі допомогли Микиті вийти 
з бою переможцем. За те, що Лис зміг 
із розумом вийти з біди, Лев призначає 
його канцлером, щоб той із мудрістю бо-
ронив державу. Усі звірі славлять Лиса 
Микиту!

Третім до 
Лиса Ми-
кити на-
відуєть-
ся дядько 
Борсук. Він 
вмовляє 
Лиса піти 
на суд і 
продемон-
струвати 
свій роз-
ум, вга-
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Ви – один із найбільш плідних сучасних українських ком-
позиторів, що пишуть для театру. У Вашому доробку вели-
чезна кількість музики до драматичних вистав для різних 
театрів нашої країни – Києва, Львова, Тернополя, Черкас, 
Вінниці, а також опери, дійства, перформанси. Як Ви впер-
ше звернулися до театральної музики?

Іван Небесний: Насамперед, я хочу подякувати Богу, 
що він мене обгортає такими творчими і креативними 
людьми, які з часом стають моїми близькими друзями. 
Щодо драматичного театру, коли я вчився у Львівській 
консерваторії, то близько дружив із режисером теа-
тру імені М. Заньковецької (Національний академічний 
український драматичний театр імені Марії Заньковець-
кої у Львові – ред.) Вадимом Сікорським та з Назаром 
Стригуном, сином Федора Миколайовича Стригуна. І 
завдяки їм, я дуже часто проводив час у театрі Занько-
вецької як глядач.
І цілком природно, що коли я вже закінчив консерва-
торію, Вадим Іванович і Федір Миколайович звернулися 
з пропозицією спробувати написати музику до вистави. 
Я спробував і до сих пір пробую… 
У варіанті із Львівським театром ім. Соломії Крушельни-
цької, я вдячний Василеві Вовкуну, який запросив мене 
написати оперу. 

Тобто саме від Василя Вовкуна йшла пропозиція щодо ви-
бору цього сюжету для опери?

І. Н.: − Так, абсолютно. Тому кажу, що дякую Богові, що 
навколо є креативні люди, які мають певні ідеї, і я стаю 
частиною цих ідей. 

А які були Ваші перші думки щодо втілення цього сюжету 
в опері? Адже, з одного боку, «Лис Микита» Івана Франка 
– це казка, з іншого – казка не проста, тут є глибокі етичні 
і соціальні підтексти. Коли Ви почали роботу над лібрето, 
перша ідея – це буде опера для дітей чи для дорослих? 

І. Н.: − Звичайно, ця думка переслідувала мене із само-
го початку. Дуже довго ми думали із паном Василем (Ва-
силь Вовкун – автор лібрето та режисер-постановник 
опери «Лис Микита» − ред.) над різними варіантами. 
Звичайно, мусив пройти певний час, щоб, так би мови-
ти, прийшло розуміння, яка ця опера має бути. Але по-
тім, впродовж спілкування з паном Василем, ми прийшли 
до висновку, що це має бути не просто дитяча опера в 
класичному варіанті, скажімо, для шкільної програми. Ця 
опера – не тільки для дітей, але й для дорослих. І поступо-
во ми прийшли до такої форми (наскільки нам це вдасться 
– побачимо!) як сімейна опера. На кшталт того, як люди 
ходять на сімейні фільми чи мультфільми – «Король Лев» 
чи аналог мультфільмів Волта Діснея для всієї сім’ї. Щоб у 
Львові ця опера стала подією, на яку ходитимуть сім’ями, 
і кожен щось зможе для себе почерпнути: діти – одне, до-
рослі – інше. Наскільки можливо, ми вплели різноманітні 
пригодницькі, веселі і сумні, соціальні лінії.

ІВАН НЕБЕСНИЙ:

як створювалася 
опера «Лис Микита»

Біографічна довідка

Іван Небесний народився 1971 році у Тернополі. 
Впродовж 1990-1995 рр. навчався композиції у 
класі Мирослава Скорика у Львівській національ-
ній музичній академії імені М. В. Лисенка, 1998 
року закінчив аспірантуру цього ж закладу. 
У 1997 році отримав австрійську стипендію 
«Kulturkontakt» для стажування у П’ятій Між-
народній академії нової музики, де навчався ком-
позиції під керівництвом Богуслава Шеффера 
(Польща-Австрія) та електронної музики у Ма-
река Холоневського (Польща).
У 1996 році Іван Небесний заснував у Львові ан-
самбль сучасної академічної музики «Кластер», 
який виступав в Україні, Польщі, Нідерландах, 
Німеччині, Литві. Як керівник ансамблю, ор-
ганізував в Україні перші виконання творів ком-
позиторів із Великої Британії, Франції, Німеччи-
ни, Італії, США, Польщі, Чехії, Канади, Японії.
У 2006-2011 рр. був директором Міжнародного 
фестивалю сучасної музики «Київ Музик Фест». 
Іван Небесний – переможець конкурсів компо-
зиторів, зокрема, Міжнародного молодіжно-
го форуму у Києві (1996). Лауреат премії імені 
Л. Ревуцького (2002), імені М. Вериківського 
(2011), театральної премії «Київська пекто-
раль» (2011). 
Твори Івана Небесного виконувалися на числен-
них музичних фестивалях в Австрії, Англії, Фран-
ції, Італії, Литві, Німеччині, Чехії, Білорусії, Поль-
щі, Румунії, Словаччині, Словенії, Іспанії, Бельгії, 
Канаді, Росії, Казахстані, Туреччині, Алжирі, Ки-
таї, Індії, Індонезії, Ізраїлі, США та Україні.  

Скільки тривала робота над оперою?

З моменту пропозиції – вже три роки. Я мав представити 
цілу версію ще на минулий новий рік, але в процесі ро-
боти перенесли на пізніше, щоб доробити всі деталі. В 
процесі роботи над оперою розвивався я сам особисто 
і якісь деталі, якісь лінії тягнули собою певні доробки. 
Зрозуміло, що вдосконаленню немає меж, але на даний 
момент вийшла цілісна вистава, яка, надіюся, задоволь-
нить усі верстви населення.

Справді, казка-поема «Лис Микита» Івана Франка має ба-
гато ліній і підтекстів, у яких абсолютно кожна людина не-
залежно від віку може для себе щось знайти і почерпнути. А 
як Ви підійшли до характеристики персонажів? За сюжетом 
казки – це звірі, однак кожен із них втілює якісь людські 
якості – заздрість, хитрість, корисливість, підлабузництво… 
Через які елементи у музичній тканині ті чи інші персонажі 
отримують свої характеристики? 

Безумовно, кожен персонаж має певну музичну харак-
теристику в плані інструментів, наскрізних тем. Кожен 
персонаж має свою тему, яка впродовж всієї опери ро-
звивається, взаємодіє з іншими персонажами. При цьо-
му, залежно від ситуації, від сцени вибираються зовсім 
інші, часом зовсім протилежні музичні засоби, скажімо, 
від простого тризвуку до авангардної алеаторики. Але 
коли якесь струнне глісандо (наспівує – ред.) назвати 
дзижчанням комарів чи мух, то – принаймні я на своїй 
дочці перевіряв! – абсолютно природно вона реагує на 
ці речі (сміється – ред.).

То Ваша донька допомагає Вам писати опери! Скільки їй 
років?

Їй вже дев’ять. Просто такі речі з точки зору музики – 
це абсолютний авангард, основоположником якого є 
Ксенакіс у своєму творі «Tetras» (Яніс Ксенакіс – ком-
позитор-авангардист ХХ ст. – ред.). Але коли цей самий 
«Tetras» включити і сказати, що це приміром «політ 
шмеля», то принаймні діти це абсолютно природно 
сприймають та в своїй уяві «малюють» комах. Якщо під-
кріплено ще й візуальним рядом – то це має мати ефект, 
який потрібен. Тому в опері є абсолютно різноманітні 
барви, які будуть постійно тримати увагу глядача про-
тягом двох годин. 

Таким чином, музична стилістика опери вбирає елементи 
музичної мови від класичної доби аж до авангарду?

Безумовно, ми себе не обмежуємо в якомусь певному 
стилі. Тут кожна сцена вимагає певного рішення, і влас-
не ті засоби підбиралися залежно від сцени. 
Ясним є те, що потрібно вміти працювати в команді і не 
зациклюватися на тому, що я, наприклад – авангардист, 
і мені не можна брати до мажор, бо ми живемо в ХХІ 
столітті. Для розвитку музичної культури ти ніби нічого 
нового не створюєш, але ми в першу чергу не збирали-

І. Н.

І. Н.

І. Н.

І. Н.
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ся створювати щось абсолютно нове, а принаймні зро-
бити хороший продукт, який буде достойний оперного 
театру і принесе якісь нові віхи у розвиток нашого опер-
ного мистецтва. Тому що, на жаль, не дуже багато нових 
постановок створюється в Україні. І кожна по-своєму 
приносить щось нове, бо їх настільки мало, що це буде 
маленький, але все-таки новий погляд в цьому жанрі.

Партитура «Лиса Микити» є незвичною як для оперного теа-
тру, через наявність не лише традиційного складу симфоніч-
ного оркестру, але й національних інструментів. Які саме 
українські народні інструменти Ви використовуєте? І чи не 
потрібно якихось технічних засобів, щоб їх підзвучити?

Ми не цураємося підзвучки, якщо треба. В нас будуть 
ще шумові ефекти – дощ, вітер. Такі речі дають більше 
уявлення, де ми знаходимося: адже шум дерев – то це 
ліс, наприклад. Ми не цураємося і засобів електронних. 
Автентичні інструменти – бандура, цимбали, характе-
ризують певною мірою різних персонажів. Цим ми під-
креслюємо, що це все-таки наша українська опера. 
Наші колоритні інструменти вказують місце знаход-
ження, адже якщо використовувати трембіту, то вона 
асоціюється з певною територією, скажімо, зі Західною 
Україною. І тому, якщо ми використовуємо трембіту і 
шум вітру та лісу, глядачу не треба нічого пояснювати 
– глядач одразу потрапляє в певну сферу і починається 
дійство… Вони використовуються як найточніший і най-
швидший спосіб подати інформацію, де ми знаходимося 
і в яких обставинах.

І це спрацьовує на ментальному рівні…

Так, якщо трембіта – це ми одразу в районі від Львова 
до Карпат. 

Але серед глядачів Львівської опери є також багато іноземців…

А для іноземців хотілося б, щоб відчувався певний 
український колорит – це наша мета! Щоб відчувалося, 
що це українська опера, яка є в контексті загального 
оперного мистецтва. Але в першу чергу – українська!

Ви говорите, що безумовно не вистачає українського про-
дукту, української опери. На Вашу думку, як цей жанр ро-
звивається на теперішній час? Протягом своєї багатовіко-
вої історії – сучасна опера переживає занепад жанру, чи 
все-таки можливий абсолютно новий його розвиток в су-
часних умовах, виявах, формах? 

Ви знаєте, все перевіряється на собі. Спочатку я дійсно 
вважав, що у нас занепад, кожен композитор не хоче 
писати опери із різних причин. Але коли я сам опинився 
в позиції створення, я зрозумів як важко створити но-
вий продукт «з нуля»! Мати якусь певну ідею, потім її 
розвинути – це дійсно вимагає дуже багато часу, багато 
ресурсів, командної роботи. Тому я розумію, що ство-
рення такого абсолютно нового продукту з початку до 
кінця вимагає 2-3 роки від початку зародження ідеї. 

І. Н.

І. Н.

І. Н.

І. Н.

Зараз, коли я пізнав всі ці нюанси, розумію, що нам тре-
ба просто набратися терпіння. Звичайно, що українсь-
кі опери будуть з’являтися, але не так швидко як би ми 
хотіли. Я маю на увазі повноцінні опери, без варіантів 
концертного виконання. 
Але створення творчого середовища вимагає дуже ба-
гато ресурсів, тому я розумію, що воно іде повільно, але 
слава Богу, що воно іде… Принаймні знаю, що у пана 
Василя Вовкуна заявлені декілька років наперед поста-
новки української опери, знаю, що в Харкові потихенько 
починають ставити власну продукцію. У Києві були по-
ставлені балети Скорика.

Зараз Ви пишете ще одну оперу під назвою «Сагайдачний. 
Штурм Москви» для Київського муніципального академіч-
ного театру опери та балету для дітей і юнацтва. Розкажіть, 
будь ласка, як просувається ця робота і коли очікувати на 
прем’єру?

Наразі вона є на рівні ідеї і в планах буде просуватися 
після завершення повного циклу продукції «Лиса Мики-
ти». Планується прем’єра на осінь – на відкриття сезону 
у вересні 2020 року. На жаль, поки що важко щось ска-
зати, зараз є такий «скелет», який доробляється, обро-
стає ідеями. Принаймні Петро Качанов, Дмитро Данилюк 
– постановники цієї опери хочуть, щоб це виглядало як 
рок-мюзикл, на кшталт «Ісус Христос – суперзірка» (Ен-
дрю Ллойд Веббера – ред.), але на історично-патріотич-
ну тематику. 

Дуже цікаво, що саме на таких творах буде формуватися 
нове покоління глядачів, тому що і «Лис Микита» є для 
сімейного перегляду, і «Сагайдачний. Штурм Москви» − 
для Київської опери для дітей та юнацтва. 

Хотілося б. Нам всім хочеться, щоб це вийшло як най-
швидше, але розробка певних деталей, сюжетних ліній 
вимагають часу – не хотілося б, щоб відчувалося що 
щось недороблено. 

Що для Вас означає творення музики? Що Ви знаходите в 
цьому процесі, якому Ви присвятили своє життя?

Слава Богу, що мені пощастило, що музика – це і робо-
та, і хобі. Завдяки цьому я розвиваюся, стаю старшим, 
розумнішим. Я отримую колосальне задоволення під час 
створення музики! 

Розмовляла 
Стефанія Олійник
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ТРЕМБІТА – старовинний духовий інструмент, особливо по-
ширений у гірській місцевості Західної України – Карпатах. Він 
величезний за розмірами: довга вузька дерев’яна труба має 
довжину три або ж три з половиною метри. 

Інструмент виконує сигнальну функцію. Звучання трембіти 
використовували пастухи як заклик для загону отари на па-
совище. «Трембітання» було важливим і в побуті: так людям 
повідомляли про вагомі події – скликали на коляду, весілля, 
похорони. Звук трембіти густий і надзвичайно сильний. 

Трембіту виготовляють зі смереки і, вважається, що найкраще 
дерево для інструменту є те, в яке вдарила блискавка. Виго-
товляють трембіту з цілісного шматка дерева: спочатку стовбур 
потрібної довжини обтісують, потім розколюють на дві рівні по-
ловини і, вибравши різцем середину, скріплюють.

Діапазон трембіти – дві-три октави, в залежності від довжи-
ни інструмента. Висота звуку змінюється через силу вдування 
повітря та зміну положення губ. 

«Що давно тихо тут було, не чути ніякого голосу, 
крім вівчарської трембіти десь на далекій полонині 
або рику дикого тура чи оленя в гущавинах…»

Іван Франко. Історична повість «Захар Беркут» 

ДРИМБА, або варган – язичково-щипковий музичний ін-
струмент. Нині є найбільш популярним у Карпатському регіоні, 
хоча, згідно з археологічними знахідками, був поширений у 
Центральній та Східній Україні. Найдавніша знахідка дримби 
датується XIII ст. Інша назва інструменту − «варган» – похо-
дить від старослов’янського слова «варги» – уста.

Це невелика металева рамка, що нагадує форму груші. Посередині 
кріпиться металева пластина (міндик), що завершується гачком. 
Дримба звучить, коли приставити рамку до зубів, а середній мета-
левий гачок пощипувати пальцем, добуваючи звук сталої висоти. 

«Дримба, або дрімля – се такий інструмент до грання. 
На дримбі гріх грати, бо то на ній жиди грали, 
як вели Христа розпинати».

Іван Франко. Етнографічний збірник 
записів народних вірувань «Людові вірування на Підгір’ї» 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ
в опері «Лис Микита» та творчості Івана Франка

ТРЕМ-
БІТА

ДРИМ-
БА

БАНДУРА – струнно-щипковий інструмент, що має овальний 
корпус із витягнутим грифом, певною мірою нагадуючи форму 
крила.

На грифі розташовані басові струни. Вищі за регістром струни 
(приструнки), розташовані на корпусі. Кількість струн і при-
струнків неоднакова: у давнину їх кількість коливалася в межах 
4-6 басів і 5-6 приструнків, а вже сучасна бандура має 10-14 
басових струн і 40-50 приструнків. 

Бандура еволюціонувала впродовж того періоду, коли на ній 
грали кобзарі доби козацтва до сьогоднішнього дня. На те-
перішній час бандура надзвичайно поширений народний ін-
струмент із хроматичним строєм для концертного виконання.

«Поміж шатрами купками
походжають козаки,
блискотять до сонця списи
і червонії шапки.
Де-де в шатрах чути стогін,
де-де пісня залуна,
брязк бандури, крик сторожі
та гукання чабана»

Іван Франко. Поема «На Святоюрській горі», 
присвячена Миколі Лисенку 

ЦИМБАЛИ – давній інструмент, який до Європи потрапив із 
країн Близького Сходу. На ассирійському барельєфі зображено 
музиканта, що грає на трапецієподібному інструменті вдаряю-
чи паличками по струнах. Це зображення повністю відповідає 
тому, як грають та тримають інструмент цимбалісти на теперіш-
ній час у Карпатах – за допомогою ременя навісивши його собі 
на шию. Схожим був і інструмент, поширений у Київській Русі, 
що мав назву псалтир або гуслі. 

Цимбали переважно входили в ансамбль, що грав музику до 
танцю. Тип такої ансамблевої гри досі поширений в українсь-
ких Карпатах. Так звані «троїсті музики» − це група музикантів, 
що грають на цимбалах, бубні, скрипці, сопілці.

Цимбали мають вигляд дерев’яного ящика зі звуковими от-
ворами (голосниками). По довжині інструмента натягуються 
струни, по яких під час гри вдаряють паличками. Цимбали су-
часної конструкції мають діапазон 3-ох октав.

«Многострунні інструменти
І пузатії пузани,
Арфи, цитри і цимбали,
Свиставки і пищавки –
Епопеї, гіменеї,
Мадригали, ні сонети,
Ані оди, ні балади,
Ані вірші, ні пісні
Не достойні оспівати
Ані світу передати
Красоту твою, о пані
Дульчінеє із Тобозо!»

Іван Франко. Поема «Пригоди Дон Кіхота»

ЦИМ-
БАЛИ

БАН-
ДУ-
РА
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КОЛІСНА ЛІРА – інструмент, відомий ще з доби Серед-
ньовіччя. Лірниками переважно були незрячі чоловіки, які гра-
ли соло, супроводжуючи свій спів. Їх мистецтво було в пошані 
у народу: лірники виконували народний епос, пісні соціально-
го змісту, моралізаторські твори. 

На верхній деці ліри розміщена коробка із 11-13 клавішами. 
Поверх клавіш – натягнута струна (співаниця) для добуван-
ня мелодії, по боках коробки – ще дві струни (тенор і байо-
рок). Умонтоване в корпус ліри коліщатко – смичок, що висту-
пає на поверхню деки, приводиться в рух ручкою. Завдяки 
тертю смичка об струни відбувається звучяння інструмента. 
Натисканням на клавіші виконавець змінює висоту основної 
струни – співаниці. Завдяки струнам і клавішному пристрою 
українські лірники настроювали ліру на веселий лад (мажор) 
та на «жаліб» (мінор). 

«На колінах він тримав ліру, на якій, 
здається, тільки-но пригравав собі, 
бо його права рука ще лежала на корбі, 
а ліва спочивала на дерев’яних клавішах».

Іван Франко. Роман «Лель і Полель»

КОЛІС-
НА 
ЛІРА

За життя 
Іван Франко був 
чудовим знав-
цем українсь-
ких народних 
пісень. Він сам 
часто їх ви-
конував і вмів 
відтворити із 
найтонши-
ми нюансами. 
Мав гарний 
голос, співав 
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Твори, сюжети та персонажі, які створив Іван Франко (1856-
1916), продовжують своє життя не лише на сторінках книг, але 
й на нотних аркушах. Адже до Франкової творчості, до його 
прози та поезії зверталися та продовжують звертатися вже 
кілька поколінь композиторів і виконавців у різних жанрах – від 
класичної музики до сучасних популярних співаків та гуртів.

За життя Іван Франко був чудовим знавцем українських на-
родних пісень. Він сам часто їх виконував і вмів відтворити із 
найтоншими нюансами. Мав гарний голос, співав природно, а 
особливо любив наспівувати собі під час творчого піднесення. 
Народних пісень він знав незліченну кількість: тексти пісень з 
юних літ записував, розуміючи важливість збирання та публіка-
ції українського фольклору. Відомі фольклористи та композито-
ри Філарет Колесса, Климент Квітка, Микола Лисенко звертали-
ся до поета, щоб із його голосу записати народні мелодії. 

Письменник за життя спілкувався з багатьма українськими ком-
позиторами – Миколою Лисенком, Віктором Матюком, Анатолем 
Вахнянином, Ісидором Воробкевичем, Денисом Січинським, 
Остапом Нижанківським, Станіславом Людкевичем та іншими. 
Усі вони, натхненні постаттю, особистим спілкуванням і творчі-
стю Івана Франка, втілили його тексти у різних музичних жанрах 
– від солоспівів до хорових чи розгорнутих симфонічних творів. 

Першими музичними інтерпретаціями творів ще молодого 
Франка, що, на жаль, до сьогодні не збереглися, були компо-
зиції 70-80-их рр. ХІХ століття – музика до драми «Три князі 
на один престол» Віктора Матюка та хор «Не гармати грають 
нині» Остапа Нижанківського. Вже у 1898 році, до 25-річчя 
творчої діяльності письменника, музична спільнота піднесла 
Іванові Франку цінний дарунок – збірник музичних композицій 
«Зів’ялі листки», написані на його тексти (назва співзвучна зі 
збіркою поезій Франка «Зів’яле листя»). До нотного видання 
увійшли твори українських композиторів, що були розділені 
кордоном двох імперій: хор із оркестром «Вічний революціо-
нер» молодого галицького композитора Станіслава Людкеви-
ча, хор «Ой ти, дівчино» буковинського композитора і пись-
менника Ісидора Воробкевича та вокальні мініатюри Миколи 
Лисенка − класика національної композиторської школи, що 
мешкав у Києві (солоспіви «Не забудь юних днів», «Міся-
цю-князю», «Безмежнеє поле» та «Розвійтеся з вітром…»). 

Більшість творів композиторів-сучасників Франка написані у 
затребуваних музичних жанрах того часу – солоспіву чи хору. 
Солоспіви або пісні з інструментальним супроводом були фор-
мою домашнього, салонного музикування, особливо поши-
реного у ХІХ столітті. Для солоспівів притаманна ліричність, 
камерність вислову, часто – звернення до інтонацій та форм, 
близьких до народних пісень. Солоспівам композиторів вже 
ХХ століття властиве особливе багатство музичної гармонії, 
що підкреслює емоційність поетичної мови. Написані на тек-
сти Франка, варто відзначити кардинально різні, до прикладу, 
елегійні мініатюри «Розвійтеся з вітром», «Як почуєш вночі» 
Якова Степового та розгорнуті солоспіви Василя Барвінського 
«Місяцю-князю», «Cонет (Благословенна будь)» (останні були 
створені у 1933 році, з нагоди відкриття пам’ятника на мо-
гилі Франка). Та одним із найвиконуваніших до сьогодні зали-

МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ 
ТВОРІВ
ІВАНА ФРАНКА

З музикою у серці

Збірник музичних композицій на тексти І. Франка,
виданий до 25-річчя його творчої діяльності

шається солоспів Анатолія Кос-Анатольського, презентований 
вперше до 100-річчя з Дня народження Івана Франка − «Ой 
ти, дівчино, з горіха зерня». Він отримав настільки широку по-
пулярність, що його часто плутають із народною піснею.

А от хорове виконавство стало особливо поширеним у Гали-
чині починаючи з другої половини ХІХ століття, коли стають 
активно створюватися музичні товариства, які пропагували 
культуру хорового співу та національну музику. Серед хорів, 
створених композиторами-сучасниками поета вирізняються 
емоційними переживаннями твори Дениса Січинського (хори 
«Непереглядною юрбою», «Пісне моя, ти підстрелена пташ-
ко»). Лінія психологізму особливо загострюється в музиці ХХ 
століття – до прикладу, у творчості модерніста Бориса Лято-
шинського (хори «Як почуєш вночі», «Коли студінь потисне»). 

Впродовж ХХ століття розширюється палітра жанрів, у яких 
втілюється Франкове слово, – це твори для симфонічного ор-
кестру, балети та опери. 

Тривалий час композитори створювали музику неодмінно 
пов’язану зі словом, однак Станіслав Людкевич вперше втілив 
Франкові поетичні образи в інструментальній музиці. Він звер-
тається до жанру симфонічної поеми – одночастинної компози-
ції для оркестру, що передає образ таких творів поета, як вірші 
«Каменярі» та «Не забудь юних днів», поеми «Мойсей».

До творчості Івана Франка в музиці зверталося велика кіль-
кість композиторів різних поколінь, серед них – Кирило Сте-
ценко, Михайло Вериківський, Віталій Кирейко, Юлій Мей-
тус, Іван Карабиць, Микола Колесса, Богдан-Юрій Янівський,
Георгій Майборода, Ігор Шамо, Андрій Штогаренко та ін. Се-
ред наших сучасників – Мирослав Скорик, Віктор Камінський, 
Богдана Фільц, Леся Дичко. 

Актуальною творчість Франка залишається і для сучасних поп-, 
рок-, інді-виконавців і гуртів, як «Один в каное», Христина Со-
ловій…

...продовжіть свій власний перелік...

Рукопис балету «Сойчине крило» 
А. Кос-Анатольського
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Твори Івана Франка отримали сценічне життя також в операх 
та балетах. Більшість із них були втілені на сцені Львівської 
Національної Опери, і це не випадково, адже у 1956 році до 
100-річчя з дня народження Івана Франка, Львівська опера 
була названа його іменем, яке увінчувало назву театру аж до 
2000 року. 

