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Осмислення феноменів мистецтва в їх глибинних зв’язках із 

історичним поступом культури через виявлення «проростання» колишнього в 

теперішньому і в інтенціях передбачення майбутнього є відповідним 

актуальному розвитку гуманітарного знання, в якому домінує 

міждисциплінарний, і більше - метаконцепційний підхід. Засвідчений у 

працях видатних культурологів і філософів, що переймалися вирішенням 

проблеми сутності музики, він дозволяє вийти за межі раціонально- 

дискурсивного обґрунтування і наблизитися до пізнання Абсолюту, який 

лежить за межами людської свідомості, проте відчувається в якості 

необхідного виправдання земного буття.

Водночас чималою виявляється і роль особистості в історично 

визначеному просторі, адже, за словами Й. Хейзінги, «культура 

народжується саме в особистості і в ній зберігає своє «здоров’я». Обличчя 

французької музики епохи романтизму в її «парадному портреті» музично- 

театральних жанрів виразно окреслюється постатями Дж. Меєрбера і 

Ж. Ф. Галеві, аналіз творчості яких надто мало представлений у 

вітчизняному музикознавстві, що не відповідає світовому рівню мистецьких 

звершень зазначених композиторів.
Окреслення шляхів вирішення цієї складної і відповідальної задачі 

спостерігається у представленому дослідженні Шан Юна. Ракурс розгляду 

теми, заявленої у назві як «Містеріальні аспекти «великої» французької
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опери та їх відтворення у творчості Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві», 

знаходиться у смисловому полі віднаходження духовно-релігійних джерел 

професійної світської музики Європи, що характеризує сучасну дослідницьку 

стратегію одеської школи історичного музикознавства. У загальній 

спрямованості на осмислення взаємодії релігійного і світського Шан Юн 

виявляє власний акцент, визначаючи історично закономірні «цикли» 

розвитку музичного театру через присутність якостей містерії як утворення 

давнього і позачасового, що забезпечує включеність мистецтва через жанр у 

ритуаліку сакрального простору.

Автор дисертації ретельно аналізує бібліографію за темою дослідження 

(праці О. Енської, Ю. Кремльова, О. Новосьолової, В. Осіпової, 

К. Розеншильда, І. Солертинського, А. Хохловкіної, М. Черкашиної, 

S. Hibberd, Van Gilles та ін.) і переконує, що своєю масштабністю охоплення 

образу світу французька опера епохи романтизму завдячує містерії, 

переважно у її середньовічній християнській смислообразності. Прихованість 

і трансцендентна «всеосяжність» смислів містерії спонукає митців до синтезу 

жанрових показників, що розглядається в роботі у термінологічному полі 

«еклектики».

Шан Юн послідовно вибудовує концепцію єдності духовних джерел 

французької опери Нового часу: від «ліричної трагедії» Ж.-Б. Люллі до 

репрезентативності «великої» опери романтиків. Доречним в обґрунтуванні 

виявлення релігійних настанов у світських виставах є спостереження щодо 

візантійського духовного театру, котрий являє собою самостійну форму 

середньовічної ритуальної практики. У її вивченні дослідник доводить 

значущість акустичних (ширше — музичних) якостей, яка перевищувала 

ефектність театральної дії і тим самим прокладала шлях майбутньому 

оперному жанру. Спадкоємність культури Франції від галліканської церкви 

забезпечила збереження зв’язків із візантійськими духовно-театральними 

моделями.
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Шан Юн велику увагу приділяє простеженню еволюції французького 

оперного театру. Наскрізною лінію при цьому виступає містеріальність як 

смислоформа високої духовності. Дослідник неодноразово наголошує, що 

розвиток опери Франції від XVII до XIX ст. спирається на духовно-етичні 

установки християнства, похідні від трансцендентних ідей містерій Візантії і 
Західної Європи.

У цьому історичному русі «велика» французька опера романтизму 

виявляється найвиразнішою і «результуючою» моделлю Містерії Нового 

часу, підготовленою художніми відкриттями «ліричної трагедії» в її 

натхненності релігійними пориваннями.

Хоча у темі дисертації наголошено загальні аспекти історичного 

музикознавства, Шан Юн побіжно торкається і питань, пов’язаних із 

вокальним виконавством, що виглядає цілком закономірним з урахуванням 

фахової підготовки автора дослідження як академічного вокаліста.

У дослідженні Шан Юна дотримується пропорція двох розділів, із яких 

перший є історично узагальнюючим («Історичні шляхи розвитку 

французького музичного театру в XVII - першій половині XIX століття в 

руслі матеріальної традиції), а другий - аналітично конкретизуючим 

(«Поетика «великої» французької опери в контексті містеріальних ідей 

західноєвропейського романтизму»).

