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Окреслено основні віхи життя та творчості подружжя Рудницьких. Оха-
рактеризовано архівні документи, що складають особовий фонд відомої опер-
ної співачки Марії Сокіл-Рудницької та композитора Антіна Рудницького.
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“На обрії українського вокального мистецтва,
 на якому ясним сяйвом палають імена Крушельницької, 
Мішуги і Менцінського, зійшла нова зірка 
рівно рядної величини – Марія Сокіл”.

Л. Цегельська1.

Досліджувати образ української музичної культури ХХ ст. не-
можливо без вивчення музичної творчості представників діаспори. 
Незважаючи на вимушену відірваність від Батьківщини, музична елі-
та української діаспори зробила неоціненний внесок у збереження на-
родних музичних традицій, підтриманих високим професійним рівнем 
виконавців та композиторів. Серед представників музичної культури 
української діаспори гідне місце займають наші співвітчизники – Марія 
Іванівна Сокіл-Рудницька та Антон (Антін) Іванович Рудницький.

Документальну колекцію подружжя Рудницьких, передану на збе-
рігання до ЦДАМЛМ України, не можна розділяти на документи Марії 
Сокіл-Рудницької і Антіна Рудницького та досліджувати окремо один 
від одного – дуже багато їх об’єднувало і за біографіями, і за вихован-
ням, і за походженням та переконанням. Окремо про них можна розпо-
відати хіба що до їх зустрічі у Харківському оперному театрі. Обидва 
однолітки, з родин, які мали міцне національне коріння, в яких віддава-
ли перевагу вихованню дітей, їх розвитку та якісній освіті.

Марія Іванівна Сокіл народилася 18(31) жовтня 1902 р. у с. Жере-
бець Олександрівського повіту на Катеринославщині (Запорізька обл.). 
Родина Соколів мала п’ятьох дітей; педагогічний фах батьків (мати Єв-
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докія Григорівна та батько Іван Васильович – народні вчителі) сприяв 
всебічному розвитку нащадків. Тому не викликає здивування той факт, 
що всі діти мали певні таланти, до розкриття яких батьки прикладали 
чимало зусиль, прищеплювали відповідальність та поважне ставлення 
до найкращих українських традицій. Марія – співачка, Василь (1905–
2001) – журналіст, письменник, Микола (1899–1972) – головний гірни-
чий інженер “Донбасвугілля”, Володимир – вибухотехнік, захоплював-
ся театром (студіювався у Л. Курбаса та грав у театрі “Березіль”), Віра 
закінчила технікум. Їхній батько, Іван Васильович, сам був неординар-
ною людиною – мав велику бібліотеку, грав на скрипці, єдиний у всьо-
му селі мав фотоапарат-дагеротип та займався фотографуванням, дру-
кував статті у періодиці, листувався з відомими особами, брав активну 
участь у громадському українському житті, а у 1910 р. делегувався до 
Петербурга на Всеросійський з’їзд учителів. Мати – Євдокія Григорів-
на (до заміжжя – Панченко), походила з родини відомого агронома, 
була дипломанткою престижного педагогічного училища м. Твері.

Цікавими спогадами про перипетії життя родини ділиться у своє-
му автобіографічному творі брат Марії Сокіл – Василь2, який до свого 
таланту письменника мав ще й добру пам’ять, що надало змогу відтво-
рити багато моментів із життя родини, у т. ч. й Марії. На жаль, за доку-
ментами, отриманими архівом-музеєм на зберігання, важко дослідити 
важливі моменти насиченої біографії співачки. Батька, котрий палко 
любив Україну, неодноразово заарештовували за пропаганду ідей укра-
їнської самостійності – 1905, 1907, 1913 рр., двічі 1914 р., 1929 р. – із 
звинуваченням за членство у “Спілці визволення України”. Але тоді 
йому, так би мовити, “пощастило” – він був звільнений завдяки клопо-
танням Марії, яка на той час уже була оперною примадонною. Сама ж 
Марія Іванівна у відгуці до книги Гелія Снєгирьова “Набої для розстрі-
лу” згадувала, що була присутня на аналогічному суді щодо Союзу ви-
зволення України у Харкові, й тоді це походило на якусь ірреальність, 
але ж і її батько отримав за цим же звинуваченням термін ув’язнення3. 
Востаннє його заарештували після повернення до Харкова радянських 
військ – за активну участь у відродженні самостійної української держа-
ви, про яку завжди мріяв, та діяльність у “Просвіті” за часів німецької 
окупації. Помер він у 1945 р. у Дніпропетровській пересильній тюрмі4. 
Зрозуміло, що виховувалися діти на історичних традиціях українства.

