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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Французький музичний театр 

першої половини XIX століття – одна з яскравих сторінок в історії 

європейської опери, представлених іменами Дж. Меєрбера, Ж. Ф. Галеві та 

інших авторів. Їх творчість, що репрезентує типологію так званої «великої» 

французької опери, і нині активно затребувана як в театрально-сценічній, так 

і в вокально-педагогічній практиці. «Християнсько-містеріальний 

континуум» (В. Осіпова) становить одну з визначальних якостей 

європейського музичного театру Нового часу, в тому числі й французького. 

Поетика «великої» французької опери в руслі втілення в ній духовно-

містеріальної традиції, що простежується в музичному театрі Франції аж до 

ХХ ст., дотепер не стала предметом фундаментальних наукових досліджень в 

українському музикознавстві, що й зумовлює актуальність теми 

представленої роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі теорії музики та композиції Одеської 

національної музичної академії імені А. В. Нежданової і відповідає темі № 10 

«Теорія жанру в музикознавстві та її методичні інтенції у сучасному 

науковому знанні» перспективного тематичного плану науково-

дослідницької діяльності Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової на 2016–2021 роки.  

Мета роботи – виявити містеріальні «виходи» в типології «великої» 

французької опери на прикладі музичного театру Дж. Меєрбера та 

Ж. Ф. Галеві. 

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких 

дослідницьких завдань: 

- узагальнити бібліографію про містеріальну ґенезу європейського 

музичного театру; 

 - виявити специфіку еволюційних шляхів розвитку французької опери 

XVII–XVIII століть; 

- проаналізувати культурно-історичні передумови формування 

«великої» французької опери в першій половині XIX століття в руслі 

духовно-містеріальної традиції західноєвропейського романтизму; 

- узагальнити відомості про творчий шлях і духовно-естетичні позиції 

діяльності Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві в контексті французького 

романтизму; 

- виявити містеріальну складову музичного театру Дж. Меєрбера і 

Ж. Ф. Галеві в річищі духовних шукань західноєвропейського романтизму та 

його християнської компоненти. 

Матеріал дослідження – опери Дж. Меєрбера («Гугеноти», 

«Африканка»), Ж. Ф. Галеві («Дочка кардинала»), а також дослідні 

узагальнення про жанрово-стильову та духовно-смислову специфіку оперної 

спадщини Ж. Б. Люллі, Ж. Ф. Рамо, Г. Спонтіні, що сукупно виявляють 
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містеріальну парадигматику французької опери XVII–XIX століть і, зокрема, 

жанру «великої» французької опери. 

Об’єкт роботи – французький музичний театр. 

Предмет роботи – містеріальна складова поетики «великої» 

французької опери середини XIX століття. 

Методологічна основа роботи спирається на загальнонаукові та 

спеціальні методи, серед яких суттєвими є інтонаційно-стилістичний, 

успадкований від Б. Асаф’єва та його послідовників, історико-

культурологічний, жанрово-стильовий, біографічний, аналітико-

музикознавчий в їх комплексному застосуванні, що в сукупності дозволяє 

дослідити  як поетику жанру «великої» французької опери та її містеріальної 

складової, так і динаміку її еволюції. 

Теоретична база дослідження ґрунтується на наукових працях з таких 

напрямків: 

- духовно-смислові та жанрово-стильові настанови європейської опери 

минулого і сучасності (Б. Асаф’єв, Н. Бекетова, Б. Горович, Г. Калошина, 

Л. Кирилліна, Г. Кречмар, Г. Маркезі, О. Маркова, Р. Роллан, О. Рощенко, 

М. Сабініна, О. Самойленко, В. Ферман, Г. Хохловкіна, М. Черкашина, 

А. Gerhard);  

- літургійно-містеріальна ґенеза європейського музичного театру 

(С. Алєєва, Є. Іоффе, К. Ісупов, Г. Калошина, Л. Кирилліна, В. Колязін, 

Г. Кречмар, Ю. Куранова, Т. Ліванова, А. Макарова, В. Максимов, 

О. Маркова, В. Медушевський, К. Мірзоян, О. Михайлова, П. Михаліцин, 

М. Мугінштейн, О. Муравська, І. Некрасова, В. Осіпова, Г. Предоляк, 

Г. Тараєва, О. Cargill); 

- історія французького музичного театру XVII–XVIII століть у річищі 

духовно-естетичних настанов бароко та класицизму  (С. Артамонов, 

Б. Асаф’єв, В. Бійо, Є. Браудо, В. Брянцева, Г. Буличова, В. Даньшина, 

А. Денисов, В. Жаркова, В. Конен, Т. Ліванова, І. Некрасова, В. Осіпова, 

К. Розеншильд, Р. Роллан, Є. Рубаха, М. Сидоренко, В. Ферман, Newman 

Joyse Enith Watkins); 

-  історичні шляхи розвитку французького романтизму та його 

християнських настанов (В. Азарова, А. Анікст, О. Батуріна, О. Бейнарович, 

І. Власенко, В. Жирмунський, С. Зенкін, А. Карельський, О. Козаренко, 

В. Конен, О. Михайленко, І. Зінків, Т. Літвінова, Н. Маньковська, 

В. Мільчина, О. Муравська, Б. Реїзов, О.Тарасова, В. Турчин, Ф. Федоров); 

- поетика французької «великої» опери та творча діяльність її 

репрезентантів, в тому числі Дж. Меєрбера та Ж. Ф. Галеві (Г. Берліоз, 

Т. Букіна, Б. Гнидь, Б. Горовіч, М. Давидова, О. Енська, О. Жесткова, 

А. Кенігсберг, В. Ковін, Ю. Кремльов, К. Лайх-Галан, Ф. Ліст, 

Є. Новосьолова, С. Петухова, О. Сакало, О. Cєров, І. Соллертинський, 

О. Стахевич, І. Ремезов, І. Сорокіна, В. Ферман, Є. Фінкельштейн, Р. Харчук, 

Г. Хохловкіна, М. Черкашина, В. Шейко, П. Юхвідін, О. Bara, J. F. Fulcher, 

А. Gerhard, D. Hallmann, S. Hibberd, K. Pendle, Jordan Ruth); 
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Наукова новизна роботи визначена такими позиціями: 

вперше: 

- узагальнено містеріальну складову «великої» французької опери; 

- підсумовано еволюційні шляхи розвитку французького музичного 

театру XVII–XIX століть і його духовно-смислові показники, що сягають 

традицій середньовічної містерії та її візантійських витоків; 

- уведено в музикознавчий обіг матеріали про творчу діяльність 

репрезентантів «великої» французької опери Ж. Ф. Галеві та Дж. Меєрбера; 

- обґрунтовано феномен стильової еклектики в творчості названих 

авторів. 