Перший розділ дисертації складається з трьох підрозділів, у яких 

послідовно відтворюється еволюційний шлях музичного театру Франції, що 

став передумовою кристалізації жанру «великої» опери. Дослідник 

вибудовує оповідь на основі діахронного принципу, але передує йому 

виявлення містеріальної генези європейського оперного театру як 

унікального явища. Показується вплив містерії як на театр взагалі, так і 

конкретніше на оперу. Цікавою і перспективною видається думка про 

впливовість масштабів містерії на театр і образотворче мистецтво Франції у 

їх взаємозбагаченні.
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Після міркувань на тему «містерія і опера», закономірно увага 

зосереджується на «ліричній трагедії», в якій виявляються духовні 

настанови. Шан Юн підкреслює, що абсолютна монархія базувалася на 

традиціях галліканської церкви, що зумовили сприйняття образу світського 

правителя в ореолі божественного сяйва, персоніфікованого у «Короля- 

Сонце». Одночасно ліричній трагедії притаманний і історичний підхід, 

розвиток якого веде до виникнення «великої» опери. За словами дослідника 

«Лірична трагедія, подібно до свого містеріального прообразу і настанов 

класицистсько-барокової культури, що тяжіли до алегорій-символів і мали 

суттєвий вплив на її поетику, завжди зорієнтована на міфологічну тематику 

або на міфопоетичну інтерпретацію історії, що в результаті виявляє не тільки 

пафос протистояння в ній сакрального і профанного, обов’язку і особистого, 

але й її вселенсько-метафізичний вимір» [с. 50 тексту дисертації].

Наступна епоха Просвітництва відходить від поетики «ліричної 

трагедії», проте контакти музичного театру Франції з містеріальною 

традицією в її духовній спрямованості зберігаються, сприяючи появі «опери 

порятунку». В узагальненні історичних підходів до трактування опери у 

XVIII ст. І Пан Юн зупиняється на прикладах творчості Ж.-Ф. Рамо, 

композиторів часу Великої французької революції 1789 р. і Г. Спонтіні у 

представництві «наполеонівського ампіру», що дозволяє дійти до думки про 

відображеність ідейно-смислових (героїчний пафос, глибина релігійних 

почуттів) та образних (заснованість на міфах, біблійних легендах, 

агіографічних переказах) характеристик ліричної трагедії на оперному жанрі 

XIX ст. у Франції.
Другий розділ дисертації складається з трьох підрозділів і має 

переважно аналітичний характер. У полі зору дослідника знаходиться 

«велика» французька опера. Простеживши духовно-історичні стимули п 

формування, співвіднесені з вираженням містеріальності, Шан Юн 

зосереджується на аналізі оперної творчості Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві.
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Йдеться про такі твори, як «Гугеноти» і «Африканка» Дж. Меєрбера, «Дочка 

кардинала» Ж. Ф. Галеві. Зроблені аналізи характеризуються глибиною і 

ретельним опрацюванням елементів, у яких виражено показники 

містеріальності, що засвідчує оригінальність мислення автора дисертації. 

Вибір творів для аналізу очікуваний, це - репертуарні зразки, в яких виразно 

простежуються риси індивідуального стилю майстрів. Як відомо, «Гугеноти» 

позначили театральний тріумф Дж. Меєрбера, а «Африканка» стала 

масштабним підсумком його оперної діяльності. Втім, на думку рецензента, 

текст дисертації могли б прикрасити аналітичні нариси опер Дж. Меєрбера 

«Роберт-диявол», у якому відбулася перша авторська спроба опанування 

жанру «великої опери», і «Пророк», сама назва якого вказує на домінантність 

духовно-релігійної проблематики, в якій чинне місце має прояв 

містеріальності.

Вищенаведені спостереження переконують у думці про досягнення 

мети роботи - виявлення містеріальних «виходів» у типології «великої» 

французької опери на прикладі музичного театру Дж. Меєрбера і 

Ж. Ф. Галеві. Позитивне враження справляє масштабність бачення проблеми 

дослідження, що показує дійсну інтелектуально-емоційну включеність автора 

дисертації в атмосферу матеріальної всеохоплюваності.

Ґрунтовність дисертації, її інформаційно-смислова насиченість 

спонукає до уточнення і роз’яснення деяких моментів:

Перше питання стосується уточнення трактування поняття 

містеріальності у дослідженні: у тексті вона співвідноситься і з жанровою 

типологією, і з історичною моделлю духовного вираження шляхом 

мистецького синтезу, і з такими семантичними утвореннями, як 

«церковність», «релігійність». У чому власне виявляється специфіка 

містеріальності у «великій» французькій опері?
Друге питання продиктоване інтересом до Вашого бачення теми з 

позиції виконавського досвіду: як впливає містеріальний фактор на вокальні 
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партії головних героїв опер Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві?

1, нарешті, по-третє, якими Ви бачите перспективи подальшого 

розвитку вирішуваної у дослідженні проблематики?

Надані питання в жодному разі не ставлять під сумнів обґрунтованість 

запропонованого концепційного рішення. Дисертаційне дослідження ПІан 

Юна оригінальне, містить низку цікавих і нових спостережень, переконливо 

вибудовує концепцію містеріальності у «великій» опері Франції XIX ст. на 

прикладі театру Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві. Матеріал дисертації може 

стати основою для посібника, корисного для всіх музикантів, які цікавляться 

питаннями історії музики.

Сукупність теоретичної та аналітичної апробованості заявлених 

завдань дисертації, повнота проведених узагальнень у висновках, 

різноманітність і унікальність аналізованого матеріалу дозволяють 

констатувати, що підготовлена праця є серйозним дослідженням, яке 

відповідає вимогам МОН України, що висуваються до досліджень 

відповідного класу. Автор дисертації «Містеріальні аспекти «великої» 

французької опери та їх відтворення у творчості Дж. Меєрбера та 

Ж. Ф. Галеві» Шан Юн заслуговує на присудження йому вченого ступеня 

кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво.
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