Після закінчення Марією у 1912 р. початкової школи, батько вла-
штував її до Катеринославського жіночого комерційного училища 
С. Степанової, де вона опановувала гуманітарні науки, співала в укра-
їнському хорі, продовжуючи вражати слухачів своїми чудовими во-
кальними даними, якими володіла ще з дитинства. На її самобутній та-
лант звернули увагу під час вистави “Вій” та порадили батькам надати 
дочці музичну освіту. І згодом, після її прослуховування, у 1918 р. за-
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рахували до музичного училища з класу вокалу до Зінаїди Малютіної. 
Згодом заклад реорганізували у Катеринославську консерваторію, яку 
Марія закінчила 1922 р. 

Творчий шлях для Марії розпочався блискавично – її взяли до хору 
нового оперного театру в Катеринославі, майже одночасно вона отри-
мала запрошення до трупи місцевого театру ім. М. Заньковецької. А 
вже у 1927 р. талановита співачка була зарахована до трупи Харків-
ської опери.

Рудницький Антін Іванович народився 7 лютого 1902 р. на терені 
тогочасної Австро-Угорської імперії в с. Луки біля м. Самбора (Львів-
ська обл.). Антін походив із відомого роду Рудницьких. Батько – Іван 
Рудницький, мати – Іда Шпігель (в хрещенні – Ольга). За спогадами 
сестри Антіна – Мілени, батько – Іван Рудницький – був сином греко-
католицького отця-декана Михайла Рудницького та німкені Кароліни 
Глезер. Усі діти з родини отримали якісну освіту та мали змогу розви-
нути свої здібності. Старший брат Михайло студіювався на правничо-
му та філософському факультетах Львівського університету, навчався 
у Сорбонні, віршував, входив до гурту “Молода муза”. Іван Франко 
називав його “Мефістофелем”. Він був знайомий із Михайлом Зеровим 
та поетами-неокласиками, працював професором Львівського універси-
тету, був членом Спілки письменників України, автором “Творчих буд-
нів Івана Франка”, “Письменників зблизька”, “У наймах Мельпомени”, 
“Ненаписаних новел”. Інший брат Володимир – правник та громад-
ський діяч. Сама Мілена – діячка жіночого руху в Галичині. Відомо, 
що на будинку, де народився Антін, встановлено чотири меморіальні 
дошки з іменами дітей Рудницьких5.

Антін навчався в українській академічній та німецькій гімназіях, 
отримав музичну освіту в Польській консерваторії у Львові по класу 
фортепіано, брав лекції з гармонії. Талановитий юнак уже на той час 
мав багату практику в музичній царині – у 1919 р. його перша хоро-
ва композиція “Гамалія” була виконана хором Академічної гімназії у 
Львові6. Займаючись у консерваторії, паралельно працював хормейсте-
ром у Львівській опері, був піаністом, керував групами баяністів і бан-
дуристів, які виконували і його хорові твори. Варто відмітити, що вже 
у 18-річному віці Антін за фортепіанні твори “Скерціно” та “В роді 
легенди” отримав нагороду на конкурсі молодих композиторів. Згодом 
він удосконалив свій талант під час навчання у Вищий музичній школі 
в Берліні: 4 роки по класу фортепіано, класу композиції та додатко-
вий рік диригування, і з найвищою відзнакою в 24 роки закінчив її як 
піаніст, композитор і диригент, водночас здобув ступінь доктора фі-
лософії у Берлінському університеті. По закінченні пише “Китайську 
флейту” – цикл пісень на слова стародавніх китайських поетів7. 
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На запрошення Наркомату України в 1927 р. А. Рудницький підпи-
сує контракт на посаду диригента Харківського оперного театру. Вод-
ночас обіймає посади професорів Харківської та Львівської консерва-
торій. 

І вже з цього року особисте життя Марії та Антіна почало переплі-
татися в єдину музичну долю. А через два роки вони побралися.

У цей час Марія Сокіл дебютувала на сцені Харківської опери з 
І. Паторжинським, з яким навчалася у З. Малютиної та товаришувала. 
Їх виступи проходили з великим успіхом, і в 1928 р. М. Сокіл, М. Се-
реду, І. Паторжинського відрядили з концертами до Німеччини, Італії 
та Росії, на оперних сценах яких вони паралельно проходили стажуван-
ня. І вже рік по тому, повернувшись до Харкова, про Марію вперше 
заговорили як про майбутню велику співачку після партії Маргарити у 
“Фаусті” Ш. Гуно.

А. Рудницький згадував про обставини, що спонукали Мистецьку 
раду опери, до складу якої входили директор, усі диригенти та режисе-
ри, ризикнути і чергову, відповідальну сопранову ліричну партію Мар-
гарити доручити виконати молодій співачці, яку нещодавно прийняли 
до трупи. І вже після двох місяців сенсаційного дебюту Марія отри-
мала контракт – “ліричного відповідального сопрано”, тобто ліричної 
примадонни Державної опери. У трупі її жартома називали “мала Ма-
рія Іванівна”, а Литвиненко-Вольгемут, теж Марію Іванівну, – “велика 
Марія Іванівна”. Репертуар для співачки-початківця вражає своїм роз-
махом: Мікаела в опері “Кармен” Ж. Бізе (А. Рудницький згадував за-
хоплення угорського композитора Бели Бартока її співом), Снігуронька 
М. Римського-Корсакова, Недда в “Паяцах” Р. Леонкавалло, Тетяна в 
“Євгенії Онєгіні” П. Чайковського, Дездемона “Отелло” Дж. Верди, 
Ліу “Турандот” Д. Пуччінні, Марильця “Тарас Бульба” М. Лисенка, 
Нурі “Долина” Д. Альбера та ін.

