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Постать композитора Іллі Саца відома лише вузькому колу спеціалістів, 

працюючих у сфері театрознавства. Декілька останніх років свого, на жаль, 

недовгого життя Ілля Сац присвятив роботі в Московському Художньому театрі 

(зараз МХАТ), разом з видатними діячами театру Костянтином Станіславським 

та Володимиром Немировичем-Данченком. Дивно, але на офіційному сайті МХТ 

у розділі «історія» ім’я композитора не згадується, хоча серед більшості 

публікацій спеціалізованих виданнях Ілля Сац згадується у контексті історії 

вистав Московського художнього театру. Також згадки про Іллю Саца можна 

відшукати серед численних публікацій про Наталію Сац, його старшу доньку, 

засновницю першого у XX сторіччі дитячого театру. Цей унікальний мистецький 

заклад функціонує і в теперішній час та носить назву на честь засновниці: театр 

імені Наталії Сац. Дивовижно, але популярний за життя композитор Ілля Сац, 

досить не довго залишався згадуваним митцям після смерті. Більшість 

публікацій стосовно його творчості відносяться до періоду 60-70 років XX 

століття. Систематизацією яких стала захищена у 1994 році кандидатська 

дисертація Жани Панової «Илья Сац – «композитор на театре» (художник в 

зеркале «серебряного века»). [6]. Однак і в цьому фундаментальному 

дослідженні постать Іллі Саца фігурує в контексті розвитку театрального 

мистецтва. Серед праць вітчизняних науковців існує лише одне спеціалізоване 

дослідження, що містить вичерпні факти про життя та творчий шлях 

композитора Іллі Саца. Це наукова стаття «Життєтворчість Іллі Саца у 

вітчизняному культурному просторі початку ХХ століття», опублікована 

нещодавно в 2019 році. Автор статті кандидат мистецтвознавства Олег Бадалов, 

працюючий на базі Чернігівської філії Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв України. [1]. В статті Бадалов детально викладає унікальні 

факти біографії Іллі Саца, не приділяючи детальної уваги рисам музики Саца, її 

фольклорній складовій та жанровим особливостям. Автор ставить на меті 

«з’ясуванні обставин діяльності І. Саца у соціокультурному контексті епохи». [1, 

С.2]. Композитор Ілля Сац – унікальна творча особистість. Свій недовгий 

життєвий шлях, всього 37 років, Ілля Сац провів у постійному пошуку нових 
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творчих ідей. Він неодноразово здійснював подорожі містами України та 

сусідніми країнами, цікавлячись різнобарвною музичною культурою у 

фольклорних експедиціях. Ілля Сац – дивовижний митець, який все життя 

поєднував в собі такі професії як композитор, фольклорист, громадський діяч, 

музичний критик та виконавець. Вираз «композитори другого ешелону» або 

«другого ряду» несправедливо застосований науковцями-дослідниками 

стосовно творчості композиторів Михайла Гнєсіна, Олександра Гречанінова, 

Рейнгольда Глієра не став винятком, на жаль, і для композитора Іллі Саца. 

Відомий як автор музики до театральних вистав Ілля Сац здобув репутацію 

театрального композитора, хоча його діяльність значно ширша ніж обрана 

професія композитора та виходить далеко за межі уявлення широкого загалу. 

Ілля Сац захоплювався педагогікою, викладав мистецтво гри на віолончелі, 

хоровий спів, мав активну громадянську позицію, займався просвітницькою 

діяльністю та благодійністю, організовував концерти, втілював ідеї збереження 

та популяризації фольклору, здійснював публікації статей як музичний критик у 

різних виданнях. 

Актуальність дослідження зумовлена невідповідністю між 

розповсюдженими у ЗМІ та спеціалізованих театрознавчих виданнях фактами 

мистецької біографії Іллі Саца та реальними досягненнями митця. Сац фігурує 

лише як композитор, хоча діяльність його значно перевищує займану їм посаду 

завідуючого музичною частиною Московського художнього театру. Дивно 

також, що композитора, який народився на Україні та з 37 років життя понад 20 

провів подорожуючи українськими містами, музика якого базується на 

фольклорному матеріалі Чернігівщини та інших регіонів України, нащадки 

вважають російським, а не українським автором. Об’єктом дослідження 

виступають уявлення про життя та творчість композитора Іллі Саца в контексті 

становлення нового культурного простору заснованого на популяризації 

музичної спадщини різних національних культур. Особливу увагу звертає на 

себе єврейське походження Іллі Саца, що багато років замовчувалось 
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дослідниками та пресою радянського періоду. Предмет дослідження – 

особливості фольклорної спадщини України, характерні риси яких втілені у 

творах композитора Іллі Саца. Метою дослідження є виявлення та 

характеристика особливостей музичного стилю та композиторського почерку 

Іллі Саца, пов’язаних із розповсюдженням фольклорної спадщини народів 

України, зазначивши внесок композитора Іллі Саца у становлення професійної 

мистецької освіти та популяризації музичного та театрального мистецтва в 

контексті становлення національної культури. 

