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Современная музыка – это самая интересная  
из  когда-либо написанной музыки, и настоящий момент –  

самый волнующий в истории музыки. Так было всегда.
Игорь Стравинский

ВСТУП

Сучасна композиторська творчість представлена широкою палі-
трою жанрових і стильових концепцій, які втілюють найрізнома-
нітніші індивідуально- авторські інтерпретації європейських тра-
дицій музичного мистецтва. Це зумовило надзвичайну строкатість 
і щільність стильового ландшафту академічної музики, для якого  
з останньої третини ХХ століття симптоматичними стають тенден-
ція до спрощення музичної мови, простоти музичного вираження 
і прагнення до його відкритості для слухача, що набуває особливої   
актуальності для композиторської практики в умовах домінування 
академічного музичного авангарду як своєрідного мейнстріму євро-
пейського музичного мистецтва. Дана тенденція зумовила декла-
рацію ідей «нової простоти» у творчості західноєвропейських ком-
позиторів 1970-х років, визначила магістральний вектор розвитку 
композиторської творчості й за межами Західної Європи, оформи-
лася у кінцевому результаті у сталу стильову якість академічного 
музичного мистецтва другої половини минулого століття і не втра-
тила своєї актуальності й для сьогодення.

При цьому «нова простота» – як стильової маркер композитор-
ської творчості, що вказує на його естетичну, жанрову, музично- 
мовну і композиційно- технологічну специфіку, разом з цим набува-
ючи поняттєвої ваги в сучасному музикознавчому дискурсі, – до сих 
пір не отримала свого теоретичного обгрунтування та достатньо чіт-
кої дефініції. Цей факт можна пояснити тим, що дане явище музич-
ного мистецтва відзначене принциповою незавершеністю і відкри-
тістю новим композиторським рішенням. Але, як показує історична 
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практика, «нова простота», незважаючи на свою молодість у порів-
нянні з класичними музичними стилями ХХ століття, «накопичила» 
достатню кількість свідчень свого існування (у  формах музичного 
матеріалу, надзвичайно ємного вербального композиторського 
дискурсу, музикознавчих рефлексій та виконавської практики), які 
дозволяють здійснити спробу її теоретичного узагальнення з метою 
формування музикознавчої концепції цього феномена музичного 
мистецтва.

Актуальність даного дослідження можна визначити як вищео-
значеними, так і наступними причинами:

«Нова простота», що присутня в музикознавчих дослідженнях 
як поняття- репрезентант індивідуально- стильової специфіки твор-
чості низки сучасних комп озиторів (Х.-Ю. фон Бозе, К. Швайніц,  
А. Рим, А. Пярт, В. Мартинов, Г. Пелецис, О. Рабінович- Бараковський, 
Г. Канчелі, О. Кнайфель, В. Сильвестров, В. Польова, Дж. Тавенер,  
Х. Гурецький, М. Найман, Х. Абрахамсон та ін.) і окремих артефактів 
сучасного музичного мистецтва, не завжди виявляє чіткість своїх 
меж, які б дозволили констатувати характерні особливості того 
чи іншого індивідуально- композиторського стилю або окремого 
музичного твору. Як правило музикознавчі описи в даному випадку 
балансують на межі змістовно- смислового комплексу неороман-
тизму, мінімалізму і музики неакадемічної традиції, залишаючи за 
дужками власне специфіку «нової простоти». Це обумовлює необ-
хідність більш глибокого розмежування зазначених стильових сфер 
і виокремлення виразового комплексу «нової простоти» як само-
достатнього показника композиторської поетики, що визначає її 
художньо- естетичні, жанрово- стильові, комунікативні та музично- 
виконавські параметри, досягаючи автономії у стильовій царині 
сучасного музичного мистецтва.