Власні твори А. Рудницького, його авторські концерти в Харкові та 
Києві кінця 1920-х років розглядалися як новаторські та свідчили про 
початок нової доби української музики. 15 січня 1928 р. у Харківській 
опері відбулася прем’єра “Тараса Бульби” під музичним керівництвом 
А. Рудницького; партію Марильці виконувала Марія Сокіл. Прем’єра 
мала великий успіх і з того часу стала постійною в репертуарі Харків-
ської опери. Сам Рудницький характеризував театральний сезон 1927–
1928 рр. як “золоту добу” українського оперного театру. Серед оперних 
виконавців із найкращими голосами, яких називав “стопроцентовими 
українцями”, наводив і ліричну Марію.

Зустріч двох талантів – співачки та молодого диригента і компози-
тора, кохання, взаємне захоплення “піднесеним та неземним” – музи-
кою, назавжди об’єднало двох колег, талановитих людей, життя яких 
уже не можна розглядати відокремлено одне від одного. Шлюб вони 
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уклали у 1930 р. (за одними да-
ними, за іншими – у 1929 р.). 
Життя творчого подружжя за-
тьмарював хіба що черговий 
арешт батька Марії за його са-
мостійницькі погляди (на той 
час викладача української мови 
та літератури). За клопотанням 
Марії, вже відомої співачки, до 
Голови ДПУ України В. Балиць-
кого, його було звільнено.

У тому ж році подружжя 
переїжджає до Києва. А. Руд-
ницького запросили на посаду 
диригента Київського оперно-
го театру, до трупи якого була 
зарахована й Марія. Одночас-
но Антін працював керівником 
симфонічного оркестру філармо-
нії та професором консерваторії. 
Марія – затребувана співачка, 
в її репертуарі – українська та 
світова класика, народні співи, 
які вона виконує в авторських 
концертах чоловіка в Харкові, 
Києві, мистецьких поїздках до Криму та Кавказу. В 1930 р. подружжя 
делегується від оперних театрів України на загально-музичні з’їзди до 
Ленінграда та Москви. 

А. Рудницький пише музику до балету “Бурі над заходом” (1931 р.), 
захоплюється визвольними змаганнями на Україні. У той же рік за те-
мою січових стрілецьких пісень пише фортепіанну сонату8, за яку в 
1937 р. отримав першу нагороду Державного музичного видавництва 
у Варшаві9.

На фоні сталінських репресій позиція Рудницьких щодо україні-
зації та самостійності держави не могла не привернути до себе увагу 
НКВС, яку вони відчували постійно. Це посилювалося ще й арештом 
батька Марії, та й сам Антін часто закидав владі про умисне ставлення 
до української музики як другорядної10. Тому, після закінчення контр-
акту Антіна, подружжя у 1932 р. вирушило до Галичини, у Львів, чому 
допомогло й польське громадянство А. Рудницького. Відомий факт, що 
перед від’їздом до Львова, за спогадами Марії, її викреслили з репер-
туару, з усіх афіш, а її партії віддали іншим співачкам, незважаючи на 
те, що за умовами контракту вона повинна була ще співати Дездемону. 

Марія Сокіл. 1927 р. 
Вирізка з невстановл. газети.

ЦДАМЛМ України. Ф. 1188. Оп. 1. 
Од. зб. 9. Арк. 1.
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Але вона умовила колегу зголоситися хворою й в останній раз вийшла 
на сцену Київської опери, на якій виконала улюблену арію “Верба”.

Львів зустрів творче подружжя доброзичливо – Антін диригує в 
Польській опері у Львові, читає лекції у Берлінському університеті 
з української музичної культури, разом із В. Барвінським, С. Людке-
вичем і Н. Нижанківським організовує Союз Українських Професій-
них Музик (СУПроМ), до якого входять професійні музики Галичини 
(Львів, 1934–1939 рр.). Марія виконує сольні партії в оперному театрі. 
Не оминають подружжя й громадське життя: на концерті у міському 
театрі з нагоди відкриття надгробку Івану Франку на Личаківському 
цвинтарі у Львові 27 травня 1933 р., А. Рудницький виконує фрагмент 
“Мойсея” на слова І. Франка, а Марія співає “Ноктюрн” та “Сонет” 
В. Барвінського11.