Для досягнення поставленої мети у дослідженні було вирішено наступні 

задачі. В першому розділі «ІЛЛЯ САЦ: ЖИТТЯ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ» було 

доповнено відому широкому загалу біографію композитора. У другому розділі 

«ТЕАТР ЯК ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИТОРА ІЛЛІ САЦА» здійснено 

перелік збережених музичних творів композитора, систематизовано творчий 

доробок за жанровою типологією, проаналізовано доступний нотний матеріал 

музичних творів композитора Іллі Саца в контексті синтезу академічної музичної 

традиції та новітніх тенденцій світової музичної культури. У третьому розділі 

«ІЛЛЯ САЦ ТА УКРАЇНА» зосереджено увагу на результатах діяльності 

композитора як фольклориста та його внесок до культурної спадщини 

Чернігівського регіону України.  

В основі дослідження застосовувався мистецтвознавчий підхід, 

заснований на комплексному методі аналізу. Наукова новизна дослідження 

полягає в тому, що постать митця Іллі Олександровича Саца реанімовано у 

широкому контексті як видатного діяча просвітництва у межах тенденції 

розвитку, популяризації та становлення культури населення України початку ХХ 

сторіччя. 

Результати дослідження: апробація відбулася на публічних лекціях. 

Вперше під час творчої лекції-зустрічі у приміщенні музично-театральної 

бібліотеки ім. К. Станіславського 6 серпня 2019 року. Усім присутнім було 

запропоновано ознайомитись з творчої біографією композитора Іллі Саца та 
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прослухали декілька творів у живому виконанні та в запису, а саме: Вальс до 

вистави «Miserere», «Три дитячі ескізи» для фортепіано, та «Польку» з вистави 

«Синій птах». В межах лекції-зустрічі відбулася дискусія, під час якої всі 

присутні мали змогу обмінятися думками стосовно творчого доробку Іллі Саца 

та його місця в контексті розвитку культури та становлення жанру театральної 

музики. Зазначимо, що значна частина інформації, пов’язаної з діяльністю Саца 

як композитора Московського художнього театру було знайдено у фондах 

бібліотеки імені К. Станіславського. На жаль, документальних матеріалів з 

щоденників Іллі Саца, нотних зошитів з зібраним власноруч матеріалами 

фольклорних експедицій або окремих видань творів Іллі Саца, окрім музики до 

вистави «Синя Птиця», у фондах майже не знайшлося. Хоча саме ці документи, 

щоденник та нотні зошити, уявляють собою найбільшу цінність для даного 

дослідження. Відповідно до інформації, яку знаходимо серед публікацій в 

журналах «Музична академія» та «Музичне життя» цікаві для нас документи та 

ноти зберігаються у фондах Державного музею ім. М. Глінки у Москві. [15,16] 

Відповідно до нашого запиту на отримання нотного матеріалу композитора Іллі 

Саца, адміністрація музею відповіла згодою, але з умовами заключення договору 

та оформлення співпраці документально. В подальшому листуванні у відповідь 

на запит про надання сканованих копій нот творів співробітник музею 

попередила, що публічне використання сканованих копій та їх публікація в будь-

якому форматі суворо забороняється і зазначила, що для ознайомлення можуть 

надавати не більш ніж 30 відсотків від загальної кількості аркушів від 

запитуваного документа чи нотного тексту. Також у переліку доступних файлів 

для сканування зазначений файл не знайшовся. Тобто комплексно та досконало 

вивчити архівні рукописи майже неможливо. Натомість вдалося 

систематизувати існуючи вітчизняні дослідження та публікації стосовно аналізу 

нотного тексту творів Іллі Саца. У Харкоі дивовижним чином знайшлись 

партитура сюїти з музики до вистави «Синій птах» для великого симфонічного 

оркестру та жіночого хору та ноти декількох фортепіанних творів Іллі Саца у 

архівному відділі нотного фонду державної бібліотеки імені Короленка. Дані 
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матеріали були безоплатно та в 

короткий час надано для детального 

вивчення та ознайомлення.  