Феномен «нової простоти» виявляє принципову відсутність 
стильової гомогенності, яка дозволяла б визначати його як окре-
мий стильовий шар музичного мистецтва: у музикознавчому дис-
курсі під «новою простотою» зазвичай розуміють конгломерат 
індивідуально- авторських композиторських інтерпретацій ідеї 
та способу музичного вираження (в  історичному витоку своєму  
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альтернативних «складній» авангардній музиці), що демонструє 
принцип мовно- стилістичної стратифікації композиторської твор-
чості, зумовленої історико- хронологічним, національно- культурним 
і соціо- культурним чинниками. У кожній окремій композиторській 
версії «простої» музики можна говорити про її «новий» вигляд  
і смисл, про ті нові композиційні форми втілення простоти в музиці, 
які визначають безмежність її семантичних проекцій в їх залежності 
від авторського музичного висловлювання. У зв’язку з цим вини-
кає необхідність, з одного боку, диференціації розмаїття способів 
музично- композиційної трансформації музичного вираження кон-
цепції «простоти» у творчості композиторів різних країн, різних 
поколінь і різних традицій музичного мистецтва (як  академічної, 
так і за її межами); з іншого – конкретизації музикознавчого осмис-
лення змістовно- смислового комплексу концептів «простота»  
і «складність» («новизна») в їх категоріальних значеннях (як філо-
софських, естетичних та етичних категорій) – як тих, що визна-
чили смислові інтенції композиторської творчості та магістральні 
жанрово- стильові тенденції музичного мистецтва останньої тре-
тини ХХ – перших десятиліть ХХІ століть.

Таким чином, проблематика пропонованого дослідження зна-
ходиться на перехресті декількох наукових дисциплін: музикознав-
ства, філософії, естетики та музичної естетики, культурології, мис-
тецької авторології. У зв’язку з чим виникає потреба уточнення 
термінологічного апарату дослідження – у виявленні історичних та 
теоретичних передумов дослідження феномену «нової простоти», 
актуальних методологічних чинників дослідження «нової про-
стоти» в сучасному музикознавстві; у визначенні контекстуальних 
значень «нової простоти» у стильовому просторі ХХ–ХХІ століть 
як чинників й показників її концептуальних рис; при виокрем-
ленні предметних конотацій поняття «нова простота» як смисло-
вих інтенцій композиторської творчості та визначенні принципів 
інтеграції «нової простоти» як музично- стильового явища в інші 
сфери художньої практики в напрямку універсалізації нею власного 
музично- виразового потенціалу.
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Мета дослідження полягає: у визначенні системних рівнів та 
жанрово- стильових констант «нової простоти» як феномена сучас-
ного музичного мистецтва; у доведенні категоріально- методичної 
значущості «нової простоти» як в сучасному музичному мистецтві, 
так і в сучасному музикознавчому дискурсі.

Мета дослідження визначила відповідні завдання:
	з’ясувати стан теоретичної розробленості стильової номіна-

ції «нової простоти» та її проблемного кола у музикознавчому дис-
курсі;
	обгрунтувати світоглядні та художньо- стильові засади фор-

мування концепції «нової простоти» у творчості західноєвропей-
ських композиторів другої половини ХХ століття;
	охарактеризувати творчі інтенції індивідуально- 

композиторських версій «нової простоти» у просторі радянського/
пострадянського музичного мистецтва;
	визначити методичні засади дослідження феномену «нової 

простоти»;
	розглянути вербальний дискурс композиторів- репрезентантів 

«нової простоти» в контексті методологічної спрямованості сучас-
ного музикознавства;
	дослідити авторське композиторське слово як передумову 

музикознавчого моделювання теоретичної концепції «нової про-
стоти»;
	розглянути музично- стильову парадигматику другої поло-

вини ХХ-початку ХХІ століть як чинник контекстуальних значень 
«нової простоти»;
	виявити змістовний комплекс поняття простоти у визначені 

художньо- естетичних засад музичного мистецтва;
	обгрунтувати антиномію простоти- складності в якості чин-

ника музично- стилістичного комплексу «нової простоти»;
	розглянути тенденцію універсалізації музично- семантичного 

комплексу «нової простоти» в сучасному мистецтві на прикладі 
його взаємодії з іншими видами художньої практики.

Об’єкт дослідження – композиторська творчість останньої 
третини ХХ – перших десятиліть ХХІ століття та шляхи відобра-
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ження її стильового змісту у музикознавчому дискурсі. Предмет –  

системні аспекти феномена «нової простоти» та його індивідуально- 
авторські чинники, іманентне та контекстуальне художньо- 
естетичне значення.

