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Погода у Києві

90 років із дня народження Леопольда Ященка

Нині, коли дехто називає дискримінацією запровадження квот на українськомовні

передачі в теле- і радіоефірі, не гріх нагадати про причини перетворення нашої культури

на провінційну. Причому не лише за часів Валуєвського циркуляру й Емського указу, а й

у недавні радянські часи, коли любов до рідної мови і пісні розцінювалася як

«український буржуазний націоналізм».

Це сповна відчув на собі подвижник-музикант Леопольд Ященко, чий фольклорний ансамбль

хорового співу «Гомін», який всього-на-всього виконував записані у селах колядки, щедрівки,

веснянки тощо, здобув тавро «крамольного» і «антирадянського». Саме так розцінили його

репертуар компартійні ідеологи, які мали на меті перетворити українців на рускоязичний

«совєцькій народ».

Випускник Київської консерваторії і старший науковий співробітник Інституту

мистецтвознавства, фольклору і етнографії АН УРСР Леопольд Ященко, який під час

експедицій Україною записав сотні народних пісень, не міг допустити, щоб усе це багатство

залишилося у фондосховищах і архівах. За підтримки однодумців, спочатку в Київському

університеті виник фольклорний ансамбль «Веснянка», а 31 грудня 1959 року на вулицях

української столиці вперше за багато десятиріч зазвучали колядки і щедрівки хористів-аматорів.

Мультимедійна платформа іномовлення України
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Погода 21.02.20, вечір

Батько крамольного «Гомону» і «совєцкій

тунєядєц». Пам'яті Леопольда Ященка

БЛОГИ Віктор Шпак 04.06.2018 00:20

ВСІ НОВИНИ

Пошук 

НА ПЕРЕДОВІЙ

ПОЛІТИКА

ЕКОНОМІКА

СВІТ

СУCПІЛЬCТВО

ПРО ЖИТТЯ

РЕГІОНИ

КИЇВ

КРИМ

СПОРТ

ДІАCПОРА

ТЕХНОЛОГІЇ

ТУРИЗМ

UA/TV

Контакти

Більше »

        

https://www.ukrinform.ua/block-lastnews
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2881874-v-italii-zafiksuvali-16-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2881872-sahtar-gotovij-vidpraviti-svij-klubnij-litak-za-ukraincami-v-uhani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2881870-samit-es-ne-zmig-pogoditi-dovgostrokovij-budzet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881868-razumkov-poide-do-latvii-ta-estonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881864-zelenskij-kaze-so-proti-rinku-zemli-j-evakujovanih-z-kitau-protestuvali-ti-sami-ludi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2881861-u-kitai-zafiksuvali-povtorne-zarazenna-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2881853-v-ukrainu-jde-poholodanna-z-mokrim-snigom-u-karpatah-hurtovini-j-viter-do-40-ms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881839-zelenskij-zvernuvsa-do-ukrainciv-cerez-podii-v-novih-sanzarah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2881837-skalecka-rozpovila-i-pokazala-ak-projsov-ii-robocij-den-u-novih-sanzarah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2881831-novi-sanzari-radnik-ministra-rozpoviv-kogo-same-zatrimali-policejski.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2881827-v-americi-cerez-strah-pered-koronavirusom-napadaut-na-ludej-azijskoi-zovnisnosti-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2881819-tramp-zaperecue-ocinki-rozvidki-sodo-novogo-vtrucanna-rosian-u-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2881812-morskij-tribunal-oon-vidhiliv-sprobu-rosii-uniknuti-vidpovidalnosti-za-dii-na-azovi-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2881809-komitet-vr-stvorit-robocu-grupu-z-rozsliduvanna-ataki-okupantiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2881808-borodanskij-vidvidav-olimpijskij-centr-koncazaspa.html
https://ua.sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1WI_uzhQXsO6BIqX6wShy7y4CuGP8MhbobXjpJYL6PC116MZEAEg4-C8I2ClrqOG_CKgAZTit4oDyAECqQLKdBQ-8PJlPuACAKgDAcgDCKoEtAJP0Ic6GCRX7eUCc0StWOVGDgYiHdleoYlD224OsztTBJ7gXjzNiv9FzhSgS5yujX5lx8Hb9SmREYmgoF4qsS66rfvWmYRQmUwFYHgCQ2cAC9aoC_XxpWOpw18HG_6ecphVHUIdFXKC9EoCUl_habI8_70-TGg-cuyCJGWyESSHmccAa7ydmkSJJrEIQ9D31JtDURB6lNS7x_bH7AAn2j8Sw-Qdz41L4L5PTy4Phh-lydgmCIRq6mNYSxK-cMWosjw8gSLqdDxGsC0P0jwHY1kKnLb7oy5t0X6WxJqXIuYHHOTXJ9PCXWCbAU2UJzd4AES_eGUQFP4qTAS1lSn3bVGh2vY4i1ibzjPOe6YUfCI3JkDKpDOcfjWNYLwn_S_IegAG-NtZUVFiTfc6CYJExy39Wh-sx8AEmuqP3eEC4AQBoAYCgAfUnch1qAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB8LaG9gHAdIIBwiAYRABGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTIzMzg3MjkyMjM3NTgxMjSxCTadekRb8H8-gAoDmAsByAsB2BMC&ae=1&num=1&cid=CAASEuRow7RDf2GPuUcQvxJ7q9dUeQ&sig=AOD64_1AqhpS_EUOuHKm5DYiVC1n47xq1g&client=ca-pub-3379969116950199&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://kiev.karabas.com/tancyuvalnij-batl-ansambl-im-virskogo-vs-ansambl-rustavi-6%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKarabas_New_Event_tancyuvalnij-batl_02.04.2020_Remarketing_Display%26utm_content%3Dansambl-im-virskogo-vs-ansambl-rustavi-6%26utm_term%3D970x90.png%26gclid%3DEAIaIQobChMIg4SSrbnj5wIVisuaCh2hJQ-nEAEYASAAEgIAi_D_BwE
https://www.ukrinform.ua/authors/viktor_spak.html
https://www.ukrinform.ua/block-lastnews
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy
https://www.ukrinform.ua/rubric-world
https://www.ukrinform.ua/rubric-society
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism
https://www.ukrinform.ua/info/uatv.html
https://www.ukrinform.ua/info/contacts.html
https://www.instagram.com/ukrinform/
https://www.facebook.com/Ukrinform?fref=ts
https://twitter.com/UKRINFORM
https://www.youtube.com/c/UkrinformTV
https://telegram.me/ukrinform_news