Продовженням популяризації 

творчості Іллі Саца стала друга зустріч, 

яка відбулася в жовтні місяці у 

приміщенні Комунального початкового 

спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Дитяча школа 

мистецтв №3» м. Харкова. Аудиторія 

складалася з провідних викладачів 

мистецьких шкіл міста Харкова та їх 

учнів. Молоде покоління виявило 

неабияку цікавість до музики Іллі Саца, 

діти у віці від 9 до 14 років ознайомилися з інформацією про творчість 

композитора Іллі Саца та уважно слухали фрагменти з музики до вистави «Синій 

птах» за твором Моріса Метерлінка. Записи музики Іллі Саца аудиторія 

сприйняла жваво, із зацікавленістю та здивованістю, чому така гарна та 

зрозуміла для дитячої аудиторії музика зовсім не лунає та залишається 

маловідомою для сучасної молоді. Додатково на зустрічі з учнями мистецьких 

шкіл були продемонстровані архівні фотографії персонажів першої постановки 

вистави «Синій птах» у МХАТ, дизайн костюмів розробляв особисто 

легендарний режисер Костянтин Станіславський. З’ясувалося, що дані фото 

дивом збереглися серед архівів у документах МХАТу та викладені у вільному 

доступні у мережі інтернет. На перший погляд може видатися, що творчий 

здобуток Іллі Саца обмежується лише музикою до театральних вистав. Це хибна 

думка: Сац є автором великої кількості камерно-вокальних та камерно-

інструментальних програмних творів, дитячої опери та трьох опер-пародій, 

музики для мішаного складу симфонічного оркестру та програмних мініатюр 

Рисунок 1 Партитура Сюїти "Синій птах" 
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інструментального жанру. Окремого вивчення потребує літературна спадщина 

Іллі Саца: протягом всього життя він реалізував себе як музичний критик, 

публікуючи матеріали музично-критичних статей у газетах та журналах.  

ІЛЛЯ САЦ: ЖИТТЯ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ 

Життєвий шлях Іллі Саца був не довгим, лише 37 років. Ілля 

Олександрович намагався кожну мить витрачати на пошуки нових ідей та 

способи їх втілення у мистецтві. Він володів грою на декількох музичних 

інструментах, займався благодійною діяльністю, реалізовував себе як педагог та 

музичний критик, композитор та фольклорист.  

Народився Ілля Сац 1875 року в місті Чорнобилі. Він був найстаршою 

дитиною в родині. Окрім нього були ще п’ятеро дітей: чотири сестри та брат. 

Зауважимо, що доля інших дітей родини Сац мало відома. Знаходимо 

інформацію у інтернет-енциклопедії про молодших сестер Наталію 

Олександрівну Сац-Розенель (1902-1962), Тетяну Олександрівну Сац (1906-

1084) та брата Ігоря Олександровича Саца (1903-1980). Відомості про 

народження самого Іллі Саца, а саме запис з книги реєстрації народжених, 

зберігається серед архівних матеріалів Державного архіву України. Батьками 

хлопчика зазначені: «Альтер 

Маєрович Сац та його жена 

Бася».  

У 1885 році родина 

Саців переїздить до 

Чернігова – центру 

Чернігівської губернії, яка 

включала територію 

сучасних Чернігівської 

області, та північної частини 

Сумської області. Тут батько 

майбутнього композитора, 
Рисунок 2 Запис про народження І.Саца 



8 
 

відомий під іменем Олександр Миронович Сац, працював присяжним повіреним, 

тобто адвокатом, в окружному суді. В Російській Імперії суди були незалежні, а 

судовий процес будувався на принципі змагання між захистом і звинуваченням, 

а тому ця професія була престижною.  

Початкову освіту майбутній композитор здобув у Чернігівській класичній 

чоловічій гімназії. Не можна сказати, що Ілля Сац був видатним гімназистом. 

Вчився Сац погано, його залишали на другий рік, а 1890 року взагалі виключили 

з учбового закладу. Цього ж року Сац покидає батьківську домівку та вирушає 

до Києва. Він приїздить у інше місто маючи на меті отримати професійну 

музичну освіту.  

Але перший час у великому місті займається зовсім не творчою роботою: 

працює вантажником, посильним. Паралельно знаходить можливість 

покращувати майстерність гри на віолончелі: він займається приватним чином у 

віолончеліста С. Клячко та навіть проживає в його домі. [1, С.6]. Нарешті, у 1891 

році Ілля Сац вступає до Київського музичного училища по класу віолончелі. В 

Києві Ілля Сац знайомиться з багатьма музикантами, його близькими друзями на 

все життя стануть майбутній композитор Рейнгольд Глієр та скрипаль Олександр 

Сулержицький. Закінчивши через 2 роки екстерном музичне училище в Києві 

Ілля Сац не зупиняється у прагненні самовдосконалення та у 1896 році виїжджає 

до Москви з метою продовжити навчання. Він вступає до консерваторії в клас 

віолончелі, паралельно вивчаючи теоретичні дисципліни у класі Сергія Танєєва. 

