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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію 

Олександри Андріївни Овсяннікової-Трель  

««Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен в 

сучасному музичному мистецтві» на здобуття наукового ступеня доктора 

мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. 

 

Тема дисертації з очевидністю свідчить про масштабність, 

багатогранність, серйозність проблематики, належні для досліджень 

докторського рівня. Актуальність роботи визначається, по-перше, 

надзвичайною необхідністю узагальнюючих досліджень композиторської та 

музично-виконавської практики сьогодення; по-друге – гостротою проблеми 

конфлікту і взаємозв’язку «нового» і «старого», «простого» і «складного» в 

сучасному мистецтві; по-третє – потребою в розробці  науково обґрунтованої 

герменевтики, естетичних орієнтирів, необхідних музикантам-виконавцям і 

критикам-публіцистам для інтерпретації творів сучасних композиторів.  

Робота О. Овсяннікової-Трель заслуговує високої методологічної 

оцінки. Пріоритетна роль відведена системному підходу, який зазначено у 

назві дисертації. Велику користь приніс системно-функціональний метод 

теоретичного осмислення музики композиторів напрямку «нової простоти». 

Він найбільшою мірою виявив свої достоїнства в аналізі музики до 

кінофільмів. Менш послідовне навантаження отримав системно-структурний 

метод аналізу, хоча у певних ракурсах вивчення предмету його не можна було 

уникнути. Послідовно і результативно Олександра Андріївна користується 

історичним методом, як у розгляді музичних явищ, так і у аналізі смислового 

становлення наукових понять. В аналізі стилів, технік композиції, 

семантичних властивостей, наукових положень, композиторських поглядів 

систематично вживається метод компаративного аналізу. Ясно 

простежується культурологічний підхід, який дозволив виявити чинники 

генезису нових естетичних ідей та стильових тенденцій в сучасній музиці.  
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Структура дослідження. Дисертація О. Овсяннікової-Трель являє 

собою монументальну працю, форму і зміст якої нелегко охопити в цілому і 

неможливо оцінити в усіх деталях. На 410 сторінках представлено дуже 

багато достойних уваги фактів, критичних оцінок, естетичних, музично-

теоретичних, історико-культурологічних суджень.  

Побудова дисертаційного тексту є логічною, хоча і не стандартною. 

Логіка тексту нагадує природний процес утворення кристалів, коли 

поступово, шляхом аглютинації (тобто злипання мікрочастинок насиченого 

розчину) поступово формується симетрична форма кристалу. Функцію 

насиченого розчину в дисертації Овсяннікової-Трель набуває рясна 

фактологічна інформація та величезна кількість висловлень композиторів, 

критиків, вчених, які введені в текст у вигляді цитувань або переказів. Усе це 

обертається і нарощується навколо центрального поняття, яким слугує вираз 

«нова простота». Цікаво, але не просто слідкувати за подібним процесом 

кристалізації теоретичної концепції. У численних варіаціях і дериваціях 

чиїхось співпадаючих за смислом, або подібних, або суперечливих суджень 

часом втрачається стежка власної авторської думки. І тоді читачеві 

приходиться вертатися назад, знову провіряти своє розуміння висхідних 

позитивних тверджень Олександри Андріївни. Щоправда, терплячий читач 

натрапляє на оазиси чисто авторських пояснень того чи іншого теоретичного 

положення. Врешті решт, у висновках до всієї дисертації перед ним постає в 

формально завершеному вигляді кристал наукової концепції Овсяннікової-

Трель. В центрі концепції сяє з різних боків обґрунтоване і системно 

осмислене визначення жанрово-стильового феномену «нової простоти».  

У вступі та у авторефераті коректно визначено об’єкт, предмет і 

наукові завдання роботи. Одразу підтвердимо успішність рішення усіх 

поставлених завдань. Погодимося також з авторським визначенням наукової 

новизни роботи. Воно дійсно полягає в тому, що «…вперше в українському 

музикознавстві предметом спеціального дослідження стало явище «нової 

простоти» в сучасному музичному мистецтві, репрезентоване в системній 
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цілісності. Результати дослідження вперше в українській науці 

систематизують та поглиблюють уявлення про «нову простоту» як феномен 

сучасного музичного мистецтва, розширюють методологічні засади 

сучасного музикознавства». Краще не скажеш. 

Головні положення і найбільш цінні результати дослідження.   