21.02.2020 Батько крамольного «Гомону» і «совєцкій тунєядєц». Пам'яті Леопольда Ященка

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2473129-batko-kramolnogo-gomonu-i-soveckij-tuneadec-pamati-leopolda-asenka.html 2/5

 0°

вологість: 78%  тиск: 752 мм
вітер: 0.0 м/с, північний

Вважається, що фольклорний колектив «Гомін» утворено у 1969 році як етнографічний хор при

будинку культури «Харчовик». Насправді самодіяльні співаки під керівництвом Леопольда

Ященка виступали задовго до цього. Упродовж десяти років їхнім концертним майданчиком

були вулиці й парки Києва, де спів аматорів був від душі і для душ тих, хто не відцурався рідної

мови і народної культури.

Однак кінець хрущовської відлиги ознаменував початок чергової хвилі репресій проти

вільнодумства. Леопольд Ященко у 1968 році став одним із підписантів легендарного листа 139,

у якому чільні представники української інтелігенції протестували проти закритих судів над

колегами. У підсумку старший науковий співробітник опинився без роботи і змушений був

зайнятися етнографічним хором вже на професійній основі, отримуючи мізерну ставку як

керівник художньої самодіяльності при будинку культури «Харчовик».

Однак вже 20 вересня 1971 року етнографічний колектив «Гомін» ліквідували як

«націоналістичний». За словами одного з учасників засідання, на якому вирішували долю хору,

співати треба не на вулицях і в парках, а на сцені із заздалегідь погодженим репертуаром і

замість фольклору «пєть українськіє народниє пєсні, пєсні українськіх совєтскіх композіторов,

пєсні о родінє і пєсні о партії».
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Фото Єфрема Лукацького

За тиждень після цього Леопольда Ященка вигнали зі Спілки композиторів України, що

автоматично поставило його у розряд «тунєядца», який ніде не працює, а «только пойот

антісовєтскіє пєсні». Насправді 43-річного колишнього вченого-фольклориста ніхто у Києві не

брав навіть на більш-менш престижні робітничі посади. Отож довелося заробляти на хліб

сезонним овочівником у приміському радгоспі, муляром у Баришівці, працювати на знесенні

ветхих і аварійних будинків у Києві.

Опальному митцеві не раз натякали, що досить йому розкаятись і визнати націоналістичні

помилки, як усе у житті налагодиться. Однак, на відміну від багатьох дисидентів, які йшли на

певні компроміси із владою, фольклорист, який ніколи не брав участі в антирадянській

діяльності, залишився незламним. «Коли постало питання вибору: або плазувати, або стояти —

я мусив залишатися собою і стояти до останнього», — згадував уже за часів незалежності

України Леопольд Ященко.
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Він чудово усвідомлював, що визнання неіснуючої провини стане зрадою тих хористів

«Гомону», які зазнали переслідувань за любов до рідної пісні. Участь у фольклорному колективі

стала підставою для звільнення з роботи не лише журналістів, науковців, учителів, а й навіть

виховательок дитячих садочків. У підписаному 5 вересня 1974 року секретарем Житомирського

обкому компартії Валентином Острожинським листі у ЦК КПУ ішлося про виключення із лав

КПРС старшого викладача марксистсько-ленінської філософії місцевого сільгоспінституту

В.Муляви, який під час навчання в Інституті підвищення кваліфікації при Київському

університеті «відвідував заняття хору «Гомін» сумнівного напряму».

Такими методами насаджували думку, що все українське небезпечне для кар’єри, а тому краще

«гаваріть і пєть на абщєпонятном язикє», відлуння чого звучить і нині.

Віктор Шпак 

«Урядовий кур’єр» 

Заголовне фото - Єфрема Лукацького

* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
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