Балет був створений до 100-літнього ювілею з дня народжен-
ня І. Франка. Диригент-постановник Я. Вощак та балетмейстер 
М. Трегубов працювали над постановкою разом із компози-
тором А. Кос-Анатольським та лібретистом О. Гериновичем, 
який звернувся до новели Івана Франка «Сойчине крило». 
Цей твір із гострою соціальною тематикою і трагізмом жіночої 
долі, в жанрі балету не зміг розкрити усього психологізму дра-
ми. Лірична історія кохання доньки лісничого Манусі та поета 
Массіно, яка обривається через егоїстичний спосіб життя по-
ета і провокує жінку на втечу та важкі життєві випробування, 
у балеті змальовується поверхнево, через низку сцен та епі-
зодів-танців, хоча окремі з них були ефектні та колоритні. Яс-
краву партію Манусі виконувала Н. Слободян, роль спокусника 
Генріха – О. Сталінський, а закоханого поета Массіно – О. По-
спєлов. 

Балет увійшов як фінал балетного триптиху, разом із творами 
«Відьма» Віталія Кирейка за поемою Тараса Шевченка і «До-
світні вогні» Лесі Дичко за віршем Лесі Українки. Таким чином, 
у цілісному триптиху об’єдналися образи творчості трьох най-
відоміших українських поетів, а наскрізним художнім задумом 
стала ідея боротьби. Балет «Каменярі» М. Скорика не мав певної 
сюжетної канви, розкриваючи провідну ідею вірша Івана Фран-
ка суто засобами музики та пластики. Невід’ємним елементом 
стало і художнє оформлення, здійснене Є. Лисиком, що втілю-
вало грандіозні фігури каменярів. Твір, сповнений експресії та 
мужньої енергії, справляв надзвичайне враження. Постанов-
никами цілісного триптиху стали балетмейстери А. Шекера, 
М. Заславський та диригент Ю. Луців.

Три опери за творами Франка, представленні на сцені Львівсь-
кої опери, увійшли до низки кращих оперних полотен україн-
ської музики: 

НА СЦЕНІ 
ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ 

Балет «Сойчине крило» 
Анатолія Кос-Анатольського

Прем’єра – 8 грудня 1956 року

Балет «Каменярі» 
Мирослава Скорика

Прем’єра – 19 червня 1967 року 

Опера «Украдене щастя» Ю. Мейтуса з часу прем’єри досі 
залишається в репертуарі Львівської опери. Лібрето створив 
М. Рильський за однойменною драмою Івана Франка. Сюжет 
опери вражає глибиною життєвої драми, а почуття головних 
героїв любовного трикутника втілені у особливо емоційній му-
зиці. Чуттєві сольні арії, яскраві мелодії на основі українсько-
го музичного фольклору, надзвичайна емоційність та глибина 
музики у змалюванні життєвої драми – все це стало запорукою 
успіху прем’єри «Украденого щастя», а також – подальшого 
сценічного життя цієї опери. 

«Трагедії, що відбувається перед нашими очима, відповідає 
музика, зосереджена подібно глибоким, прихованим пережи-
ванням людей, які не вміють говорити про свої страждання. 
Завдяки цій музиці, багато хто вперше усвідомлює хворобли-
ве напруження закоханої пари, яка шукає щастя, але не може 
його знайти….», − відгукувався рецензент про прем’єру. Важ-
ливе значення перше виконання цієї опери мало у творчому 
житті артистів-виконавців провідних партій: В. Кобржицького, 
що виконував партію Миколи, П. Кармалюка (партія Михайла 
Гурмана), та вражаючий образ Анни, який втілила В. Гераси-
менко. У 1960 році прем’єру готували у співпраці з композито-
ром диригент Я. Вощак, хормейстер О. Кураш, режисер С. Смі-
ян та художник О. Сальман. 

Опера написана за повістю Івана Франка «Захар Беркут» (ав-
тор лібрето – Я. Мамонтов). Саме таку назву мала опера Бориса 
Лятошинського, вперше представлена ще 1930 року на Одесь-
кій сцені. Та після низки виконань також у Києві та Харкові, 
твір не виконувався кілька десятиліть. Нову редакцію опери під 
назвою «Золотий обруч», здійснену разом із композитором, 
диригентом К. Симеоновим, вперше було представлено на 
сцені Львівської опери у 1970 році. Відновити сценічне життя 
твору особливо прагнув диригент Ю. Луців. Постановниками 
на львівській сцені стали також режисер Д. Смолич і художник 
Є. Лисик. 

Це монументальне оперне дійство суміщає героїчно-патріо-
тичну сюжетну лінію із давньою обрядовістю. Партитура виріз-
няється чималою складністю для усіх артистів – солістів, хору, 
оркестру. Критики особливо відзначали виконавський рівень 
цього твору та майстерність диригента Юрія Луціва, а також 
солістів – В. Луб’яного (Захар Беркут), В. Ігнатенка та Б. Пе-
тренка (Максим), Т. Дідик і Н. Тичинської (Мирослава), О. Вра-
беля (Тугар Вовк), В. Лужецького (Бурунда), Т. Поліщук (Мав-
ра). За цю виставу композитора (посмертно) та постановників 
було відзначено державною премією імені Т. Шевченка. 

Опера написана на лібрето Богдана Стельмаха за одноймен-
ною поемою Івана Франка на замовлення Львівської опери з 
нагоди 100-річчя театру. Прем’єра відбулася під орудою само-
го автора. Кілька прем’єрних вистав опери «Мойсей» відбува-
лися під час перебування у Львові Папи Римського Івана Павла 
ІІ, і Святіший Отець благословив увесь творчий колектив.

Опера «Украдене щастя» 
Юлія Мейтуса

Прем‘єра – 10 вересня 1960 року

Опера «Золотий обруч» 
Бориса Лятошинського 

Прем’єра – 29 квітня 1970 року 
(друга авторська редакція)

Опера «Мойсей»
Мирослава Скорика 

Прем’єра – 23 червня 2001 року
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Опера на дві дії з прологом і епілогом або, за висловом дослід-
ників, – сценічна притча, синтезувала як і провідні ідеї Фран-
кового твору (інтерпретацію біблійного сюжету та алегорії са-
моусвідомлення української нації), так і оригінальне музичне 
втілення – традицій національної музики та сучасної стильової 
мови композитора.

Постановниками цього знакового для сучасного українсько-
го оперного мистецтва твору стали хормейстер Б. Герявенко, 
сценографи М. і Т. Риндзаки, художниця костюмів О. Зінченко, 
хореограф С. Наєнко, режисер З. Хшановський. За диригент-
ським пультом виступав сам автор або ж головний диригент 
театру – Михайло Дутчак. Уся концепція опери безумовно три-
мається на втіленні провідної партії Мойсея, яку виконував 
Олександр Громиш; варто відзначити також виконання партії 
Поета Ігорем Кушплером. 

За матеріалами праць Я. Горака, М. Загайкевич,
 Л. Кияновської, О. Паламарчук, А. Терещенко

Стефанія Олійник
музикознавиця,

кандидат мистецтвознавства

У Львівському національному академіч-
ному театрі опери і балету імені Соломії 
Крушельницької прем’єра опери «Лис 
Микита» Івана Небесного – перша новіт-
ня постановка опери в Україні за геніаль-
ною поемою Івана Франка. 

А початок зробили опери, створені, як не 
дивно, в діаспорі. Піонером була музика 
до Франкової казки Івана Недільського 
(1895-1970). Уродженець Тернопільщи-
ни, він навчався в Чернівецькій гімназії, 
згодом – в університеті та консерваторії 
Берліну. В 1924 р., завершивши освіту, 
повернувся на свою малу батьківщину 
і викладав німецьку мову в українсь-
кій гімназії містечка Підгайці. Тут керу-
вав хором «Боян». Згодом переїхав до 
Станіславова, де продовжив педагогіч-
ну роботу і занурився в музичне життя 
міста. У кінці 40-их років переїхав до 
Німеччини, а потім – до США. Із організа-
цією в Нью-Йорку в 1952 р. Українського 
музичного інституту, став його профе-
сором. Виступав як диригент і віолон-
челіст. Писав музику, публікував в пресі 
рецензії на виступи українських солістів 
та музичних колективів. У його компози-
торській спадщині серед творів великих 
форм є опери-казки для дітей «Чарівний 
перстень», «Голуба хустина», міні-опе-
ра для наймолодших артистів «Весняні 
дзвіночки». А також вже згадувана музи-
ка до «Лиса Микити», яку Іван Недільсь-
кий написав, проживаючи в 1947-48 рр. 
у німецькому Байройті.

У 1970 р. опера «Лис Микита» прозву-
чала на американському континенті. Її 
написав Василь Овчаренко (1885-1974). 
Цей композитор народився у Ніжині. 
Навчався в Харківському музичному 

МУЗИ-
КА 
ДО 
«ЛИСА 
МИКИ-
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училищі, в Харківській та Московській 
консерваторіях (останню закінчив із ме-
даллю) як диригент і валторніст. Певний 
час працював регентом церковного хору 
в храмі св. Софії в Києві. У 1943 р. емі-
грував до Німеччини, був артистом сим-
фонічного оркестру під керівництвом 
Кіра Кукловського. Через шість років 
переїхав до США, де в Маямі працював 
у симфонічному оркестрі. Контактував із 
українськими музикантами різних міст, 
зокрема, з видатним музичним діячем 
Юрієм Оранським, який був керівником 
і диригентом Українського музичного ін-
ституту в Нью-Йорку. 

У 1968 р. Василь Овчаренко познайо-
мився з Леонідом Полтавою. Композитор 
запропонував поетові написати сценарій 
до майбутньої опери «Лис Микита», тро-
хи спрощений. Як зазначає рецензія тих 
часів, було «Франка підмодернізовано». 
Композитор орієнтувався на оркестр 
Українського музичного інституту, в яко-
му грали студенти, і на виконавців різ-
ного віку – професійних солістів і дітей. 
18 жовтня 1970 р. в залі Академії музики 
в Нью-Йорку відбулася прем’єра «Лиса 
Микити». Головні партії виконували На-
талія Андрусів, Наталія Оранська, Лев 
Рейнарович, Омелян Гельбік, Володимир 
Карпинич. Декорації зробив відомий ху-
дожник Едвард Козак, який, прожива-
ючи раніше у Львові, ілюстрував одне з 
видань Франкової поеми «Лис Микита». 
Постановку здійснив молодий режисер 
Іван Праско. Під керівництвом диригента 
Юрія Оранського трупа у складі більше 
ста осіб виступила ще й у Філадельфії, 
Детройті, Чикаґо та Пітсбурґу. Уривки з 

опери транслювало радіо «Свобода» для слухачів України. Як 
згадує слухачка вистави Ганна Черінь, «музика опери [...] дуже 
приємна, безжурна і весела. [...] Легенька, щоб юні виконавці, 
непрофесійні співаки, могли «витягнути». Пісні всі милозвучні, 
але нема жодної арії в повнім розумінні цього слова. Це до-
бре, щоб не важко було дітям співати. Але зле з того боку, що 
не можна виконувати репрезентативно арій окремо на кон-
цертах». У концертних залах Америки звучали й інші відомі 
твори Василя Овчаренка: «Українська симфонія», «Сюїта для 
оркестри», «Увертюра на українські народні теми», оперети 
«Лісова царівна» і «Чародійна сопілка», марші, танці та ін. 

До написання опери «Лис Микита» звертався і композитор мо-
лодшого покоління (нар. 1944 р.) – Андрій Шуль зі США. 

Великою була цікавість до цієї поеми і поетів-перекладачів. 
Вихідці з України або народжені за кордоном, вони не тільки 
насолоджувались рідною літературою, а й старались донести 
кращі її зразки до громадян тих країн, в яких проживали. До-
слідник А. Шевчук зазначає: «У час штучної ізоляції України у 
ХХ ст. офіційна критика замовчувала зарубіжні англомовні пе-
реклади і намагання діаспорних майстрів слова у популяриза-
ції фольклорної та літературної спадщини України». У 70-80-их 
роках Франка перекладали Д. Уаєр, М. Скрипник. А найперший 
англомовний варіант «Лиса Микити» зробив Богдан Мельник. 
У 1978 р. в Канаді вийшла його книга з ілюстраціями В. Куре-
лека, в 2000 р. – з ілюстраціями Є. Козака. Переклад власне 
цього автора наш театр взяв до уваги, щоб донести українське 
слово до гостей із-за кордону.

Надія Труш
заслужена працівниця 

культури України

Афіша та програма опери «Лис Микита» В. Овчаренка (1970 р., США)
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…Його називали по-різному – за життя і 
по смерті. 

Малий Мирон. Великий Каменяр. Вічний 
революціонер. Український Мойсей.

І це далеко не повний перелік. 

Друкуючи свої численні твори в десят-
ках провідних видань свого часу, він 
часто ховав своє обличчя за літератур-
ними масками (всього близько сотні 
псевдонімів!).

Проте справжнє ім’я його – Іван Франко. 

Хто він?

Навіть найґрунтовніша відповідь на це 
питання буде недостатньою, подібною 
на наївне намагання ложкою вичерпати 
море. 

Адже Іван Франко – один із найвидат-
ніших і найвідоміших представників 
українського народу. 

Людина, чиєю головною інвестицією у 
майбутнє став власний талант, помноже-
ний на працю.

Людина, яка стала генієм. І геній, що за-
лишився людиною. 

Справжній Self-made man, який першим 
серед українських письменників спромігся 
заробити на хліб власним пером. І першим 
поєднав українську вишиванку та елегант-
ний європейський костюм. І став першим 
головою першої української політичної 
партії. І ще багато чого зробив уперше. 

І щонайважливіше – усвідомив себе 
українцем – ще тоді, коли України як са-

Народ, що не шанує своїх великих людей, 
не варт зватися освіченим народом.

Іван Франко. 
З промови на ювілеї 

Михайла Драгоманова (1895)

мостійної держави не було на мапі світу. І вона невдовзі по-
стала: з його ідей, його уяви і його творчого чину. Чину, який 
нащадки пізніше назвуть взірцем «духово-інтелектуального 
подвигу» (Євген Маланюк). 

Місією Франкового життя було духовне визволення та об’єд-
нання українців Заходу й Сходу, «Австрійської» Галичини й 
«Підросійської» України в єдину, вільну, соборну культур-
но-політичну цілісність, утворену під знаком національної ідеї. 

Для українців Іван Франко – не тільки славетний письменник, 
одна з найяскравіших постатей літературного Львова, а й ціла 
«академія наук» та «університет» в одній особі, культова, зна-
кова постать національної культури, та передусім – національ-
ний пророк, політичний мислитель і творець модерної україн-
ської ідентичності.

Недарма його обличчя увічнене на одній із купюр української 
національної валюти (гривні), постать – у багатьох пам’ятни-
ках, а ім’я – в численних назвах вулиць, установ та населених 
пунктів (від невеликих селищ до понад 200-тисячного центру 
цілої області – міста Івано-Франківська). 

Водночас Іван Франко – не лише один із національних сим-
волів українців (поруч із Тарасом Шевченком), а й модерний 
європейський інтелектуал, який пройшов усі спіралі розвитку 
«фаустівського» духу та був авторитетним посередником у діа-
лозі слов’янського та германського світів, енциклопедист, еру-
дит і поліглот, для якого слова «Справедливість», «Гідність» і 
«Свобода» визначали сутність засадничих цінностей Західної 
цивілізації.

В українській культурній та інтелектуальній історії Іван Франко 
був не просто наступником Тараса Шевченка, а українським 
Арістотелем та Леонардо да Вінчі, Вольтером і Ґете, ставши в 
один ряд із найбільшими геніями людства й тим самим закар-
бувавши своє ім’я в літописі національного поступу та золотій 
книзі надбань людської цивілізації загалом. 

Талановитий письменник, багатогранний учений-новатор, 
енергійний політичний активіст і впливовий публічний інте-
лектуал, він є рідкісним у світовому контексті й унікальним в 
українській історії прикладом універсального генія – Doctor 

ХТО ТАКИЙ ІВАН ФРАНКО?

universalis, оскільки реалізував свій 
творчий потенціал одразу в багатьох га-
лузях культури. 

Упродовж понад сорокалітньої творчої 
діяльності Іван Франко надзвичайно 
плідно працював як самобутній пись-
менник (поет, прозаїк, драматург) і пере-
кладач, літературний критик і публіцист, 
багатогранний учений – літературо-, 
мово-, перекладо- й мистецтвознавець, 
етнолог і фольклорист, історик, соціолог, 
економіст і філософ. 

Його творчий доробок, писаний українсь-
кою (більшість текстів), німецькою, поль-
ською мовами, за приблизними оцінками 
налічує 6 тисяч творів загальним обсягом 
понад 100 томів! Усього за життя Івана 
Франка окремими книгами і брошурами 
з’явилося понад 220 видань, у тім числі 
більш ніж 60 збірок його оригінальних і 
перекладних творів різних жанрів. 

Іван Франко щасливо поєднав допитли-
вий інтелект мислителя з проникливою 
інтуїцією митця, фантазію поета зі спо-
стережливістю журналіста, селянську 
працьовитість із глибокими рефлексіями 
інтелігента. 

Історія його життєвого й творчого шляху – це не тільки історія 
страждань і випробувань, а передусім історія творчого успіху, 
перемоги інтелекту над обставинами, духу над матерією.

Саме тому Франко близький і зрозумілий нашому часу. Це 
повнокровна динамічна особистість, яка значно випереджала 
свою епоху і зазирала в майбутнє. Тож стала не тільки велич-
ним пам’ятником славного минулого, а й нашим живим сучас-
ником і другом, харизматичним і симпатичним.

40 років Франкового життя минуло у Львові – головному місті 
Галичини. Тут він спорудив власний дім – #ДімФранка, де сьо-
годні розташований національний музей, присвячений його 
пам’яті. Тому Львів як культурна столиця України – це місто 
Івана Франка. 

Тож особливо втішно, що на сцені Львівської опери, яка до-
недавна носила ім’я Івана Франка, а сьогодні – ім’я великої 
приятельки письменника, всесвітньовідомої співачки Соломії 
Крушельницької, знову оживає в сучасному мистецькому 
тлумаченні один із найвідоміших і водночас найулюбленіших 
Франкових творів – безсмертний «Лис Микита». 

Ця поема-казка – справжній шедевр української та світової літе-
ратури, що однаковою мірою промовляє до дітей і дорослих, а 
творчість Івана Франка загалом – до всіх народів і до всіх віків. 

Богдан Тихолоз 
Директор #ДомуФранка

(Львівського національного 
літературно-меморіального 

музею Івана Франка),
кандидат філологічних наук, доцент
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Творець ніколи не знає, як довго житимуть витвори його уяви. 
Іноді вони вже народжуються кволими; іноді живуть лише на 
піку скороминущої моди; зрідка здатні десятиліттями тримати-
ся на хвилі популярності; ще рідше переживають свого творця. 

І тільки обрані стають безсмертними. 

Серед таких нечисленних безсмертних образів української та 
світової літератури – Франків Лис Микита. 

Коли мовиться про казкотворчість Івана Франка, то поруч зі 
збіркою «Коли ще звірі говорили», «арабськими казками», 
«Коваль Бассім» та «Абу Касимові капці» завжди спадає на 
думку славетний і неперевершений «Лис Микита», якого за 
рівнем художньої майстерності небезпідставно ставили на 
один щабель із «Зів’ялим листям» та «Мойсеєм», а сам Франко 
вважав найулюбленішим із власних творів. 

БЕСТСЕЛЕР ДЛЯ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ: ІСТОРІЯ УСПІХУ

«Я найбільше люблю свого «Лиса Микиту», тому, що я його 
написав для своїх дітей…» – говорив Іван Франко. І справді, 
першими слухачами і читачами цього твору були власні діти 
письменника – Андрій, Тарас, Петро та Ганна. Проте Франкова 
казка стала улюбленою лектурою не лише для дітей. «Лис Ми-
кита» – твір двоадресатний: він однаково цікавий і доступний 
для дітей і для дорослих. 

Причому характерна для літературної казки двоадресатність 
тут пов’язана зі смисловою двоплановістю. Ця віршована каз-
ка надається до прочитання на двох різних рівнях: на рівні сю-
жетних перипетій текст сприймається як захоплива розповідь 
про пригоди хитрого Лиса, а на рівні закладеного автором 
підтексту виявляється ледь замаскований казковою худож-
ньою тканиною гостро сатиричний пафос. Водночас сатира 
тут – не тільки індивідуальна, морально-психологічна, спрямо-
вана на недоліки характеру й поведінки окремих суспільних 
типів (хитруна Лиса Микити, зажерливого Вовка), а й соціаль-
но-політична, себто зорієнтована на вади суспільного ладу 
загалом. Тож Франкова казка-поема – твір естетично різно-
векторний, поліфункціональний, у якому органічно поєднано 
розважально-авантюрний і сатирично-викривальний первні. 

Поема «Лис Микита», що складалася з дев’яти пісень, упер-
ше була надрукована 1890 р. у львівському дитячому журналі 
«Дзвінок». Наступного року цей журнальний варіант з’явився 
окремою книжкою. Ця казка відразу після виходу у світ здобула 
нечувану популярність. Причому не тільки серед дітей, для яких 
вона найперше призначалася. З великим задоволенням її чита-
ли й дорослі. «Особливо по читальнях люди дуже втішаються 
Микитою. Хвалив його і весь «Дзвінок», також «Одесский вест-
ник», – зауважував сам письменник у листі до свого старшого 
колеги і вчителя Михайла Драгоманова від 30 травня 1890 р. 

Через величезну популярність цей твір неодноразово переви-
давали. При цьому автор у кожному наступному виданні дедалі 
наближав свого «Лиса» до дорослої публіки і віддаляв від ди-

НЕВМИРУЩИЙ 
ЛИС МИКИТА

Поема-казка 
Івана Франка: 
світовий сюжет в 
українському стилі

тячих уподобань. Подія справді рідкісна! 
Бо ж більш звичними є адаптації текстів, 
первісно написаних для дорослих, до ди-
тячого сприйняття (ось як Франкова пое-
ма «Пригоди Дон-Кіхота» за романом М. 
Сервантеса, «Гаргантюа й Пантагрюель» 
Ф. Рабле в переказі І. Сидоренко, «Повість 
минулих літ» у переказі В. Близнеця та 
ін.). Навряд чи знають історії літератур ін-
ших народів подібні факти пристосуван-
ня-переробки твору для дітей на твір для 
дорослого читача. До того ж, щоб котрась 
із літературних переробок мала настіль-
ки сильний вплив на свідомість народу, 
– випадок достоту унікальний. Подібної 
слави зажила собі в українському пись-
менстві лише одна переробка – «Енеїда» 
Івана Котляревського. 

СВОЄ Й ПОЗИЧЕНЕ: ВЛАСНІ УЗОРИ 
НА ЧУЖІЙ ОСНОВІ 

«Лис Микита» – ориґінальна авторська 
казка, написана на запозичений сюжет. 
«Я старався присвоювати нашому наро-
дові культурні здобутки інших народів і 

знайомити інших з його життям», – так окреслював письмен-
ник усежиттєвий орієнтир своєї діяльності у ювілейній промові 
1898 р. Таке засвоєння «чужого народного добра» у Франка 
часто супроводжувалось його націоналізацією, адаптацією до 
потреб та уявлень українського народу. Тож і в своїй казці-по-
емі, як і в багатьох інших творах-переробках, митець на чужу 
основу накладав власні узори. 

Що ж за текст ліг в основу Франкової казки? У підзаголовку ска-
зано: «З німецького переробив Іван Франко». Оте «з німець-
кого…» відразу і ввело критиків в оману, оскільки більшість 
із них потрактували «Лиса Микиту» як переробку «Reineke 
Fuchs»-а Йоганна-Вольфґанґа Ґете. «Вийшла з того для мене, 
– писав Франко, – неприємна річ: буцімто я взяв свою казку з 
Ґетевої повісті, та й пощось затаїв назву правдивого властите-
ля, а тільки загалом написав «з німецького», щоби збаламутити 
нетямучих. Дуже негарне діло!». Це непорозуміння спонукало 
письменника написати післямову до другого видання поеми під 
назвою «Хто такий «Лис Микита» і відки родом?», у якій він опи-
сав шляхи міґрації казково-байкових мотивів і сюжетів, а також 
вказав головні твори, у яких розповідається про хитрого Лиса: 
оповідання “Ecbasis captivi” («Вихід невольника», датується бл. 
940 р.); латинські поеми ХІІ ст. “Isengrimmus” та “Reinardus”; 
французька повість “Le Roman du Renart” («Повість про Рена-
ра»), поема “Reinaert” (1250 р.) нідерландського поета Віллєма; 
старонімецька прозова повість “Reinke”, яку переробив 1794 р. 
Й.-В. Ґете і видав під назвою “Reineke Fuchs”. 

Усі ці тексти тією чи іншою мірою можна вважати джерелами 
Франкового твору, хоча деякі епізоди з «Лиса Микити» пере-
гукуються і з українськими народними казками «Бідний вовк», 
«Лисичка-сестричка і Вовк-панібрат», «Нещасний вовк», 
«Вовк на ловах», «Невдатні лови», «Лис підводить Вовка до 
коня», «Кінь і вовк», «Як лис учив вовка діставати рибу» та ін. 

Однак усе-таки вирішальною спонукою до написання власної 
казки про Лиса Микиту для Франка став твір Ґете. Ще у «ІV 
класі, – згадував про письменника гімназійний товариш Ми-
хайло Коріневич, – діставши до рук книжечку “Reineke Fuchs”, 
дуже нею одушевлявся, деякі сцени з образками [малюнками 
німецького маляра Каульбаха. – Н.Т.] дуже його смішили, так 
що раз навіть в класі під час якогось викладу, переглядаю-
чи під лавкою якусь сценку з неї, розсміявся вголос. Учитель 
відібрав йому ту книжечку і потім віддав по науці. Тоді, отже, 
він зачав укладати собі «Лиса Микиту»…». 

Утім, «Лис Микита» – не переклад, а ориґінальна, наскрізь на-
ціональна авторська інтерпретація мандрівної історії про хи-
тромудрого лиса. «Я бажав не перекласти, а переробити стару 
повість про лиса, зробити її нашим народним добром, надати 
їй нашу національну подобу. Я, щоб так сказати, на чужий по-
зичений малюнок накладав наші українські кольори. Дослівно 
я не перекладав нізвідки ані одного рядка», – писав Іван Фран-
ко. Як слушно відзначав син письменника Тарас, «головним 
джерелом «Лиса Микити» треба вважати поетичну інтуїцію 
поета, вона казала йому джерела основно перетравити, – і так 
поема вийшла як безперечний оригінал».