Подальший розвиток отримали: 

- узагальнення про духовну специфіку французького романтизму; 

- обґрунтування жанрово-стильової еволюції музичного театру 

Дж. Меєрбера та Ж. Ф. Галеві. 

Практична цінність роботи полягає в можливості використання її 

матеріалів у курсах «Історія зарубіжної музики», «Історія музичного театру», 

«Оперна драматургія», а також в класі сольного співу. 

 Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на 

засіданнях кафедр теорії музики та композиції, теоретичної та прикладної 

культурології ОНМА імені А. В. Нежданової. Матеріали дослідження 

апробовані у виступах автора на таких конференціях (всього 8): «Музичне 

мистецтво: Захід – Схід. До 105-річчя Одеської консерваторії» (Одеса, 30 

листопада – 02 грудня 2018 р.); «Герменевтика в науках про дух» (Харків, 

21–22 березня 2019 р.); «Трансформація музичної освіти: культура та 

сучасність» (Одеса, 30 квітня – 02 травня 2019 р.); «Захід – Схід: культура і 

мистецтво» (Одеса, 25–26 вересня 2019 р.); «Трансформація музичної освіти і 

культури: традиція і сучасність» (Одеса, 30 квітня – 02 травня 2020 р.); «Захід 

– Схід: культура і сучасність» (Одеса, 26–27 вересня 2020 р.); Conferința 

Științifică Internațională Învățământul Artistic – Dimensiuni Culturale (Chişinău, 

23 aprilie 2021); «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та 

сучасність» (Одеса, 03–06 травня 2021 р.). 

 Публікації. Основні ідеї дисертації викладені у чотирьох одноосібних 

публікаціях, з яких три – у спеціалізованих фахових виданнях, затверджених 

ДАК МОН України; одна – в періодичному науковому іноземному фаховому 

виданні (Австрія). 

Структура роботи. Робота складається з анотацій, вступу, двох 

розділів, що включають шість підрозділів, висновків, списку використаної 

літератури та додатків. Обсяг основного тексту дисертації – 168 сторінок. 

Список використаної літератури містить 304 позиції.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовані актуальність теми, визначені об’єкт, предмет 

та методи дослідження, сформульовані мета й завдання, розкрита наукова 
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новизна, теоретичне та практичне значення дисертації, наведені дані про 

апробацію, публікації, структуру та обсяг роботи. 

РОЗДІЛ 1 «ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ФРАНЦУЗЬКОГО 

МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ В XVII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ 

В РУСЛІ МІСТЕРІАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ» складається з трьох підрозділів, 

що висвітлюють основні вектори музикознавчого та мистецтвознавчого 

дослідження духовної ґенези музичного театру Європи, відтворення її 

настанов в історичних шляхах розвитку французької опери Нового часу. 

 У підрозділі 1.1. «Містеріальна ґенеза музичного театру Європи» 

відзначається, що типологія містерії націлена на пріоритетну роль ідеї 

Божественного світопорядку, в рамках якого Небесне і Земне, горішнє й 

долішнє, священне і профанне були нероздільними. Витоки власне 

християнської містерії вкорінені в культурі Візантії з показовою для неї  

сакралізацією всіх рівнів буття людини – від повсякденного до 

репрезентативно-імперського.  

 Ґенезу містерії більшість візантологів вбачають і в літургійній 

антифонній практиці, і у феномені «панігірій» (грецьк. «ігрищ»), що  

проводилися в Візантії під час великих релігійних свят. Витоки названого 

жанру співвідносяться і з драматичними гоміліями, які в свою чергу 

вплинули на формування візантійських драм для читання, а також на 

інтелектуальний театр. Останній представляв собою презентацію духовно-

творчої діяльності інтелектуальної еліти імперії ромеїв, що безпосередньо 

передбачала академічні зібрання гуманістів епохи Ренесансу, а пізніше 

європейську салонну культуру. Особливий вплив різноманітні форми 

містеріальних дійств мали на придворний церемоніал, що визначався як 

«театр влади». 

Зазначена традиція вплинула також на придворний побут європейських 

монархій наступних епох. Одне з чільних місць тут належить Франції, 

абсолютизм якої, так само як і культово-релігійні настанови галльської 

(галліканської) церкви, генетично й історично пов’язані з імперією ромеїв. 

Містерія в цьому регіоні була домінуючим жанром аж до XVI століття, 

позаяк концентрувала в собі ключові якості «священних вистав» великої 

форми, а також стимулювала розвиток релігійної драми наступних епох, в 

тому числі й у творчості представників театру французького класицизму. 

«Родові» якості містерії, до яких відносять і орієнтацію на релігійну 

тематику, і багатоярусність драматургії, і включеність у християнську 

ритуаліку, і апелювання до її вербально-музичних символів, і тяжіння до 

видовищності та ефектних постановчих прийомів, спрямованих на духовно-

соборне єднання-перетворення виконавців і глядачів як запоруки 

встановлення або підтримки світового порядку-гармонії, – все це в 

сукупності визначає домінуючу роль містерії в духовній «картині світу» 

середньовіччя та її істотний вплив на європейську культуру наступних епох. 

Тема «містерія і опера» становить один із суттєвих аспектів сучасного 

мистецтвознавства, актуалізованих в музикознавстві лише в останні 
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десятиліття. Опера з моменту зародження завжди так чи інакше несла в собі 

«модус містеріальності», виступаючи частиною еволюції духовно-

міфологічного театру Стародавнього Світу, що в подальші епохи 

поновлювався або у варіанті давньогрецької трагедії, або у середньовічній 

містерії, або у варіантах опери XVII–XIX століть, або в поліжанрових творах 

нової містерії ХХ–XXI століть, але завжди зі збереженням своїх основних 

родових ознак. 

Підрозділ 1.2. «Духовні передумови виникнення і становлення 

французьскої ліричної трагедії (Ж. Б. Люллі)» висвітлює жанрово-стильові 

та духовно-естетичні чинники формування музичного театру 

абсолютистської Франції.  