Ілля Сац вдало поєднує навчання та концертну діяльність: у складі камерного 

ансамблю він грає на віолончелі. Відомо, що Ілля Сац разом з друзями-

музикантами неодноразово гастролював до Чернігова. [1, С.8]. Саме завдяки 

захопленню камерним музикуванням Ілля Сац швидко отримав визнання серед 

творчої інтелігенції у Москві. Він особисто був знайомий з композиторами 

С. Рахманіновим та М. Струве, письменниками Л. Толстим, В. Короленком та 

А. Чеховим. Неабиякий вплив на Саца мав Лев Товстий. Саме письменник 

долучив майбутнього композитора та благодійної та волонтерської діяльності: за 
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часів голоду вони зібрали та передали значні грошові кошти на відкриття 

благодійних їдальнь у Самарській, Симбірській та Казанській губерніях. Не 

оминула інтересів Саца і політична атмосфера, пануюча у суспільстві. В кінці 

XIX століття в Росії назрівають радикальні настрої, зростає невдоволення 

самодержавством. Багато представників інтелігенції починають вважати 

царський режим реакційним – таким, що заважає розвитку країни. А тому його 

слід міняти. Проте в Росія не була демократією, виборів не було, а тому 

поширюється думка, що змінити режим можна через революцію. Не оминуло 

захоплення революційними ідеями і Іллю Саца. Він  знайомиться з 

революціонерами – Плехановим, Бонч-

Бруєвичем та ін. Сац долучається до 

альтернативних зібрань, розповсюдження 

забороненої агітаційної літератури, бере 

участь у мітингах, які критикували дії влади. 

У 1898 році Ілля Сац починає знов 

спілкуватися з батьком, застерігаючи сина від 

неприємностей Альтер Сац спонукає Іллю 

виїхати за кордон. У місті Монпельє Сац 

знайомиться зі своєї майбутньою дружиною, 

українкою Анною Щасною. Дівчина 

походила з заможної родини та приїхала до 

Франції вивчати медицину та музику.  

Разом з початком нового століття, у 1900 році Ілля Сац повертається до 

Москви з закордону. На його подив політичні пристрасті в столиці не вщухають 

і композитор швидко переїздить до Іркутська. Сац відчував загострення 

політичної ситуації та вплив наслідків на власне життя, тому відважився на 

рішучий крок – від’їхати до Сибіру самостійно, не чекавши, коли його 

проговорять до заслання чи арешту. В Іркутську він оселився за містом, у хатині 

майже не придатній до життя. Відсутність коштів, постійного заробітку та 

Рисунок 3  
Анна Щасна, майбутня дружина 
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близьких людей неминуче вплинула на нього: він тяжко захворів. Саме в цей час 

стається диво: приїзд Анни Щасної, його майбутньої дружини. Ілля Сац неначе 

заново народжується: дає приватні заняття з музики, співпрацює з редакцією 

газети «Иркутские ведомости» у якості музичного критика. [10, С.15].  

4 серпня 1901 року в Іркутську відбувається історична подія: відкривається 

відділення Імператорського руського музичного товариства. Він початку 

заснування відділення майже не мало власних коштів. Майно купували у борг, 

плата слухачів музичних класів усі витрати не покривала. Головним джерелом 

коштів залишалися концерти, у яких брали участь спочатку тільки професійні 

музиканти, перший концерт відбувся у жовтні 1901 

року, а згодом й учні, відкритих на базі товариства, 

музичних класів. Навчання було платним: 120 рублів 

на рік, бажаючі вивчати теоретичні дисципліни 

(сольфеджіо, гармонії та елементарної теорії 

музики) мали сплачувати 150 рублів на рік. У 

музичних класах Ілля Сац під псевдонімом Аннін, 

викладавши клас віолончелі, а з 1902 року додатково 

хоровий спів. Влітку 1903 року, народжується перша 

донька Іллі Саца, Наталія. В цей час Сац подорожує 

до Чернігова, там він вінчається зі своєю дружиною. 

[1, С.11]. Вже восени Ілля  Сац з родиною 

повертається до Москви. Спочатку він викладає у музичних класах при 

філармонічному товаристві, які згодом трансформувалися у музичне училище, а 

потім зосереджується на композиції. Ілля Сац вивчає кращі зразки творів 

світових композиторів, здійснює нову експериментальну постановку опери 

Чайковського «Євгеній Онєгін», спільно із другом Леопольдом Сулержицьким, 

схвально сприйняту московською публікою. Перша пропозиція на написання 

музики до театральної вистави надійшла 1905 року. Обрано було твір Моріса 

Метерлінка «Смерть Тентажиля», постановку здійснив Всеволод Мейєрхольд. 

Рисунок 4 Ілля Аннін, Іркутськ 



11 
 

Через різ Сацу запропонували очолити музичну 

частину МХАТу. У 1909 році за ініціативою Іллі Саца 

засновується товариство «Музика народу». На меті 

було поширення та популяризація культурної 

музичної спадщини різних народів. Захоплений 

модою на фольклор Сац постійно подорожує, збирає 

та записує різні зразки народної музики.  