Дисертація здійснює важливе наукове відкриття. Йдеться про відкриття 

нового напрямку музикознавчих досліджень, який полягає у вивченні якостей 

новизни та складності творів сучасної музики. Запропонована у дисертації 

пані Олександри інтерпретація поняття «нова простота» дає початок дуже 

необхідній сьогодні дискусії щодо фундаментальних, поширених і водночас 

багатозначних категорій музикознавства: новизни і старовини, простоти і 

складності, зрозумілості і незрозумілості, історичного прогресу і регресу, 

техніки компонування і поетики, музичної мови і семантики.  

Дисертантка знайшла чудовий привід для занурення в таку багатомірну 

проблематику. Маємо на увазі коло музичних творів, яке фахівці звичайно 

номінують за допомогою виразу «нова простота». Звичайно, що пані 

Олександра могла одразу проігнорувати цей словесний вираз як умовний, 

розпливчастий, з певного погляду саморекламний, а головне – сумнівний в 

теоретичному відношенні. Чимало подібних стихійних номінацій вештається 

у публіцистичній та науковій літературі, педагогічному ужитку. Однак, 

дисертантка обрала відповідальний шлях апологетики виразу «нова 

простота». Вона прийняла гіпотезу про реальне існування відповідного 

феномену і доклала вражаючих зусиль для того, щоб довести: «є така партія!» 

в царині сучасної музики.  

Шляхом громіздкого, але результативного аналізу висловлень 

композиторів і музикознавців пані Олександрі вдалося довести наявність 

тенденції певної групи музикантів до відмови від естетичних установок, 

мовних норм, образної семантики і прийомів композиторської техніки, що 

були притаманні найбільш впливовим представникам авангардизму. Доказ 

цього положення здійснено не прямим шляхом, яким могла би стати індукція 
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від конкретних творів до узагальнення їх властивостей. Олександра пішла 

шляхом опосередкованого обґрунтування наукової легітимності виразу «нова 

простота». Вона ефективно використала можливості методу дедукції, 

здійсненої в рамках положень естетики, історії музики, теорії форми і стилю. 

Було показано, що дана тенденція рельєфно, навіть інколи більш 

категорично, ніж у музичних творах, позначилася, за словами авторки, «у 

формах надзвичайно ємного вербального композиторського дискурсу та 

музикознавчих рефлексій», тобто в літературних маніфестаціях композиторів, 

інтерв’ю, анотаціях, критичних статтях та інших жанрах музичної 

публіцистики. Отже, феномен, що був досліджений в дисертації – це не 

тільки сучасна музика, а й величезна купа висловлень про неї. Найбільшу 

довіру Олександри Андріївни завоювали висловлення композиторів про себе 

і свою музику. Аналіз таких висловлень справедливо осмислюється як 

особливість дослідницького методу в окремому підрозділі роботи 

(«Авторське композиторське слово як передумова музикознавчого 

моделювання теоретичної концепції «нової простоти»»). Судження  

дисертантки щодо цього методу викликають спеціальний інтерес.  

Далі, авторці вдалося довести, що досліджуване коло музичних творів в 

якомусь відношенні (якщо не в одному, то в іншому) має ті або інші ознаки 

новизни і простоти. З цього слідує, що вираз «нова простота» має право на 

існування. Властивості «новизни» і «простоти» дійсно достойні слугувати 

критеріями наукових оцінок музики в цілому і, зокрема, музичних творів 

кінця минулого та початку нашого століття. Ці поняття є необхідними також у 

справі вивчення естетичної свідомості, художнього менталітету їх творців.  

Цілком позитивним результатом дослідження вважаємо розгортання на 

сторінках монографії гострої теоретичної дискусії щодо змісту понять 

новизни і старовини, простоти і складності, щодо процесу історичного 

розвитку музичної мови і генезису персональних композиторських стилів. Не 

всі думки дисертантки з цього приводу отримали остаточне формулювання і 
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підтвердження на сторінках монографії, однак усі достойні стати предметом 

уваги музикознавців, стимулом до подальшого обговорення і розвитку. 

Не можна не відзначити гігантську роботу дисертантки з літературними 

джерелами, список яких налічує 623 позиції. Серед осмислених і 

обговорених авторкою праць є півсотні іншомовних, з якими дуже корисно 

познайомитися українським музикознавцям. Пані Олександра проявила дуже 

поважливе відношення до поглядів своїх співбесідників. Часом вона приділяє 

увагу навіть самим дрібним нюансам смислу їх висловлень. Водночас у 

власних узагальненнях вона нерідко виходить на метамузикознавчий рівень 

відбиття проблеми, хоча рідко акцентує такі дорогоцінні моменти. 