Дійсно, побіч «Кобзаря», Франків «Лис 
Микита» був і є найпопулярнішою 
українською книжкою.

Тарас Франко, син письменника, 
філолог, літературознавець

В. Каульбах. Ілюстрація до поеми Й.-В. Ґете 
“Reineke Fuchs”
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ДРАМА БОРОТЬБИ, КОМЕДІЯ СУДУ: СВІТ 
ОБРАЗІВ І СМИСЛІВ

Тож Франкова поема-казка – це цілком 
самостійний твір з ориґінальною ідей-
но-естетичною концепцією, заснованою 
на ідеї боротьби за виживання та сюжет-
но-композиційній моделі суду. 

Ідея боротьби за існування визначає сю-
жет «Лиса Микити» і впливає на характе-
ри дійових осіб. Кожна сюжетна ситуація 
поеми – це ситуація ризику та постійного 
коливання між життям і смертю. Персо-
нажів не можна поділити на позитивних 
і негативних чи злотворців і добротвор-
ців, оскільки вони взагалі не підпорядко-
вуються морально-етичному критерієві, 
лише жорстокому «закону джунглів». 
Адже кожен із них когось убив, з’їв, обі-
крав чи принаймні ошукав. 

«Нині хто рад жить, не схнути, Той святим 
не може бути», – говорить Лис Микита. 

Кожен зі звірів бував як на місці пере-
можця, так і на місці переможеного. На-
віть хитромудрий Лис Микита не завжди 
у виграші: його обдурюють Медвідь, 
Вовк, обманом виривається з його лап 
Півень. Проте невдовзі події розвивають-

ся інакше. І ті-таки Бурмило та Неситий самі стають жертвами 
Лиса, а Півень узагалі гине. Усі персонажі дотримуються лише 
одного закону – закону боротьби за виживання, що є смисло-
вою домінантою «Лиса Микити».

Ця боротьба стосується не лише звірів; вона виразно проек-
тується на людське суспільство. А соціальна дійсність у Фран-
ковому творі зображається далеко не привабливими фарбами. 
Вона лише позірно прикрита личиною гуманізму та консти-
туційності, а насправді хижа й жорстока, достоту «звірська». 
Відтак у суспільстві, яке представляють звірі, безнастанно 
панують підступ, обман, лестощі, підкуп, протекція, корупція, 
помста і брехня. 

І сам цар грабує чисто, 
А не хоче особисто, 
Шле медведів і вовків.

Провідну роль у композиції казки «Лис Микита» відіграє судо-
вий процес. Суд – це нібито цивілізований, «людський» спо-
сіб вирішення суперечки. Проте і його звірі перетворюють на 
агон. Для них суд – це не пошук правди й відновлення спра-
ведливості, а проблема виграшу чи програшу, життя чи смерті. 

Правда для них так само умовна, як і поняття добра і зла. То 
ж і в суді, як і поза ним, також точиться боротьба, яку виграє 
найсильніший – інтелектуально чи фізично. Бо ж виграти суд 
– значить залишитись живим, а програти – означає загинути. 

У Франковому творі простежуються дві моделі судового вирі-
шення справи. Це, за Йоганом Гейзінґою, – суд як словесний 
двобій та суд як змагання. 

Перший тип суду можна було б назвати риторичним. Його Лис 
виграє силою слова, умінням переконувати і майстерно брехати. 

Другий тип судового процесу – це вже не словесна баталія, 
а випробування сили – суд-поєдинок, суд-дуель. «Але ні, не 
язиками, А зубами і руками Будем биться!» – говорить Вовк Не-
ситий до Микити. 

Загалом увесь твір «Лис Микита» – це гумористично-сатирич-
на пародія на суддів і правосуддя. Це комедія суду, радше дій-

Незвичайне враження справив на мене Франків «Лис Ми-
кита», який тоді друкувався у кожному номері «Дзвінка» 
за 1890 рік з численними ілюстраціями. Ми, діти, не мог-
ли дочекатися спокійно виходу кожного нового номера 
«Дзвінка», читали «Лиса Микиту» з захопленням, вчили 
його напам’ять, а як він був виданий книжкою, десятки 
разів перечитували його як якусь свіжу новину. Я ще після 
тридцяти років читав його з таким захопленням, як у ди-
тячих літах. 

Богдан Барвінський, директор бібліотеки 
Львівського університету, бібліограф, архівіст

Титульна сторінка поеми-казки І. Франка 
«Лис Микита» (Львів, 1891 р.).
Ілюстрації Т. Копистинського

ство для розваги, аніж пошук і відновлення справедливості. 
Судді особливо й не дошукуються правди. Вони дбають най-
перше за власні інтереси. Суд легко виправдовує злочинців. 
А Лисові у нагороду за перемогу суддя Лев ще й дарує посаду 
канцлера.

СИЛА ЛИСА: РОЗУМ ЯК ЗБРОЯ

Водночас Франкова поема-казка – це ще й художня філософія 
політики. 

Два центральні персонажі – Лис і Лев – репрезентують два типи 
політичного лідера, згідно з концепцією італійського мислите-
ля Нікколо Макіавеллі, – володаря-лиса, уособлення підступу й 
хитрості, та володаря-лева, персоніфікацію владної сили. «Не 
можеш одягнути шкіру лева, носи лисячу. Бракує сили – дій 
розумом, – радив іспанський філософ Бальтасар Ґрасіан. – Хи-
трість здійснила більше, ніж сила; частіше мудрі перемагали 
могутніх, аніж навпаки».

То ж і Франків Лис Микита послуговується найперше розумом. 
Цей «малий, слабенький звір» виявляється сильнішим від усіх 
інших. Щоб вижити і перемогти, він не зупиняється ні перед 
чим. Підступ, обман, лестощі, наклеп, крадіжка, помста, навіть 
убивство – Микита не цурається нічого. При цьому всі свої 
витівки він чинить делікатно і вишукано, не забруднюючи рук. 
Лис – філігранний майстер злочину. Це архетип героя-триксте-
ра, лукавого спритника-шахрая, який не силою, а хитрощами 
й обманом долає своїх ворогів. І справді, виживає Франків ге-
рой завдяки хитрості і своїм ораторським здібностям. Розум і 
слово – ось його найголовніша зброя. 

Чим же боремося ми? 
Ми ні силою не годні, 
Ні, як карпи, многоплодні, 
Ні нічвиди, як Сова, 

Ані бистрі, як той Заєць, 
В нас підмога лиш одна єсть – 
Се розумна голова. 
Нею треба нам крутити, 
Ум, мов бритву, наострити, 
Все обдумать в один миг, 
Іншим сіті наставляти, 
Але добре пильнувати, 
Щоб самим не впасти в них! 

Утім, цей «рудий кардинал» – Лис Микита 
– найсимпатичніший персонаж з-поміж 
усього звірячого царства. Він – фанта-
зер і вигадник, яких світ не бачив. Його 
вчинки примушують читачів нестримно 
реготати, породжуючи чимало гумори-
стично-комічних ситуацій. Мабуть, саме 
тому Франкова казка, незважаючи на те, 
що Лис Микита – персонаж далеко не 
позитивний, стала справжнім бестселе-
ром серед дитячої – та й не тільки – ау-
диторії. Зрештою, чи такими вже бездо-
ганно взірцевими є герої світової дитячої 
літератури – Вінні Пух, Карлсон, Пеппі 
Довгапанчоха, Піноккіо, Буратіно чи Гар-
рі Поттер? Усі вони також бешкетники і 
хитруни, але ж які харизматичні!

Саме завдяки своїй неоднозначності, 
різноплановості, навіть амбівалентності, 
Лис Микита став одним із найпопулярні-
ших франківських образів, що вже понад 
століття живе в пам’яті багатьох дорос-
лих і дітей, а сьогодні оживає у нових 
мистецьких шатах на сцені Львівської 
опери. 

Наталя Тихолоз,
літературознавиця, 

кандидат філологічних наук, 
доцент Львівського національного 

університету імені Івана Франка

С. Караффа-Корбут. Ілюстрація до поеми-казки «Лис Микита» (Львів, 1972 р.)
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ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО «ЛИСА МИКИТУ»

• Поема-казка Івана Франка стала 
справжнім бестселером, позаяк ще за 
життя автора витримала п’ять видань, 
увійшла до шкільної програми для гали-
цьких середніх шкіл, а уривки з неї неод-
норазово передруковувалися у дитячих 
читанках та періодиці.

• Ім’я головного героя – Лис Микита (з 
грецьк. Niketes) – означає переможець. 
Він і справді з усіх скрутних ситуацій ви-
ходить переможцем. 

• Українське дієслово «микитити» озна-
чає міркувати, метикувати, мудрувати, 
хитрувати. У народі власне ім’я «Мики-
та» часто вживається на позначення хи-
тромудрої людини, крутія, брехуна.

• Лис Микита є дійовою особою й інших 
Франкових творів, зокрема знаменитої 
казки «Фарбований Лис».

• Власних дітей, які були першими слу-
хачами «Лиса Микити», Франко жартома 
називав іменами лисенят Міцька й Міни – 
дітей Лиса Микити. Донька письменника 
Анна згадувала, як Тато сміявся, примов-
ляючи до них із братом Петрусем: «Міць-
ко й Міна повлазили на коліна». 

• Мавпи і леви, що є персонажами «Лиса 
Микити», не водяться в галицьких чи 
карпатських лісах, але присутні в україн-
ському народному казковому епосі. 

• Події у «Лисі Микиті» відбуваються не 
в середньовічній Європі, а в тогочас-
ній Галичині. У творі згадуються реаль-
ні українські географічні назви: містеч-
ко Магерів, гірський хребет Чорногора, 
річка Черемош, гора Говерла. Двір царя 
Лева знаходиться у Львові. А Лис Микита 
вважає себе підгірцем (вихідцем із Під-
гір’я), хоч і мешкає у Лисовичах. Село з 
такою назвою є у Стрийському районі на 
Львівщині, а поруч зі Львовом розташо-
вано село Лисиничі, де часто любив бу-
вати Франко зі своїми дітьми.

• Мовну редакцію поеми, спрямовану на 
адаптацію її тексту до загальноукраїн-
ського читача, здійснив відомий поет 

і перекладач Максим Рильський (1935). Проте вона була по-
значена ідеологічними перекрученнями сталінської доби та 
спотворювала не тільки мовно-стильове «обличчя», а й саму 
смислову концепцію Франкового твору (зокрема, Лис Микита 
з гайдамаки стає розбишакою тощо). 

• Поема-казка Івана Франка породила численні переробки: вір-
шові Я. Біленького (1912), М. Кононенка (1918), М. Рильського 
(1935); прозові – А. Лотоцького (1924), В. Тодосева (1925) та 
твори-«сиквели» за мотивами Франкової казки: поема М. Ста-
ровойта (поширювалася підпільно у самвидаві в 60-х рр. ХХ 
ст.), оповідання В. Бандурака «“Лис Микита” і нові штани» 
(1956) та «“Лис Микита” і нова крисаня» (1960); п’єса-казка 
Я. Яроша «Лис Микита і Вовк-Неситий» (1990).

• Син письменника Тарас Франко присвятив шедевру свого 
батька ґрунтовну розвідку «“Лис Микита”. Критичний розбір 
поеми Івана Франка» (Львів, 1937).

• На сьогодні існують переклади «Лиса Микити» кількома іно-
земними мовами: польською (вільний переклад Л. Жиповсько-
го, 1936; В. Кобрина), англійською (Б. Мельник – прозова вер-

Діти І. Франка: Андрій, Петро (стоїть), 
Тарас, Анна (Львів, 1902 р.)

сія, 1978; віршова версія, 2000; віршові переклади: А. Гнідь, 
1988; Р. Карпішка, 2002), грузинською (розділ з поеми пере-
клав П. Абрамія, 1940), молдавською (уривок у перекладі М. Лу-
тик, 1986). 

• Музичні інтерпретації поеми-казки – опера «Лис Микита» В. Ов-
чаренка (лібрето Л. Полтави) (1966), симфонічна сюїта «Лис 
Микита» І. Вимера, музична казка «Лис Микита» Б. Янівського 
та його-таки однойменний рок-мюзикл (лібрето Р. Кудлика), а 
тепер – опера І. Небесного в режисурі В. Вовкуна (2020). 

• Ілюстрували поему-казку «Лис Микита» художники Т. Копистин-
ський, В. Каррик, Кеша (І. Проскуряков), В. Литвиненко, В. Гри-
гор’єв, О. Кульчицька, С. Артюшенко, М. Осінчук, Е. Козак, С. Ка-
раффа-Корбут, В. Курилик, В. Соколова. 

• За мотивами Франкової казки на замовлення Всеукраїнсь-
кого товариства «Просвіта» на кіностудії «Фрески» впродовж 
2005–2007 створено анімаційний серіал «Лис Микита» із 26 
серій по 15 хвилин кожна (сценарій і постановка В. Кметика, 
головний художник Е. Кирич, композитор М. Скорик).

Упорядкувала
Наталя Тихолоз

літературознавиця, 
кандидат філологічних наук, 

доцент Львівського національного 
університету імені Івана Франка

Чудова поема д-ра Івана Франка, що з високим талантом 
перенесла відвічну історію злодія лиса на український ґрунт 
і з незрівняним гумором розсвітила його хитрощі рисами 
українського (і особливо галицького) життя, давно ста-
ла в Галичині одною з найпопулярніших книжок у дитячої 
й дорослої публики, а тепер пробиває собі щодалі ширшу 
дорогу і на Україну росийську. Прегарна книжка для дітей, 
вона перечитується дозрілими людьми все з новою і новою 
насолодою.

Михайло Грушевський, 
історик, політичний діяч, 
голова Центральної ради 

Української Народної Республіки

С. Караффа-Корбут. Ілюстрація до поеми-казки 
«Лис Микита» (Львів, 1972 р.)
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ПОСТАНОВНИКИ

ДИРИГЕНТ-ПОСТАНОВНИК
(США)

Американський диригент українського походження. Володар 
багатьох музичних нагород, найбільш записуваний серед ди-
ригентів свого покоління: здійснив записи понад 115 ком-
пакт-дисків для агенцій Naxos, Brilliant Classics, Ondine, Marco 
Polo, Toccata Classics.
Був артистичним директором і головним диригентом двох 
провідних європейських оркестрів – Національного симфоніч-
ного оркестру України і Симфонічного оркестру філармонії ім. 
Л. Яначека (Прага, Чехія), паралельно працюючи головним ди-
ригентом Словацького національного симфонічного оркестру і 
«Словацької симфонієти».
В 2011 р. Теодор Кучар став артистичним директором і го-
ловним диригентом Симфонічного оркестру Венесуели та 
музичним директором і головним диригентом симфонічно-
го оркестру філармонії у Брисбені (Австралія). Цю дири-
гентську діяльність доповнював обов’язками артистичного 
директора двох найбільших у світі фестивалів камерної му-
зики – в Австралії (1991-2007) і США (Невада, 2003-2018).
Тривалий час мав тісні дружні контакти з Національним сим-
фонічним оркестром України і в 1994 р. був призначений його 
художнім керівником та головним диригентом. Під його керів-
ництвом колектив здійснив понад 300 виступів у Києві і на чо-
тирьох континентах, записав понад 70 компакт-дисків. У люто-
му-березні 2017 р. із цим оркестром Т. Кучар дав 44 концерти 
у США і підписав контракт на нові виступи в 2020-21 рр.
У 2016-2017 рр. він, окрім виступів із симфонічними оркестра-
ми Америки, провів майстер-класи і семінари для молодих та-
лановитих диригентів й інструменталістів. Гостинно виступав 
із симфонічними оркестрами Англії, Чехії, Ізраїлю, Венесуели 
та ін. Особливої уваги заслуговують контакти Т. Кучара з опер-
ними театрами, зокрема Фінляндії (понад 300 вистав). 
Диригентська діяльність впродовж 2018 року включає великі 
оркестри і оперні театри Анкари, Анталії, Пекіну, Буенос-Айре-
су (театр «Колон»), Кейптауну, Гельсінкі, Стамбулу, Харкова, 
Києва, Львова, Праги, Стокгольма.
Теодор Кучар співпрацював зі знаменитими артистами, серед 
яких Джеймс Ґелвей, Лінн Гаррелл, Іцхак Перлман, Йо-Йо-Ма, 
Роберт Левін, Мстислав Ростропович та ін.
В 2018 році у Львівській Національній Опері здійснив поста-
новку балетів Ігоря Стравінського «Весна священна» та «Пуль-
чинела», які об’єднані під одною назвою «Правда під маскою».
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ДИРИГЕНТКА

Диригентка Львівського національного академічного театру 
опери та балету імені Соломії Крушельницької. Працює з 
2004 р. – після закінчення Львівської національної музич-
ної академії імені М. В. Лисенка. Здійснила постановки опер 
«Любовний напій» Г. Доніцетті,  «Наталка Полтавка» М. Ли-
сенка, «Севільський цирульник» Дж. Россіні, «Попелюшка» 
А. Спадавеккіа та оперет «Весела вдова» Ф. Легара та «Ключ 
на бруківці» Ж. Оффебаха. В її репертуарі – опери «Орфей та 
Еврідіка» К. В. Глюка, «Дон Паскуале» Г. Доніцетті, «Ріголет-
то» і «Травіата» Дж. Верді, «Богема» Дж. Пуччіні, «Запоро-
жець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Сільська честь» 
П. Масканьї, оперета «Летюча миша» Й. Штрауса та ін. Ор-
ганізаторка і диригентка театрального камерного оркестру. 
Гастролювала в містах України та Польщі.
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ХОРМЕЙСТЕР-ПОСТАНОВНИК

Лауреат всеукраїнського конкурсу хорових диригентів.
Здобув ступінь Магістра у Київській національній музичній 
академії ім. П. Чайковського на факультеті хорового диригу-
вання у класі професора, народного артиста України Є. Сав-
чука. Працював артистом хору «Київ» та диригентом у ка-
мерному хорі «Intermezzo». Керував вокальним ансамблем 
«Esthetic Voice».
З 2018 року  –  хормейстер у Львівській Національній Опері, 
засновник камерного хору «LvivOpera Chamber Choir».
Хормейстер-постановник опери «Дон Жуан» В. А. Моцарта 
(2018).
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БАЛЕТМЕЙСТЕР-ПОСТАНОВНИК
(ІТАЛІЯ)

Танцівник, хореограф, балетмейстер, педагог, керівник ба-
летної компанії Ariston Proballet (Італія). 
Навчався в Музичній консерваторії (Монако), Інституті тан-
цю (Німеччина), Інституті фізичного виховання (Італія) та 
ін. Лауреат багатьох міжнародних конкурсів.
Як соліст балету виконував партії Ромео («Ромео і Джульєт-
та» С. Прокоф’єва), Дезіре, Зігфріда («Спляча красуня», 
«Лебедине озеро» П. Чайковського), Франца («Коппелія» 
Л. Деліба), Еспадо («Дон Кіхот» Л. Мінкуса), Альберта («Жі-
зель» А. Адана) та ін. 
Як хореограф здійснив постановки більше сорока балетних 
вистав. Вистави з його хореографією йдуть із великим успі-
хом у багатьох театрах Європи. Співпрацює з видатними 
хореографами Франції, Німеччини, Італії, США. 
На сцені Львівської Національної Опери поставив виставу 
«Правда під маскою», яка об’єднує балети І. Стравінсько-
го «Пульчинелла» і «Весна священна». У 2019 р. ця по-
становка перемогла у категорії «найкраща хореографічна/ 
балетна/ пластична вистава» ІІ Всеукраїнського фестива-
лю-премії «ГРА».
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ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВНИК

Український театральний художник, народний художник 
України (2002), лауреат премії ім. А. Шекери (2015), учень 
і продовжувач живописних традицій видатного сценогра-
фа ХХ ст., народного художника України Євгена Лисика, під 
керівництвом якого розпочав трудову діяльність. 
Здійснив сценографію до опер «Тарас Бульба» М. Лисенка, 
«Украдене щастя» Ю. Мейтуса, «Мойсей» М. Скорика, «Князь 
Ігор» О. Бородіна, «Іоланта» П. Чайковського, «Ріголетто», 
«Аїда», «Бал-маскарад» Дж. Верді, «Дон Жуан» і «Весілля 
Фіґаро» В.А. Моцарта, «Орфей і Еврідіка» К.В. Глюка;  балетів 
«Коппелія» Л. Деліба, «Лебедине озеро» П. Чайковського, 
«Повернення Баттерфляй» Дж. Пуччіні – М. Скорика,  феєрії 
«Коли цвіте папороть» Є. Станковича та ін. Оформлював  
вистави в Санкт-Петербурзі («Лоенгрін» Р. Вагнера); у Націо-
нальній опері України («Аїда» Дж. Верді, «Мойсей» М. Скори-
ка, «Лебедине озеро» П. Чайковського), у Донецькому театрі 
опери та балету («Богдан Хмельницький» К. Данькевича), в 
Одеській Національній Опері («Набукко» Дж. Верді).
Сценографія Тадея Риндзака відзначається особливим по-
черком і надає неповторності виставам Львівської Націо-
нальної Опери.
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ХУДОЖНИЦЯ КОСТЮМІВ

Живописиця, театральна художниця. Навчалася у Художній 
школі імені Т. Шевченка в Києві, Львівській академії мис-
тецтв, Національній академії образотворчого мистецтва і 
архітектури в Києві.
Учасниця численних всеукраїнських і зарубіжних виставок 
образотворчого мистецтва. 
Із 1994 року працює як художниця театру, авторка костю-
мів до багатьох театральних постановок, а також – до му-
зичних кліпів і рекламних роликів.
Головні театральні прем’єри: опери «Кармен» Ж. Бізе (На-
ціональна опера України ім. Т. Шевченка, м. Київ), «Норма» 
В. Белліні (Національна опера України ім. Т. Шевченка, м. Ки-
їв), балети «Євпраксія» О. Канерштейна (Харківський ака-
демічний театр опери і балету), «Весна священна» І. Стра-
вінського (Національна опера України ім. Т. Шевченка, м. Ки-
їв), «Раймонда» О. Глазунова  (Національна опера України 
ім. Т. Шевченка, м. Київ), «Спартак» А. Хачатуряна (Татар-
ський театр опери та балету ім. М. Джаліля), «Дон Кіхот» 
Л. Мінкуса (Македонський театр опери і балету, м. Скоп’є), 
«Лускунчик» П. Чайковського (Театр опери і балету м. Кіль, 
Німеччина), «Лебедине озеро»; сучасна версія (театр «Київ 
модерн-балет», м. Київ), феєрія «Коли цвіте папороть» Є. Стан-
ковича (Львівська Національна Опера, 2017).
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ДИЗАЙН МАСОК

ЛЮДМИЛА 
ТАБАЧКОВА

АНЖЕЛА 
ГОРОДИСЬКА

Художник-модельєр із виготовлення головних уборів. 
Закінчила Львівський технікум радіоелектроніки (1977 р.) 
та дворічні курси моделювання і пошиву одягу. Працювала 
в конструкторському бюро заводу «Кінескоп». У Львівську 
оперу прийшла в 1992 р., де була прийнята на посаду за-
крійника головних уборів у кравецькому цеху. Тоді ж стала 
ученицею художниці костюмів Оксани Зінченко, нині – за-
служеної художниці України. Виготовляла головні убори до 
всіх вистав театру із 1993 р.: балети «Дон Кіхот» Л. Мінкуса, 
«Корсар» А. Адана, «Правда під маскою» І. Стравінського, 
опери «Наталка Полтавка» М. Лисенка, «Дон Паскуале» Г. До-
ніцетті та ін.