Помер Ілля Сац 1912 року раптово у віці 37 

років через хворобу та лікарську помилку від невірно 

призначених ін’єкцій. В листопаді цього ж року 

на концерті, присвяченому пам’яті Іллі Саца, 

оркестром диригував славетний Сергій Рахманінов. Концерт складався з трьох 

відділень, виконували твори різних жанрів: романси, інструментальні мініатюри, 

сюїти з музики до вистав та окремі сцени зі 

спектаклів. Поховано композитора на 

Новодівичому кладовищі у Москві. Цікаво, 

дизайн обеліску на могилі композитора включає 

музичну цитату: фрагмент з музики до вистави 

«Жизнь человека» Л. Андрєєва. Поряд з батьком 

знаходиться могила доньки композитора Наталії, 

(друга донька Ніна померла ще за життя 

композитора) відомої режисерки та засновниці 

першого театру для дітей.  

Ілля Сац розробив власний погляд на 

створення театральної музики. Суть його полягає 

в синтезі сучасної, експериментальної музичної мови та аутентичними 

музичними традиціями, характерними для суспільства окремо взятого регіону. 

Іллю Саца називають одним з перших композиторів у новому жанрі: театральній 

музиці.   

Рисунок 5  
Ілля Сац з дружиною та доньками 

Рисунок 6 Могила Іллі Саца та Наталії Сац 
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ТЕАТР ЯК ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИТОРА ІЛЛІ САЦА 

Творча спадщина композитора Іллі Саца представлена різноманітними 

жанрами. Вона включає велику кількість як музичних творів, так і літературних. 

Відомо, що більш ніж за три роки проживання у м. Іркутськ, там Сац працював 

кореспондентом та музичним критиком, їм було написано багато рецензій та 

журналістських статей на тему культурного життя сучасників. Музична частина 

творчої спадщини Іллі Саца складається переважно з творів для театру, камерних 

творів та інструментальної музики. Головною проблемою, пов’язаною з 

музичною творчістю Саца є проблема хронології. Відомо, що Ілля 

Олександрович, міг по декілька разів переписувати один і той же твір, постійно 

вдосконалюючи його. Особливо це стосується музики, яку Сац писав до 

драматичних вистав. Серед збережених архівних рукописів є маса варіантів та 

чернеток одного й того ж твору чи фрагменту. Тому точно встановити час 

створення деяких творів майже не можливо. Лише ті твори, які були видані за 

життя композитора або у період до революції 1917 року, а саме окремі музичні 

номери з музики до вистав «Синій птах» та «Miserere», які також були 

перевидано видавництвом «Музгіз» додатково у 60-х роках ХХ століття. Тому 

дістаємо висновку, що класифікувати музичну частину творчої спадщини Іллі 

Саца зручніше за жанрової типологією: музика для театру, музика для дітей, 

інструментальні твори, камерно-вокальні твори, опери.  

Серед камерно-вокальних творів зазначимо розподіл на жанрові різновиди 

такі як романси та мелодекламації. Сац писав романси на поезію видатних 

авторів: Лермонтова, Пушкіна, Кольцова, Тютчева, Бальмонта, Фєта. Для жанру 

мелодекламації обрав творчість Блока, наприклад «В глубкой спаленке». Окремо 

звертаюсь на себе увагу твори для голосу з нестандартним музичним 

супроводом: «Бій могучий» для тенору, баритону, англійського ріжка та фаготу, 

а також «Ось зійшов місяць золотий» для співу у супроводі арфи. Подібні 

тембральні зіставлення зображують постать Саца як композитора-

експериментатора.  



13 
 

Є у творчому доробку Іллі Саца декілька творів для дітей: «Три дитячих 

ескіза» для фортепіано та дитяча опера «Казка про золоте яєчко». Не важко 

здогадатися, що ці твори композитор написав для власних дітей: Наталі та Ніни. 

Присвяту фортепіанних мініатюр донькам зазначена у нотному тексті. «Три 

ескіза для фортепіано» - це програмні мініатюри: «Грустно чего-то», «Чтобы 

кувыркаться» та «Скучная». Цікаво, що всіх трьох п’єсах Сац використовує 

різноманітні поліфонічні техніки. У мініатюрі «Чтобы кувыркаться» 

використано органний пункт та прийом ритмічного ostinato, у п’єсі «Скучная» 

різновиди вертикально та горизонтально-рухомого контрапунктів у поєднанні 

знову з ритмічним ostinato. Дивує впровадження різноманітних хроматичних 

інтервалів таких як збільшена секунда, збільшена прима та тритонів. Таке 

поєднання заборонених в поліфонії інтервалів з суто класичними техніками 

контрапункту також можна сміливо характеризувати як експериментальне. 

Неможливо не звернути увагу на авторські нюансі у першому ескізі «Грустно 

чего-то». Перші чотири такти потрібно грати «тихо», хоча в нотах бачимо 

позначки «крещендо» (збільшення динаміки) та «димінуендо» (зменшення 

динаміки), з п’ятого по восьмий такт темп змінюється на «чуть подвижнее» з 

динамічними контрастами від «mf» до «ppp», і останні два такти мініатюри знову 

на «p» та «димінуендо». Подібна увага до контрастів та деталізація їх втілення 

свідчить про театральність мислення автора цих дитячих композицій. А обраний 

у назві жанр «ескізу» про позитивне відношення до течії імпресіонізму. До речі, 

приблизно у цей період, на початку ХХ століття, а саме у 1903-1905 роках, 

відомий французький композитор Клод Дебюссі створює свої «Три ескізи» для 

симфонічного оркестру. Можливо, обрані Сацем назви для своїх дитячих 

мініатюр лише випадковість, на жаль напевно сказати не можна, але те, що 

композитор цікавився тенденціями світової культури та намагався акумулювати 

їх у власній творчості є очевидним.  