Протистояння раціонального та ірраціонального принципів мислення в 

світосприйнятті «фундаментально теологічного» (за П. Шоню) XVII століття 

знайшло відображення в стильовій своєрідності його культури, втіленій в 

типології бароко і класицизму. Їх оригінальний сплав яскраво демонструє 

мистецьке життя Франції цього періоду, що несе на собі відбиток історично 

неповторного «французького шляху» і «старого порядку» в соціальних 

реаліях Західної Європи Нового часу. 

Французька придворна культура втілювала тезу-імператив про 

сакральну роль короля і його оточення у житті держави, а також «утримання 

Космосу на тлі історії» (М. Бунакова), що багато в чому визначило духовно-

етичний і містеріальний підтекст як класицистських трагедій і релігійних 

драм П. Корнеля і Ж. Расіна, так і поетику ліричних трагедій Ж. Б. Люллі. 

Масштабність зразків класичної трагедії, що включала п’ять актів, 

доповнювалася духовно-етичною глибиною її ідеї і символічного змісту, в 

межах якого умовний історизм вступав у взаємодію із сакральними 

настановами міфопоетичних першоджерел. З моменту свого виникнення і 

відповідно до свого термінологічного визначення французька опера була 

пов’язана з драматичним театром, в тому числі із трагедією, а також з її 

містеріальною компонентою. 

Лірична трагедія Ж. Б. Люллі – грандіозна п’ятиактна композиція з 

алегоричним Прологом і апофеозом, ефектно оформленими хоровими і 

балетними сценами і більш високою (у порівнянні з італійською оперою) 

значущістю речитативу, генетично висхідного до традицій афектованої 

декламації французької акторської школи, яка була похідною від ритуально-

величного пафосу культової практики. Французька оперна аріозність, 

сформована під впливом «придворної» арії, і розгорнуті балетні 

дивертисменти сягали сакральних настанов придворної культури 

французького абсолютизму і християнської ритуальної практики, виявляючи 

не тільки специфіку французького музичного театру, але й його містеріальні 

основи. 

 Підрозділ 1.3. «Жанрово-стильові та духовно-естетичні основи 

музичного театру Франції XVIII – початку XIX століття» висвітлює 
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інформацію щодо подальших етапів еволюції французької опери та її 

жанрово-стильових настанов.  

 Французький музичний театр XVIII століття, з одного боку, виявляє 

творчі та естетичні пошуки епохи, пов’язаної з новими художніми 

концепціями, з іншого – демонструє очевидний зв’язок з глибинними 

духовними традиціями культури і музики Франції попередньої доби. 

 В цьому сенсі показовою виступає творча постать Ж. Ф. Рамо, якому в 

непростий час скепсису, сатири і жорсткої критики щодо жанрових традицій 

ліричної трагедії, її кризи в умовах нових культурно-історичних реалій 

вдалося не просто зберегти даний жанр та його духовно-містеріальну 

сутність, але й виконати функцію завершувача вікового періоду її розвитку. 

Водночас блискучі зразки ліричної трагедії і споріднених з нею жанрів в 

творчості Ж. Ф. Рамо передбачили поетику французького музичного театру 

рубежу XVIII–XIX століть. 

 Незважаючи на тяжіння «опери порятунку» до реалістичних сюжетів з 

характерною соціально-політичною загостреністю подання ідеї 

тираноборства, її зразки також виявляють характерну для даного жанру 

містеріальну ґенезу, хоча і трансформовану в дусі етики-естетики 

Просвітництва і показових для нього ідей самопожертви, вищої 

справедливості, просвітницько-повчального тонусу їх репрезентації і 

паралелей між «ідеєю порятунку» і концепцією «Божественної 

справедливості».  

Зв’язок «ампірної» за стильовими ознаками «Весталки» Г. Спонтіні та 

інших його оперних опусів з поетикою ліричної трагедії Ж. Б. Люллі та її 

містеріальним підґрунтям відчутний у використанні методу «алюзії», 

відповідно до якого головні персонажі творів мають аналогії з видатними 

історичними діячами, в тому числі з особистістю Наполеона – першого 

імператора Франції. Мали місце також інші історичні та біблійні паралелі, 

ґенеза яких виявляє духовно-смислову символіку французького музичного 

театру. 

У Висновках до Розділу 1 зазначено, що поетика містерії, сформована 

на релігійних засадах візантійської культури та успадкована духовним 

театром західноєвропейського середньовіччя, є точкою відліку, початком 

історії театру Нового часу, а також оперного жанру. Апелювання до 

міфологічних, духовно-релігійних сюжетів, орієнтація на етичні якості героїв 

містеріальних дійств одвічно корегували шляхи розвитку оперного мистецтва 

і виконавства, виявляючи не тільки його метаморфози в історичних реаліях 

європейської культури XVII–XIX ст., але й його «духовні константи», 

генетично висхідні до релігійних настанов візантійської культури.  

Обґрунтовано, що тематика французького класицистського театру в 

його драматичному і музичному проявах невіддільні від духовних ідей XVII–

XVIII століть, які живили також французький абсолютизм. Останній 

спирався на антропологічне бачення людини як мікрокосму Бога та Всесвіту.  
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Виявлено, що ідейно-смислова та образна концепція п’ятиактної 

ліричної трагедії базувалася на перероблених міфологічних або історико-

легендарних сюжетах, що акцентували показову для класицизму героїко-

патетичну тематику та християнські чесноти. Всі ці якості безпосередньо 

передували формуванню поетико-інтонаційних та духовно-містеріальних 

складових жанрових канонів «опери порятунку», музичного театру епохи 

«Наполеонівського ампіру», а також «великої» французької опери XIX 

століття. 

РОЗДІЛ 2 «ПОЕТИКА “ВЕЛИКОЇ” ФРАНЦУЗЬКОЇ ОПЕРИ В 

КОНТЕКСТІ МІСТЕРІАЛЬНИХ ІДЕЙ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО 

РОМАНТИЗМУ» складається з трьох підрозділів, зосереджених на 

висвітленні питань щодо духовно-релігійних настанов європейської культури 

і музики зазначеного періоду, а також містеріальної парадигматики 

французької «великої» опери. 