Помічник художника-модельєра з виготовлення головних 
уборів. Закінчила Львівську національну академію мис-
тецтв (факультет моделювання, 2011 р.). У Львівській На-
ціональній Опері працює з 2010 р.
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ХУДОЖНИК ПО СВІТЛУ
(ЛИТВА)

Молодий провідний художник по світлу і свілорежисер із 
Литви Арвідас Буйнаускас майже вже 10 років постійно 
вражає публіку своїми креативними ідеями та оригінальні-
стю. Співпрацюючи з популярною групою «Океан Ельзи», 
Арвідас Буйнаускас створив незабутні візуальні образи їх 
концертів, які тонко і глибоко розкривають сутність музики. 
За свій творчій шлях, художник по світлу створив велику 
кількість вражаючого світлового оформлення музичних фе-
стивалів, концертів, закритих подій та ін. Одне із головних 
досягнень дизайнера світла – неординарне оформлення 
екстер’єру будівель. Завдяки А. Буйнаускасу, статичні стіни 
оживають і стають рівноправними учасниками дійства. 
Опера «Лис Микита» − дебют світлорежисера в оперному 
жанрі. Його креативні ідеї і нетрадиційний для оперної сцени 
дизайн світла, органічно доповнює творчі задуми режисера. 
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3D МАПІНГ

Українська медіа-художниця, що створює 3D мапінг та 
сценічну графіку. Вона фокусується на поєднанні техно-
логій та естетики візуального мистецтва і, як випускниця 
Національної академії образотворчого мистецтва і архітек-
тури, використовує класичне мистецтво як фундаментальну 
основу у своїй роботі.
Світлана виступає як віджейка, співпрацює з театрами, 
бере участь у музичних фестивалях та фестивалях світла по 
всьому світу, зокрема у Jurusalem Light Festival в Ізраїлі, 
Kyiv Lights Festival в Україні та Vivid Sydney at Chatswood в 
Австралії. Є призеркою та фіналісткою конкурсів 3D мапін-
гу в Японії, Іспанії, Угорщині та Україні.
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3D МАПІНГ

Юрій Костенко — співзасновник та CEO української студії 
Front Pictures, яка створює візуальні рішення та технології 
для масштабних шоу, музеїв та планетаріїв по всьому світу. 
Юрій має понад 20 років досвіду у сфері реклами, шоу-біз-
несу, новітніх медіа-технологій. Разом з командою Front 
Pictures співпрацював з такими брендами та організаціями 
як Ferrari, Mercedes, LG, Coca Cola, Mastercard, Eurovision 
Song Contest, America’s Got Talent. Також є співзаснов-
ником фестивалю світла та медіа-мистецтва Kyiv Lights 
Festival.
Юрій — активний учасник спільнот, спрямованих на ро-
звиток новітніх мультимедійних та імерсивних технологій. 
Виступає з лекціями на конференціях IMERSA, International 
Planetarium Society, Fulldome UK, Integrated Systems Europe 
тощо. Також бере активну участь у розвитку української 
івент-спільноти. Член журі Ukrainian Event Awards 2013, 
Brno Fulldome Festival 2018.
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РЕЖИСЕР-ПОСТАНОВНИК

Український режисер, сценарист, культуролог, заслужений 
діяч мистецтв України, Народний артист України. Міністр 
культури і туризму України у 2007–2010 роках. Генераль-
ний директор – художній керівник Львівської Національної 
Опери з березня 2017 р.
Василь Вовкун – режисер-постановник більше 350 куль-
турно-мистецьких подій: мистецьких видовищ, неомістерій, 
класичних опер, державних, релігійних та професійних 
свят, народних дійств, вітчизняних та міжнародних кон-
курсів і фестивалів, молодіжних масових акцій, альтерна-
тивних концертів, днів української культури і мистецтва у 
Німеччині, Франції, Китаї, Словаччині, Польщі, Сербії, Грузії, 
Азербайджані та ін.
Працює у всіх жанрах мистецтва, часто синтезуючи їх. Йому 
притаманний експериментальний погляд у майбутнє через 
осмислення часу минулого і сьогоднішнього.
Здійснив постановки опер: «Бал-маскарад» Дж. Верді 
(Львівська Національна Опера, 2005), «Богдан Хмельниць-
кий» К. Данькевича (Донецька Національна Опера, 2005), 
«Дон Жуан» В. А. Моцарта (спільний проект Львівської На-
ціональної Опери та Львівської національної музичної ака-
демії ім. М. В. Лисенка, 2015), «Весілля Фігаро» В. А. Моцар-
та (Варшавська камерна опера, Польща, 2015), «Безумний 
день, або Весілля Фігаро» В.А. Моцарта (спільний проект 
Львівської Національної Опери та Львівської національної 
музичної академії ім. М. Лисенка, 2016), Різдвяне дійство «З 
нами – Бог! Розумійте, народи!..»,  концерт-дійство «О моє 
сонце! O sole mio!», «Набукко» Дж. Верді (Одеський націо-
нальний академічний театр опери та балету, 2017 р.), леген-
дарна феєрія (фольк-опера-балет) «Коли цвіте папороть» 
Є. Станковича (Львівська Національна Опера, 2017), опера 
«Дон Жуан» В. А. Моцарта (Львівська Національна Опера, 
2018), «Правда під маскою», яка об’єднує балети І. Стравін-
ського «Пульчинелла» і «Весна священна» (2018).
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ДІЙОВІ ОСОБИ ТА ВИКОНАВЦІ

ЛЕВ (баритон)

ЛИС МИКИТА (тенор)

ЛЕВИЦЯ (сопрано)

ЮРІЙ 
ШЕВЧУК

ОЛЕГ
ЛАНОВИЙ

НАТАЛІЯ
РОМАНЮК

ВІТАЛІЙ 
РОЗДАЙГОРА

ВЕРОНІКА 
КОЛОМІЩЕВА

ПЕТРО 
РАДЕЙКО

ОЛЕГ 
ЛИХАЧ

МАВПА ФРУЗЯ (сопрано)

ЛИСИЦЯ (сопрано)

ЛЮДМИЛА
ОСТАШ

АНАСТАСІЯ
КОРНУТЯК

ОЛЕСЯ 
БУБЕЛА

АННА
НОСОВА

ОЛЕНА
РОМАНІВ

ОКСАНА
МОЧЕРАД

МАР’ЯНА
МАЗУР

ЛЮБОВ
ДІКА
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ВОВК (баритон)

АНДРІЙ
БЕНЮК

ДМИТРО
ЖУКОВ

ВЕДМІДЬ (бас)

ЮРІЙ
ТРИЦЕЦЬКИЙ

ДМИТРО 
КОКОТКО

ІГОР 
МІХНЕВИЧ

ПІВЕНЬ (тенор)

МИКОЛА 
КУЗЬМИЧ

ОЛЕГ
САДЕЦЬКИЙ

БОРСУК БАБАЙ (баритон)

ОЛЕКСАНДР
ЗОЗУЛЯ

ВІТАЛІЙ
ЗАГОРБЕНСЬКИЙ

КІТ МУРЛИКА (баритон)

ВІТАЛІЙ
ЗАГОРБЕНСЬКИЙ

МИКОЛА 
КОРНУТЯК

ЦУЦИК ГЕКТОР (тенор)

ВІТАЛІЙ
ВОЙТКО

ІГОР
ЗНЕТИНЯК

ВІТАЛІЙ
РОЗДАЙГОРА
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РИСЬ (мецо-сопрано)

ТЕТЯНА
ВАХНОВСЬКА

МАР’ЯНА 
БЕРЕЗЯК

ІРИНА 
ЧІКЕЛЬ

ЛЮБОВ
ДІКА

ОСЕЛ (бас)

ВОЛОДИМИР
ЧІБІСОВ

ВОЛОДИМИР 
ДУТЧАК

ІГОР
МІХНЕВИЧ

ДМИТРО 
КОКОТКО

ЦАП (тенор)

ЮРІЙ
ГЕЦКО

АНДРІЙ
САВКА

ОХРІМ (баритон)

ДМИТРО 
ЖУКОВ

ІВАН
БОРХЕС-САМКО

ЗАЄЦЬ (тенор)

ІГОР
ЗНЕТИНЯК

ВІТАЛІЙ
ВОЙТКО

ВОЗНИЙ (тенор)

ВАСИЛЬ
МАТВІЇВ

ІГОР
КУЗЬМИЧ

ВІЙТ (бас)

ВОЛОДИМИР
ДУТЧАК

ЮРІЙ 
ТРИЦЕЦЬКИЙ

ДМИТРО 
КОКОТКО
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F O X
M Y K
Y T A

Sung in Ukrainian

Ivan Nebesnyi

FOX MYKYTA

Libretto by Vasyl Vovkun based 
on the poem of Ivan Franko

INTEGRAL PERFORMANCE

Opera for family viewing
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CREATORS C o n d u c t o r
Theodore Kuchar (USA)

C o n d u c t o r
Iryna Stasyshyn 

C h o r u s  m a s t e r
Vadym Yatsenko

C h o r e o g r a p h e r
Marcello Algeri (Italy)

S e t  d e s i g n e r
Tadei Ryndzak

C o s t u m e  d e s i g n e r
Anna Ipatieva (Kyiv)

M a s k  d e s i g n e r s
Liudmyla Tabachkova, Anzhela Horodyska

L i g h t i n g  d e s i g n e r
Arvydas Buinauskas (Lithuania)

3 D  m a p p i n g
Svitlana Reinish, Yurii Kostenko

D i r e c t o r
Vasyl Vovkun

Ivan Nebesnyi 

FOX MYKYTA

CAST

K I N G  L I O N
Yurii Shevchuk / Petro Radeiko 

Q U E E N  L I O N E S S
Natаliia Romaniuk / Veronika Kolomishcheva

F O X  M Y K Y T A
Oleh Lanovyi / Oleh Lykhach / Vitalii Rozdaihora

V I X E N
Anastasiia Kornutiak / Anna Nosova / Mariana Mazur /
Olena Romaniv / Liubov Dika 

M O N K E Y  F R O O Z Y A
Liudmyla Ostash / Olesia Bubela / Oksana Mocherad

W O L F
Andrii Beniuk / Dmytro Zhukov

B E A R
Yuriy Trytsetskyi / Dmytro Kokotko / Ihor Mikhnevych

C O C K
Mykola Kuzmych / Oleh Sadetskyi 

D O G  H E C T O R
Vitalii Voitko / Ihor Znetyniak / Vitalii Rozdaihora 

C A T  P U R R Y
Vitalii Zahorbenskyi / Mykola Kornutiak

B A D G E R  B A B Y E
Oleksandr Zozuia / Vitalii Zahorbenskyi

L Y N X  R Y S
Tetiana Vakhnovska / Mariana Bereziak / Iryna Chikel /
Liubov Dika 

D O N K E Y
Volodymyr Chibisov / Volodymyr Dutchak / 
Dmytro Kokotko /Ihor Mikhnevych

G O A T
Yurii Hetsko / Andrii Savka 

R A B B I T  J A C K
Ihor Znetyniak / Vitalii Voytko 

F A R M E R  J I M
Dmytro Zhukov / Ivan Borhes-Samko

V I L L A G E  P R E F E C T
Volodymyr Dutchak / Yurii Trytsetskyi / Dmytro Kokotko

C O U R T  O F F I C I A L
Vasyl Matviiiv / Ihor Kuzmych



60 61

Paraphrasing the words of Voltaire, I want to make the fairy-
tale “Fox Mykyta” plausible but not like a disturbing dream; to 
eliminate it from trivialities; to show the profound truth that is 
hidden under the veil of fiction. 

In the creative reflections, it is difficult not to agree with 
the analytical researches of Natalia Tykholoz in her literary 
investigations “Immortal Fox Mykyta, or the Extraordinary 
Adventures of the Red-Tail Sneak”, in which the author considers 
the world of Franko’s poem as a model of social reality, not only 
of Galicia of that time, but also of a human dimension in general, 
without time frames and restrictions. “Although the reality is 
represented through the genre prism of a fairy tale, it impresses 
with its cruel, “inhuman” orders. And this is not surprising, 
because the reality is represented by predators, who obey the 
predatory, bloodthirsty, “atrocious” law of the struggle for 
survival, which, unfortunately, also refers to human society. 

Our life’s a never-ending war.
It’s food and space beasts battle for
With weaponry of every sort.
Some use strong teeth, some baneful stings,
Or horns and hoofs, fast legs, or wings.

This is the main philosophical maxim that is accepted by almost 
all characters of Franko’s fairy tale. The animals seem quite safe 
(peaceful) and similar to people. They lead social and political 
life, hold some posts (king, governor, chancellor, magistrate, 
guard), build strong family relations, make visits, go to law, 
quarrel and reconcile, cry and laugh, love and hate. However, 
these external signs of “human being” do not deny or abolish 
their “being beasts”. This combination of the incompatible, 
“human” with “brutal”, in the image of an animal produces the 
main humorous-satirical effect of the poem, and at the same time 
manifests its two-dimensional nature. On the one hand (at the 
children reception level), zoomorphic images represent animals 
as biological creatures, and on the other (at the adult level), 
animals represent satirical masks that hide humans and human 
society”. 

The family tree of Fox Mykyta and the ways of his migration begins 
in 940 A.D. in the story “Ecbasis captivi” (“The escape of a certain 
captive”), goes to the Dutch poem “Van den vos Reynaerde” (“Of 
Reynaert the Fox”) written by Willem around 1250, then moves to 
Old German story “Reinke” that was rewritten in 1790 by Goethe 
and was entitled “Reineke Fuchs”. Goethe’s version of the poem 
strongly motivated Franko to write a new poem, modified by 
satirical orientation on the Ukrainian reality.

This social reality is represented through the genre prism of a 
fairy tale impressing by its modernity and actuality. 

“Fox Mykyta” is parallel and two-address: it is both for children 
and adults. In our case it is bestsellers in opera embodiment, for 
the whole family; it is the performance that perfectly combines 
entertaining, adventurous, satirical and accusing contents and 
underlying messages. And it is hard to say what we have more: 
human features in the animal world or, on the contrary, animal 

THE COURT 
COMEDY

The director’s 
reflections about 
the opera of Ivan 
Nebesnyi “Fox Mykyta”

F

features in the human one? Another striking thing is the cruelty 
of coexistence, the animal laws of the struggle for one’s life. This 
combination of human and animal creates the main satirical and 
humorous concept of Franko’s poem as well as of our production-
transformation.

The idea of the struggle for survival determines both the plot 
of “Fox Mykyta” and the personal traits of all characters that 
are not divided into positive or negative, winners or losers. In 
this society, where truth, concepts of good and evil are relative, 
cheating, treachery, bribery, patronage and lie prevail and are 
appreciated. In the social structure all characters are united by 
corruption schemes and hidden interests. King Lion is not an 
exception. Having heard about the famous treasure of King Pea, 
he rehabilitates Fox Mykyta and appoints him as chancellor. 

The basis of the compositional production of the opera “Fox 
Mykyta” by I. Nebesnyi is a legal trial that was turned by the author 
of libretto into the main plane of action and struggle. According 
to Natalia Tykholoz, it is the legal trial which “dialogues” and 
dramatizes the story: “The legal trial is a kind of drama. However, 
in the poem those are not animals that take people to court (as 
in the story “How Animals Had Legal Proceedings with People”), 
but beasts take beasts to court. Fox Mykyta is unanimously 
recognised as an offender. He is accused by all animals, big and 
small: Old Cock, Hector the Dog, Lynx Rys, Wolf, Bear and others.

That Fox Mykyta is a thief!
He gladly sells his wicked soul
For brandy and a heaped-up bowl
Of headcheese! And he feels no grief!
He is a Judas all around!
A ‘patriot1 is just a sound,
An empty sound to this mean cheat.

In such a way Lynx Rys describes Fox Mykyta”. 

This court comedy is an entertaining performance rather than a 
search for the truth or justice. Fox Mykyta survives only due to his 
slyness and extraordinary skills. We even like him, smile at him 
and secretly envy him, because he is an excellent show-man, a 
gifted actor, a brilliant director, a successful human-animal. 

In Fox Mykyta everyone wants to find his or her acquaintances, 
denying the fact that we are his close relatives.

Vasyl Vovkun
director, librettist
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The spring has come. King Lion calls all animals to the general 
meeting. Only Fox Mykyta doesn’t come. However he is severely 
criticized by the animals. Wolf, Dog Hector, Cat Purry and Lynx 
Rys, who have tried to stand up for the little Rabbit Jack, have 
suffered from his slyness. Only Badger Babye tries to justify Fox 
Mykyta as “a very pious man” who keeps the fast the whole year. 
He remarks that all other animals are no saint. They did injustice 
to others and laid the blame on Mykyta. The only hope is a wise 
decision of King Lion. The King orders Bear to bring Fox to the 
court. 

However, Mykyta doesn’t hurry to obey the royal decree. He offers 
Bear to steal some honey from reach farmer Jim. Bear yearns to 
eat honey, but his paws are caught in the trap! And before the 
escape he is whipped. 

The next royal messenger is coward Cat Purry. But he also gets 
into trouble. Cat wants to eat mice in a house of the village 
prefect, but gets caught in the noose and barely escapes from 
the prefect’s whip. Ragged he returns to the palace. King Lion is 
furious!

Badger Babye, uncle of Fox Mykyta, visits his nephew. He 
persuades Fox to go to the court and demonstrate his wisdom, 
make enemies stop gossiping and beg King Lion temper justice 
with mercy. But King Lion is relentless and orders Fox Mykyta to 
go to the tribunal, where old goats and donkeys hold a session. 

Deaf Donkey announces the verdict - to hang Mykyta on the 
gallows. Animals can’t wait to see the execution, but Fox begs 
King Lion for confession and tells about King Pee’s priceless 
treasure. Lion listens carefully: what treasure and where is it? 
Fox invents a story about the treasure hidden in Chornohora 
Mountains. The treasure was found by his father, who, together 
with Bear, Wolf and Cat, planned to rebel against the King Lion! 
But Mykyta stopped his father, proving loyalty to his King!

King Lion rewards the courage of Fox Mykyta and grants him 
pardon. Fox promises to show the King where the treasure is 
hidden, but only after his return from pilgrimage (in his last hour 
Fox swore to visit Rome and Jerusalem). Meanwhile, the Fox 
offenders, Bear, Wolf and Cat, are imprisoned. 

SYNOPSIS
vBadger Babye pays visit to Fox again. 
Mykyta wants to go to the royal palace, but 
Vixen asks her husband to stay at home. 
Fox answers that he has the best help – his 
wisdom! On the way to the royal palace, 
Fox and Badger Babye meet procession 
headed by Cock. Fox Mykyta kills Cock 
for lunch. Badger Babye says that it is 
a bad idea, because Queen Lioness is 
his patroness. Instead, Fox Mykyta tells 
the story about Monkey Froozya, who is 
secretly in love with him. 

Fox Mykyta comes to the royal palace 
and says miserably that he is not guilty 
of the death of Rabbit and Goat, and it 
was they who had to bring treasure to 
Lion King. Wolf orders Fox to stop lying 
and challenges him to a duel to decide 
once and for all who is an honest person 
and who is a liar. Monkey Froozya decides 
to help Fox and shears him. Only his tail 
is still fluffy to throw sand into the Wolf’s 
eyes. These tricks help Mykyta to win the 
duel. King Lion appoints Fox Mykyta on the 
post of chancellor to defend the state with 
his wisdom, which Fox showed in the duel. 
All animals praise Fox Mykyta! 

The next 
royal 
messenger 
is coward 
Cat Purry. 
But he also 
gets into 
trouble. Cat 
wants to 
eat mice in 
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You are one of the most prolific contemporary Ukrainian 
composers who are writing for the theatre. You have 
written many music compositions for dramas, operas and 
performances for different Ukrainian theatres – in Kyiv, Lviv, 
Ternopil, Cherkasy, Vinnytsia. How did you come up with the 
idea to write theatrical music?

Ivan Nebesnyi: - First of all, I want to thank God for 
such artistic and creative people who surround me and 
have become my close friends. When I studied at Lviv 
Conservatory, I was on friendly terms with the director 
of M. Zankovetska Theater (National Academic Ukrainian 
Drama Theatre named after Mariia Zankovetska in Lviv 
- ed.) Vadym Sikorskyi and Nazar Stryhun, the son of 
Fedir Stryhun. And thanks to them, I visited Zankovetska 
Theater very often. 
And it is quite natural that, when I graduated from the 
Conservatory, both Vadym Sikorskyi and Fedir Stryhun 
suggested me to write music for the performance. So I 
tried and, as people say, I am still trying...
 I am grateful to Vasyl Vovkun, who invited me to write the 
opera. 

So that was Vasyl Vovkun who has chosen the plot of the opera?

I.N.: - Yes, so it is. That is why I am deeply grateful to 
the Lord that I have so many creative people with original 
ideas near me, and I become part of these ideas.

What were your first thoughts on the implementation of this 
plot in the opera? For, on the one hand, Ivan Franko’s “Fox 
Mykyta” is a fairy tale; on the other, it’s not simply a fairy 
tale. There are important ethical and social issues. When you 
started working on libretto, what was the first idea: to create 
an opera for children or for adults?

I.N.: Of course, I was thinking about that from the very 
beginning. I and Mr. Vasyl (Vasyl Vovkun - the author of 
the libretto and the director of the opera “Fox Mykyta” - 
ed.) were developing different concepts of the opera for 
very long time. 
Of course, it took some time to understand what this opera 
should be. But then, during our discussions with Mr. Vasyl, 
we came to the conclusion that it should be not a classical 
opera for kids as if taken from a school curriculum. This 
opera is not only for children but also for adults. And 
gradually we came to such a genre as a family opera (and 
we will see how we manage to implement the idea). It’s like 
family movies, “The Lion King” or Walt Disney cartoons. I 
want this opera to become a significant family event in Lviv 
and both children and adults can get something from it. 
We tried to interweave adventures, humour, sadness, and 
social issues in the plot. 

How long have you been writing the opera? 

I.N.: - Three years since the idea was put forward. I had 
to present the complete opera the previous year, but the 

IVAN NEBESNYI:

How the Opera “Fox 
Mykyta” was Created

Ivan Nebesnyi was born in 1971 in Ternopil, 
Ukraine. From 1990 to 1995 he attended course of 
composition (class of Myroslav Skoryk) at Mykola 
Lysenko Lviv National Music Academy (Ukraine). 
In 1998 he finished a post-graduate course at 
that institution. In 1997 he won Kulturkontakt 
Austria scholarship for participation in the Fifth 
International Academy for New Composition, where 
he studied composition under the supervision of 
Boguslav Schaeffer (Poland-Austria) and electronic 
music (class of Marek Choloniewski, Poland).
In 1996 Ivan Nebesnyi founded an ensemble of 
contemporary academic music – CLUSTER (Lviv, 
Ukraine). Since that time, Cluster has performed 
in different countries such as Ukraine, Poland, 
Netherlands, Germany, Lithuania. As the director of 
the ensemble Ivan Nebesnyi organized first music 
performances of composers from the UK, France, 
Germany, Italy, the USA, Poland, Czech Republic, 
Canada, Japan.
In 2006 – 2011 Ivan Nebesnyi worked as a director 
of the “Kyiv Music Fest”, an annual international 
contemporary music festival (Kyiv, Ukraine).
Ivan Nebesnyi is a winner of the Competiton of 
composers (the International Youth Music Forum 
in Kyiv, Ukraine, 1996), laureate of the Levko 
Revutskyi National Prize (Ukraine, 2002), laureate 
of the Mykhailo Verykivskyi National Prize (Ukraine, 
2011), laureate of the Theatrical Prize “Kyiv 
Pectoral” (Ukraine, 2011).
His works have been performed in numerous music 
festivals in Austria, Algeria, Belarus, Belgium, 
Canada, China, Czech Rep., England, France, 
Germany, India, Indonesia, Israel, Italy, Kazakhstan, 
Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, 
Spain, Turkey,the USA, Russia and Ukraine.

presentation was postponed in order to finalize details. 
While writing the opera, I was developing myself. Moreover 
some details, some plotlines led to some improvements. Of 
course, there is no limit to perfection, but today we have 
integral performance, which I hope will satisfy audience of 
all ages. 

Indeed, fairy-tale of Ivan Franko “Fox Mykyta” has many 
plotlines and implications so that everyone regardless of age 
can find and learn something new. And how did you frame the 
concept of the characters? According to the plot of the fairy 
tale, the characters are animals, but each of them embodies 
some human qualities: envy, slyness, selfishness, flattery ... 
What music elements describe the characters? 

Of course, each character has a certain musical 
characteristic in terms of instruments or musical themes. 
Each character has its own theme, which develops and 
interacts with themes of other characters during the 
opera. However, everything depends on situation or scene. 
Sometimes directly opposite music means are chosen, for 
example, from a simple triad to aleatoric music. But if we 
say that some string glissando (sings - ed.) sounds like 
mosquitoes or flies, then – at least I have checked it on my 
daughter! - it is absolutely natural that she reacts to these 
things (laughs - ed.).

So your daughter helps you to write operas! How old is she?

She’s already nine. Just such things in terms of music are 
absolute avant-garde, which was founded by Xenakis in his 
work “Tetras” (Iannis Xenakis is an avant-garde composer 
of the 20th century. - ed.). So if we play “Tetras” and 
say that it is, for example, “the flight of the bumblebee”, 
children will apprehend it and will imagine insects. And if it 
is visualised, it will produce desirable effect. Therefore, the 
opera has different colours, which will hold the attention of 
the audience for two hours.

Does the musical style of the opera include specific elements 
from the classical era to avant-garde one? 

Of course, we do not limit ourselves to the particular style. 
Each scene requires a certain decision ,so we selected 
particular means depending on the scene. It is clear that 
you have to be a team player and not to be obsessed about 
being, for example, an avant-gardist that means not to 
use C-dur, because we live in the 21st century. So you are 
not creating something new in terms of the development 
of musical culture. However we do not aim to create 
something entirely new, but to develop a good product 
that will be worthy of the opera house and will help to 
develop our opera art. Unfortunately, a small number of 
new productions are staged in Ukraine but each one brings 
something new. Our opera will be small but significant step 
in this genre. 

I.N.

I.N.

I.N.

I.N.
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The score of “Fox Mykyta” is unusual for an opera house, because 
there is not only common symphony orchestra, but also national 
instruments. What Ukrainian folk instruments do you use? And 
do you need some technical means to increase volume?

I.N.: We do not ignore electronic means either. Folk 
instruments, bandura or tsymbaly, describe different 
characters. We do not ignore electronic means either. 
Folk instruments, bandura or cymbals, describe different 
characters. And in this way we emphasize that this is our 
Ukrainian opera. Our folk musical instruments indicate 
location, because if we use trembita, it is associated with 
a specific territory, Western Ukraine. Therefore, if we use 
trembitas and sound of the wind and forest the audience 
imagine the location without any explanation and the 
performance begins. They are used as the most accurate 
and fast way to describe setting. 

Does it work on a mental level?

I.N.: Yes, if we hear trembitas, we imagine Western Ukraine 
from Lviv to the Carpathians.

But there are also many foreigners who visit Lviv Opera ...

I.N.: I would like foreigners to feel a certain Ukrainian 
spirit. That is our aim. I want this opera to take a proper 
place in the opera art. But first of all we should emphasize 
that this is Ukrainian opera! 

You say that we lack the Ukrainian product, namely the 
Ukrainian opera. In your opinion, how is this genre developing 
now? Ukrainian opera has long history but is in the state of 
decay now. Is it still possible to stimulate its development in 
modern conditions, concepts and forms?

I.N.: You know, we should experience everything. At first, I 
really thought we were in the state of decay and composers 
did not want to write operas for different reasons. But 
when I started writing opera, I realized how difficult it was 
to create a new product! To come up with a new idea and 
to develop it – really takes a lot of time, resources and 
teamwork. Therefore, I understand that creating such a 
brand new product from start to finish takes 2-3 years. 
Now when I have learned all these nuances, I realize that 
we need to have patience. Of course, Ukrainian operas 
will be written, but not as quickly as we think. I mean 
full operas, but not concert performances. But creating 
an artistic environment requires a lot of resources, so I 
understand that the process moves slowly, but thanks 
God, it moves. At least I know that Mr. Vasyl Vovkun plans 
several years ahead to stage Ukrainian operas, I know 
that in Kharkiv they start to stage their own compositions. 
Ballets of Skoryk were staged in Kyiv.

Now you are writing opera “Sahaidachnyi. Storm of Moscow” 
for Kyiv Municipal Academic Opera and Ballet Theatre for 
Children and Youth. Please tell us about this work and when it 
will be premiered?

I.N.: I have only ideas and plans now. But the work will 
start after completing the production of “Fox Mykyta”. We 
plan to present it this autumn, dedicating it to the opening 
of the season 2020/21 in September. Unfortunately, it is 
difficult to say more. Now we have so called skeleton, to 
which we add new ideas and concepts. Petro Kachanov 
and Dmytro Danyliuk, the directors of this opera, want it to 
look like a rock musical one, like “Jesus Christ Superstar” 
(Andrew Lloyd Webber - ed.), but on the historical and 
patriotic topic.