Уже в 1933 р. Марія Сокіл-Рудницька здобула перше місце та пре-
мію на Міжнародному вокальному фестивалі у Відні, хоча виступала 
від України, вже не будучи її громадянкою. Водночас на батьківщині 
Марію сприймали як “буржуазну націоналістку”, викреслили її ім’я з 
репертуару театрів, з енциклопедій, словників, програм; ЗМІ згадували 
її тільки негативно. На довгі роки офіційна Батьківщина її забула.

Концертно-гастрольний графік подружжя був доволі щільний, їх 
виступи – тріумфальні: Галичина, Берлін, Відень, Варшава, Краків, 
Прага, Прибалтика. Репертуар Марії складався з творів українських 
(В. Барвінський, А. Рудницький, Б. Лятошинський, В. Косенко, Л. Ре-
вуцький, М. Лисенко), російських, німецьких, італійських, французь-
ких, польських композиторів12. А. Рудницький згадував про гастролі у 
1935 р. до Каунасу (тодішня столиця Литви): він диригував, Марія була 
солісткою – співала твори сучасних українських композиторів, деякі 
виконувала українською. Особисту подяку подружжю виказав й пре-
зидент Литви Антанас Сметона, який відвідав їх концерт, а коли Марії 
Сокіл-Рудницькій вручали медаль “Визволення Вільна”, він разом із 
залом аплодував їй стоячи13.

У тому ж році на сцені Львівського театру репрезентували ювілей-
ну 1000 виставу в Галичині – оперу “Запорожець за Дунаєм”. Партію 
Одарки виконала Марія Сокіл. Це виконання було визнано найкращим: 
акторська гра, прегарний голос, чудова зовнішність – усе це створюва-
ло незабутній образ Одарки. Автором ідеї, диригентом, музичним ке-
рівником був А. Рудницький. Він згадував, що в подальшому цю оперу 
передавали усі польські радіостанції і це було вперше в історії україн-
ського музичного мистецтва14. 

А. Рудницький у своїй творчості тяжів до етнічних мотивів, що 
яскраво відбилося в опері “Довбуш” (1936–1938 рр.), побудованій на 
гуцульських мелодіях. Відзначали, що ця опера підкреслила вступ ком-
позитора на шлях “сучасного національного музичного реалізму”15. 
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У 1937 р. Рудницькі, на прохання митрополита Андрея Шептиць-
кого та громадськості Львова, вирушили на гастролі до Америки, щоб 
назбирати концертами гроші на добудову Народної “лічниці” (лікарні) 
у Львові. Українська еміграційна громада щиро зустрічала таланови-
тих музикантів. Отримані від гастрольного турне та пожертв, майже 
10000 дол. США та декілька комплектів медичних інструментів, були 
передані громаді Львова16. У програмках Марію відрекомендовували як 
“примадонну українських та європейських оперних театрів”, “україн-
ським соловейком”, “найкращою виконавицею рідних пісень” тощо.

У першій поїздці до США стався, за спогадами Рудницького, не-
величкий казус. Марії було запропоновано з рекламних міркувань для 
більшого залучення глядачів відрекомендувати її як “сов’єтську” спі-
вачку, на що Марія категорично відповіла, що її треба рекламувати 
лише як українську.

Наступного разу американські гастролі відбулися у 1938 р.17. Але 
повернутися на батьківщину вже не було змоги – почалася Друга сві-
това війна. Подружжя не планувало назавжди залишати Україну. Це не 
була запланована еміграція, попередні численні гастролі не викликали 
бажання поїхати назавжди. Але Рудницькі змушені були залишиться 
на постійне проживання в США. Вони отримали статус біженців та 

Програма концерту М. Сокіл та А. Рудницького, дохід від якого переданий 
на Українську народу лікарню у Львові. Друк. 1938 р. 
ЦДАМЛМ України. Ф. 1188. Оп. 1. Од. зб. 1. Арк. 7.
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оселилися у придбаному старовинному двоповерховому будинку в 
Тоні Рівер. Життя в еміграції відрізнялося від гастрольного турне не 
лише конкуренцією в музичному світі чужої країни, але й вимагало 
вирішення банальних побутових і фінансових питань задля простого 
виживання.

Концертна діяльність подружжя охоплювала оперні сцени Нью-
Йорка, Чикаго, Філадельфії, Детройту, Канади та ін.18. Антін Рудниць-
кий – диригент оперних, симфонічних оркестрів та хорів у США та 
Канаді, концертмейстер; Марія – солірує на концертах19. У 1940-х ро-
ках із квартетом “Cosmopolitan Stars of Opera” Марія гастролювала по 
всій Америці. 