Звісно значна кількість музичних творів була створена Іллею 

Олександровичем під час співпраці з різними театральними трупами. Більшість 
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з них написано на замовлення Московського Художнього театру. До цього 

переліку ввійшли: «Смерть Тентежиля» за твором М. Метерлінка 1905 рік; 

«Драма життя» за п’єсою К. Гамсуна 1907 рік; «Життя людини» за драмою Л. 

Андрєєва 1907 рік; «Синій птах» за п’єсою М.Метерлінка 1908 рік; «Анатема» за 

драмою Л. Андрєєва 1909 рік; «Miserere» за ліричною драмою С.Юшкевича 1910 

рік; «У життя в лапах» за п’єсою К.Гамсуна; «Гамлет» за трагедією В.Шекспіра; 

«Провінціалка» за комедію І. Тургенєва. Кар’єру композитора Сац втілював і в 

співпраці з іншими колективами. У Петербурзькому малому театрі музика Іллі 

Саца супроводжувала виставу «Король свободи» за п’єсою В.Буреніна, у 

Малому театрі Москви виставу «Корінфське диво» А. Косоротова. 

Співпрацював Сац з театром імені Комісаржевської у Петербурзі, працюючи над 

драмою Б. Шоу «Цезар та Клеопатра». Також у чотирьох виставах з репертуару 

«Старовинного театру» у Петербурзі лунала музика Іллі Олександровича, а саме 

«Дійство про Теофіля», «Нинішні браття», «Гра о Робіне та Маріон», 

«Чистилище Св.Патрика». Однією з останніх робіт композитора стала вистава 

«Сльози» за драмою Ол. Вознесенського у постановці театру В. Юреневої.  

Особливу увагу бере на себе звісно вистава «Синій Птах» за твором 

нобелівського лауреата Моріса Метерлінка. Ця постановка відбулася у 1908 році. 

Зауважимо, що взагалі, сюжет «Синього птаха» - це складна основа для будь-якої 

постановки на сцені, адже першоджерело містить багато різноманітних 

персонажів, образи яких досить складно уявити у сценічному виконанні взагалі. 

Цікаво, що дизайн костюмів вистави «Синій птах» розробляв сам Костянтин 

Станіславський, архівні фото з прем’єри дивом збереглися серед архівіних 

документів у музеї Художнього театру. Зараз ці унікальні світлини є у вільному 

доступі в мережі інтернет, тому кожен бажаючий має змогу ознайомитися з 

ними. Чого на жаль не можна сказати, про рукописи музики Іллі Саца. 

Розповсюджені ноти найпопулярніших фрагментів з вистави «Синій птах» 

можна знайти у версії для фортепіано або у вигляді «Сюїти для великого 

симфонічного оркестру та хору» в оркестровці Рейнгольда Глієра. Взагалі 
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відомо, що до постановки Станіславського «Синій Птах» Сац написав 33 

музичних фрагмента: створивши казкові звукові втілення персонажів Молока, 

Вогню, Води, Хліба, Цукора та інших. Автор статті «Присяжный композитор 

художественного театра» Ольга Босовська зазначає: «Музыка Саца 

перекликалась с исканиями иных, современных ему художников: Скрябина, 

Бартока и даже композиторов французской «шестерки», которых он не мог 

знать» [2, С.6] Також авторка вважає, що Сац активно використовував сучасні 

популярні танцювальні жанри, наповнюючи їх новими ритмами та мелодіями, 

зазначаючи «…индивидуальность композитора проявилась в гармоническом 

языке, душой которого был диссонанс». [2, С.6]. Цікавим прикладом побудови 

мелодії на основі дисонансу є Вальс до драми «Miserere», в темі якого інтервал 

малої секунди повторюється шість разів поспіль. З погляду класичної музичної 

теорії таке надмірне використання дисонансів в мелодичній лінії верхнього 

голосу взагалі є неприпустимим та суперечить законам побудови музичної 

композиції. Але, Сац компенсує одноманітність мелодії різнобарвною 

гармонією, звертаючись до хроматизмів, альтерацій та співставлень мажору та 

мінору. Останнє, а саме використання мажоро-мінорний ладу стане візитівкою 

багатьох композиторів ХХ століття, наприклад таких як Сергій Прокоф’єв. 