Підрозділ 2.1. «Духовно-історичні стимули формування “великої” 

французької опери у першій половині XIX століття» звернений до 

узагальнень християнських настанов західноєвропейського романтизму, в 

тому числі в його французькій іпостасі.  

Духовно-релігійний пафос світосприйняття романтичної епохи, що 

функціонально зближував релігію та мистецтво, знайшов відбиття у 

французькій «великій» опері, класика якої зосереджена в творах Ж. Ф. Галеві 

та Дж. Меєрбера. Їх музично-театральні опуси унікальним чином поєднали в 

собі і надбання французького історизму із властивим йому етичним нахилом, 

і суттєвий інтерес до релігійних протистоянь минулого у прагненні до 

Істини, і духовні шукання романтизму.  

Відроджуючи сакральні ідеали середньовіччя, романтизм став 

своєрідною формою фіксації «гарячої спраги вічності», «туги за Богом», 

об’єднаних у світосприйнятті романтика «почуттям присутності 

нескінченного, Божественного в усьому кінцевому» (В. Жирмунський). Ідеї 

про «нове християнство», «нову релігійність» що долають конфесійні 

бар’єри, стають засобом піднесення, одухотворення та планетарно-

містеріального  єднання соціуму. Більшість представників французької 

історичної школи, солідаризуючись з Гегелем, розглядають історію як 

єдиний, закономірний процес саморозвитку духу, органічний синтез 

індивідуально-особистісного і вселенського, що охоплює і Космос Буття і 

людську історію. 

До середини XIX століття під терміном «велика опера» у Франції 

малися на увазі зразки власне оперного жанру, тобто повністю проспівані 

(без розмовних діалогів), сценічно інтерпретовані саме в Королівській 

академії музики. Зрілі опуси класиків «великої» опери, створені у творчому 

тандемі зі Е. Скрібом, представляють собою п’ятиактну композицію, зовні 

схожу з французькою ліричною трагедією. Духовно-смисловий «нерв» 

сюжетів опер Ж. Ф. Галеві та Дж. Меєрбера визначений не тільки 

непростими історичними ситуаціями, що в них відтворені, але й передусім 
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грандіозними релігійними конфліктами. Домінування ідеї духовно-

релігійного протистояння, що корегує розвиток сценічної дії у «великій» 

опері, визначає поведінкові моделі та характеристики її героїв (вірність, 

любов, готовність до самопожертви, «обстоювання віри»), співвідносні не 

тільки з конкретними історичними особистостями, але й з біблійними 

аналогами. 

«Велика» французька опера являла собою оригінальне видовище, яке 

вражало глядача-слухача, з одного боку, тяжінням до історичної 

достовірності. З іншого боку, ця історична конкретика, що підкріплювалася 

великою кількістю масових сцен, які іноді передбачали дефіляцію понад 

двохсот статистів, кінноти і т. д., взаємодіяла із зазначеною духовною 

концепцією подібних творів, визначальною метою якої була не розвага, а 

духовно-етична просвіта сучасників, співвідносна також із завданнями 

містеріального театру. 

Це зумовлює особливу роль хорових сцен, які зазвичай займають у 

«великій» опері близько половини твору. При цьому значна їх частина була 

пов’язана або зі сценами молитов, або з релігійним конфліктом протиборчих 

сторін. До останніх також залучалися сцени змови, клятви вірності, 

коронації, одруження, ритуальні виходи монарших осіб тощо, пов’язаних 

знову-таки з ідеєю служіння сакральним ідеям і цінностям.  

«Велика» опера також відзначена революційними перетвореннями у 

сфері сольного виконавства, що сприяло не тільки появі нового типу героїв, а 

й формуванню інтонаційно-виконавського амплуа драматичного тенора і 

сопрано. При цьому стиль опер Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві формувався на 

перетині традицій італійського bel canto, французької оперної практики і 

мистецтва вокальної декламації попередніх століть, визначаючи тим самим 

жанрову і стильову еклектику творчості її репрезентантів. 

Зазначена в назві і меті представленої дисертації містеріальна складова, 

обумовлює необхідність конкретизації специфіки аналізу опер Дж. Меєрбера 

і Ж. Ф. Галеві з метою виявлення в них цієї компоненти. Остання передбачає 

дослідження: 

- жанрової специфіки опер названих авторів з подальшим виявленням 

їх тяжіння до жанрового симбіозу-синтезу, еклектики, показових і для 

поетики містерії; 

- сюжетно-смислової концепції зразків великої французької опери в їх 

співвіднесенні з традиціями містеріального театру середньовіччя, що тяжів 

не тільки до особливого типу видовищності, але й виконував духовну 

дидактико-просвітницьку функцію; 

- масштабів вистави та особливостей драматургії опер Дж. Меєрбера і 

Ж. Ф. Галеві в їх стосунку до містеріальних акцій середньовіччя; 

- жанрово-стильової та інтонаційної специфіки музичної мови 

«великих» французьких опер в їх орієнтації на запам’ятовування духовно-

сакральних «знаків» культово-ритуальної практики та її компонент. 
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Підрозділ 2.2. «Музичний театр Дж. Меєрбера та його духовно-

містеріальна парадигма (“Гугеноти”, “Африканка”)» узагальнює 

інформацію щодо поетики оперної творчості Дж. Меєрбера та її духовних 

настанов. Встановлено, що життєві умови його біографії сприяли тому, що 

композитор, подібно Ф. Лісту, став «громадянином Європи», який творчо 

сприйняв різноманітні національні прояви її культури і музики. У випадку 

Дж. Меєрбера йдеться про органічний синтез німецької, італійської та 

французької якостей, що формувався на основі жанрових переваг 

композитора, орієнтованих на сферу музичного театру і духовної музики. 

Святість сімейних устоїв, показова для найближчого родинного 

оточення Дж. Меєрбера, духовні традиції членів його сім’ї знайшли 

відображення і в його творчості, що дало підстави співвіднести деякі 

образно-смислові та змістовні аспекти його опер з традиціями німецького 

бідермаєра. Це істотно проявилося у в поетиці його «великих» опер, тематика 

яких апелює до родинних цінностей, образу матері та «ідилічного топосу». 