Важливі результати отримані дисертанткою в третьому розділі роботи в 

дослідженні стильового напрямку «нової простоти» у «міжпарадигмальному 

стильовому полі» музики ХХ-ХХІ сторіч, а також у загадковому «контексті  

стильової парадигматики сучасності». На жаль, у висновках до третього 

розділу роботи немає очікуваних узагальнень щодо взаємних відношень між 

«новою простотою» і авангардизмом, мінімалізмом, неоромантизмом, 

неокласицизмом, неофольклоризмом та постмодернізмом (такий понятійний 

рядок є, звичайно, не дуже коректним, бо перелічені поняття мають різні 

логічні підстави та рівневі позиції). Втім, чіткість розуміння «нової 

простоти» може бути значно посилена при умові встановлення споріднених 

та відмінних властивостей між цим феноменом та кожним з перелічених 

явищ, помічених у музиці наших часів. Переконливим засобом демонстрації 

компаративних результатів могла би стати, наприклад, така матриця: 

вертикальний вимір – стильові парадигми, горизонтальний – параметри 

аналізу стильових парадигм, а зміст комірок – позначка щодо збігу 

властивостей, їх варіативності або відмінності.  

Дозволимо собі проявити суб’єктивність і визнаємо найкращим 

розділом роботи  той, що присвячено дослідженню «семантичної функції 

музики «нової простоти» в кіномистецтві». Це дуже цікавий, новий і 

необхідний для розкриття авторської концепції розділ. По-перше, він 
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компенсує нечисленність звичайних для музикознавчих досліджень звернень 

до нотних ілюстрацій, що слугують об’єктивним підкріпленням до 

авторських суджень. В  п’ятому розділі нотні прикладі також відсутні. Однак 

це не заважає ясно розуміти предмет обговорення і позитивно сприйняти 

висловлені характеристики музично-кінематографічних творів «нової 

простоти». На щастя, Інтернет дозволяє нам у потрібний момент звернутися 

до таких синтетичних медіа-текстів і долучитися до «найновішого» методу 

слухового аналізу музики в контексті зі словом, акторськими діями та іншими 

засобами кіномистецтва. По-друге, в розділі можна знайти не тільки вдалі 

формулювання відомих положень щодо музики у кіномистецтві, але й нові 

теоретичні думки з цього приводу, які заслуговують розробки та практичного 

впровадження. По-третє, матеріал цього розділу переконливо свідчить про те, 

що художньо-виразні засоби, типові для напрямку «нової простоти», знайшли 

найбільш ефективне «смислотворче» застосування саме в жанрі синтетичного 

мистецтва артхаус-кінематографії .  

Окремі зауваження і запитання. Більшість наведених далі зауважень 

стосується проблем понятійного оформлення положень концепції. Вони не 

мають руйнівного спрямування, а націлені на можливе вдосконалення 

інструментарію дослідження, бо останнє має чудові перспективи. 

1. У четвертому розділі дисертації пані Олександра нарешті повела 

довго очікувану розмову до поняття простоти. Назва підрозділу категорично 

фіксує багатозначність цього терміну: «Змістовний комплекс поняття 

простоти у визначені художньо-естетичних засад музичного мистецтва». В 

підрозділі наводяться дуже вірні, доречні положення. Однак, все ж таки, 

бракує чіткої відповіді на неминуче запитання: що таке «стара простота» 

музики, або просто простота музики? Водночас виникає і запитання щодо 

складності музики. Ці два терміни звичайно розуміють як діалектичну пару. 

Причому, обидва поняття є релятивними характеристиками: музичне явище 

(або його сторона чи властивість) може бути простим чи складним не 

абсолютно, а тільки у відношенні до певних точок відліку. Більш того, у 
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різних наукових галузях прийнято уявляти простоту і складність як 

властивості, що можуть бути виміряні.  

Подібні уявлення мають чільне місце і в мистецтвознавстві.  Скажімо, в 

галузі інформаційній естетиці розроблялися методи вимірювання рівня 

простоти/складності музичного тексту (зокрема, для цього використовувалися 

формули  Дж. Біркгофа (Birkhoff), К. Шеннона (Shannon) та ін. засоби). 