Рудницькі були переконливими популяризаторами та пропаган-
дистами української музики та її традицій. У своїй книзі Антін писав: 
“Коли говорять про “багатства” української народної пісні, то звичайно 
мається на думці чисельне багатство наших пісень, себто їх кількість, 
яка йде в тисячі й десятки тисяч, дальше різноманітність цих пісень 
в характері, настрою і мелодії, ритміці і т. і. – різноманітність, яка є 
наслідком, не тільки того, в якому кутку нашої країни постала ця, чи 
інша народня пісня, але передовсім наслідком багатства творчих сил 
нашого народу взагалі”20. На багатьох своїх композиторських концер-
тах А. Рудницький проводив для слухачів критико-популяризаторські 
огляди з питань окремих аспектів розвитку української музики21. 

Але діяльність подружжя не концентрувалася лише на гастроль-
ному графіку. Завдяки архівним документам ЦДАМЛМ України част-
ково маємо змогу ознайомитися із заходами української діаспори, в 
яких подружжя приймало участь, що були пов’язані з історичними 
віхами розвитку нації. Так, у 1939 р. Рудницькі в Вінніпезі (Канада) 
були учасниками святкового концерту до дня народження Т. Шевченка 
(Антін – диригент, Марія – солістка)22; з нагоди 75-річчя Митрополита 
Андрея Шептицького в 1940 р.; у 1943 р. – ювілейного концерту з на-
годи 40-річчя Товариства Запорізька Січ (Нью-Йорк, 22.05)23 тощо.

Паралельно зі сценічною діяльністю Марія знялася у 1938 р. в аме-
риканському фільмі-опері “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-Артемов-
ського, де виконувала роль Одарки, а автором оновленого музичного 
оформлення виступив Антін Рудницький. Треба зазначити, що фільм 
був відзнятий Першою українською фільмовою компанією В. Авра-
менка у Канаді24. В 1941 р. фірма “Аsch recordings” записала альбом 
платівок з українськими народними піснями, виконаними “нашою най-
визначнішою сучасною артисткою-співачкою” – Марією Сокіл. Це 
були перші платівки українських співів у Америці25. 

У 1942 р. А. Рудницький знов звернувся до опери “Запорожець за 
Дунаєм”26 з метою постановки її на американській сцені. Для цього, 
за його спогадами, він зробив повну її редакцію – “убрав все зайве 



ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРИСИ 293

що розхолоджує та спиняє хід 
дій”27. У новій редакції її ре-
презентували в Нью-Йорку, 
потім у Чикаго в 1942 р.; тра-
диційно партію Одарки вико-
нала М. Сокіл-Рудницька28.

1942-й рік подарував їм 
первістка – Романа (у подаль-
шому – відомий піаніст, учас-
ник Міжнародного музичного 
конкурсу ім. П. І. Чайковсько-
го); у 1946 р. народжується До-
ріан, який теж успадкував му-
зичні здібності батьків – став 
відомим віолончелістом29. 

Рудницькі ніколи не по-
ривали духовних зв’язків із 
Батьківщиною. Так, у 1945 р., 
по закінченні окупації Укра-
їни, подружжя давало багато 
концертів у рамках Всекраєво-
го комітету допомоги Україні 
задля “українського народу, 
якій дуже багато потерпів у 
війні”30; зі збору коштів на за-
клик Головного українського комітету разом із громадськими проукра-
їнськими організаціями; “на допомогу братам та сестрам на Україні”31 
тощо. Марія переказала на її відбудову майже весь гонорар від концерт-
ного турне по Америці (десь 10000 дол. США). На жаль, цей вчинок 
не зрозуміла більша частина української діаспори, яка миттєво відреа-
гувала на благодійний порив Рудницьких: подружжя отримало клеймо 
комуністів, їх ганьбили у пресі, зривали концерти – закидали яйцями, 
томатами, Антіна відлучили від керування Спілкою музичних праців-
ників діаспори. Але Марія дбала лише за повоєнну долю Батьківщини, 
її не цікавила політична кон’юнктура. На певний період і сама співачка 
відійшла від сценічно-концертної діяльності. Внаслідок цього фінансо-
ве становище родини різко погіршилося, але працьовитість допомагала 
їм виживати. Марія покинула Нью-Йорк та оселилася на фермі у Нью-
Джерсі, придбаній у 1947 р. Вона прикладала багато зусиль до вихо-
вання дітей, успішно займалася господарством на фермі (пташиний біз-
нес). Згодом на цій фермі після закінчення війни знайшли притулок та 
підтримку переміщені українці з фільтраційних таборів Європи: родичі 
Марії, родини друзів, знайомих і не тільки (майже 39 осіб). Усі вони 

Програма концерту М. Сокіл 
та А. Рудницького, дохід від якого 
переданий на користь Українського 
Шпиталю у Львові. Друк. 1939 р. 

ЦДАМЛМ України. Ф. 1188. Оп. 1. 
Од. зб. 1. Арк. 8.
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знайшли прихисток у будинку 
Рудницьких, які допомагали пе-
реміщеним у пошуках роботи, 
житла, возз’єднання з рідними32.