It is very interesting that new generation of the audience 
is formed on such works, because both “Fox Mykyta” and 
“Sahaidachnyi. Storm of Moscow” are for children and adults. 

I.N.: I want it to be so. We all want it be done as quickly 
as possible, but working out certain details and storylines 
takes time. We don’t want to feel that something is not 
completed.

What does music creation process mean to you? What do you 
like in the process you have dedicated your life to?

I.N.: Thanks God I’m lucky that music is both a job and 
a hobby for me. And that is why I am developing myself, 
becoming older and smarter. I feel tremendous satisfaction 
writing music!

Interviewer 
Stefaniia Oliinyk
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TREMBITA is an ancient wind instrument, usually widely used 
on the highlands of Western Ukraine – the Carpathians. It is of 
considerable size: a long narrow wooden pipe is three or three 
and a half meters long.

The instrument performs a signalling function. The sound of 
trembitas was used by the shepherds to inform others to drive the 
flock to the pasture. “Trembiting” was also important in everyday 
life. In such a way people were informed about important events: 
Christmas, weddings, funerals. The sound of trembita is loud and 
powerful.

Trembita is made of pine or spruce and it is believed that the 
best wood for the instrument is one that has been struck by the 
lightning. Trembitas are made of a single piece of wood. First, the 
trunk of the desired length is hewed, and then split in two pieces 
in order to carve out the core. The halves are once again joined 
together. 

The range of trembita is two to three octaves, depending on 
the length of the instrument. The pitch of the trembita can be 
changed with the force of the air and the position of the lips.

“Where long ago silence reigned, no voice was heard, 
except perhaps the call of the shepherd’s trembita on some 
tar-off meadow, or the roar of the wild aurochs or stag in 
the thickets…”
Ivan Franko, “Zakhar Berkut. A picture of Life in Thirteenth-
Century Carpathian Ruthenia”

DRYMBA or vargan (jew’s harp) is lamellophone instrument. It 
is mostly popular in the Carpathian region, although, according 
to archaeological discoveries, it was widespread in Central and 
Eastern Ukraine. The most ancient drymba dates back to the 13th 
century. Also the instrument is called “vargan”; the word derives 
from Old Slavonic word “варга” (varga) that means a lip.

It is a small metal frame that resembles the shape of a pear. In the 
middle a metal reed (mindyk) with a hook on its tip is attached. 
The performer holds the frame against the teeth and taps the 
reed with a finger to produce a sound of constant height.

UKRAINIAN FOLK MUSIC INSTRUMENTS
in the opera “Fox Mykyta” and 
in the works of Ivan Franko

TREM
BITA

DRYM
BA

“Drynba or drimlia is an instrument to play. It is a sin to 
play drymba, because the Jews played it, escorting Jesus 
Christ to be crucified.”
Ivan Franko. Ethnographic collection of folk beliefs “Folk 
Beliefs in Pidhiria”

BANDURA is a plucked string folk instrument, an integral part 
of the Ukrainian heroic epic poetry. The instrument has an oval 
form with an elongated neck, somewhat resembling the shape of 
a wing.

There are low pitch strings on the neck. The high pitch strings 
are on the soundboard. The number of strings varies: in ancient 
times, the number of low pitch strings ranged from 4 to 6 and of 
high pitch from 5 to 6. Modern bandura has 10-14 low pitch and 
40-50 high pitch strings.

Bandura has been developing since the Cossacks period when 
kobza-players (kobzars) played it. Today bandura is also highly 
popular folk instrument with chromatic strings for concert 
performance.

“Among the tents Cossacks are walking; spears and red 
hats glitter in the sun.
A groan could be heard in the tents, a song or voice of 
bandura, commands of the guard or cry of a shepherd”.
Ivan Franko. The poem “On the St. George Mountain”, 
dedicated to Mykola Lysenko

TSYMBALY is an ancient music instrument that originates from the 
Middle East. The Assyrian bas-relief depicts a musician playing a 
trapezoidal instrument with beaters. This image resembles the 
modern way of playing tsymbaly by Carpathian musicians, who 
usually hang the instrument on their necks with the help of a long 
belt. Similar instrument was widely known in Kyivan Rus and was 
called gusli. 

Tsymbaly was mostly used in ensembles that played dance music. 
Such ensembles are still widespread in the Ukrainian Carpathians 
and are called “triple musicians” (troiisti muzyky). Usually such 
musicians play tsymbaly, tambourines, violins and sopilkas.

Tsymbaly looks like a wooden box with sound holes. The strings 
are strung across the instrument, and to play music a musician 
strikes two beaters against the strings. Modern tsymbaly have a 
range of 3 octaves.

“Oh, Dulcinea of Toboso, nothing can describe your breath-
taking beauty, neither multi-stringed instrument, nor harps, 
zithers and tsymbaly; neither whistles nor pipes; neither 
epics, hymens, madrigals, nor sonnets; neither odes nor 
ballads; neither poems nor songs.” 
Ivan Franko. Poem “Adventures of Don Quixote” 

TSYM
BALY

BAN
DU
RA



70 71

Lira is a Ukrainian variant of the hurdy-gurdy. The instrument 
traces its history back to the Middle Ages. The musicians (lirnyky) 
were usually blind men who sang songs, accompanying with the 
instrument. Their art was highly appreciated by people. They 
performed epic ballads, social or didactic songs. 

The traditional lira has three strings, one (“spivanytsia”) for the 
melody played with the aid of a special keyboard; the other two 
are called “tenor” and “baiorok”. The sound is produced by a 
wooden wheel which is rotated by a crank held in the right hand. 
This wheel rubs against the strings, setting them into vibration 
like a bow on a violin. 

Pressing the keys the musician changes the pitch of the main 
string. Due to the strings and keys, Ukrainian lirnyky tuned the 
lira to major or minor key. 

“He had lira on his knees and it seemed that he had just 
finished playing: his right hand was still on the crank and 
the left one rested on the wooden keys.”
Ivan Franko. Novel “Lelum and Polelum”

LIRA

Franko 
communicated with 
many Ukrainian 
composers, Mykola 
Lysenko, Viktor 
Matiuk, Anatol 
Vakhnanyn, Isydor 
Vorobkevych, Denys 
Sichynskyi, Ostap 
Nyzhankivskyi, 
Stanislav Liudkevych 
and others. All of 
them, inspired by 
the personality and 
creativity of Ivan 
Franko, recreated 
his texts in different 
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Works and images, plots and characters created by Ivan Franko 
(1856-1916) exist not only on the book pages, but also on the 
music paper. The works of Franko, his prose and poetry, are often 
the source of inspiration for composers of many generations and 
for performers of different genres, from classical music to modern 
popular singers and bands.

Ivan Franko was a remarkable specialist in Ukrainian folk 
songs. He often sang folk songs and he paid attention to the 
smallest details. He had a good voice, sang naturally, and loved 
to sing during the moments of creative inspiration. He knew a 
considerable number of folk songs. From young age he wrote 
down the lyrics of folk songs understanding the importance of 
collecting and publishing of Ukrainian folklore. Famous folklorists 
and composers, Filaret Kolessa, Klyment Kvitka, Mykola Lysenko, 
asked the poet to sing to write down folk tunes.

Franko communicated with many Ukrainian composers, Mykola 
Lysenko, Viktor Matiuk, Anatol Vakhnanyn, Isydor Vorobkevych, 
Denys Sichynskyi, Ostap Nyzhankivskyi, Stanislav Liudkevych and 
others. All of them, inspired by the personality and creativity of 
Ivan Franko, recreated his texts in different music genres: solo, 
choir or symphonic compositions.

The first music interpretations of works of young Franko were 
compositions of the 70’s and 80’s of the 19th century: music to 
the drama “Three Princes to One Throne” by Victor Matiuk and 
the choral composition “The Cannons are Not Roaring Today” 
by Ostap Nyzhankivskyi. Unfortunately these compositions have 
been lost. In 1898, the music society congratulated Franko on 
the 25th anniversary of his creative activity and presented him 
a precious gift – a collection of music compositions “Withered 
Leaves” written on his texts. That edition includes works of 
Ukrainian composers who were separated with the border of 
two empires: the choral symphony “Hymn” (The eternal spirit of 
revolve) by young Galician composer Stanislav Liudkevych, the 
choral composition “Oh you, young lady, beauty most sound” by 
Bukovyna composer and writer Isydor Vorobkevych, and vocal 
miniatures of Mykola Lysenko who was considered as a classical 
composer of national composition school and who lived in Kyiv. 

The greater part of the compositions written by the composers 
of those times, were in the popular music genres of the 19th 
century, solo and choral compositions. Solo compositions or songs 
with instrumental accompanying were created for home or salon 
performance that was highly popular in the 19th century. Solo 
compositions are characterised with lyricism, chamber and folk style. 
Solo works of the composers of the 20th century are characterised 
by rich music harmony, which emphasizes the emotions of poetic 
language. Sentimental miniatures written by different composers 
on the poems of Franko are sometimes strikingly different. But the 
most popular now is the song written by Anatolii Kos-Anatolskyi 
“Oh you, young lady, beauty most sound”, which was premiered on 
the 100th anniversary of birth of Ivan Franko. The song achieved 
widespread popularity and is often taken as the folk one.

Choral performances became very popular in Galicia in the late 
19th century with the establishing of music societies, which 

WORKS 
OF IVAN FRANKO 
IN MUSIC

With music 
in the heart

promoted the culture of choral singing and national music. 
Among the choruses of the composers of the 19th century the 
compositions of Denys Sichynskyi are the most emotional and 
impressive. Aspect of psychologism becomes more evident in the 
music of the 20th century, for example, in the works of Borys 
Liatoshynskyi. 

In the 20th century, a range of genres which embodied the works 
of Franko was expanded to symphony orchestra, ballet and opera.

For a long time, composers created music that was tightly 
connected with a word, but Stanislav Liudkevych was the first one 
who used Franko’s poetic images in instrumental music. He wrote 
a symphonic poem - a composition for an orchestra that reflected 
the image of Franko poems. 

Many composers of different generations appealed to Ivan Franko 
works: Kyrylo Stetsenko, Mykhailo Verykivskyi, Vitalii Kyreiko, Yulii 
Meitus, Ivan Karabyts, Mykola Kolessa, Bohdan-Yurii Yanivskyi, 
Heorhii Maiboroda, Ihor Shamo, Andrii Shtoharenko as well as 
the contemporary composers: Myroslav Skoryk, Viktor Kaminskyi, 
Bohdan Filts, Lesia Dychko.

Contemporary pop, rock, indie singers and bands such as Odyn 
v Kanoe, and Khrystyna Solovii and others also use the works of 
Franko in their compositions.

Manuscript of ballet “Jay’s Wing” 
by A. Kos-Anatolskyi
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The works of Ivan Franko were staged as operas and ballets. Most 
of them were staged at Lviv National Opera that is why in 1956, 
on the 100th anniversary of birth of the poet, Lviv Opera was 
named after Ivan Franko and preserved the name till 2000.

The ballet was created for the 100th anniversary of birth of Ivan 
Franko. Conductor Ya. Voshchak and choreographer M. Trehubov 
worked on the production together with composer A. Kos-
Anatolskyi and librettist O. Herynovych, who appealed to the story 
of Ivan Franko “Jay’s wing”. Although this work shows pressing 
social issues and tragic woman’s fate, the ballet genre could not 
cover all  psychologic and dramatic problems. The lyrical love 
story of forester’s daughter Manusia and poet Massino breaks 
because of the poet’s egoistic lifestyle and provokes the woman to 
escape and causes her deep moral and physical suffering. But in 
ballet this drama is shown superficially, although some episodes 
were vivid and original. The leading part of Manusia was played 
by N. Slobodian, the part of the seducer Henrich by O. Stalinskyi 
and the part of the poet Massino by O. Pospelov. 

The ballet “Stonemasons” was the last part of the ballet triptych, 
which also included the ballets “The Witch” by Vitalii Kyreiko 
based on the poem by Taras Shevchenko and “Dawn Lights” by 
Lesia Dichko based on the poem of Lesia Ukraiinka. Thus, the 
complete triptych combined the works of three most famous 
Ukrainian poets, and the concept of struggle became a common 
artistic idea. The ballet of M. Skoryk did not have a complex plot 
and explained the main idea of the poem of Ivan Franko by means 
of music and plastic. An integral part of the ballet was set design 
created by Ye. Lysyk. It represented huge figures of stonemasons. 
The work, full of expression and masculine energy, created 
strong impression. Choreographers A. Shekera, M. Zaslavska and 
conductor Yu. Lutsiv were the creators of the triptych.

Three operas, based on the works of Franko, were staged at Lviv 
Opera and represened the best examples of Ukrainian opera:

The opera “The Stolen Happiness” by Yu. Meitus has been in the 
repertoire of the Lviv Opera since its premiere. The libretto was 
written by M. Rylskyi and was based on the drama of Ivan Franko. 
The plot of the opera impresses with  human  drama, and the feelings 

ON THE STAGE OF LVIV NATIONAL OPERA

Ballet “Jay’s wing” 
by Anatolii Kos-Anatolskyi

Premiered on December 8, 1956

Ballet “Stonemasons” 
by Myroslav Skoryk 

Premiered on June 19, 1967

Opera “The Stolen Happiness” 
by Yulii Meitus

Premiered on September 10, 1960

of the protagonists united in the love triangle are highlighted with 
emotional music. Sensual arias, vivid melodies based on Ukrainian 
folk music, powerful emotions and wonderful music  are the key to 
the success of the opera “The Stolen Happiness”.
“The tragedy that is taking place on the stage is reflected in the 
music and describes deep, inner emotions of people who cannot 
speak about their suffering. Due to the music many people realize 
the painful tension between people who search for happiness but 
cannot find it… ”, - wrote a critic in his reviewer. The opera was 
of a great importance for soloists, who sang leading parts in the 
premiere: V. Kobrzhytskyi (Mykola), P. Karmaliuk (Mykhailo Hurman) 
and V. Herasymenko (Anna). The premiere of the opera was staged 
by the composer Yu. Meitus, conductor Ya. Voshchak, chorus master 
O. Kurash, director S. Smiian and set designer O. Salman.

The opera is based on the story of Ivan Franko “Zakhar Berkut” 
(libretto was written by Ya. Mamontov). “Zakhar Berkut” was the 
first title of the opera that was premiered at Odesa Opera in 1930. 
But after a number of performances in Kyiv and Kharkiv, the 
opera was not performed for several decades. The new edition 
of the opera entitled “The Golden Ring” was staged at Lviv Opera 
in 1970 by the conductor K. Simeonov. Conductor Yu. Lutsiv also 
wanted to restage opera. Director D. Smolych and set designer 
Ye. Lysyk also joined creative team at Lviv Opera.
This monumental performance combines a heroic and patriotic 
storyline with ancient rites. The score is quite difficult for all 
artists - soloists, choir, and orchestra. Critics praised conductor 
Yurii Lutsiv, as well as soloists – V. Lubianyi (Zakhar Berkut), 
V. Ihnatenko and B. Petrenko (Maksym), T. Didyk and N. Tychynska 
(Myroslava), O. Vrabel (Tuhar Vovk), V. Luzhetskyi (Burunda), 
T. Polishchuk (Mavra). The composer (posthumously) and the 
directors were awarded T. Shevchenko State Prize.

The opera was written on the occasion of the 100th anniversary of 
Lviv Opera. The libretto of Bohdan Stelmakh is based on the poem 
of Ivan Franko. The premiere was performed under the baton of the 
author. The opera “Moses” was performed during the visit of Pope 
John Paul II to Lviv, and the Holy Father blessed the creators. 
The opera in two acts with a prologue and an epilogue, or a stage 
parable as the researches call it, combines the main ideas of Franko 
poem with original music; the interpretation of the biblical story 
and the allegory of the building of the Ukrainian nation  with the 
traditional national music and contemporary style of the composer.

The creative team of the masterpiece includes: the chorus master 
B. Heriavenko, set designers M. and T. Ryndzak, costume designer 
O. Zinchenko, choreographer S. Naienko, director Z. Chzanowski. 
The opera is conducted either by the author or by the chief 
conductor of the theatre Mykhailo Dutchak. The whole concept 
of the opera is certainly based on the performance of the leading 
part of Moses, played by Oleksandr Hromysh. The author also 
praised Ihor Kushpler who played the part of the Poet.

Based on the works of Ya. Horak, M. Zahaikevych, 
L. Kyianovska, O. Palamarchuk, A. Tereshchenko.

Stefaniia Oliinyk
Musicologist

Opera “The Golden Ring” 
by Borys Liatoshynskyi

Premiered on April 29, 1970 
(second edition)

Opera “Moses”
by Myroslav Skoryk

Premiered on June 23, 2001
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The opera “Fox Mykyta” of Ivan Nebesnyi 
is premiered at Lviv National Academic 
Opera and Ballet Theatre named after 
Solomiya Krushelnytska. It will be the first 
contemporary production of the opera 
based on the poem of prominent Ukrainian 
poet Ivan Franko.

The foundation stone was laid by operas 
created by Ukrainian immigrants. Ivan 
Nedilskyi (1895-1970) was the first one 
who wrote music to the fairy tale of Franko. 
Ivan Nedilskyi was born in Ternopil region; 
he studied at Chernivtsi Gymnasium, 
then he continued his education at the 
University and Conservatory of Berlin. In 
1924, he graduated from the University 
and returned home to teach the German 
language at the Ukrainian gymnasium in 
Pidhaitsi. There he also conducted choir 
“Boian”. When Ivan Nedilskyi moved to 
Stanislaviv, he continued teaching and 
also actively participated in the musical 
life of the city. In the late 40’s he moved 
to Germany and then to the USA. In 1952 
Ukrainian Music Institute was established 
in New York and Ivan Nedilskyi took up 
the post of professor. He was a conductor 
and cellist. He wrote music and reviewed 
performances of Ukrainian soloists and 
music bands. His creative legacy includes 
operas for children “The Magic Ring”, “Blue 
Shawl”, a mini-opera for young actors 
“Spring Bells” as well as the music to the 
opera “Fox Mykyta”, which Ivan Nedilskyi 
wrote in Bayreuth in 1947-48.

In 1970, the opera “Fox Mykyta”, written 
by Vasyl Ovcharenko (1885-1974) was 
performed in the USA. The composer was 
born in Nizhyn. He studied at Kharkiv 
Music School, then at Kharkiv and Moscow 

Conservatories and received the qualification in conducting. For 
some time he conducted the choir in St. Sophia church in Kyiv. 
In 1943 he immigrated to Germany and became the artist of the 
symphony orchestra, which was conducted by Kir Kuklovskyi. Six 
years later he moved to the USA and worked in the symphony 
orchestra in Miami. He communicated with Ukrainian musician 
and with the prominent musician Yurii Oranskyi, in particular, who 
was the principal and conductor of the Ukrainian Music Institute 
in New York.

In 1968, Vasyl Ovcharenko met Leonid Poltava. The composer 
suggested the poet to write a script to the opera “Fox Mykyta”. 
According to the review, the fairy tale of Franko was modernized. 
The composer focused on the orchestra of the Ukrainian Music 
Institute, which included students, and on actors of different 
age – professional soloists and children. On October 18, 1970, 
the opera “Fox Mykyta” was premiered at the Academy of 
Music in New York. The main parts were performed by Nataliia 
Andrusiv, Nataliia Oranska, Lev Reinarovych, Omelian Helbik and 
Volodymyr Karpynych. The set design was created by the famous 
artist Edward Kozak, who had lived in Lviv and had created book 
illustrations for “Fox Mykyta”. Young director Ivan Prasko staged 
the opera. The opera company, headed by the conductor Yurii 
Oranskyi, included more than a hundred people and performed in 
Philadelphia, Detroit, Chicago and Pittsburgh. Excerpts from the 
opera were broadcast on Radio Liberty for Ukrainians. According 
to the listener of the performance Anna Cherin, “the music of 
the opera [...] was very pleasant, carefree and cheerful. [...] It 
was easy, the young singers could perform it. The songs were 
pleasant, but there were no complete aria. It was good because 
it wasn’t difficult for children to sing. But on the other hand 
these arias couldn’t be performed at concerts”.  Other well-
known compositions of Vasyl Ovcharenko were also performed 
in the concert halls in the USA: “Ukrainian Symphony”, “Suite for 
Orchestra”, “Overture on Ukrainian Folk Themes”, operettas “The 
Forest Princess” and “The Magic Sopilka”, marches, dances, etc.

The composer of the younger generation Andrii Shul from the 
USA (born 1944) also wrote music to the opera “Fox Mykyta”. 

Translators were deeply interested in the poem too. Born in 
Ukraine or abroad, they not only enjoyed their native literature, 

FOX 
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but also tried to make it understandable 
for the citizens of the countries they lived 
in. Researcher A. Shevchuk noted: “When 
Ukraine was artificially isolated in the 
20th century, the official critics ignored 
foreign English translations and the 
efforts of diaspora to promote the folklore 
and literary heritage of Ukraine.” In the 
70’s and 80’s the works of Franko were 
translated by D. Weyer and M. Skrypnyk. 
And the first English-language version of 
“Fox Mykyta” was made by Bohdan Melnyk. 
In 1978 in Canada he published his book 
with illustrations of V. Kurelek; in 2000 the 
book was republished with illustrations of 
Ye. Kozak. Our theatre uses this translation 
to make the opera understandable for the 
guests from abroad.

Nadiia Trush
Honored Worker 

of Culture of Ukraine 

Program of the opera “Fox Mykyta” 
by V. Ovcharenko (1970, USA)
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... He was called differently – during the life 
and after death.

Little Myron. Great Stonemason. Eternal 
spirit of revolve. Ukrainian Moses.

And this is not a complete list.

Publishing his works in dozens of leading 
journals of those times, he often hid his 
face behind literary masks (he had about 
one hundred of pseudonyms).

However, his real name is Ivan Franko.

Who is he?

Even the most thorough answer to this 
question will be insufficient, like a naive 
attempt to spoon the sea.

Ivan Franko is one of the most prominent 
and well-known representatives of Ukrainian 
nation.

The man whose main investment in the 
future was his talent, multiplied by work.

The man who became a genius. And the 
genius that remained a man.

A true Self-made man, who was the first 
among Ukrainian writers to earned his 
daily bread with his pen. And he was the 
first who combined Ukrainian embroidered 
shirt with an elegant European costume. 
He was also the first chairman of the first 
Ukrainian political party. And he did a lot of 
things for the first time.

And the most important is that he always 
recognised that he was Ukrainian, even 
when Ukraine did not exist on the map 
of the world as an independent state. 

A nation that does not respect great people,
should not be called an educated one.

Ivan Franko.
From the speech at the anniversary 

of Mykhailo Drahomanov (1895)

But Ukraine soon arose: from his ideas, his imagination and his 
creative work, which was called by his descendants an example of 
“spiritual and intellectual feat” (Yevhen Malaniuk).

The mission of Franko’s life was the spiritual liberation and 
unification of Ukrainians from the West and East, from “Austrian” 
Galicia and from “Russia-ruled” Ukraine into one, free, united 
cultural and political entity with a national idea.

For Ukrainians Ivan Franko is not only a famous writer, one of the 
most prominent individuals of literary Lviv, but also an “academy 
of sciences” and “university” combined in one person, a cult, 
iconic figure of national culture, and above all, a national prophet, 
political thinker and creator of modern Ukrainian identity.

No wonder that his portrait is depicted on the Ukrainian bank 
note (hryvnia), the figure is embodied in many monuments, 
and his name is given to numerous streets, establishments and 
settlements (from small towns to big city Ivano-Frankivsk, the 
administrative centre of the region).

At the same time, Ivan Franko is not only one of the national 
symbols of the Ukrainians (alongside Taras Shevchenko), but 
also a modern European intellectual, who has passed all the 
stages of the development of the “Faustian” spirit and was an 
authoritative mediator in the dialogue of the Slavic and German 
worlds, encyclopaedist, erudite and polyglot, for whom the words 
“Justice”, “Dignity” and “Freedom” defined the essence of the 
fundamental values of Western civilization.

In Ukrainian cultural and intellectual history, Ivan Franko was not 
only the successor of Taras Shevchenko, but also the Ukrainian 
Aristotle and Leonardo da Vinci, Voltaire and Goethe, and became 
one of the greatest geniuses of mankind; he immortalized his 
name in the chronicle of national progress and the golden book 
of the achievements of civilization.

A talented writer, broadly educated scientist, innovator, political 
activist and influential public intellectual, he is unusual in the 
world context and unique in Ukrainian history, an example of 
the universal genius - Doctor universalis, because he realized his 
creative potential in many cultural fields.

WHO IS IVAN FRANKO?

During forty years of his creative activity, 
Ivan Franko was highly productive 
distinguished writer (poet, novelist, 
playwright) and translator, literary critic 
and publicist, eminent scientist (literary 
studies, linguistics, translation and 
art), ethnologist, historian, sociologist, 
economist and philosopher.

His literary heritage, written in Ukrainian 
(most texts), German and Polish, includes 
6,000 works in more than 100 volumes! 
More than 220 editions, including more 
than 60 collections of his original and 
translated works of different genres, 
were published during the lifetime of Ivan 
Franko.

Ivan Franko possessed inquisitive intellect 
of a thinker and astute intuition of an artist, 
imagination of a poet and observation of a 
journalist, diligence of a peasant and deep 
reflections of an intellectual.

The story of his life and creative activity 
is not only about sufferings and trials, but 
about success, about victory of intelligence 
over circumstances, about victory of spirit 
over matter.

That is why Franko is understandable and close to our times. He 
is strong dynamic personality who outrun his era and looked into 
the future. He became not only a great monument to the glorious 
past, but also our contemporary, charismatic and nice friend.

Franko lived 40 years in Lviv, the capital of Galicia. Here he built his 
own house — #DimFranka, which today houses a national museum 
dedicated to the great poet. That is why, Lviv, the cultural capital 
of Ukraine, is the city of Ivan Franko.

Therefore, we especially enjoy the fact that Lviv Opera, which until 
recently was named after Ivan Franko, and now – after his close 
friend, the world-famous singer Solomiya Krushelnytska, stages 
one of the most famous and the most favourite works of Franko 
“Fox Mykyta” in modern artistic interpretation.

This poetic fairy tale is a masterpiece of Ukrainian and world 
literature, written for both, children and adults; and the works of 
Ivan Franko - for all peoples and for all ages.