Активне використання інтервалу мала секунда вбачаємо в другому реченні теми 

знаменитої «Польки» з вистави «Синій птах». В одному з записів власного 

щоденника, наведеного як цитата у статті О.Босовської, композитор Сац 

висловлює думку про відчуття інтервалів: «…мне хочется говорить секундами, 

большими, увеличенными и, наконец, малыми. Ах, малая секунда! Ведь это 

сближение, почти унисон! И какой мучительный диссонанс в этом «почти»! Эти 

секунды идут согласно, рядом, параллельно, точно два человека, рука с рукой, в 

объятиях, уста с устами…». [2, С.6]. Таке позитивне відношення композитора до 

дисонансів, можливо, зумовлене великою кількістю слухових вражень під час 

подорожей та фольклорних експедицій. Відомо, що архаїчні музичні мотиви 

мають дуже вузький діапазон. Фольклористи визначають час та період існування 

мелодії за широтою амбітуса. (амбітус - аналог терміну «діапазон»). Чим вужче 
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амбітус, тобто відстань від найнижчого до найвищого звука в мелодії, тим 

давніша сама мелодія та час її побутування серед носіїв культури.  

Окрему увагу серед творів Іллі Саца звертають на себе опери-пародії: «Не 

хвались, идучи на рать», «Месть любви, или Кольцо Гваделупы», «Восточные 

сладости, или Битва русских с кабардинцами». Дві з них було поставлено у 

м. Петербург в театрі «Криве дзеркало» 1910 та 1911 року, постановка третьої не 

відбулася, мабуть у зв’язку зі смертю автора. Опери-пародії – це приклади 

сміливої театральної сатири. Беручи до уваги історичний контекст, стан 

суспільства та настрої протестів, написання подібних творів було досить 

сміливим кроком для композитора. Персонажі опер часто були карикатурами на 

оточуючих композитора чиновників, митців або простих людей. Сац дозволяв 

собі висміювати і слабкі сторони національного оперного мистецтва, вказував на 

недоліки використання сталих шаблонів як у музиці, так і у текстах, порівнював 

різні культурні традиції та методи їх зображення в мистецтві взагалі. 

Антиподами собі та прикладами шаблонності в оперних творах Ілля Сац вважає 

опери Римського-Корсакова та Бородіна. Також в оперному жанрі Сац реалізував 

свій літературний талант, адже лібрето писав самостійно. Дивовижно, що дані 

сатиричні твори позитивно сприймалися тогочасною публікою, отримували 

схвалення чиновників та відгуки преси про унікальний талант та вичерпне 

почуття гумору їх автора.  

Творчий доробок Іллі Саца не просто пов’язаний зі становленням 

професійного театрального мистецтва початку ХХ сторіччя. Сам метод мислення 

композитора базується на принципах театральності. Сац деталізує всі елементи 

музичної мови, надає принципу контрасту керуючу роль у створенні композиції 

твору, синтезує перевірені часом мистецькі прийоми разом з власними 

експериментальними ідеями. Ілля Сац звертаючись до будь-якого музичного 

жанру перебуває у активному пошуку нових результатів, не звертаючи уваги та 

не чекаючи позитивної реакції мистецького оточення.  
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ІЛЛЯ САЦ ТА УКРАЇНА 

Велика частка життя Іллі Саца пов’язана з Україною. Він народився в 

Чорнобилі, навчався в Чернігові та Києві, товаришував з українськими митцями, 

подорожував українськими селами. Серед літературної спадщини композитора 

багато матеріалів, де він приділяє увагу культурі різних народів. Сац активно 

цікавився діяльністю розгорнутої на початку ХХ сторіччя Музично-

етнографічної комісії, заснованої на базі етнографічного відділення 

Московського університету. Разом з однодумцями Сац вивчав музику різних 

народів, збирав та записував зразки фольклорних пісень. Популяризація 

знайденого відбувалась також і крізь літературну діяльність: у журналі «Золоте 

руно» були опубліковані статті Саца, присвячені народній творчості, 

виконавству та задачам музичної освіти народу [17, С.108]. Всебічний інтерес 

композитора до народного мистецтва впевнює його, що народна творчість є 

невичерпним джерелом нових ідей. Мрією композитора стає популяризація 

фольклору, організація масштабних етнографічних концертів та створення нової 

музики на народно-пісенній основі. Частково Сац отримує змогу втілити в життя 

нові ідеї під час відкриття товариства «Музика народу» у 1909 році в Москві. 

Ідея, яка поєднала учасників товариства, полягала в тому, що серед народів 

Російської імперії багато талановитих людей, представників різних етнічних 

груп, і тому їх самобутню творчість необхідно представляти широкому загалу. 