Але М. Сокіл-Рудницька 
не змогла остаточно відійти від 
улюбленої справи – у 1949 р. взя-
ла участь в організації Музичної 
академії у Філадельфії, в цьому 
ж закладі викладав і А. Рудниць-
кий. Згодом Марія відкрила й 
власну школу з вокального мис-
тецтва, де викладала за методи-
ками своєї вчительки З. Малюті-
ної. На жаль, роки брали своє, і в 
1958 р. Марія проспівала остан-
ній свій концерт33.

Наполеглива робота подруж-
жя поволі змінювала ставлення 
до них української діаспори. З 
1953 р. Антін став диригентом 
мішаного хору “Кобзар” у Філа-
дельфії, 90% складу якого були 
українці, і залишався ним до 

своєї кончини. Репертуар хору складався з творів української класики, 
сучасних композиторів, народних співів та творів релігійної тематики. 
Географія виступів “Кобзаря” охоплювала багато міст США, хор при-
ймав участь у мистецьких заходах, оперних виставах українських ком-
позиторів, видав декілька платівок із записами українських пісень34.

А. Рудницький зорганізував американський ансамбль “Cosmopolitan 
Stars of Opera”, який супроводжував виступи Марії Сокіл. У 1959 р. він 
обирається диригентом “Союзу українських хорів в Америці” (СУХА)35. 
Поєднує музичну кар’єру з викладацькою діяльністю: із 1962 р. – про-
фесор Музичної академії (Філадельфія).

А. Рудницький бере активну участь у громадському житті україн-
ської діаспори: у 1957 р. – у Великому музичному фестивалі “25-ліття 
УНО” (Українського національного об’єднання) як диригент симфоніч-
ного оркестру. Як член НШТ (1962 р.), Антін Іванович охоче відгук-
нувся на прохання громади та до 100-річчя від дня смерті Т. Шевчен-
ка написав симфонічну кантату на слова шевченківського “Посланія” 
(“І мертвим і живим…”). Цей хорово-оркестровий твір був виконаний 
хором “Кобзар” 8 квітня 1962 р. на концерті “Кобзар” – Кобзареві” в 
Нью-Йорку. 

І. Паторжинський 
в гостях у Рудницьких (під час візиту 

до США та Канади у 1946 р.). 
Фотографія з книги А. Рудницького 

“Про музику і музик” (С. 225).
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У цей період А. Рудницький пише оперу “Анна Ярославна” (1967 р.) 
на лібрето Леоніда Полтави, прем’єра якої відбулася в травні 1969 р. 
у Нью-Йорку в Карнегі-хол; пізніше її ставили в Філадельфії (США) 
та Канаді36. Незважаючи на скромні грошові можливості постановни-
ків опери: з декору сцени були лише Тризуб та символіка Франції, до 
складу виконавців входили представники творчої музичної еміграції, 
хор автора опери “Кобзар”, під його ж керівництвом грав невеликий за 
складом оркестр, танцювальна група складалася з вихованців хореогра-
фічної школи, – опера мала неабиякий успіх у глядачів37.

А. Рудницький завжди вражав оточуючих своєю працездатністю. 
Він згадував, як працюючи над “Анною Ярославною”, почав мірку-
вати над створенням ще однієї історичної опери – “Княгиня Ольга” 
(1968 р.), а в 1974 р. пише ораторію “Гайдамаки” на слова Т. Шев-
ченка38, яка вперше була виконана на вечорі в пам’ять поета у 1976 р. 
Він – автор кантат, симфоній, струнних квартетів, п’єс для фортепіано, 
віолончелі39. Відомий його післявоєнний цикл “Пісні про Україну” на 
слова П. Тичини, М. Рильського, А. Малишка, В. Сосюри та ін.40 

Антін Іванович займався й музично-публіцистичними та музико-
знавчими дослідженнями. Ще в 1943 р. вийшла його брошура “Роль 
музики в українській культурі”41. У 1963 р. у Мюнхені побачив світ 
його історико-критичний огляд “Українська музика”42 з об’єктивним 
аналізом розвитку української музичної культури від найдавніших ча-
сів до сьогодення, до якої автор мав безпосередню причетність. Ана-
логічною за тематикою була й друга його праця “Про музику і музик” 
(вийшла друком у 1980 р), до неї Рудницький ще за життя зібрав власні 
статті, перша з яких вийшла в далекому 1922 р. у Львові в літературно-
музичному журналі “Митуса” (названий на честь галицького співака 
ХІІ–ХІІІ ст.). Ця перша стаття представляла молодого композитора як 
тогочасного музичного авангардиста. Варто зазначити, що А. Рудниць-
кий реагував статтями на всі важливі події українського музичного 
життя. У передмові до видання В. Вітвицький писав, що авторові при-
свічувала велика мета: піднести стан української музичної культури на 
великий рівень і включити її у світовий музичний процес. Варто звер-
нути увагу, що в обох виданнях із великою пошаною А. Рудницький 
писав і про Марію Сокіл. Музичні твори Антіна Івановича неодноразо-
во видавалися у США43. За великий внесок у сфері культури й мисте-
цтва А. Рудницький як громадянин Америки у 1969 р. отримав Золоту 
медаль Френсіса Гопкінса. 