Bohdan Tykholoz
Director of #DimFranka

(Lviv National Museum of Ivan Franko)
Candidate of Philological Sciences,

Docent
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The creator never knows how long products of his imagination 
will live. Sometimes they are born weak; sometimes they live only 
at the height of changing fashion; seldom they can ride the wave 
of popularity for decades; hardly ever they outlive their creator.

And only chosen ones become immortal.

Among such few immortal images of Ukrainian and world 
literature is Fox Mykyta of Ivan Franko. 

When we speak about Ivan Franko’s fairy tales, we always mention 
famous and unsurpassed “Fox Mykyta” along with the collection 
“When Beasts Talked”, “Arab tales” “Smyth Bassim” and “Abu 
Kasim’s Shoes”. High level of artistic skill put “Fox Mykyta”, which 
was Franko’s favourite work, on the same level with “Withered 
Leaves” and “Moses”.

BESTSELLER FOR ADULTS AND CHILDREN: A STORY OF SUCCESS 

“Most of all I like my “Fox Mykyta” because I wrote it for my 
children ...” – said Ivan Franko. Indeed, the first listeners and 
readers of the fairy tale were the children of the writer – Andrii, 
Taras, Petro and Hanna. However, Franko’s fairy tale became 
much-loved not only by his children. “Fox Mykyta” is addressed 
to children and adults; it is interesting and understandable for 
both.

That is why this poetic fairy tale can be read at two different levels: 
at the level of plot twists where the text is seen as a fascinating 
story about the adventures of the cunning Fox; and at the subtext 
level where the author reveals sharply satirical pathos barely 
hidden behind the fairy tale. Here satire is not only individual, 
moral and psychological, revealing the defects of a character and 
behaviour of certain social types (cunning Fox Mykyta, greedy 
Wolf), but also socio-political, revealing the defects of the social 
order in general. So Franko’s poetic fairy tale is aesthetically 
multivectorial, multifunctional, which organically combines 
entertaining-adventurous and satirical-accusing elements.

The poem “Fox Mykyta” which consists of nine songs, was first 
published in 1890 in Lviv magazine for children “Dzvinok”. The 
following year, the poem was published as a book. The fairy tale 
have achieved great popularity immediately after the publishing, 
and not only among the children for whom it was written, but 
also among adults. “In the reading rooms, people are very 
pleased with “Mykyta”. It was praised by “Dzvinok” and “Odesskii 
vestnik”,” noted the writer in a letter to his colleague and teacher 
Mykhailo Drahomanov (May 30, 1890).

Due to its great popularity, the poem was republished several times. 
At the same time, in each successive edition the author made his 
“Fox” more suitable for adult readers than for children. What a rare 
phenomenon! Most texts, originally written for adults, are adapted 
for children (for example, Franko’s poem “The Adventures of Don 
Quixote” based on the novel of M. Cervantes, “Gargantua and 
Pantagruel” by F. Rabelais adapted by I. Sydorenko, “The Tale of 
Bygone Years” adapted by V. Blyznets and others). It is unlikely that 

IMMORTAL 
FOX MYKYTA

Poetic fairy tale 
of Ivan Franko: 
world plot in 
Ukrainian style

the literature of other nations experienced 
such adaptations of kid’s fairy-tales for 
adult readers. Moreover, any literary 
adaptation never had such a profound effect 
on the consciousness of the people, this 
case is really unique. Only “Eneyida” - the 
adaptation of Ivan Kotliarevskyi achieved 
such grate popularity in the Ukrainian 
literature.

NATIVE AND BORROWED: 
NATIVE PATTERNS ON FOREIGN CANVAS 

“Fox Mykyta” is an original author’s tale, 
written on a borrowed story. “I tried to give 
the cultural achievements of other peoples 
to my native people and acquaint others with 
our life,” – that is how the writer expressed 
the essence of his activity in his anniversary 
speech in 1898. Such assimilation of 
“foreign goods” in Franko works was often 
nationalized and adapted for the needs and 
ideas of the Ukrainian people. Therefore, 
in his poetic fairy-tale, as in many other 
works-alterations, the writer weaved his 
own patterns on the foreign canvas.

What kind of text formed the basis of 
Franko’s tale? The subtitle reads: “Ivan 
Franko adapted from German.” This 
“German…” immediately confused the 
critics, as most of them interpreted the “Fox 
Mykyta” as adaptation of “Reineke Fuchs” 
by Johann Wolfgang Goethe. “It was,” 
Franko wrote, “an unpleasant thing: as if I 
had taken my fairy tale from Goethe’s tale 
and for some reason hid the name of the 
true writer, but only rewrote from German 
in general, to embarrass the ignorant. 
What a shame!” This misunderstanding 
motivated the author to write a preface 
to the second edition of the poem entitled 
“Who is “Fox Mykyta” and where did he 
come from?”, where he described the 
ways of migration of fairy-tale motifs and 
plots, and also indicated the main works 
about the cunning Fox: the story “Ecbasis 
captivi” (“The escape of a certain captive”, 
ca. 940); Latin poems of the 12th century. 
“Isengrimmus” and “Reinardus”; French 
story “Le Roman du Renart” (“Reynard 
the Fox”), the poem “Reinaert” (1250) by 
the Dutch poet William; Old German prose 
story Reinke, adapted by J. W. Goethe 
in 1794 and published under the title 
“Reineke Fuchs”.

All these texts can in this or that way be considered the sources 
of Franko’s work, although some episodes from “Fox Mykyta” also 
resonate with such Ukrainian folk tales: “Poor Wolf”, “Sister Vixen 
and Brother Wolf”, “Unfortunate Wolf”, “Wolf Goes Hunting”, “Bad 
Hunting”, “Fox brings Wolf to the Horse”, “Horse and Wolf”, “How 
Fox Taught Wolf to Fish” and others.

However, it was Goethe’s work that inspired Franko to write his own 
tale about Fox Mykyta. “Being in the fourth class of gymnasium,” 
his high school classmate Mykhailo Korinevych recalled, “he got 
the book “Reineke Fuchs” and it fascinated him, especially by its 
pictures [by the German painter Kaulbach. – N.T.] that made him 
laugh, so that once, during the lesson, he looked at a picture in 
the book and laughed out loudly. The teacher took the book away 
and gave it back only after lessons. From that time he began to 
write his own “Fox Mykyta”...”.

However, “Fox Mykyta” is not a translation, but an original, 
absolutely national, author interpretation of the story about 
the travelling adventures of the cunning fox. “I wanted not to 
translate, but to rewrite the old story about a fox, to make it our 
national heritage, to give it our national spirit. In other words, I 
painted foreign borrowed drawing with our Ukrainian colours. I 
did not translate any line from anywhere,” Ivan Franko wrote. As 
the writers son Taras pointed out, “that it was his poetic intuition 
that made him interpret the authentic sources of “Fox Mykyta” so 
that his poem became an original”.

FIGHT DRAMA, COURT COMEDY: 
THE WORLD OF IMAGES AND CONCEPTS

Thus, Franko’s poetic fairy tale is a completely independent work 
with an original ideological and aesthetic conception based on 
the idea of the struggle for existence and the plot-compositional 
model of the court.

The idea of the struggle for existence defines the plot of “Fox 
Mykyta” and influences the characters of the personages. Every 
plot twist in the poem represents the risk and constant balance 
between life and death. Characters cannot be divided into 
antagonists and protagonists, goodies and baddies because they 
do not obey the moral and ethical criteria, only the cruel “law of 
the Jungle”, because everyone used to kill, eat, rob, or deceive. 

“We want to live and thrive, by Zeus! We can’t be like some saint-
recluse Who somewhere in a desert fares,” says Fox Mykyta.

Every animal is a winner and a looser. Even the sly Fox Mykyta 
is not always a winner: he is deceived by Bear and Wolf; even 
Cock tricks him to escape. But then the tables are turned. Bear 
and Wolf fall victims to Fox and Cock even dies. All characters 
obey the only law - the law of the fight for existence, which is the 
conceptual dominant of “Fox Mykyta”.

This fight is not just about animals; it is also projected on human 
society. And the social reality in the work of Franko is represented not 
in bright colours. The reality is falsely covered with humanism and 
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constitutionality, but in fact it is predatory, 
cruel, and “brutal”. Perfidy, deceit, flattery, 
bribery, protection, corruption, revenge and 
lie entirely dominate in the animal society.

Why, even Lion likes to rob,
And when he has a bigger job,
Then Bears and Wolves give him a hand.

The leading role in the composition of the 
fairy tale “Fox Mykyta” plays legal trial that 
supposed to be civilized, “human” way to 
resolve a dispute. However, animals turn it 
into agon, because for them it is not the 
way to find the truth and to get the justice, 
but it is a matter of winning or losing, of 
life or death.

For them the truth is relative as well as 
the concept of good and evil. So, whether 
we speak about legal trial or not, the 
strongest, intellectually or physically, wins. 
Because to win a court case means to stay 
alive, to lose it means to die.

In Franko’s work we can trace two models 
of judgement. According to Johan Huizinga, 
a court can be interpreted as a verbal duel 
or as a competition.

The first model of the court is rhetorical. 
Fox wins this court case with the power 
of words, the ability to persuade and 
elaborate lie.

The second model is not verbal battle, but 
a test of strength, so called court-battle, 
court-duel. “Oh, no, glib tongues will never 
settle This argument, but strength and 
mettle! Here teeth and hands will break 
this tie!” – says Wolf to Mykyta.

To sum up, the poem “Fox Mykyta” is a 
humorous-satirical parody of judges and 
justice. It is a court comedy, rather than 
amusement, but not a demand of justice. 
Judges do not even try to find the truth. 
They care only about their own interests. 
The court justifies the criminals. And judge 
Lion offers the post of chancellor to Fox as 
a reward for the victory.

THE POWER OF FOX: INTELLIGENCE AS A 
WEAPON

Poetic fairy-tale of Franko is also an artistic 
philosophy of politics.

Two central characters – Fox and Lion – represent two types 
of political leaders, according to the conception of the Italian 
thinker Niccolo Machiavelli: leader-fox who personifies slyness 
and perfidy; leader-lion, who personifies power. “If you cannot 
put the lion skin on, take a fox one. If you are not powerful, use 
your mind, – advised the Spanish philosopher Baltasar Gracian. 
– The slyness did more than power; wise people win more often 
than powerful, not vice versa.”

Fox from Franko’s poem also uses his mind. This “small, weak 
beast” is stronger than anyone else. To survive and win, he never 
stops at anything. Perfidy, deceit, flattery, slander, theft, revenge, 
even murder – Mykyta stops at nothing. At the same time he does 
all his tricks delicately and artistically, not to dirty his hands. 
Fox is a great master of crime. It is an archetype of a trickster, 
a cunning swindler, who defeats his enemies with deception and 
slyness, rather than with force. Indeed, Franko’s hero survives 
only because of his slyness and eloquence. Intelligence and word 
are his main weapons.

To what do Foxes, then, resort?
We’re not too strong, and our vision
Has no Owl’s keenness and precision,
Nor like those Carps we multiply.
We’re not as fast as scary Hares,
We’re not, but who, the dickens, cares
When we have heads so wise and sly?
Let’s use them always when in need
With greatest skillfulness and speed,
Let’s keep our minds alert and keen.
Let’s slyly get him in a net
Whoever is for us a threat,
Let’s leave no danger unforeseen!

However, Fox Mykyta, the “red cardinal” of the poem, is the most 
attractive character in the animal kingdom. He is a dreamer 
and a liar. He gets into awkward situations and makes a reader 
laugh loudly. That is why Franko’s fairy tale has become a real 
best-seller not only among children, despite the fact that Fox 
is a character far from positive. After all, are the characters of 
the world children literature – Winnie the Pooh, Karlsson, Pippi 
Longstocking, Pinocchio, Buratino, or Harry Potter, so innocent? 
All of them are hooligans and tricksters, but they are charismatic!

Due to its ambiguity, diversity, even ambivalence, Fox Mykyta 
has become one of the most popular images that has lived in the 
memory of many generations of adults and children for more than 
a century, and today comes to life as a new artistic show on the 
stage of Lviv Opera.

Natalia Tycholoz
Candidate of Philological Sciences, 

Docent at Ivan Franko 
National University of Lviv

CREATORS
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СONDUCTOR
(USA)

Theodore Kuchar is the most recorded conductor of his generation 
and appears on over 115 compact discs for the Naxos, Brilliant 
Classics, Ondine, Marco Polo and Toccata Classics labels. He has 
served as the Artistic Director and Principal Conductor of the National 
Symphony Orchestra of Ukraine and the Janacek Philharmonic 
Orchestra (the Czech Radio Orchestra) while also serving as the 
Principal Conductor of the Slovak National Symphony Orchestra and 
Slovak Sinfonietta. In the 2011 season he commenced his tenure 
as the Artistic Director and Principal Conductor of the Orquesta 
Sinfonica de Venezuela and prior to that served as the Music Director 
and Principal Conductor of the Queensland Philharmonic Orchestra 
in Brisbane, Australia. In addition to his conducting activities he has 
served as the Artistic Director of two of the world’s most important 
chamber music festivals, The Australian Festival of Chamber Music 
(1991-2007) and the Nevada Chamber Music Festival (2003-2018).
Mr. Kuchar’s longest titled affiliation and relationship is with the 
National Symphony Orchestra of Ukraine, of which he was appointed 
the Artistic Director and Principal Conductor in 1994. They have 
appeared together in over 300 performances, in Kyiv and on tour 
on four continents while their discography totals over 70 compact 
discs. In February-March, 2017 he conducted a 44 concert tour of 
the United States of America with the National Symphony Orchestra 
of Ukraine under the auspices of Columbia Artists Management, 
having been subsequently reengaged for the 2020-2021 season.
The opening two months of the 2016-2017 season have included 
two weeks each with his two American orchestras, a three-week 
residency at The Cleveland Institute of Music where he opened 
that distinguished institution’s orchestral season and conducted 
daily masterclasses and seminars and a two-week engagement 
with the Staatskapelle Weimar in Bayreuth, Dresden and Weimar. 
Equally committed to musical theatre he has held a special 
relationship, totaling over 300 performances, with the Finnish 
National Opera and Ballet.
Conducting engagements during the 2018-2019 season include 
the major orchestras and opera houses of Ankara, Antalya, Beijing, 
Buenos Aires (Teatro Colon), Cape Town, Helsingborg, Helsinki, 
Istanbul, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Prague and Stockholm, among others. 
He has collaborated with major artists including James Galway, 
Jessye Norman, Lynn Harrell, Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma, Mstislav 
Rostropovich, Robert Levin among others. 
In 2018, he staged of the “Le Sacre du printemps” (The Rite of 
Spring), “Pulcinella” by I. Stravinsky (Lviv National Opera, 2018).
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Iryna Stasyshyn is conductor of the Lviv National Academic 
Theater of Opera named after Solomiya Krushelnytska. She 
works here since 2004 – after the graduation of the Lviv National 
Music Academy named after M. Lysenko. Performed the operas 
“L’elisir d’amore (The Elixir of Love)” by G. Donizetti, “Natalka 
Poltavka” by M. Lysenko, “Il Barbiere di Siviglia (The Barber 
from Seville)” by G. Rossini, “Cinderella” by A. Spadavekkia and 
operettas “Die lustige Witwe (The Merry Widow)” by F. Lehar, 
“Un mari à la porte” by J. Offenbaсh.Her repertoire includes the 
operas “Orpheo ed Euridice” by C. W. Gluck, “Don Pasquale” 
by G. Donizetti, “Rigoletto” and “Traviata” by G. Verdi, 
“Boheme” by G. Puccini, “Zaporozhets across the Danube” 
S. Hulak-Artemovsky, “Cavalleria rusticana” by P. Mascagni, 
operetta “Die Fledermaus” by J. Strauss and others. She is the 
organizer and conductor of the theater chamber orchestra. She 
performed in the cities of Ukraine and Poland.
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CHORUS MASTER

Vadym Yatsenko is the prize-winner of Ukrainian Contest of 
Choral Conductors.
He studied at Kyiv National Music Academy named after 
P. Tchaikovsky (faculty of choral conducting, class of professor 
Ye. Savchuk). He sang in choir “Kyiv” and conducted chamber 
choir “Intermezzo”. Vadym was the manager of vocal ensemble 
“Esthetic Voice”.
Since 2018 he is a choirmaster in Lviv National Opera. Founder 
of the “LvivOpera Chamber Choir”. He was the chorus master 
of opera”Don Giovanni” by W. A. Mozart (Lviv National Opera, 
2018).
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CHOREOGRAPHER
(ITALY)

Marcello Algeri is a dancer, choreographer, ballet master, 
choreographer and dance director of Ariston Proballet (Italy).
He studied at the Music Conservatory (Monaco), at the 
Institute of Dance (Germany), at the Institute of Physical 
Education (Italy), and others. He is a laureate of numerous 
international competitions.
As a ballet soloist, he performed the parts of: Romeo (“Romeo 
and Juliet” by S. Prokofiev), Desire, Siegfried (“Sleeping 
Beauty”, “Swan Lake” by P. Tchaikovsky), Franz (“Coppelia” 
by L. Delibes), Espada (“Don Quixote” by L. Minkus), Albert 
(“Giselle” by A. Adam) and he has danced with the most 
important modern choreographers in the world. He staged 
more than forty ballets. Performances with his choreography 
are very successful in many European theatres. He cooperates 
with prominent choreographers from France, Germany, Italy, 
and the USA.
At Lviv National Opera he staged the performance “Trueth 
beneath the mask”, which combines the ballets of I. Stravinsky 
“Pulchinella” and “The Rite of Spring”. The performance won 
the award in the category “Best Choreographic / Ballet / 
Plastic Performance” at the 2nd Ukrainian Festival “GRA” in 
2019.
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SET DESIGNER

Tadei Ryndzak is the Ukrainian scene designer, People’s Artist 
of Ukraine (2002), winner of the A.F. Shekera Award (2015), 
student and follower of the pictorial art traditions of the 
outstanding scene designer, People’s Artist of Ukraine, Yevhen 
Lysyk, under whose leadership he has begun his career.
He produced the stage design for operas “Prince Igor” by 
O. Borodin, “Rigoletto”, “Aida”, “Un Ballo in Maschera” by 
G. Verdi “Taras Bulba” by M. Lysenko, “Iolanta” by P. Tchaikovsky, 
“Stolen Happiness” by Y. Meitus, “Moses” by M. Skoryk, “Don 
Giovanni” and “Le nozze di Figaro” by W. A. Mozart, “Orphée 
et Euridice” C. W. Gluck; ballet “Coppelia” by L. Delibes, 
“Swan Lake” by P. Tchaikovsky, “The Return of Butterfly” by 
G. Puccini-M. Scoryk, feeria (folk-opera-balet) “When the Fern 
Blooms” by E. Stankovych and others. He designed scenery in 
St. Petersburg (“Lohengrin” by R. Wagner); in National Opera 
of Ukraine (“Aida” by G. Verdi, “Swan Lake” by P. Tchaikovsky), 
in Donetsk Opera and Ballet Theater (“Bogdan Khmelnytskyi” 
by K. Dankevych), in Odessa National Opera (“Nabucco” by 
G. Verdi). T. Ryndzak scenography has special mannerism and 
makes the performances of Lviv National Opera unique.
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COSTUME DESIGNER

Hanna Ipatieva is a painter and set designer. She studied at 
Art School named after T. Shevchenko in Kyiv, Lviv Academy 
of Arts, National Academy of Fine Arts and Architecture in 
Kyiv. She is a participant of numerous national and foreign 
exhibitions of fine arts.
She has been working as a set designer, the designer of 
costumes for many theatrical productions, music clips and 
commercials since 1994.
She produced the stage design for the following performances: 
opera “Carmen” by G. Bizet (National Opera of Ukraine named 
after T. Shevchenko, Kyiv), “Norma” by V. Bellini (National 
Opera of Ukraine named after T. Shevchenko, Kyiv), ballet 
“Evpraksiya” by O. Konershtein (Kharkiv Academic Opera 
and Ballet Theater), “The Rite of Spring” by I. Stravinsky 
(National Opera of Ukraine named after T. Shevchenko, Kyiv), 
“Raymonda” by A. Glazunov (National Opera of Ukraine named 
after T. Shevchenko, Kyiv), “Spartacus” by A. Khachaturian 
(Tatar Opera and Ballet Theater named after M. Jalil), “Don 
Quixote” by L. Minkus (Macedonian Opera and Ballet Theater, 
Skopje), “Nutcracker” by P. Tchaikovsky (Kiel opera and 
ballet theater, Germany), “Swan Lake”; modern version (Kyiv 
Modern-Ballet Theatre), feeria (folk-opera-balet) “When the 
Fern Blooms” by E. Stankovych, (Lviv National Opera, 2017).
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MASK DESIGNER

LIUDMYLA 
TABACHKOVA

ANZHELA 
HORODYSKA

Liudmyla Tabachkova is a hat designer. She graduated from 
Lviv College of Radio Electronics (1977) and courses of 
fashion designing and tailoring. She worked at the design 
bureau of the Kineskop plant. In 1992 she took up the post 
of hat designer a tailor shop. At the same time, she became 
an apprentice of costume designer Oksana Zinchenko (now 
Honoured Artist of Ukraine). She has designed hats for all 
new performances of the theatre since 1993: ballets “Don 
Quixote” by L. Minkus, “Le Corsaire” by A. Adam, “Truth 
beneath the Mask” by I. Stravinsky; operas “Natalka Poltavka” 
by M. Lysenko, “Don Pasquale” by G. Donizetti and others.

Anzhela Horodyska is an assistant hat designer. She graduated 
from Lviv National Academy of Arts (Faculty of Modeling, 
2011). He has been working at Lviv National Opera since 2010.

LIGHTING DESIGNER
(LITHUANIA)

Arvydas Buinauskas is a young talented lighting designer from 
Lithuania. Over 10 years he is impressing the audience with his 
creative ideas and innovations. Arvydas Buinauskas cooperated 
with the popular band “Okean Elzy”, creating unforgettable 
visual images of their concerts, which delicately and deeply 
reveal the concept of music.
During his creative career, the artist has created many 
spectacular lighting designs for music festivals, concerts, 
closed events and so on. One of his major achievements  is the 
extraordinary design of the exterior of buildings. A. Buinauskas 
makes static walls alive and turns them into actors of the 
performances. 
The opera “Fox Mykyta” is his debut as a lightning designer 
of the opera. Arvydas Buinauskas creative ideas and original  
opera lightning design complement creative conceptions of the 
director. 
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3D MAPPING

Svitlana Reinish is a Ukrainian media artist who creates 3D 
mapping and stage graphics. She combines technologies 
and aesthetics of the visual arts; and since she is a graduate 
of the National Academy of Fine Arts and Architecture, she 
uses classical art as a foundation of her works. Svitlana is 
a VJ, cooperates with theatres and participates in music and 
light festivals around the world, including the Jerusalem Light 
Festival in Israel, Kyiv Lights Festival in Ukraine and Vivid 
Sydney at Chatswood in Australia. She is a prize-winner and 
finalist of 3D mapping competitions in Japan, Spain, Hungary 
and Ukraine.
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3D MAPPING

Yurii Kostenko is a co-founder and CEO of Front Pictures, a 
creative studio focused on delivering immersive experiences 
and visual technologies for stage shows, museums, and 
planetariums worldwide since 2003. The company’s portfolio 
includes projects for such brands and organizations as 
Ferrari, Mercedes, LG, Coca Cola, Mastercard, Eurovision Song 
Contest, and America’s Got Talent. In 2017, Yuri co-founded 
with partners Kyiv Lights Festival, Ukraine’s biggest open air 
festival of light and media arts. He is also an active member of 
communities promoting immersive media entertainment and 
a frequent speaker at the IMERSA summit, IPS conference, 
Fulldome UK, Integrated Systems Europe, and other events. 
Yuri was also a jury member at the Ukrainian Event Awards 
2013, and the Brno Fulldome Festival 2018.
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DIRECTOR

Vasyl Vovkun is the Ukrainian director, screenwriter, cultural 
scientist, Honored Artist of Ukraine, People’s Artist of Ukraine; 
Minister of Culture and Tourism of Ukraine in 2007-2010; 
General Manager and Artistic Director of Lviv National Opera 
since 2017.
Vasyl Vovkun staged more than 350 cultural and artistic 
events: artistic shows; neo mysteries; classical operas; state, 
religious and professional celebrations; folk performances; 
national and international competitions and festivals; youth 
mass shows; alternative concerts; Days of Ukrainian culture 
and art in Germany, France, China, Slovakia, Poland, Serbia, 
Georgia and Azerbaijan.
He works in all genres of art, often synthesizing them.  He has 
the experimental view of the future though comprehension of 
the past and present. 
He has staged the following operas: “Un Ballo in Maschera” by 
G. Verdi (Lviv National Opera, 2005), “Bogdan Khmelnytsky” 
by K. Dankevych (Donetsk National Opera, 2005), “Don 
Giovanni” by W. A. Mozart (joint project of Lviv National Opera 
and Lviv National Music Academy named after M. Lysenko, 
2015), “Le nozze di Figaro” by W. A. Mozart (Warsaw Chamber 
Opera, Poland, 2015), “La Folle Journée, ou Le Mariage de 
Figaro” by W.A. Mozart (joint project of Lviv National Opera and 
Lviv National Music Academy named after M. Lysenko, 2016), 
“Nabucco” by G. Verdi (Odessa National Academic Opera and 
Ballet Theater, 2017), Christmas Performance “God with us! 
Understand all ye nations”, and the concert-show “Oh my 
Sun! O sole mio!”, feeria (folk-opera-balet) “When the Fern 
Blooms” by E. Stankovych (Lviv National Opera, 2017), “Don 
Giovanni” W. A. Mozart (Lviv National Opera, 2018), “Le Sacre 
du printemps” (The Rite of Spring), “Pulcinella” by I. Stravinsky 
(Lviv National Opera, 2018).
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CAST / OSOBY I WYKONAWCY

KING LION / LEW (baritone)

FOX MYKYTA / LIS MYKYTA (tenor)

QUEEN LIONESS / LWICA (soprano)

Yurii 
Shevchuk

Oleh 
Lanovyi

Natаli ia 
Romaniuk

Vitali i 
Rozdaihora

Veronika 
Kolomishcheva

Petro 
Radeiko

Oleh 
Lykhach

MONKEY FROOZYA / MAŁPA FRUZIA (soprano)

VIXEN / LISICA (soprano)