Бідермаєрівська компонента музичного театру Дж. Меєрбера виявляє 

також його глибинні сакральні традиції, пов’язані не тільки з духовними 

пошуками європейської культури епохи Реставрації, але й з їх східно-

християнською ґенезою. В більш ширшому тлумаченні бідермаєр, згідно з 

концепцією О. Муравської, є одним із стильових проявів «патріархально-

ортодоксального типу культури», ґенеза якої сходить саме до візантійської 

духовно-творчої практики, в тому числі й містеріальної.  

Зрілий паризький період діяльності Дж. Меєрбера знаменує собою не 

тільки кристалізацію типологічних ознак «великої» опери, а й свідчить про 

еволюцію творчості композитора від героїчної опери в бік опери ліричної. 

Звертання в творах Дж. Меєрбера до масштабних релігійних конфліктів 

різних епох та їх трагіко-драматичного висвітлення обумовлює апелювання 

автора до яскравих образних антиномій (любов – смерть; жіноче – чоловіче; 

війна – мир, життя; агресія – смирення, молитва тощо). Останні виявляють не 

тільки християнський підтекст оперного оповідання і його символічну 

фіксацію, але й містеріально-моралізуючий контекст, такий істотний для 

поетики романтизму і бідермаєра. 

Представлене коло образних антиномій «великої» опери, знаходить 

відображення в її жанрово-стильовому «лексиконі». У числі його 

найважливіших складових виділяємо сфери «церковної», «військової», 

«застільної» музики, інтонаційно-жанрову специфіку «маршів, 

маніфестацій», балет при домінуючий ролі першої (церковної) традиції, що 

певною мірою сакралізує інші. 

«Гугеноти» Е. Скріба – Дж. Меєрбера за гостротою подання конфлікту 

між почуттями і обов’язком в його духовному розумінні генетично походять 

від класицистської традиції французького музичного театру. Одночасно, 

названа опера демонструє показову для культури романтизму зміну 

співвідношення особистого і загального, відповідно до якої любов не тільки 

вступає в єдиноборство з обов’язком, а й уводиться в систему найвищих 
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духовних цінностей і, водночас, стає шляхом до духовного сходження і 

Преображення. 

Сюжетна сторона опери орієнтована на історичні події XVI століття, 

трактовані не так з позицій достовірного відтворення минулого, як зі 

спрямованістю на розкриття пафосу служіння високій релігійній ідеї і 

самовідданій силі любові, що духовно об’єднують людську спільноту та 

стоять значно вище конфесійних чвар. Підтвердженням сказаного виступає 

введення протестантського хоралу «Ein feste Burg» в якості провідного 

лейтмотиву опери. 

Музично-інтонаційна сторона «Гугенотів» характеризується 

різноманітністю стилістичних витоків, серед яких істотними виявилися 

традиції італійського bel canto, французької музичної декламації, а також 

німецького симфонізму і поліфонічної техніки. Ця стильова еклектика 

оцінюється не тільки як показова якість творчості Дж. Меєрбера, а й 

французького музичного театру в цілому. 

Сюжетною основою «Африканки» Дж. Меєрбера послужили події, 

пов’язані із знаменитим мореплавцем Васко да Гамою та його експедиціями, 

оспіваними свого часу Луїсом де Камоенсом. Традиції «великої» опери та її 

містеріальних настанов тут відчутні насамперед у використанні масштабної 

п’ятиактної композиційно-драматургічної схеми, в наявності масових 

хорових сцен, балету. Із названою жанровою сферою «Африканку» зближує 

суттєва роль в її сюжеті численних протиставлень у вигляді опозицій 

«європейського» і «позаєвропейського», християнства (католицтво) та 

язичництва (браміни), Заходу і Сходу, світу мрій героїв та реальності, що 

виявляється як у яскравих масових сценах, так і у особистісному суперництві 

головних героїв (Васко – Нелюско, Інес – Селіка). Представлені антитези 

набувають, таким чином, географічної широти та просторовості, а у фіналі 

опери – позачасовості, оскільки «час драми» як останнього зіткнення 

антагоністичних сторін змінюється видінням-осяянням Вічності. 

Разом з тим, передбачення в даному творі жанрово-драматургічних 

показників ліричної опери визначає питому вагу в ньому сольних і дуетних 

сцен, які виявляють різноманітні ракурси-аспекти індивідуальної музичної і 

образно-смислової характеристики героїв.  

У підрозділі 2.3. «“Дочка кардинала” Ж. Ф. Галеві в річищі 

відтворення жанрового канону “великої” французької опери» 

узагальнено матеріали щодо естетичних настанов творчості Ж. Ф. Галеві, чия 

діяльність розвивалася в дусі романтичного універсалізму і мала велике 

значення для подальшого розвитку французької культури. Універсалізм 

особистості Ж. Ф. Галеві зреалізувався не тільки в його літературних опусах, 

а й в операх, що узагальнили вузлові події світової історії і духовні запити 

сучасності. Опера «Дочка кардинала» відобразила гостроту національного і 

релігійного конфлікту між юдеями і християнами, доповненого також 

історичним базисом опери, орієнтованим на події епохи Вселенського собору 

в Констанці (1414–1418 рр.), що вирішував питання про єдність 
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християнської церкви і знищення гуситського руху. Об’єднуючою ланкою 

зазначених протилежних таборів можна вважати любов Леопольда 

(християнина) та Рахілі (юдейки), що долає усі перешкоди, заборони і табу і, 

разом з тим, приречена на загибель в світі релігійного фанатизму і ворожнечі.  

Містеріальний смисловий аспект «Дочки кардинала» простежується не 

тільки на рівні національно-релігійного протистояння, а й у старозавітних 

сюжетних алюзіях, орієнтованих на відмінності християнського та 

юдейського духовного світосприйняття, в тому числі в розумінні сутності 

батьківства. Християнській ідеї пошуку компромісу і миру в релігійному 

конфлікті (кардинал де Броньї) протистоїть юдейська позиція (Єлеазар), 

відповідно до якої тільки в акті жертвопринесення власної дитини він (юдей) 

може остаточно утвердитися у своєму батьківстві. 

Узагальнені жанрово-інтонаційні характеристики провідного 

національно-релігійного конфлікту «Дочки кардиналу» виявляються 

зосередженими, з одного боку, на типології гімну «Te Deum», з іншого – на 

музично-ритуальній специфіці єврейської пасхальної традиції. Інтонаційна 

сторона опери Ж. Ф. Галеві характеризується еклектичною різноманітністю 

стилістичних витоків, серед яких найбільш істотними виявилися традиції 

італійського bel canto, французької музичної декламації та єврейської 

ритуально-богослужбової музики.  