А. Рудницький мав великі творчі амбіції, але доля не надала змоги 
їх втілити – 30 жовтня 1975 р. Антін Іванович пішов із життя. Майже 
напередодні кончини його було обрано Головою Світового Об’єднання 
Українських Професійних Музик. 
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Марія Іванівна не була самотньою – опікувалася успіхами синів, не 
поривала зв’язків із родиною. В 1979 р. вона забрала до себе у США 
на постійне проживання брата Василя, у подальшому відомого пись-
менника, автора біографічного твору “Така довга ніч”, який отримав у 
США декілька літературних нагород. У 1987 р. до неї переїхав й інший 
брат – Володимир.

Марія щиро вітала незалежність України, відстежувала процес її 
розбудови, збирала статті, присвячені далекій Батьківщині44. Відбува-
лися зміни й у самій Україні щодо закритої теми української діаспори45. 
В 1990 р. газета “Культура і життя” надрукувала першу статтю про Ма-
рію Сокіл після багаторічного забуття. А вже 1992 р. Марія відвідала 
рідну країну, де взяла участь у святкуванні 125-річчя Київського опер-
ного театру, на який була запрошена46. Колишня Примадонна приїхала 
на ювілей до Києва з дарунком – партитурою опери “Анна Ярославна, 
королева Франції” А. Рудницького. Вона була зворушена наданим їй 
прийомом та почестями, шаною таланту їх подружжя. А вже у 1995 р. 
на сцені Київської опери відбулася прем’єра опери, яку вони навіть і 
не мріяли поставити на українській сцені. Марія сприйняла це як вели-
кий здобуток її патріотичної родини, як свято, до якого вони йшли все 

Родина Рудницьких. Б/д. Фотографія з книги А. Рудницького 
“Про музику і музик” (С. 20).
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життя. На святі були присутні й сини Рудницьких. У тому ж році Марія 
відвідала своїх рідних, Запоріжжя, Кривий Ріг, могилу матері. 

Марія Іванівна Сокіл-Рудницька померла 20 січня 1999 р. у м. Янг-
ставні (штат Огайо, США). 

Під час візиту до України, М. І. Сокіл-Рудницька провела пере-
мовини зі співробітниками ЦДАМЛМ України з приводу передавання 
на зберігання невеликої колекції документів, які належали родині – 
програми театральних вистав, газетні публікації та ін. Усі документи 
згодом були опрацьовані, фонд отримав назву “Марія Іванівна Сокіл-
Рудницька (1902–1999), українська співачка”, але фактично це – мате-
ріали подружжя Рудницьких. Фонд складається з двох частин: І – Марії 
Сокіл та ІІ – Антіна Рудницького. Як уже зазначалося, ні один із роз-
ділів не має відношення до конкретного фондоутворювача, за деяким 
винятком. Фонд сформовано за чотирма розділами: І. Матеріали до 
біографії; ІІ. Матеріали, зібрані М. І. Сокіл-Рудницькою, ІІІ. Матеріали 
про М. І. Сокіл-Рудницьку; ІV. Матеріали А. І. Рудницького (чолові-
ка), який має підрозділи: Творчі матеріали; Листи до А. І. Рудницько-
го; Матеріали до біографії А. І. Рудницького; Матеріали про А. І. Руд-
ницького; Матеріали Рудницьких: Романа та Доріана, синів.

У І розділі представлені матеріали, що засвідчують концертне жит-
тя співачки, її репертуар, короткі біографічні начерки, географію га-
строльного графіку, рецензії на виступи Марії та її чоловіка, що охо-
плюють та вичерпно характеризують виконавчу діяльність подружжя: 
програмки, деякі з них мають світлини з Рудницькими. В цьому ж роз-
ділі – лист-подяка газеті “Вільна думка” від М. Сокіл-Рудницької за 
доб ру статтю про неї та чоловіка; про незалежність України, перший 
раз з якої вона раділа, коли їй було 17 років, та вдруге радіє, що дожила 
до проголошення у 1991 р. Ще один лист від Марії Іванівні з подя-
кою за надіслання їй книги Г. Снєгірьова та переказування невеличкої 
пожертви від неї на видання його творів. Варто зазначити, що після 
проведеної розвідки було встановлено, що ця стаття вийшла друком у 
Торонто у часописі “Нові дні” (1984 р. № 5(411). С. 17). 