Liudmyla 
Ostash

Anastasiia 
Kornutiak

Olesia 
Bubela

Anna 
Nosova

Olena 
Romaniv

Oksana 
Mocherad

Mariana 
Mazur

Liubov 
Dika

WOLF / WILK (baritone)

Andrii 
Beniuk

Dmytro 
Zhukov



98 99

BEAR / NIEDŹWIEDŹ (bass)

Yuriy 
Trytsetskyi

Dmytro 
Kokotko

Ihor 
Mikhnevych

COCK / KOGUT (tenor)

Mykola 
Kuzmych

Oleh 
Sadetskyi

DOG HECTOR / SZCZENIAK HECTOR  (tenor)

Vitali i 
Voitko

Ihor 
Znetyniak

Vitali i 
Rozdaihora

BADGER BABYE / BORSUK BABAJ (baritone)

Oleksandr 
Zozuia

Vitali i 
Zahorbenskyi

CAT PURRY / KOT MURŁYKA (baritone)

Vitali i 
Zahorbenskyi

Mykola 
Kornutiak

LYNX RYS / RYŚ (mezzo-soprano)

Tetiana 
Vakhnovska

Mariana 
Bereziak

Iryna 
Chikel

Liubov 
Dika
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DONKEY / OSIOŁ (bass)

Volodymyr 
Chibisov

Volodymyr 
Dutchak

Ihor 
Mikhnevych

Dmytro 
Kokotko

RABBIT JACK / ZAJĄC (tenor)

Ihor 
Znetyniak

Vitali i 
Voytko

GOAT / KOZIOŁ (tenor)

Yurii 
Hetsko

Andrii
Savka

FARMER JIM / OCHRIM (baritone)

Dmytro 
Zhukov

Ivan 
Borhes-Samko

VILLAGE PREFECT / WÓJT (bass)

COURT OFFICIAL / WOŹNY (tenor)

Volodymyr 
Dutchak

Vasyl 
Matviiv

Yurii 
Trytsetskyi

Ihor 
Kuzmych

Dmytro 
Kokotko
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L I S 
M Y K
Y T A

Odbywa się w języku ukraińskim

Iwan Nebesnyj

LIS MYKYTA

Libretto Wasył Wowkun na poemat Iwana 
Franki o tej samej nazwie

OPERA NA 1 AKT
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TWÓRCY D y r y g e n t - i n s c e n i z a t o r
Theodore Kuchar (USA)

D y r y g e n t
Iryna Stasyshyn 

P r z y g o t o w a n i e  c h ó r u
Vadym Yatsenko

C h o r e o g r a f i a
Marcello Algeri (Italy)

S c e n o g r a f i a
Tadei Ryndzak

P r o j e k t a n t  k o s t i u m ó w
Anna Ipatieva (Kyiv)

P r o j e k t a n t  m a s e k
Liudmyla Tabachkova, Anzhela Horodyska

Ś w i a t ł a
Arvydas Buinauskas (Lithuania)

3 D - m a p p i n g
Svitlana Reinish, Yurii Kostenko

R e ż y s e r - i n s c e n i z a t o r
Vasyl Vovkun

Iwan Nebesnyj

LIS MYKYTA

OSOBY I 
WYKONAWCY

L E W
Yurii Shevchuk / Petro Radeiko 

L W I C A
Natаliia Romaniuk / Veronika Kolomishcheva

L I S  M Y K Y T A
Oleh Lanovyi / Oleh Lykhach / Vitalii Rozdaihora

L I S I C A
Anastasiia Kornutiak / Anna Nosova / Mariana Mazur /
Olena Romaniv / Liubov Dika 

M A Ł P A  F R U Z I A
Liudmyla Ostash / Olesia Bubela / Oksana Mocherad

W I L K
Andrii Beniuk / Dmytro Zhukov

N I E D Ź W I E D Ź
Yuriy Trytsetskyi / Dmytro Kokotko / Ihor Mikhnevych

K O G U T
Mykola Kuzmych / Oleh Sadetskyi 

S Z C Z E N I A K  H E C T O R
Vitalii Voitko / Ihor Znetyniak / Vitalii Rozdaihora 

K O T  M U R Ł Y K A
Vitalii Zahorbenskyi / Mykola Kornutiak

B O R S U K  B A B A J
Oleksandr Zozuia / Vitalii Zahorbenskyi

R Y Ś
Tetiana Vakhnovska / Mariana Bereziak / Iryna Chikel /
Liubov Dika 

O S I O Ł
Volodymyr Chibisov / Volodymyr Dutchak / 
Dmytro Kokotko /Ihor Mikhnevych

K O Z I O Ł
Yurii Hetsko / Andrii Savka 

Z A J Ą C
Ihor Znetyniak / Vitalii Voytko 

O C H R I M
Dmytro Zhukov / Ivan Borhes-Samko

W Ó J T
Volodymyr Dutchak / Yurii Trytsetskyi / Dmytro Kokotko

W O Ź N Y
Vasyl Matviiiv / Ihor Kuzmych
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Chcę, za stwierdzeniem Woltera, aby bajka “Lis Mykyta” była 
wiarygodna, a nie podob na niechlujny sen, aby nie było w 
niej banałów, a pod mgiełką wymysłu bystre spojrzenie mogło 
rozpoznać w tym głęboką prawdę...

W swoich twórczych refleksjach jest trudno się nie zgadzać taż z 
myśleniem analitycznym Natalii Tychołoz w historii “Niewzruszony 
Lis Mykyta lub Niezwykłe przygody rudego spryciarza”, w której 
artystyczny świat poematu Franki okazuje się jak swoisty model 
tożsamości społecznej. I to dotyczy nie tylko byłej Halicji a 
ludzkiej przestrzeni w ogóle bez ram czasowych i ograniczeń. 
“Jednak ta rzeczywistość, choć przedstawiona przez pryzmat 
bajki, uderza okrutnymi, “nieludzkimi” porządkami. I nie jest to 
zaskakujące. W końcu przedstawiają jej zwierzęta, które od dawna 
ulegają drapieżnej, krwiożerczej, “okropnej” walce prawnej o byt, 
która niestety rozciąga się na społeczeństwo ludzkie, ponieważ 
prezentują ją. 

Nasze całe życie – jest wojna
Każdy walczy w niej jak zna
Ten zębami, ten skrzydłami
Trzeci mocnymi pazurami
Inne skonami sprytnymi...

− jest to główna filozoficzna maksyma, którą wyznają prawie 
wszystkie postacie bajki Franki. Chociaż na pierwszy rzut oka 
zwierzęta wydają się całkiem bezpieczne (spokojne) i podobne do 
ludzi: żyją życiem społecznym i politycznym, zajmują określone 
stanowiska (król, gubernator, kanclerz, woźny, gwardzista), 
znajdują się w stosunkach krewnych jeden z drugim, gościły 
się, pozywały się, kłóciły się i godziły się, płaczą, śmieją się, 
kochają i nienawidzą. Jednak te zewnętrzne cechy “ludzkości” 
ani nie zaprzeczają, ani nie znoszą “zwierzęcości”. To połączenie 
niekompatybilnego − “ludzkiego” ze “zwierzęcością” w postaci 
zwierząt – powoduje główny humorystyczny i satyryczny efekt 
poematu, a jednocześnie jest przejawem jego dwuplanowości. 
To znaczy, po jednej stronie (na poziomie recepcji dziecięcej) 
zoomorficzne postacie przedstawiają same zwierzęta jako istoty 
biologiczne, a z drugiej strony (na poziomie czytelnika dorosłego), 
zwierzęta – to są satyryczne maski, maski, które ukrywają ludzi i 
ludzkie społeczeństwo”.

Rodowód i szlaki jego migracji zaczynają się w 940. roku naszej 
kroniki z opowieści “Wyjście niewolników” (“Ecbasis captivi”), 
przechodzą przez poemat “Van den vos Reynaerde” (1250 roku) 
holenderskiego poety Willemsa, aż do przerobionej w 1974 r. 
przez Goethe staroniemieckiej opowieści “Reinke”, opublikowanej 
pod nazwą “Reineke Fuchs” i stała się decydującą motywacją 
dla napisania przez Frankę utworu własnego, zmodyfikowanego 
orientacją satyryczną na ukraiński grunt. 

Ta rzeczywistość społeczna jest przenoszona przez pryzmat 
gatunku baśni, imponującej nowoczesnością i aktualnością.

Tak, ten utwór jest równolegle dwukierunkowy: on tak dla dzieci, jak 
i dla dorosłych. W naszym przypadku jest to prawdziwy bestseller, 
ale w postaci opery, do oglądania w rodzinie: przedstawienie, który 
łączy zabawne, pełne przygód i satyryczno-rewelacyjne treści i 

KOMEDIA SĄDU

Obrazy rezyserskie 
w operze Iwana 
Nebesnego 
“Lis Mykyta”

L

podteksty. I ciężko powiedzieć, czego tutaj jest więcej: ludzkiego 
w świecie zwierząt czy odwrotnie zwierzęcości w świecie ludzkim? 
Razi inne – okrucieństwo współistnienia, a raczej brutalne prawa 
walki o własne życie. A więc połączenie ludzkiego ze zwierzęcym 
i tworzy główną satyryczno-humorystyczną koncepcję poematu 
Franki, a także naszą inscenizację – odtworzenia.

Idea walki o przetrwanie określa i lismykytowską fabułę i cechy 
wszystkich postaci, które między innym nie są podzielone na 
pozytywne lub negatywne, zwycięzców lub zwyciężonych... W tym 
społeczeństwie, w którym prawda jest uwarunkowana, tak samo 
uwarunkowane są pojęcia dobra i zła, panują i są docenione 
oszustwa, zdrady, ochrony, protekcji, kłamstwa... Z dołu do góry – 
wszystkie są pełne schematów i relacji korupcyjnych. Dlatego i Lew 
nie jest wyjątkiem, kiedy usłyszał o skarbie Grocha, rehabilituje 
Lisa i powołuje jego na stanowisko kanclerza państwowego.

Podstawą kompozycji opery I. Nebesniego “Lis Mykyta” jest proces 
sądowy, wydzielony przez autora libretto w główną płaszczyznę 
działania i walki. Zdaniem Natalii Tycholoz właśnie on dialoguje i 
dramatyzuje opowiadanie historii: “Ponieważ sąd – jest rodzajem 
dramatu. Jednak w poemacie procesują nie zwierzęta z ludźmi (jak 
w utworze “Jak zwierzęta prawowały się z ludźmi”), lecz bydło z 
bydłem. Głównym przestępcą jest niemal jednogłośnie przyznany 
Lis Mykyta. Obwiniany jest prawie wszystkimi zwierzętami – od 
małego do wielkiego: Kogut, Szczeniak, Kot, Ryś, Wilk, Niedźwiedź 
i inne.

Lis Mykyta złodziejem jest
On sumienie, cześć i wiarę
Za galaretę, miarkę wódki
Bez wahania sprzedaje
Oto niechrześcjanin, oto Judasz
Patriota – u niego oszustem jest.

- tak charakteryzuje go Ryś”. 

Ta komedia sądu – przedstawienie szybciej dla zabawy niż 
poszukiwanie prawdy lub sprawiedliwości. Lis Mykyta przeżywa 
dzięki chytrościom i niezwykłym umiejętnościom. Nawet mu 
sympatyzujemy, uśmiechając się, i zazdrościmy mu trochę, 
ponieważ jest genialnym showmanem, utalentowanym aktorem, 
genialnym reżyserem, odnoszącym sukcesy człowiekiem-
zwierzęciem...

I każdy z nas w Lisie Mykycie chce zpoznać kogoś ze swoich 
bardzo dobrych znajomych, nie uznając, że najbliższym krewnym 
jest każdy z nas...  

Wasyl Wowkun
reżyser, librecista
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Nastąpiła wiosna. Lew – król zwierząt, powołał wszystkich 
zwierząt do zgromadzenia. Nie stawił się tylko Lis Mykyta. Do 
niego u zwierząt było najwięcej zarzutów: cierpiały z powodu 
jego sztuczek Wilki, Szczeniak Hektor, Kot Murłyka i Ryś, który 
wstawiał się za małym Zającem. Jako “pobożną postać”, 
która nie bierze mięsa do ust już przez cały rok, Lisa Mykytę 
usprawiedliwia tylko jego wuj – Borsuk Babaj. On podkreśla, że 
zwierzęta też nie bez grzechu – robiły krzywdę, a we wszystkim 
obwiniły Lisa Mykytę! Cała nadzieja – na mądre uznanie króla 
Lewa. Lew decyduje, aby Niedźwiedź Burmyło przyprowadził 
Lisa na sąd. 

Niedźwiedź przyszedł do Lisa i każe mu iść do sądu, ale 
Mykyta nie śpieszy się wypełniać królewski rozkaz: on 
zaprasza Burmiłę poczęstować się miodem u bogatego 
Ochrima. Niedźwiedź chętnie chce poczęstować się czyimś 
miodem, ale jego łapy wpadają w dębową pułapkę! Burmyła 
dobrze pobili kijami, zanim uciekł. Następnym posłańcem od 
króla do Lisa był tchórzliwy Kot Murłyka. I też spotkał się z 
nieprzyjemnością: chciał posmakować myszy w zacisznym 
domu i wpadł w pułapkę.  

Ledwo uciekł spod kija wójta i poszarpany wrócił do pałacu. 
Król Lew jest wściekły! Następnie Lisa Mykytę odwiedza wujek 
Borsuk. Namawia Lisa, by poszedł do sądu i zademonstrował 
swoją mądrość, złagodził plotki wrogów i zmienił gniew króla 
na litość.

Ale Lew jest nieustępliwy: wysyła Lisa do trybunału, gdzie 
siedzą stare lisy i osły. Głuchy Osioł postanawia powiesić 
Mykytę na szubienicy. Zwierzęta czekają na spektakl egzekucji, 
ale Lis błaga króla Lewa o spowiedź i opowiada o ogromnym 
skarbie króla Grocha. Lew natychmiast najeżył uszy: co za 
skarb i gdzie on jest?

Lis wymyśla historię skarbu ukrytego w Czarnogórze, który 
został przejęty przez jego ojca, który wraz z Burmyłem, 
Wilkiem Nienasyconym i Kotem Murłyką miały się zbuntować 
przeciwko Królowi Lwu! Jednak Mykyta powstrzymał swojego 
rodzimego ojca, zachowując wierność królowi zwierząt! Za 
taką odwagę Lew pozostawił Lisa przy życiu. Lis obiecuje, że 
pokaże królowi drogę do skarbu, ale dopiero po powrocie z 
pielgrzymki – złożył przysięgę odwiedzić Rzym i Jerozolimę 
przed swoją śmiercią. Tymczasem sprawcy krzywdy Lisa – 
Niedźwiedź, Wilk i Kot trafiają do więzienia.

Lis Mykyta zmierza na pielgrzymkę do Rzymu. Prosi Lwa o 
dobrą torbę, którą ma Niedźwiedź, a od zatrzymanego Wilka 
– parę butów. Po otrzymaniu tych rzeczy Lis opuszcza pałac 
królewski w towarzystwie Capa i Zająca. Mykyta wraca do 
domu, gdzie witają go z radością Lisica i dzieci. On zaprosił 
Zająca do domu, przypomniał mu jak zeznawał przeciwko 
Lisa w sądzie i zabił go. Tymczasem Kozioł szczypia trawę na 
podwórku. Lis Mykyta wręcza mu torbę z listami do Króla Lwa. 
Kiedy uprzejmy Kozioł poważnie podaje listy Lwu, mówiąc o 
swoich nieocenionych poradach stosownie pisania, głowa 
Zająca pojawia się z torby. Lew warczy ze złości, rzucając 
wszystko dookoła i zabijając Kozła.  

STRESZCZENIE

Borsuk Babaj znów idzie do Lisa. Mykyta przygotowuje się do 
pójścia z nim ponownie na dwór królewski, a Lisica gorączkowo 
prosi męża, by został. Lis mówi, że ma najlepszą pomoc – 
to mądra głowa! Lis i Borsuk po drodze spotykają procesję 
z Kogutem na czele, którego Lis chwacko zabija na obiad. 
“Niepotrzebnie to zrobiłeś!”, − mówi Borsuk, bo Kogut miał 
protekcję królewskiej Lwicy. Zamiast tego Lis Mykyta opowiada 
o lekarce, małpce Fruzie, która przerabia wszystkich na swój 
ład i nie lubi mężczyzn, chociaż jest potajemnie zakochana w 
Lisie Mykycie.

Po przybyciu do Lwa Lis udajnie lamentuje, że nie jest winny 
śmierci Zająca i Kozła, bo właśnie przez nich on przekazał 
skarb królowi. Kłamstwo Lisa przerywa Wilk niesyty: rzuca mu 
wyzwanie na pojedynek, aby ustalić, kto ma rację, a kto jest 
złodziejem! Na pomoc Lisowi przybywa małpka Fruzia, która 
strzyże Lisa, pozostawiając puszystym tylko ogon, aby w 
najlepszym momencie mógł sypnąć piaskiem w oczy wilkowi. 
Ta i inne chytrości pomogły Lisowi Mykycie wyjść zwyciężcą z 
walki. Dlatego, że Lis potrafił z rozumem wydobyć się z biedy, 
Lew mianował go kanclerzem, aby mądrze bronił państwa. 
Wszystkie zwierzęta chwalą Lisa Mykytę!
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Pan jest jednym z najbardziej płodnych współczesnych 
kompozytorów ukraińskich piszących dla teatru. W Pana dorobku 
ogromna ilość muzyki do spektakli dramatycznych dla różnych 
teatrów w naszym kraju – Kijowa, Lwowa, Tarnopola, Czerkas, 
Winnicy, a także opery, przedstawienia, perfomance. Jak po raz 
pierwszy Pan zainteresował się muzyką teatralną?

Iwan Nebesnyj: Przede wszystkim chcę podziękować Bogu, 
że otacza mnie takimi twórczymi i kreatywnymi ludźmi, 
którzy z czasem stają się moimi bliskimi przyjaciółmi. 
Jeśli chodzi o teatr dramatyczny, to kiedy studiowałem w 
Konserwatorium Lwowskim przyjaźniłem się z reżyserem 
teatru im. M. Zańkowieckiej (Narodowy Akademicki 
Ukraiński Teatr Dramatyczny im. Marii Zańkowieckiej we 
Lwowie – red.) Wadymem Sikorskim i Nazarem Stryhunem 
– synem Fedora Stryhuna. I dzięki nim bardzo często 
spędzałem czas w Teatrze Zańkowieckiej jako widz.
I jest całkiem naturalne, że na pewnym etapie, kiedy 
ukończyłem Konserwatorium, zarówno Wadym Sikorski, 
jak i Fedir Stryhun zwrócili się do mnie z propozycją 
napisania muzyki do spektaklu. I oto spróbowałem, a 
potem, jak się mówi, wciąż próbuję... W wersji z Lwowską 
Operą Narodową jestem wdzięczny Wasylowi Wowkunowi, 
który, kiedy stał na czele tego Teatru zaprosił mnie do 
napisania opery.

Czy to dokładnie od Wasyla Wowkuna nadeszła propozycja 
wyboru tej fabuły do opery?

I.N.: Tak, absolutnie. Więc dziękuję Bogu, że wokół są 
kreatywni ludzie, którzy mają określone pomysły, i staję się 
częścią tych pomysłów.

Jakie były Pana pierwsze przemyślenia na temat przełożenia 
tej fabuły na operę? W końcu, z jednej strony “Lis Mykyta” 
Iwana Franki to bajka, z drugiej – bajka nieprosta, mająca 
głębokie podteksty etyczne i społeczne. Kiedy Pan zacząłeś 
pracować nad libretto, pierwszy pomysł - czy będzie to opera 
dla dzieci czy dorosłych?

I.N.: Oczywiście ta myśl prześladowała mnie od samego 
początku. Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się z Panem 
Wasylem (Wasyl Wowkun - autor libretta i reżyser opery “Lis 
Mykyta” - red.) nad różnymi koncepcjami. 
Oczywiście zajęło to trochę czasu, aniż, że tak powiem, 
doszło do zrozumienia, jak powinna wyglądać ta opera. 
Potem, podczas naszych rozmów z panem Wasylem, 
doszliśmy do wniosku, że nie powinna to być opera tylko 
dla dzieci w klasycznej wersji, powiedzmy, dla programu 
szkolnego. Ta opera jest nie tylko dla dzieci, ale także dla 
dorosłych. Stopniowo doszliśmy do takiego gatunku (o ile 
nam to się uda - zobaczymy) jak opera familijna.Podobnie 
do tego, jak ludzie chodzą oglądać filmy familijne lub 
kreskówki − “Król Lew” czy kreskowe analogi Walta Disneya 
dla całej rodziny. Chcę, aby ta opera stała się wydarzeniem 
we Lwowie, na które będą przychodzić z całymi rodzinami, 
i każdy może zaczerpnąć coś dla siebie: dzieci - jedno, 
dorośli – inne. W miarę możliwości wplątaliśmy różnorodne 
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linie przygodowe, zarówno radosne jak i smutne, a także 
linie społeczne.

Jak długo trwały prace nad operą?

To już trzeci rok od złożenia propozycji. Miałem 
przedstawić całą wersję jeszcze na Sylwestra ubiegłego 
roku, ale w trakcie pracy przenieśliśmy tę datę na później, 
aby już sfinalizować wszystkie szczegóły. W trakcie pracy 
nad operą osobiście również rozwijałem się, i niektóre 
szczegóły, niektóre linie wymagały pewnych dopracowań. 
Oczywiste jest, że udoskonalenie nie ma granic, ale w tej 
chwili istnieje całościowe przedstawienie, które, mam 
nadzieję, zadowoli wszystkie grupy ludności.

Rzeczywiście, bajka-poemat “Lis Mykyta” Iwana Franki 
ma wiele linii i podtekstów, w których absolutnie każda 
osoba, niezależnie od wieku, może znaleźć i zaczerpnąć coś 
dla siebie. W jaki sposób Pan podszedł do charkterystyki 
postaci? Zgodnie z fabułą bajki są to zwierzęta, ale każde 
z nich ucieleśnia pewne ludzkie cechy, takie jak zazdrość, 
przebiegłość, schlebianie, chciwość... Poprzez jakie elementy 
w materiale muzycznym te lub inne postacie otrzymują swoje 
cechy?

Oczywiście każda postać ma pewną muzyczną 
charakterystykę pod względem instrumentów, 
przekrojowych tematów. Każda postać ma własny 
temat, który w ciągu całej opery rozwija się, wchodzi w 
interakcję z innymi postaciami. Przy tym, w zależności 
od sytuacji, sceny, są wybierane całkiem inne, czasami 
wręcz przeciwne srodki muzyczne , powiedzmy, od 
najprostszego trójdźwięku do awangardowej aleatoryki. 
Jeśli jakieś strunowe glissando (nuci – red.) nazwać 
bzyczeniem komarów lub much, przynajmniej na swojej 
córcę sprawdziłem, bo ona naturalnie zareagowała na te 
rzeczy (śmieje się – red.).

To córka pomaga Panu pisać opery! Ile ma lat?

Ma już dziewięć lat. Bo takie rzeczy pod względem 
muzycznym należą do absolutnej awangardy, której 
założycielem w swoim teatrze “Tetras” jest Iannis Xenakis 
(Iannis Xenakis – kompozytor awangardzista XX wieku – 
red.) Ale kiedy ten “Tetras” włączyć i powiedzieć, że jest to, 
na przykład, “lot trzmiela”, wówczas przynajmniej dzieci są 
tego w naturalny sposób świadome i w swojej wyobraźni 
“rysują” owady. A jeśli to wesprzeć dodatkowo wizualnym 
rzędem, wtedy mamy pożądany efekt. Więc, w operze są 
zupełnie różnorodne barwy, które będą stale utrzymywać 
uwagę widza przez dwie godziny.

Czy zatem stylistyka muzyczna opery pochłania elementy 
języka muzycznego, zaczynając od epoki klasycznej aż do 
awangardy?

Oczywiście nie ograniczamy się do żadnego konkretnego 
stylu. I każda scena tutaj wymaga pewnej decyzji, a właściwie 
te środki zostały wybrane w zależności od sceny.

I.N.

I.N.

I.N.

I.N.

I.N.
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I tutaj jest jasne, trzeba umieć pracować zespołowo i nie 
utknąć na tym, że ja, na przykład, jestem awangardzistą i 
nie mogę używać C-dur, ponieważ żyjemy w XXI wieku. 
Ty niby nic nowego dla rozwoju kultury muzycznej nie 
stwarzasz, ale my, przede wszystkim, nie zamierzaliśmy 
tworzyć coś zupełnie nowe, ale przynajmniej stworzyć dobry 
produkt, który będzie godny teatru operowego i wprowadzi 
nowe kamienie milowe w rozwoju naszej sztuki operowej. 
Ponieważ, niestety, na Ukrainie powstaje niewiele nowych 
inscenizacji, i każdy na swój sposób wnosi coś nowego, 
bo jest ich tak mało, że będzie to niewielki, ale wciąż nowy 
pogląd w tym gatunku.

Partytura “Lisa Mykyty” jest niezwykła jak na operę, ponieważ 
są tam, oprócz tradycyjnego składu orkiestry symfonicznej, 
również instrumenty ludowe. Z jakich ukraińskich instrumentów 
ludowych Pan korzysta? I czy nie potrzebują jakichkolwiek 
środków technicznych, aby brzmiały głośniej?

W razie potrzeby nie uciekamy od ścieżki dźwiękowej. 
Oprócz tego, będą u nas efekty akustyczne – deszcz, wiatr. 
Takie rzeczy dają nam lepsze wyobrażenie o tym, gdzie 
jesteśmy: szum drzew to, na przykład, las. Nie unikamy 
także mediów elektronicznych. Autentyczne instrumenty 
– bandura, cymbały, charakteryzują do pewnego stopnia 
różne postacie. Podkreślamy, że to przecież nasza 
ukraińska opera.

Nasze kolorytowe instrumenty wskazują na lokalizację, 
ponieważ, jeśli używasz trembity, jest ona powiązana z 
określonym terytorium, powiedzmy, Zachodnią Ukrainą. 
Dlatego jeśli wykorzystamy trembitę, i szum wiatru i lasu, 
widzowi nie trzeba niczego wyjaśniać – on natychmiast 
trafia do pewnej sfery i zaczyna się przedstawenie … Są one 
wykorzystywane jako najdokładniejszy i najszybszy sposób 
na dostarczenie informacji o tym, gdzie jesteśmy i w jakich 
okolicznościach znaleźliśmy się. I dziala to na poziomie 
mentalnym...