Амбітні претензії діячів інформаційної естетики на відкриття універсальних 

кількісних законів мистецтва були піддані справедливій критиці. Однак, 

зазначені методи є ефективними на своєму рівні рішення завдань наукового 

пізнання мистецтва. Як дисертантка оцінює перспективу залучення точних 

методів вимірювання складності/простоти музичних текстів у справі 

вивчення феномену «нової простоти»?       

2. Поняття «нова простота» отримує в ході дослідження різні пояснення 

і визначення. В тому числі цей феномен характеризується як тенденція до 

«спрощення музичної мови, простоти музичного вираження і  прагнення до 

його відкритості для слухача». Такі характеристики залишають запитання. 

По-перше чи не є «спрощення музичної мови» тим самим, що і 

прагнення «простоти музичного вираження»?  

По-друге, що стоїть за висловом «спрощення музичної мови» «на 

противагу європейському музичному авангарду середини XX століття»? 

Можливо йдеться про зміну мови, перехід з складної музичної мови на більш 

просту? Але як порівнювати музичні мови різних напрямків авангардизму та 

традиціоналізму, різних національних культур, різних історичних періодів за 

критерієм простоти? Імовірно для таких порівнянь не можна обійтись без 

універсальної теоретичної моделі музичної мови.  

По-третє, пані Олександра вважає, що спрощення музичної мови надає 

«можливості відновлення її комунікативних можливостей» (с. 33). 

Зауважимо, що спрощення мови не завжди веде до підвищення 

комунікативних можливостей мовлення. Все залежить від контексту і 

прагматики мовлення. Коли потрібно пояснити дітям механізм репродукції 
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живих істот, спрощення мови (зокрема лексики і синтаксису) може 

покращити комунікацію. Однак у дискусії з професорами біології аналогічна 

тенденція гарантовано приведе до погіршення комунікації. Здається, що мова, 

успішність комунікації і зрозумілість семантики мовлення не знаходяться у 

прямій взаємозалежності.  

3. В роботі неодноразово наголошується, що «нова простота» не 

означає всебічного, суцільного спрощення музичного тексту та смислу 

творів. Олександра Андріївна часто підкреслює слушну думку про те, що 

простота музики напрямку «нової простоти», що спостерігається в якомусь 

одному відношенні, сполучається зі складністю в іншому відношенні. 

Очевидно, що це так. Бо всі твори мистецтва, якщо розглядати їх в різних 

ракурсах і оцінювати різні їх формальні та змістовні властивості, 

характеризуються певною мірою складності, або – що те ж саме – певною 

мірою простоти. Отже, вираз «нова простота» в суто теоретичному дискурсі 

може бути замінений без жодної втрати смислу на вираз «нова складність». 

Чи не міркувала пані Олександра про можливість найменування 

досліджуваної стильової тенденції за допомогою позначення якоїсь іншої, 

більш показової для даного феномену властивості? 

4. Приводом для наступного зауваження послужило таке висловлення: 

«…простота звукового образу того єдиного виявляється оманливою, бо в ній 

виявляються прихованими складні механізми числового розрахунку музичної 

конструкції, які не поступаються в раціонально-технологічному плані 

серійній техніці…». Що таке «оманлива простота», і як вона залежить від 

властивостей композиторської техніки та образного смислу творів 

досліджуваного творчого напрямку? Для пояснення цього запитання 

наведемо приклад. Мелодії, які стародавня електронно-цифрова машина 

«Урал» виробляла на основі програми Рудольфа Заріпова, були дуже 

простими, навіть примітивними до бридкості. Але при цьому алгоритм їх 

генерації був дуже хитромудрим. Він використовував складний для технічної 
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реалізації імовірнісний алгоритм моделювання висотно-ритмічної структури. 

Чи значить це, що простота мелодій Заріпова була оманливою?  

Або уявимо собі інший приклад: конкретний музичний твір 

скомпоновано у простій двочастинній формі, в якій використовується 

складний контрапункт, який є технічно простим для виконавця, але 

складним (мало зрозумілим) за властивостями музичної мови. Подібні 

випадки трапляються в житті на кожному кроці. Скажімо, коли китайський 

піаніст намагається виконати фугу П. Хіндеміта. Якщо ж об’єктом вивчення є 

музичний стиль (стильова тенденція, індивідуальна манера), то завдання 

оцінки такого явища з боку міри простоти/складності стає ще більш 

проблематичним. Окрім цього потрібно визнати, що музичний твір може 

справити подвійне вражання і викликати суперечливу оцінку, уявитися 

водночас і простим, і складним. Як справитися з цією проблемою при 

визначенні ознак реальної та «оманливої» простоти та складності? 