Також особливу увагу, на думку Саца, повинно звернути на майже вимираюче 

мистецтво бандуристів та лірників [17, С.109]. До складу новоствореного 

товариства «Музика народу» ввійшло 26 персон, у тому числі режисери 

Костянтин Станіславський та Володимир Немирович-Данченко, а також колега 

композитора Василій Струве. Серед збережених архівних документів Іллі Саца 

збереглися програма роботи товариства. Вона включала в себе організацію 

лекцій, вистав, концертів, видавництво та розповсюдження творів, співпрацю с 

аналогічними об’єднаннями в інших містах. Аналогічною організацією була 

Пісенна комісія при Географічному товаристві в Петербурзі.  
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Нестримне бажання до вивчення народної культури, жага до отримання 

нових вражень спонукало Іллю Саца в останні роки життя активно подорожувати 

маленькими містечками у пошуках талановитих народних митців. Етнографічні 

експедиції очолені Сацем пройшли на Уралі, Кавказі, Поволжі, Криму, Україні 

та Білорусі. Так відвідавши село Полошки Чергінівської губернії влітку 1910 

року Ілля Сац записав багато нового та цікавого матеріалу, включаючи пісні 

лірників. Лірницька культура на Україні – це унікальне явище. Лірниками були 

вуличні, мандрівні-музиканти, переважно сліпі, існування яких на початку ХХ 

сторіччя опинилось під загрозою знищення. Вони жили на межі бідності, 

вимушені збирати кошти на вулицях від оточуючих та небайдужих людей. 

Лірники виконували багато власно створених пісенних композицій 

акомпануючи собі на інструменті ліра. До складу репертуару лірників входили 

псальми, тобто пісні на духовні тексти, думи, історичні пісні та навіть 

гумористичні пісні та побутові танці. Виконання репертуару та вибір жанру 

залежало від місця перебування лірника. Відомо, що всього пісенне надбання, 

зібране Сацем налічує близько 30 зразків народних пісень. Загалом у листах до 

дружини Сац неодноразово описує свої враження під час етнографічних 

подорожей та плани на майбутні експедиції. У фольклорному пісенному 

матеріалі цікавила Саца не тільки музична складова, а й соціальний аспект. Адже 

текст пісень містив детальні описи матеріального становища або зовнішнього 

вигляду персонажу від особи якого співається пісня. Вдалося Сацу занотувати й 

музичну складову весільного обряду народного звичаю. Відомо, що саме весільні 

пісні є маловивченим жанром народного пісенного мистецтва. Сац записав 

декілька весільних пісень та дійшов висновку про особливості характерні саме 

для весільних пісень, такі як стрибки на широкі інтервали, заклична квартова 

інтонація, використання мелізму та вигуків при завершенні пісні, використання 

прийому «глісандо» та ін. Також зазначимо, що весільні пісні переважно 

двоголосні, на відміну від побутових колискових або жартівливих пісень. Серед 

принципів розвитку мелодії Сац також відокремлює характерні прийоми 

відповідно до жанрової атрибуції. Так мелодія пісень плачів заснована на 
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принципі повторності та ритмічного варіювання, а мелодії жартівливих пісень на 

здебільшого використовують секвенції. Ілля Сац цікавився не лише українським 

фольклором. Зібрані зразки єврейський народних мелодій він використав під час 

роботи над музикою до вистави «Miserere» за п’єсою С. Юшкевича та у інших 

творах. Ілля Сац мав дивовижний музичний слух, що дозволяло йому неначе 

«фонографу» у точному звучанні записувати весь почутий музичний матеріал 

[17, C.118]. Діяльність Саца як популяризатора народної творчості - це прояв 

одної з нових граней його особистості. Архівні рукописи фольклорного 

матеріалу зібраного композитором у етнографічних експедиціях ще мало 

вивчений пласт його творчої спадщини.  

Підтримування творчих зв’язків із Черніговом проявлялось не тільки у 

етнографічних подорожах. Ілля Сац, як відомо, майстерно володів грою на 

віолончелі. Його часто запрошували до складу камерних ансамблів різні 

музиканти. Є відомості, що влітку 1896 року Сац виступав у Чернігівському 

міському театрі складі інструментального ансамблю разом з О. Сулержицьким, 

Б. Владимировим, М.Пишновим та Є. Богословським. Грали музику 

Л. Бетховена, А. Рубінштейна та Р. Шумана [1, С.8]. Повторні гастролі Саца як 

камерного музиканта в Чернігові відбулися влітку 1907 року: у залі 

Чернігівського Дворянського зібрання відбувся концерт у програмі якого 

зазначені фортепіанні тріо Л. Бетховена (ор. 70) та тріо №1 та №2 «Пам’яті 

великого художника» С. Рахманінова. Музику звучала у виконанні І. Саца, 

Є. Богословського та місцева скрипалька О. Юркевич.  

Внесок Іллі Саца в культуру України важко переоцінити. Він був 

пропагандистом народного мистецтва, активно спілкувався з культурними 

митцями, сам брав безпосередню участь в концертах у різних містах України. 

Однак вшанування постаті Іллі Саца та вплив на формування соціокультурного 

середовища Чернівського регіону у повному обсязі не оцінені. Лише окремі 

дослідники сучасності цікавляться життєписом цього видатного митця.  
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