Другий розділ фонду скомплектовано з матеріалів, які зібрала сама 
Марія Іванівна: здебільшого це – пожовклі газетні вирізки: статті про 
О. Кошиця – диригента та композитора; В. Авраменка – балетмейстера, 
хореографа, анонс його гастролей до Ізраїлю і стаття про нього; амери-
канського співака українського походження П. Плішки.

Цікава підбірка інформації щодо проголошення незалежності Укра-
їни, діяльності Головного комітету фонду кафедри Українознавства 
Гарвардського університету, збір допомоги на розбудову незалежній 
Україні діаспорою. Тут же міститься уривок статті Василя Сокола (бра-
та Марії) щодо ІХ з’їзду письменників України (1986 р.), яка продемон-
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струвала “зміну поглядів” на мовні питання певної частини літераторів 
із кон’юнктурних міркувань.

До цього ж розділу увійшли й статті, присвячені українським ді-
ячам: М. Заньковецькій, І. Франку, Т. Шевченку, Кардиналу Йосипу 
Сліпому.

Третій розділ репрезентує матеріали про М. І. Сокіл-Рудницьку: 
схвальні відгуки на виступи подружжя Рудницьких, у т. ч. й на концер-
ти зі збору коштів на лікарню у Львові, стаття В. Барвінського, анонс 
циклу концертів Рудницьких на допомогу “братам і сестрам” в Україні 
(1945 р.) у рамках Всекраєвого комітету допомоги Україні, про юві-
лейну виставу “Запорожця за Дунаєм”, прем’єру “Анни Ярославни”, 
обкладинка альбому платівок з українськими співами Марії, статті до 
її 80-річчя та 90-річчя, біографічні статті тощо. Деякі зі статей містять 
фото митців. У цьому ж розділі – свідоцтво про смерть її батька з авто-
графом Марії.

Наступний розділ розкриває діяльність Антіна Івановича Рудниць-
кого (складається з п’яти підрозділів). Серед його творчих матеріа-
лів – брошура “Роль музики в культурі України” (анг. мовою, 1943 р.); 
інтерв’ю з ним (1957 р.); список творів композитора з нотаткою дру-
жини: “всі ці ноти не повинні лежати у шафі їх треба розповсюджувати 
між виконавцями. Марія Сокіл, листопад 1992 р.”. У наступному під-
розділі бачимо листи до А. Рудницького: 2 листи (1971 р.) від В. Авра-
менка із Єрусалима з проханням до А. Рудницького приїхати з “Кобза-
рем” на Великдень до Ізраїлю та зробити спільний Першій Українській 
Великдень на Святій землі”, один із них має автограф-прохання пере-
слати адресу Мілени (сестра А. Рудницького); на журнальному листі 
з фотографіями з гастролей його танцювальної трупи – дарчий напис 
В. Авраменка. 

У “Матеріалах до біографії А. І. Рудницького” – Свідоцтво Львів-
ської музичної академії ім. Фр. Шопена щодо його роботи на посаді 
професора та керівника композиторського відділу академії. На цьому 
свідоцтві – резолюція американського консульства в Польщі щодо на-
вчального характеру цієї академії. Серед цих матеріалів – Програма Ве-
ликого музичного фестивалю до 25-річчя Українського національного 
об’єднання Канади (1957 р.), в якому брав участь А. Рудницький. Про-
грама надає повний склад комітету з проведення ювілею з їх світлина-
ми, привітання.

Серед матеріалів про Рудницького – стаття Д. Раковецького (1938 р.) 
про створення музичних фільмів В. Авраменка “Наталка Полтавка” та 
“Запорожець за Дунаєм”, останній – за участю подружжя Рудницьких. 
Низка матеріалів, що висвітлює творчий шлях диригента та композито-
ра: стаття О. Кошиця, про хор “Кобзар” В. Вергема, “Пісні про Україну” 
(1945 р.), видання його творів, його виступ на концерті Центрального 
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комітету руських канадців (1946 р.), стаття щодо прем’єри опери “Анна 
Ярославна” (1969 р.); статті з ювілейних творчих вечорів майстра, про-
грамки та статті з пропам’ятних концертів А. Рудницького 1976 р. та 
1986 р.; остання стаття містить фотографії виступу синів митця та ін.

До ІV розділу були віднесені матеріали щодо синів подружжя Руд-
ницьких – Романа та Доріана: інтерв’ю зі старшим сином, повідомлен-
ня про їх концерти (англ. мовою) та дві програми концертів за участю 
Романа Рудницького.

Незважаючи на невелику спадщину подружжя митців Рудницьких, 
інформаційне наповнення її сприяє більш поглибленому вивченню їх-
нього життя та творчості, що має велике культурологічне значення, 
допомагає дослідженню цілісної картини українського історичного та 
культурного простору, зв’язків української діаспори з Батьківщиною.
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The article outlines the major milestones of life and work of the Rudnytsky 
family. There are characterized archival documents that form a personal fond of 
famous opera singer Maria Sokil-Rudnytska and composer Antin Rudnytsky.
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