5. Користуючись словами М. Тараканова, Олександра Андріївна дає 

типову образно-семантичну характеристику музики «нової простоти»: 

«корінні, «вічні» проблеми будь-якого мистецтва – проникнення в глибини 

людської психіки, моральні шукання особистості, пошуки нової краси в 

одухотворених звучаннях, визначення місця людини в людському гуртожитку 

і сучасному світі з його кричущими протиріччями». Дані образно-смислові 

характеристики дисертантка впевнено відносить до музики, що репрезентує 

напрямок «нової простоти» (с. 17). Але вони навряд чи можуть слугувати 

релевантними ознаками цього стильового конгломерату. Вважаємо, що 

зазначені властивості з таким самим, чи більшим правом мають бути 

віднесені до музики О. Мессіана, Л. Беріо, С.  Барбера, Г. Свиридова, 

Р. Щедрина, А. Шнітке та інших композиторів тої історичної доби. Чи можна 

взагалі знайти вербальні характеристики образного змісту музики 

композиторів «нової простоти», які б надійно маркірували цей феномен? 

6. У перших розділах дисертації домінує справедлива думка про те, що 

«нова простота» - це напрямок творчості, що «виявляє принципову 



 10 

відсутність стильової гомогенності, яка дозволяла б визначати його як 

окремий стильовий шар музичного мистецтва». Однак, дещо всупереч цьому, 

на завершення роботи «нова простота» характеризується як «якісно новий  

феномен сучасного музичного мистецтва – симбіотичний музичний стиль». 

Це оригінальна, імовірно небезпідставна, однак слабо підготовлена 

характеристика. Симбіоз звичайно трактується як співіснування (часто 

взаємно корисне) організмів, що належать різним біологічним видам 

(співіснування людини і кишкових бактерій, композиторів-авангардистів і 

благодійних фондів підтримки сучасного мистецтва тощо). Не бачимо підстав 

вважати «…пристосування різних елементів музичної мови один до 

одного…» чимось особливим, подібним до симбіозу. Сама музична мова є 

результатом природного процесу пристосування звукових елементів та їх 

властивостей один до одного. Якщо йдеться про поєднання елементів різних 

стилів, то таке явище прийнято назвати полістилістикою, або стильовим 

синтезом. Було би доречно окремо пояснити сенс залучення поняття симбіозу 

до описання музики «нової простоти».  

7. Бажано пояснити також декілька лексичних елементів тексту, що 

образовані за допомогою приставки «пост-» і «мета-», а саме: «посткультурна 

парадигма останньої третини ХХ століття» (буквально цей вираз означає 

«післякульурна парадигма») та «метакультурна парадигма сьогодення» 

(буквально – те ж саме, «післякультурна парадигма», тільки грецькою 

мовою). В чому смисл і в чому полягає різниця цих по суті однакових 

виразів? Нарешті – що таке «метакультурна свідомість композитора»? Це 

свідомість, що залишається після того, як композитор втрачає культуру, або 

це якась містична «надкультурна свідомість»?  

8. Музикознавець Тамара Лєвая зазначена в тексті як Ліва. Навряд чи 

варто перекладати на українську мову російські та інші іноземні прізвища. 

Або, якщо вже так, то Сильвестрова маємо називати Лісовим, Мартинова – 

Березневським, Корндорфа – Зерносільским і т. д.  
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Практичне значення дисертації полягає у можливості застосування 

положень роботи у творчій та дослідницькій діяльності музикантів-

виконавців, у викладанні навчальних курсів композиції, історії музики, теорії 

інструментального виконавства, аналізу музичних творів. 

На основі аналізу тексту дисертаційної роботи та автореферату, 

знайомства з публікаціями автора, ми приходимо до наступного висновку: 

дисертація О. А. Овсяннікової-Трель «Нова простота» як системний 

жанрово-стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві» на здобуття 

наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – 

музичне мистецтво є завершеним, цілком самостійним, актуальним, 

інноваційним, теоретично обґрунтованим і практично корисним 

дослідженням. Воно відкриває новий і важливий для українського 

музикознавства напрямок досліджень сучасної музики. Висновки автора 

характеризуються достовірністю та новизною. Дисертантка проявила широкі 

знання літератури і творів музичного мистецтва, фундаментальну теоретичну 

підготовку, розвинуті аналітичні уміння, високий творчий потенціал. Вона 

заслуговує присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 

17.00.03 «Музичне мистецтво». 
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