Tak, jeśli to trembita, to jesteśmy od razu w okolicy od 
Lwowa po Karpaty.

Ale wśród publiczności w Operze Lwowskiej jest też wielu 
obcokrajowców...

A dla obcokrajowców chcielibyśmy, aby odczuli swoisty 
koloryt ukraiński – to jest nasz cel! Żeby odczuwało 
się, że mimo wszystko jest to opera ukraińska, która 
znajduje się w kontekście ogólnej sztuki operowej. Ale 
przede wszystkim – ukraińska!

Pan mówi, że zdecydowanie brakuje ukraińskiego produktu, 
ukraińskiej opery. Jak Pana zdaniem rozwija się ten gatunek? 
W ciągu swojej wielowiekowej historii współczesna opera 
przeżywała upadek tego gatunku, czy jednak jest możliwy 
całkowicie nowy jego rozwój w nowoczesnych warunkach, 
obrazach, formach?

I.N.

I.N.

I.N.

Wie Pani, że wszystko jest sprawdzane samo z siebie. Na 
początku naprawdę wierzyłem, że mamy upadek, bo nie każdy 
kompozytor z różnych powodów chce pisać operę. Kiedy 
znalazłem się w sytuacji tworzenia, zdałem sobie sprawę, jak 
trudno było stworzyć nowy produkt od podstaw! Mając pewien 
pomysł, a następnie go rozwijając - naprawdę zajmuje to dużo 
czasu, dużo zasobów, pracy zespołowej. Dlatego rozumiem, że 
stworzenie takiego zupełnie nowego produktu od początku do 
końca zajmuje 2-3 lata od chwili powstania pomysłu.
Teraz, gdy poznałem te wszystkie niuanse, zdaję sobie sprawę, 
że trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość. Oczywiście, 
ukraińskie opery będą pojawiać się, ale nie tak szybko, jak 
byśmy tego chcieli. Mam na myśli pełnowartościowe opery, bez 
wariantów wykonania koncertowego.
Stworzenie kreatywnego środowiska wymaga wielu zasobów, 
więc rozumiem, że idzie to powolnie, ale dzięki Bogu rusza się... 
Przynajmniej wiem, że Wasyl Wowkun ma w swoim zasobie 
na kilka lat naprzód zamówienia na inscenizację ukraińskiej 
opery, wiem, że w Charkowie powoli zaczynają wystawiać 
własną produkcję. Balety M. Skoryka wystawiono w Kijowie.

Pisze Pan teraz jeszcze inną operę o nazwie “Sahajdaczny. Szturm 
Moskwy” dla Miejskiego Akademickiego Teatru Opery i Baletu 
dla Dzieci i Młodzieży w Kijowie. Proszę poinformować nas o 
postępach prac i kiedy spodziewać się premiery?

Obecnie jest na poziomie pomysłu a w planach będzie prosuwać 
się po zakończeniu pełnego cyklu produkcyjnego “Lisa Mykyty”. 
Premiera została zaplanowana na jesień - otwarcie sezonu we 
wrześniu 2020 roku. Niestety, na razie trudno coś powiedzieć, 
w chwili obecnej istnieje taki “szkielet”, który udoskonala się, 
obrasta na poziomie pomysłów. Przynajmniej reżyserzy tej opery 
Petro Kaczanow, Dmytro Danyluk chcą, aby wyglądała podobnie 
jak rockowy musical “Jezus Chrystus − Supergwiazda” (Andrew 
Lloyd Webber – red.), ale o tematyce historyczno-patriotycznej.

To bardzo interesujące, że na takich utworach powstanie 
nowa generacja widzów, ponieważ zarówno “Lis Mykyta” jest 
przeznaczony do oglądania w rodzinie, jak i “Sahajdaczny. Szturm 
Moskwy” − dla Opery dla Dzieci i Młodzieży w Kijowie.

Chciałbym. Wszyscy chcemy, aby stało się to jak najszybciej, 
ale opracowanie pewnych szczegółów i linii fabularnych 
zajmuje dużo czasu – nie chcielibyśmy, aby odczuwało się, że 
coś jest niedokończone.

Co oznacza dla Pana tworzenie muzyki? Co znajduje Pan w tym 
procesie, któremu poświęcił swoje życie?

Dzięki Bogu, mam szczęście, że muzyka jest zarówno pracą, 
jak i hobby. Dzięki temu rozwijam się, staję się mądrzejszy. 
Czerpię ogromną satysfakcję z tworzenia muzyki!

Rozmowę prowadziła 
Stefaniia Olijnyk
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TREMBITA jest starożytnym instrumentem dętym sszczególnie 
rozpowszechnionym w górzystym terenie Zachodniej Ukrainy − w 
Karpatach. Ma ogromny rozmiar: długa wąska drewniana rura ma 
trzy lub trzy i pół metra długości. 

Instrument pełni funkcję sygnalizacyjną. Dźwięk trembity był 
używany przez pasterzy jako wezwanie do wyprowadzenia 
trzody na pastwisko. “Trembitanie” było również ważne w życiu 
codziennym: w ten sposób powiadomiano ludzi o znaczących 
wydarzeniach – zapraszano na kolędę, obchody weselne, 
zapowiadano narodziny, śmierć, pogrzeby. Dźwięk trembity jest 
gęsty i wyjątkowo głośny. 

Hucułowie wierzą, że idealnym drzewem dla przyszłego 
instrumentu jest jodła. Legenda głosi, że to drzewo powinno 
być uderzone piorunem. Robiono ją z jednego kawałka drewna: 
najpierw pień o pożądanej długości ociosują, następnie jednym 
pociągnięciem dziełą na dwie równe połówki i, wycinając 
rzezakiem rdzeń, mocują.

Skala trembity wynosi od dwóch do trzech oktaw, w zależności od 
długości instrumentu. Wysokość dźwięku zmienia się przez siłę 
wdmuchania powietrza i zmianę pozycji warg. 

“A że było tu dawno cicho, nie słyszeć żadnego głosu,
z wyjątkiem trembity pasterza 
gdzieś na odległej połoninie czy ryku dzikiego 
tura lub jelenia w zaroślach...”

Iwan Franko. Powieść historyczna “Zachar Berkut”

DRUMLA (ukr. drymba) lub wargan jest języczkowym 
szarpanym instrumentem muzycznym. Obecnie jest najbardziej 
popularny w regionie karpackim, chociaż zgodnie z odkryciami 
archeologicznymi był szeroko rozpowszechniony na Środkowej i 
Wschodniej Ukrainie. Najstarsze odkrycie drumli jest datowane 
na XIII wiek. Inna nazwa instrumentu “wargan” pochodzi od 
starosłowiańskiego słowa “warga” – usta. 

Jest to mała metalowa ramka przypominająca kształt gruszki, 
pośrodku której jest przymocowany metalowy języczek (mindyk), 
zakończony haczkiem. Drumla brzmi, kiedy przyłożyć ramkę 

UKRAIŃSKIE INSTRUMENTY LUDOWE
w operze “Lis Mykyta” i twуrczosci Iwana Franki 

TREM
BITA

DRUM
LA

do ust, a środkowy metalowy haczyk poszczypywać palcem, 
wydobywając dźwięk o stałej wysokości.

“Drymba lub drumla to taki instrument do grania. 
Grzechem jest grać na drymbie, bo na niej Żydzi grali, 
jak wiedli Chrystusa , aby Go ukrzyżowali” 

Iwan Franko. Zbiór etnograficzny 
zapisów wierzeń ludowych “Wierzenia ludowe na Podgórzu”

 

BANDURA jest instrumentem muzycznym należącym do 
chordofonów, w których struny szarpię się palcami lub plektorem, 
ma owalny korpus z wydłużonym gryfem przypominającym nieco 
kształt skrzydła.

Na gryfie znajdują się struny basowe. Struny o wyższym stroju 
(przystrunki) znajdują się na obudowie. Liczba strun i przystrunków 
jest różna: w czasach starożytnych ich liczba wahała się od 4-6 
strun basowych i 5-6 przystrunków, a już współczesna bandura 
ma 10-14 strun basowych i 40-50 przystrunków. 

Bandura przechodziła ewolucję w ciągu tego okresu, gdy na niej 
grali kobziarze doby Kozaczyzny aż do dnia dzisiejszego. Obecnie 
bandura jest bardzo popularnym instrumentem ludowym z 
systemem chromatycznym do wykonywania koncertów.

“Pomiędzy namiotami kupkami chodzą Kozacy,
Włócznie błyszczą w śłońcu i czerwone czapki. 
gdzieniegdzie w szatrach słyszne jęki, gdzieniegdzie pieśn 
zabrmiała, brzęk bandury, krzyk strażnika
i zawołanie czabana”

Iwan Franko. Poemat “Na Świętojurskiej Górze”, 
poświęcony Mikołajowi Łysenkowi 

CYMBAŁY to starożytny instrument, który trafił do Europy z 
Bliskiego Wschodu. Płaskorzeźba asyryjska przedstawia muzyka 
grającego na trapezoidalnym instrumencie poprzez uderzenie 
pałeczkami w struny. Ten obraz jest w pełni zgodny z tym, jak 
grają i trzymają instrument cymbaliści dzisiaj w Karpatach – za 
pomocą paska przymocowanego do szyi. Podobny instrument 
rozpowszechniony w Rusi Kijowskiej był zwany psałterzem lub 
gęślami. 

Cymbały przeważnie były częścią zespołu grającego muzykę 
taneczną. Ten rodzaj zespołowej gry jest wciąż rozpowszechniony 
w ukraińskich Karpatach: tak zwane “trojiste muzyki”, to grupa 
muzyków grających na cymbałach, bębnie, skrzypcach i fujarze. 
Cymbały wyglądają jak drewniane pudełko z otworami 
dźwiękowymi (głośnikami). Wzdłuż instrumentu są naciągnięte 
struny, w które podczas gry uderzają pałeczkami. Cymbały o 
nowoczesnej konstrukcji mają diapazon 3 oktaw.

“Instrumenty wielostrunne 
І brzuchate puzony,
Harfy, cytry i cymbały,
Świstałki i piszczałki –
Epopeje, hymeny,

CYM
BA
ŁY
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DU
RA
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Madrygały, ni sonety,
Ani ody, ni ballady,
Ani wiersze, ni pieśni
Niedostojne wyspiewać chwałę 
Ani światowi przekazać 
Piękno twoje, о Pani
Dulcineo z Toboso!”

Iwan Franko. Poemat “Przygody Don Kichota”

LIRA KORBOWA – instrument znany od Średniowiecza. Lirnikami 
byli głównie ślepcy grający solo, akompaniując swojemu śpiewu. 
Ich sztuka była czczona przez ludzi: lirnicy wykonywali epos 
ludowy, pieśni o treściach socjalnych, utwory moralizatorskie. 

Na zewnątrz lira przypomina leżącą gitare bez podstrunnicy, na 
górnej dece liry znajduje się pudełko z 11-13 klawiszami. Nad 
klawiszami naciągnięta struna do uzyskania melodii (śpiewanica), 
po bokach pudełka jeszcze dwie struny (tenor i bajorok). 
Wmontowane w korpus liry kołeczko – smyczek, które wystaje na 
powierhchnię deki, wprawia się w ruch korbą-rączką. Korba jest 
połączona z kołem, które obracając się pociera struny tak, jak w 
innych instrumentach smyczek. Naciśnięciem klawisza zmienia 
się wysokość głównej struny – śpiewanicy. Dzięki strunom 
i klawiszom ukraińscy lirnicy stroili lirę na wesoło (major) i na 
smutno (minor). 

“Na kolanach trzymał lirę, na której, 
zdaje się, że tylko przygrawał sobie, 
bo jego prawa ręka leżąła na korbie, 
a lewa spoczywała na drewnianych klawiszach”.

Iwan Franko. Powieść “Lelum i Polelum”

LIRA

A true Self-made 
man, who was 
the first among 
Ukrainian writers 
to earned his 
daily bread with 
his pen. And he 
was the first who 
combined Ukrainian 
embroidered shirt 
with an elegant 
European costume. 
He was also the 
first chairman of 
the first Ukrainian 
political party. 
And he did a lot of 
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…Nazywano gó różnie za życia i po śmierci. 

Mały Miron. Wielki Kamieniarz. Wieczny 
rewolucjonista. Ukraiński Mojżesz.

I to daleko nie pełna lista. 

Drukując swoje liczne utwory w dziesiątkach 
wiodących pism swego czasu, on często 
ukrywał twarz za literackimi maskami (tylko 
około stu pseudonimów!).

Jednak jego prawdziwe imię to Iwan 
Franko. 

Kim on jest ?

Nawet najdokładniejsza odpowiedź 
na to pytanie będzie niewystarczająca 
podobnie do naiwnej próby wyczerpania 
łyżką morza. Bo Iwan Franko jest jednym 
z najwybitniejszych i najbardziej znanych 
przedstawicieli narodu ukraińskiego. 

Człowiek, którego główną inwestycją 
w przeszłość był jego własny talent 
pomnożony przez pracę.

Człowiek, który stał się geniuszem. I 
geniusz, który pozostał człowiekiem. 

Prawdziwy Self-made man, który jako 
pierwszy wśród ukraińskich pisarzy potrafił 
zarobić na chłeb własnym piórem. I jako 
pierwszy połączył ukraiński haft i elegancki 
europejski kostium. I został pierwszym 
przewodniczącym pierwszej ukraińskiej 
partii politycznej. I jako pierwszy zrobił 
jeszcze wiele rzeczy. 

A co najważniejsze – zdał sobie sprawę, że 
jest Ukraińcem – nawet wtegy, gdy Ukrainy 
jako niepodległego państwa jeszcze nie 
było na mapie świata. I ona wkrótce 

Naród, który nie szanuje swoich wielkich ludzi, 
nie zasługuje na nazwę narodu wykształconego.

Iwan Franko. 
Z przemówienia z okazji jubileuszu 

Michała Dragomanowa (1895)

wyłoniła się z jego pomysłów, wyobraźni i jego twórczej pracy. Akt, 
który potomkowie później będą nazywać wzorem “duchowego i 
intelektualnego czynu” (Eugeniusz Małaniuk). 

Misją życia Iwana Franki było duchowe wyzwolenie i 
zjednoczenie Ukraińców Zachodu i Wschodu, “Austriackiej” 
Galicji i “Podrosyjskiej” Ukrainy w jednolitą, wolną, niepodległą 
integralność kulturową i polityczną ukształtowaną pod znakiem 
idei narodowej. 

Dla Ukraińców Iwan Franko jest nie tylko znanym pisarzem, jedną 
z najwybitniejszych postaci literackiego Lwowa, ale także całą 
“akademią nauk” i “uniwersytetem” w jednej osobie, kultową, 
doniosłą postacią kultury narodowej, a przede wszystkim 
narodowym prorokiem, myślicielem politycznym, twórcą 
współczesnej ukraińskiej tożsamości. 

Nic dziwnego, że jego twarz jest uwieczniona na jednym z 
banknotów ukraińskiej waluty (hrywny), postać – w wielu 
pomnikach, a imię - w licznych nazwach ulic, zakładów, osiedli (od 
małych osad do ponad 200-tysięcznego centrum całego obwodu 
– miasta Iwano-Frankiwska).  

Jednocześnie Iwan Franko jest nie tylko jednym z narodowych 
symboli Ukraińców (obok Tarasa Szewczenki), ale także 
nowoczesnym intelektualistą europejskim, który przeszedł 
wszystkie spirale rozwoju ducha “Faustyńskiego” i był 
autorytatywnym mediatorem w dialogu światów słowiańskiego 
i niemieckiego, encyklopedysta, erudyta i poliglota, dla którego 
słowa “Sprawiedliwość”, “Godność” i “Wolność” określały istotę 
podstawowych wartości cywilizacji zachodniej.

W ukraińskiej historii kulturalnej i intelektualnej Iwan Franko 
był nie tylko następca Tarasa Szewczenki, ale także ukraińskim 
Arystotelesem i Leonardem da Vinci, Wolterem i Goethem, stając 
się jednym z najwybitniejszych geniuszy ludzkości, utrwalając tym 
samym swoje imię w kronice postępu narodowego i złotej księdze 
osiągnięć ludzkiej cywilizacji na ogół. 

Utalentowany pisarz, wzechstronny naukowiec, nowator, 
energiczny działacz polityczny i wpływowy intelektualista 
publiczny, on jest rzadkim w kontekście światowym i wyjątkowym 
w historii Ukrainy przykładem uniwersalnego geniuszu – Doctor 

KIM JEST IWAN FRANKO? universalis, ponieważ zrealizował swój twórczy potencjał w wielu 
dziedzinach kultury. 

W ciągu ponad czterdziestoletniej działalności twórczej Iwan 
Franko był niezwykle produktywny jako oryginalny pisarz (poeta, 
prozaik, dramaturg) i tłumacz, krytyk literacki i publicysta, 
wieloaspektowy naukowiec – literaturoznawca, językoznawca, 
tłumaczoznawca i historyk sztuki, etnolog i folklorysta, historyk, 
socjolog, ekonomista i filozof. 

Jego twórczy dorobek, napisany po ukarińsku (większość 
tekstów), po niemiecku, po polsku, szacuje się na 6 tysięcy dziel o 
łącznej objętości ponad 100 tomów! W sumie ponad 220 wydań, 
w tym ponad 60 zbiórek jego oryginalnych i przetłumaczonych 
utworów różnych gatunków ukazało się w osobnych książkach i 
broszurach za życia Iwana Franki. 

Iwan Franko szczęśliwie połączył dociekliwy intelekt myśliciela 
z bystrą intuicją artysty, wyobraźnię poety z obserwacją 
dziennikarza, chłopską pracowitość z głębokimi refleksjami 
intelektualisty. 

Historia jego życiowej i twórczej drogi to nie tylko historia 
cierpień i prób, ale przede wszystkim historia twórczego sukcesu, 
zwycięstwa intelektu nad okolicznościami, ducha nad materią.

Właśnie dlatego Franko jest bliski i zrozumiały dla naszego czasu. 
Jest to pełnokrwista, dynamiczna osobowość, króra znacznie 
przekroczyła swoją epokę i zajrzała w przyszłość. Stała się nie 
tylko wielkim pomnikiem chwalebnej przeszłości, ale także 
naszym żyjącym współczesnym przyjacielem, charyzmatycznym 
i sympatycznym.

40 lat życia Iwana Franki minęło we Lwowie, stolicy Galicji. Tutaj 
on zbudował swój własny dom – #Dom Franki, w którym dzisiaj 
mieści się muzem narodowe poświęcone jego pamięci . Dlatego 
Lwów, jako kulturalna stolica Lwowa, jest miastem Iwana Franki. 

Dlatego szczególnie satysfakcjonujące jest to, że na scenie 
Opery Lwowskiej, która do niedawna nosiła imię Iwana Franki, 
a dziś – imię wielkiego przyjaciela pisarza, światowej sławy 
piosenkarki Sałomei Kruszelnickiej, znowu wraca do życia we 
współczesnym tłumaczeniu artystycznym jeden z najbardziej 
znanych, a jednocześnie najbardziej lubianych utworów Franki – 
nieśmiertelny “Lis Mykyta” . 

Ten poemat-bajka jest prawdziwym arcydziełem literatury 
ukraińskiej i światowej, jednakowo przemawiającym do dzieci 
i dorosłych, a twórczość Iwana Franki w ogóle – do wszystkich 
narodów i przez wszystkie stulecia.

Bogdan Tychołoz
Dyrektor #Domu Franki

(Lwowskiego Narodowego 
Literacko-Memorialnego
 Muzeum Iwana Franki),

kandydat nauk filologicznych, 
docent 
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На вулиці І. Франка, 152, у мальовничому 
куточку Львова, що називається Софіївка, 
стоїть ошатний будинок, у якому 14 років 
прожив разом з дружиною та дітьми Іван 
Франко. Видатний письменник, громадський 
діяч та інтелектуал світового рівня, багатьом 
українським дітям він відомий як автор до-
тепної, часами веселої, часами повчальної 
казки «Лис Микита». Сьогодні в цьому бу-
динку міститься меморіальний музей, що 
називає себе просто – Дім Франка. Адже тут 
дбайливо, з допомогою традиційних і ново-
часних музейних засобів відтворено атмос-
феру, яка панувала в оселі Франків понад 
сто років тому. Наші відвідувачі можуть за-
зирнути в минуле завдяки меморіальній екс-
позиції, відчути себе гостями в домі Франків 
завдяки унікальним театралізованим екс-
курсіям, довідатися чимало цікавих фактів з 
життя письменника від досвідчених екскур-
соводів. Також у залах і в садку музею від-
бувається чимало тематичних майстер-класів 
для дітей і дорослих, наукових і популярних 
лекцій, семінарів, бесід, серед яких кожен не-
одмінно знайде щось на свій смак.

Тож запрошуємо в Дім Франка! 
Тут ФРАНКОВО!

Na ulicy I. Franki, 152, w malowniczym zakątku Lwowa, zwanym 
Zofijówka, stoi elegancki dom, w którym przez 14 lat mieszkał wraz 
z żoną i dziećmi Iwan Franko. Wybitny pisarz, osoba publiczna i 
światowej klasy intelektualista, znany jest wielu ukraińskim dzieciom 
jako autor dowcipnej, czasami wesołej, czasami pouczającej bajki 
“Lis Mykyta”. Dziś w tym budynku znajduje się memorialne muzeum, 
które nazywa się po prostu – Dom Franki. Ponieważ atmosfera, 
która panowała w mieszkaniu Franków ponad sto lat temu, została 
starannie odtworzona przy pomocy tradycyjnych i nowoczesnych 
środków muzealnych. Nasi goście mogą spojrzeć w przeszłość 
poprzez wystawę memorialną, poczuć się gośćiem w Domu Franki 
dzięki wyjątkowym oprowadzaniom teatralnym, dowiedzieć się wiele 
ciekawych faktów z życia pisarza od doświadczonych przewodników. 
Ponadto w salach i ogrodzie muzeum odbywają się wiele warsztatów 
tematycznych dla dzieci i dorosłych, wykłady naukowe i popularne, 
seminaria, rozmowy, z których każdy z pewnością znajdzie coś dla 
siebie. 

Zaprazszamy do zwiedzania Domu Franki!

On the street of I.Franko, 152, in the picturesque district of Lviv, called 
Sofiivka, stands an elegant house in which Ivan Franko lived with his 
wife and children for 14 years. A prominent writer, public figure and 
world-class intellectual, he is known to many Ukrainian children as 
the author of a witty, somewhere cheerful, somewhere instructive 
fairy-tale “Fox Mykyta”. Today, in this house is situated a memorial 
museum that calls itself simply – the House of Franko. After all, the 
atmosphere that prevailed in the home of Franko’s family more than 
a hundred years ago has been carefully reproduced with the help of 
traditional and modern museum methods. Our visitors can look into 
the past thanks to a memorial exhibit, feel themselves like a guests at 
Franko’s House thanks to a unique theatrical excursions, learn a lot 
of interesting facts from the writer’s life from an experienced guides. 
Also, there are many thematic workshops for children and adults, 
scientific and popular lectures, seminars, talks which are held in the 
halls and in the garden of museum, among of which everyone will 
certainly find something according to their taste. 

So welcome to Franko’s House! 
Here is FRANKOVO!

Ріг достатку (ріг буйвола, оздоблений бронзою), 
який подарувала Іванові Франку співачка 
Соломія Крушельницька до 25-ліття його 
літературної і громадської діяльності

Чекаємо на Вас щодня, крім вівторка,
з 10:00 до 17:00

вул. Івана Франка, 150-152,
м. Львів 79011, Україна

+38032 276 44 16
dimfranka@gmail.com

Czekamy na Państwa codziennie, 
oprócz wtorku, od 10:00 do 17:00

ul. Ivana Franki, 150-152, 79011 
Lwów, Ukraina  

+38032 276 44 16 
dimfranka@gmail.com

The museum is open from 
10AM to 5 PM all days except Tuesday.

150/152 Ivana Franka St., city of Lviv

+38032 276 44 16
dimfranka@gmail.com

Фото: Ярина Гриновець, Роман Бречко

dimfranka.lviv.ua
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І СКРИПКИ
Андрій Чайковський
концертмейстер оркестру
Юрій Войтинський
заступник концертмейстера
Соломія Волошин 
Марта Семчишин
Світлана Побережнюк
Семчишин Віктор
Наталія Новосад
Ольга Дубенська
Наталія Михайлецька
Наталія Наконечна
Андрій Нестер
Романа Мандзюк
Оксана Кудринецька
Оксана Гречух

ІІ СКРИПКИ
Уляна Смовж
концертмейстер групи
Тетяна Шукайло
заступник концертмейстера
Уляна Винницька
Дзенислава Наконечна
Роман Ковалишин
Ольга Дутчак
Юлія Хаврона
Лідія Малкуш
Ірина Олійник
Мар’яна Ленько
Ярина Царинська

АЛЬТИ
Ірина Гетьман
концертмейстер групи 
Олеся Стрипко
заступник концертмейстера
Любов Романів
Володимир Мегеден
Ольга Гуцул

ВІОЛОНЧЕЛІ
Юрій Турканик
в. о. концертмейстер групи 
Андрій Теленко
заступник концертмейстера
Ірина Кулик
Павло Шутко
Ольга Ткачук
Ірина Стасишин
Ольга Бойчук

КОНТРАБАСИ
Дмитро Павловський
концертмейстер групи
Вячеслав Новосад
Михайло Бараній
Назарій Знак
Тарас Яцишин

АРФИ
Ярина Белегай
концертмейстер групи
Наталія Коноваленко

ФЛЕЙТИ
Наталія Лев
концертмейстер групи 
Юрій Туркало
заступник концертмейстера

Сергій Луценко
Іван Липецький
Михайло Сосновський
Зоя Ходан

ГОБОЇ
Юрій Хвостов
концертмейстер групи
Денис Гриньов
заступник концертмейстера
Андрій Гембара
Євген Марчук

КЛАРНЕТИ
Микола Гречух
концертмейстер групи 
Назар Хижий
заступник концертмейстера
Ігор Бей
Віра Максимів
Григорій Чепелюк
Олександр Вавринюк

ФАГОТИ
Михайло Лесюк
концертмейстер групи 
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Назарій Кравчук

Інспектор оркестру
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Титаренко Марія 
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