У Висновках до Розділу 2 зазначається, що поетика «великої» 

французької опери орієнтована на видовищний п’ятиактний спектакль, 

фабула якого пов’язана з драматичними соціально-політичними 

катаклізмами європейської історії, інтерпретованими в дусі французького 

історизму та властивого йому методу алюзій. Одночасно жанровий канон 

«великої» опери генетично пов’язаний з французькою містеріальною 

традицією. Вона проявляється в домінуючій ролі релігійного конфлікту, що 

визначає фабулу твору, характери, вчинки і поведінкові мотивації його 

героїв, апелювання до «інтонаційного словника» церковно-співочої традиції, 

і зумовлює спрямованість вистави на ідею соборного єднання-перетворення 

людської спільноти. 

Узагальнюючи містеріальні аспекти поетики «Гугенотів» 

Дж. Меєрбера, зазначимо, що жанрова специфіка твору характеризується 

очевидним тяжінням до симбіозу-синтезу епосу (історичного переказу), 

лірики і драми-трагедії, що виникає в тому числі і в очевидних антитезах 

земного і Небесного (фінал опери) початків, коли час драми змінюється 

Вічністю. 

Домінуюча роль релігійного конфлікту «Гугенотів», смисловий 

діапазон якого охоплює найширший спектр релігійної свідомості – від 

церковного фанатизму, неприйняття іновірців (тих самих християн) і їх 

фізичного знищення – до піднесеної молитви, Літанії, «видінь»-осяянь і 

одухотворення любові, що з’єднує представників різних християнських 

світів, – визначає духовно-містичний колорит усієї опери, дидактична місія 

якої зорієнтована в кінцевому підсумку не тільки на подолання релігійних 
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чвар, а й на духовне Преображення соціуму. Масштабність п’ятиактної 

композиції «великої» опери обумовлює показову для неї видовищність, що 

співвідноситься з містеріальною виставою середньовіччя і всеосяжністю її 

духовної ідеї. 

Жанрово-стильова та інтонаційна специфіка «Гугенотів» 

Дж. Меєрбера, що формувалася на перетині традицій романтизму і 

бідермаєра, орієнтована на оригінальний синтез німецької, італійської 

(мистецтво bel canto) і французької музично-історичних традицій з 

домінуючою роллю церковно-співочої практики. «Знаками» культово-

ритуальної традиції стають як цитата протестантського хоралу «Ein feste 

Burg», так і численні хори-молитви, «видіння», войовничі пісні гугенотів, 

духовні «клятви» католиків, «виходи» королеви Маргарити та ін., що 

виявляють у сукупності містеріальний підтекст твору. 

Жанрова специфіка «Африканки» Дж. Меєрбера демонструє синтез 

жанрового канону «великої» опери і передбачення поетики французької 

ліричної опери. При цьому антиномії Земного і Небесного (фінал опери) 

початків, часу й Вічності доповнені в «Африканці» духовно-культурними 

антитезами Сходу (Африка, Індія) та європейського Заходу. 

За наявності релігійного конфлікту, що розвивається у всесвітніх 

координатах антиномій «язичництво – християнство», «Схід – Захід», в 

«Африканці» базовий духовний сенс виявляється також зосередженим на 

особистій драмі головних героїв. Здатність любити і, одночасно, 

великодушно відпустити свого коханого (всупереч традиційному 

протистоянню героїв «любовного трикутника»), готовність до самопожертви, 

милосердя, співчуття також виявляє духовний підтекст вчинків і мотивацій 

головних героїв, життя, мрії, пошуки і духовне переродження яких 

здійснюються в містеріальних координатах земного часу і Вічності. 

Інтонаційно-образний лад «Африканки» також багато в чому визначено 

значною роллю в опері «ідилічного топосу» і «пасторальної» жанрової 

сфери, що виявляє її співвіднесеність з містеріально-літургійними 

першоджерелами європейського музичного театру. 

Підсумовуючи аналітичні спостереження щодо містеріальної складової 

«Дочки кардинала» Ж. Ф. Галеві, зазначимо, що дана опера є синтезом 

історичного переказу та особистої драми. Сюжетна сторона опери 

зорієнтована на історичні події XV століття, трактовані не стільки з позицій 

достовірного відтворення минулого, скільки зі спрямованістю на розкриття 

пафосу служіння кожної зі сторін високій духовній ідеї, відображеній в 

національно-релігійному протистоянні юдеїв і християн. Позначений 

конфлікт посилений особистою драмою героїв (Рахіль, Леопольд), що 

належать до протилежних таборів і прагнуть подолати релігійні чвари. 

Трагізм даного протистояння доповнений пафосом ідеї старозавітної 

«помсти», що втілюється в образі Єлеазара. Мученицька смерть героя і його 

дочки, алюзивно співвідносна з біблійними джерелами, визначає морально-

етичну спрямованість вистави. 
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Музична сторона опери Ж. Ф. Галеві характеризується різноманітністю 

стилістичних витоків, серед яких істотними є традиції італійського bel canto, 

французької музичної декламації, єврейської ритуально-богослужбової 

музики. Узагальнені характеристики протиборчих сторін релігійного 

конфлікту виявляються «знаково» зосередженими, з одного боку, на 

типології гімну «Te Deum», з іншого – на музично-ритуальній специфіці 

єврейської пасхальної традиції.  

 

 

 

ВИСНОВКИ 

Здійснене дослідження дозволяє прийти до тих узагальнень, які 

відповідають меті дисертації та вказують на головні результати роботи. 

Християнська містерія як утілення «онтологічного таїнства», 

Божественного світопорядку, єдності Земного та Небесного, профанного і 

священного, являє собою не тільки базовий жанр духовного театру 

середньовіччя, але й показову якість християнської культури як такої. Ґенеза 

містерії сягає культури Візантії, визначаючи як її типологічні якості, так і їх 

вплив на процеси сакралізації візантійського «театру влади» та інших 

соціально-історичних і художніх сфер буття «імперії ромеїв» (панігірії, 

літургійні драми-містерії, придворний церемоніал, драматичні гомілії, 

візантійські драми для читання, інтелектуальний театр та ін.). 

Типологічні ознаки містерії, що формувалися та тлі ритуально-

літургічних засад візантійської культури та її вербально-музичних символів, 

тяжіли до релігійної тематики, уславлення християнських чеснот, 

видовищності, хронотопічної масштабності дії, що були спрямовані на 

духовно-соборне єднання соціуму відповідно до настанов про світовий 

порядок-гармонію в її східно-християнському тлумаченні. Успадкований 

пізніше культурою західноєвропейського Середньовіччя, зазначений «модус 

містеріальності» заклав підвалини для розвитку європейського драматичного 

і музичного театру Нового часу. 

Духовні константи названої традиції стали фундаментом і для 

музичного театру Франції XVII – початку XIX століття. П’ятиактна лірична 

трагедія Ж. Б. Люллі, подібно до свого містеріального «прообразу» і 

настанов класицистсько-барокової культури, орієнтована на міфологічну 

тематику або на міфопоетичну інтерпретацію історії, що в кінцевому 

підсумку виявляє не тільки пафос протистояння в ній сакрального і 

профанного, обов’язку і особистого, але й її вселенсько-метафізичний вимір. 

Даний жанр являє собою масштабне видовище, що має еклектичну природу. 

Лірична трагедія, подібно до містерії, репрезентувала оригінальний синтез-

сплав різноманітних жанрів – елементів придворного французького балету, 

освяченого участю короля; Пасторалі; «придворної» арії, що генетично 

сягала культових традицій культури французького абсолютизму; комедії-

балету і опери-балету, в яких було задіяно велику кількість учасників. Суто 
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французькою рисою було й використання у подібній виставі прийомів 

вокальної декламації з чітким і виразним проголошенням тексту, що 

породжувала «драму на розспівуваному ораторському слові» (В. Брянцева), 

коріння якої сягає багатовікової практики французького духовного 

«красномовства», похідного від мистецтва візантійських гомілій. 

Позначені типологічні ознаки жанру ліричної трагедії склали питомий 

ґрунт і для інших жанрових «моделей», в тому числі для «опери порятунку» і 

французького музичного театру епохи «Наполеонівського ампіру». Їх 

поетика в свою чергу стала базисом і для «великої» французької опери 

першої половини XIX століття. 

Даний жанр являє собою п’ятиактний спектакль, масштаби якого 

значно перевищують інші різновиди музичного театру Європи. «Велика» 

французька опера передбачає участь значної кількості дійових осіб, 

включення грандіозних масових сцен, на основі яких формувався ефектний 

спектакль-видовище. Видовищність – характерна риса як французької 

містерії, так і похідного від неї музичного театру Франції наступних епох. 

Містеріальна якість визначає також загальну духовно-смислову і 

змістовну концепцію зразків «великої» опери. Сенс більшості з них 

зводиться до єдиного сюжету, у відповідно до якого герой, що перебуває в 

гармонії зі своїм оточенням, в певний час здійснює проступок, приводячи 

тим самим себе і навколишній світ до хаосу. Пошуки шляхів його подолання 

стають для нього джерелом духовного Преображення, що знаменує в 

кінцевому підсумку відкриття Вічності («видіння-осяяння» в фіналах опер).  

Подібного роду містеріальна фабула, доповнюється історичним тлом, 

що сконцентроване на грандіозних релігійних конфліктах минулого. Їх 

діапазон охоплює досить широкий спектр – від внутрішніх конфесійних чвар 

(католики та гугеноти в «Гугенотах» Дж. Меєрбера), національно-релігійних 

конфліктів (християни та юдеї в «Дочці кардинала» Ж. Ф. Галеві) аж до 

глобального протистояння Сходу і Заходу, язичництва та християнства 

(«Африканка» Дж. Меєрбера). 

Шлях до гармонізації антиномій «великої» французької опери її автори 

вбачають перш за все в любові, яка долає всі національні, релігійні та 

конфесійні перепони і стає, згідно зі специфікою романтичного духовного 

світосприйняття, джерелом відкриття Істини. Тим не менше, в історико-

драматичних реаліях розвитку дії «великої» опери цей шлях репрезентований 

як жертовно-мученицький, що виявляє значну роль в образах головних 

героїв саме християнських чеснот – смирення, всепрощення, жертовності, 

молитовності, стійкості віри тощо.  

Така інтерпретація формально історичного оповідання виявляється, з 

одного боку, співвідносною з дидактико-етичними позиціями французького 

історизму першої половини XIX століття та християнськими настановами 

культури цього періоду, узагальненими в стилістиці романтизму та 

бідермаєру. З іншого боку, вона апелює до методу алюзії, відповідно до 

якого сюжетні «повороти» оповідання у «великій» опері та долі її дійових 
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осіб виявляються співвідносними не тільки із знаними історичними 

особистостями минулого, але й з біблійними та агіографічними переказами. 

Так долі гугенотів, що гинуть в храмі, асоціюються з оповіданнями про 

духовний подвиг старозавітного Самсона. Конфлікт «батьківства» в «Дочці 

кардинала» Ж. Ф. Галеві є співвідносним із старозавітним переказом про 

Авраама та його жертвоприношення. 

Подібна смислова «поліфонічність» «великої» опери, похідна від 

«вселенської» спрямованості містерії, зумовлює її поліжанрову, еклектичну 

природу, яка базується на оригінальному синтезі історико-епічного 

оповідання та особистісної драми-трагедії головних героїв, що розгортається 

на тлі релігійного протистояння. Еклектична якість цього різновиду 

музичного театру Франції проявляється також у зверненні композиторів до 

різноманітного жанрового «лексикону», в якому виділяється «церковна»,  

«застільна», «військова» музика, «музика ходи, урочистих процесій», балет 

тощо при домінуючій ролі першої. Це стає очевидним в інтонаційній мові 

«Гугенотів» Дж. Меєрбера, де саме протестантський хорал «Ein feste Burg» 

виконує функцію єдиного лейтмотиву опери. В «Дочці кардинала» 

Ж. Ф. Галеві аналогічне смислове навантаження покладено на гімн «Te 

Deum», молитовні сцени, а також на відтворення епізодів юдейської 

пасхальної ритуаліки. Протиставлення католицької хоральності та 

язичницької екстатичної обрядовості займає суттєве місце в «Африканці» 

Дж. Меєрбера. 

 Відзначимо також, що еклектика становить провідну якість стилю 

репрезентантів «великої» французької опери – Дж. Меєрбера та Ж. Ф. Галеві, 

чия творчість формувалася на перетині поетики французького музичного 

театру і традицій італійського bel canto. В творчості Дж. Меєрбера цей синтез 

доповнювався причетністю автора також до німецької музично-історичної 

традиції. 

Насамкінець «велика» опера є яскравим зразком музичного театру 

першої половини XIX століття, який репрезентує не тільки специфіку 

музичного театру Франції в культурно-історичних реаліях Європи 

зазначеного періоду, але й оригінальне відтворення його духовно-

містеріальної ґенези, що становить «пам’ять жанру» та зумовлює його 

актуалізацію в музично-сценічних умовах сьогодення. 
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АНОТАЦІЇ 

 Шан Юн. Містеріальні аспекти “великої” французької опери та її 

відтворення в творчості Дж. Меєрбера та Ж. Ф. Галеві. – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. – Одеська 

національна музична академія імені А. В. Нежданової, Міністерство 

культури України, Одеса, 2021.  

 У дисертації розкривається значення містеріальної складової в поетиці 

«великої» французької опери, представленої творами Дж. Меєрбера 

(«Гугеноти», «Африканка») та Ж. Ф. Галеві («Дочка кардинала»). На основі 

узагальнення значного корпусу бібліографії щодо містеріальних настанов 

оперного жанру в європейській музиці розкривається своєрідність 

еволюційних шляхів музичного театру Франції від XVII до середини XIX 

століття.   

 В роботі зазначено, що поетика містерії, сформована на релігійних 

засадах візантійської культури та успадкована духовним театром 
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західноєвропейського середньовіччя, слугує точкою відліку, початком історії 

релігійного театру Нового часу, а також і оперного жанру, який протягом 

усієї своєї історії існування завжди ніс в собі «модус містеріальності» та його 

провідних жанрових ознак. Апелювання до міфологічних, духовно-

релігійних сюжетів, орієнтація на етичні якості героїв містеріальних дійств 

одвічно корегували шляхи розвитку оперного мистецтва і виконавства, 

виявляючи не тільки його метаморфози в історичних реаліях європейської 

культури XVII–XIX століть, але й його «духовні константи», генетично 

пов’язані з релігійними настановами візантійської культури.  

 Підкреслено, що зрілі опуси класиків «великої» французької опери, 

створені у творчому тандемі з Е. Скрібом, демонструють спільність 

композиційно-драматургічних прийомів. Всі вони представляють собою 

п’ятиактну композицію, зовні схожу з французькою ліричною трагедією 

Ж. Б. Люллі і Ж. Ф. Рамо. Одночасно, духовно-смисловий «нерв» драм і 

трагедій героїв опер Ж. Ф. Галеві і Дж. Меєрбера визначений не тільки 

непростими історичними ситуаціями, в яких вони опиняються, але й 

передусім грандіозними релігійними конфліктами, антитезами їх духовних 

переконань. Зазначене домінування ідеї духовно-релігійного протистояння, 

що корегує розвиток сценічної дії у «великій» французькій опері, багато в 

чому визначає поведінкові якості і характеристики її позитивних героїв 

(вірність, любов, готовність до самопожертви, «обстоювання віри»), 

співвідносні не тільки з конкретними історичними особистостями, але й з 

біблійним аналогами, які виявляють в кінцевому підсумку містеріальну 

ґенезу даного жанру. 

 Ключові слова: містерія, французька опера, лірична трагедія, «опера 

спасіння», «велика» французька опера, еклектика, французький історизм, 

романтизм, бідермаєр. 

 

Shang Yun. Mysterious aspects of the Grand French opera and its 

reproduction in the works of J. Meyerber and J. F. Galevi. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Art History in the specialty 17.00.03 – 

Musical Art. – Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music, Ministry of 

Culture and Information Policy of Ukraine, Odessa, 2021. 

 The dissertation reveals the significance of mysterious instructions in the 

poetics of the Grand French opera, represented by the works of J. Meyerber 

(«Huguenots», «African») and J. F. Galevi («Cardinal's Daughter»). Based on the 

generalization of a significant number of bibliography on the mysterious guidelines 

of the opera genre in European music, reveals the originality of the evolutionary 

paths of French musical theater from the XVII to the middle of the XIX century. 

 The dissertation states that the poetics of mystery, formed on the religious 

basis of Byzantine culture and inherited by the spiritual theater of the Western 

European Middle Ages, is ultimately the starting point, the beginning of the history 

of religious theater of modern times and opera genre, which throughout its history. 

otherwise it carried the «mode of mystery» and its leading genre features. Appeals 
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to mythological, spiritual and religious themes, focusing on the ethical qualities of 

the heroes of mystery have always corrected the development of opera and 

performance, revealing not only its metamorphoses in the historical realities of 

European culture of XVII–XIX centuries, but also its «spiritual constants», 

genetically ascending. to the religious precepts of Byzantine culture. 

 It is substantiated that the ideological-semantic and figurative concept of the 

five-act lyrical tragedy was based on reworked mythological or historical-

legendary plots, which accentuated the heroic-pathetic themes and Christian 

virtues indicative of high classicism. We remind you that the classicist tragedy in 

the work of P. Cornell coexisted with the hagiographic tragedies of the second half 

of the XVI–XVII centuries and their biblical counterparts. All these qualities 

immediately preceded the formation of further poetic-intonation, stage-production 

and spiritual-mysterious components of the genre canons of the «opera of 

salvation», the musical theater of the «Napoleonic Empire» and the Grand French 

opera of the XIX century. 

 It is noted that the poetics of the great French opera, the «classics» of which 

are presented in the operas of J. Meyerbeer and J. F. Galevi, focused on a 

spectacular five-act performance, the plot of which is associated with dramatic 

socio-political cataclysms of European history, in the spirit of the concept of 

French historicism and indicative of the method of allusions. At the same time, the 

genre canon of the Grand opera is genetically related to the French mystery 

tradition, which is manifested in the dominant role of religious conflict, which 

determines the plot of the work, characters, actions and behavioral motivations of 

its characters, appeal to the «intonation dictionary» of church singing tradition, 

determines the focus of the play on the idea of conciliar unity-transformation of 

human society. 

      Keywords: mystery, French opera, lyrical tragedy, «opera of salvation», Grand 

French opera, eclecticism, French historicism, romanticism, Biedermeier. 
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