Матеріалом дослідження стали, з одного боку, праці по філосо-
фії, естетиці та музичній естетиці, в яких висвітлені феноменологічні 
аспекти простоти й новизни як понятійно- смислових складових 
«нової простоти», а також музикознавчі роботи, присвячені роз-
робці окремих аспектів жанру та стилю у композиторській практиці 
ХХ століття та сучасності; з іншого – багаточисленні висловлювання, 
інтерв’ю, бесіди та зразки літературної творчості композиторів- 
репрезентантів «нової простоти» (зафіксовані як в усному, так  
і у письмовому авторському слові), що в комплексі утворюють роз-
винений вербальний композиторський дискурс; третя важлива 
складова – це нотні тексти та аудіо- і відеозаписи, що складають 
корпус зразків композиторської творчості, репрезентуючої стиліс-
тику «нової простоти» (твори Х Ю. фон Бозе, К. Швайніца, А. Рима, 
А. Пярта, В. Мартинова, Г. Пелециса, О. Рабіновича- Бараковського, 
Г. Канчелі, О. Кнайфеля, В. Сильвестрова, В. Польової, Дж. Тавенера, 
Х. Гурецького, М. Наймана, Х. Абрахамсона та ін.).

Методологія дослідження базується на узагальненні різних рів-
нів мистецтвознавчої методології: філософського, загальнонауко-
вого та спеціально- наукового рівнів, а також методів дослідження, 
які вели до формування цілісного музикознавчого уявлення про 
«нову простоту» як явище сучасного музичного мистецтва в його 
історичній та індивідуально- стильовій динаміці. Окрім загально- 
філософських та загально- наукових методів дослідження (діалек-
тичного, аналітичного і синтезуючого, індуктивного та дедуктив-
ного, емпіричного, гіпотетичного та ін.), особливо доцільними 
виявилися наступні: для вивчення наукових джерел з даної пробле-
матики у дослідженні застосовано термінологічний та аналітично- 
реферативний підходи; для виявлення індивідуально- стильової 
динаміки композиторської творчості в роботі застосовувався біо-
графічний метод; в аналізах музичних текстів (нотних, аудіо- та відео) 
використовувались аналітичний музикознавчий, текстологічний, 
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вибірковий та компаративний методи; для визначення системно- 
стильових рівнів «нової простоти» як тенденції музичного мис-
тецтва було застосовано структурно- функціональний метод; для 
виявлення семантичних функцій музики «нової простоти» в сучас-
ному кіномистецтві застосовано метод слухового аналізу музичного 
компоненту медіатексту (за  авторською методикою Т. Шак); при 
обґрунтуванні теоретичного і практичного значення основних поло-
жень, результатів дослідження провідним став системний метод;  
в роботі над узагальненнями системно- структурний метод допоміг 
зрозуміти досліджуване явище як систему різних дослідницьких та 
творчо- практичних напрямів та розгалужень – він став обʼєдную-
чим фактором у цілісному осмисленні феномену «нової простоти».

Важливими в роботі виявилися: термінологічний, логіко- 
конструктивний підходи (Л. Киященко [206], А. Книгін [211], О. Лосєв 
[279–283], О. Милословов [320]), інтердисциплінарний підхід 
(О. Кущина [250], М. Старчеус [459], К. Швидко [544]), теорії музичної 
мови (М. Бонфельд [56], Ю. Кон [221], Т. Лазутіна [253], О. Самойленко 
[438; 442], С. Шип [557]), текстово- семантичні та інтонаційно- 
семантичні підходи (М. Арановський [19], О. Самойленко [435; 438; 
439; 442], Ю. Грібіненко [119; 120]); основні положення авторології 
(М. Бахтін [43; 44]), текстології (Ю. Лотман [287–289], О. Михайлов 
[324–326], М. Арановский [19]), лінгвістичної теорії мета-
мови (Р. Барт [40]), теорії кіномузики (З. Лісса [272], J. Wingstedt  
[620–622]); принципи антитетики складності й простоти 
(Л. Киященко [206]), «художньої дистанції» (С. Шип [558]), «худож-
нього відкриття (Л. Мазель [293]), «прозорості тексту» (С. Зонтаг 
[168]), «творчо- економного слова» (О. Михайлов [326]), «ока, що слу-
хає» (П. Клодель [209]), «звукового потоку» (В. Мартинов [304–306]), 
«словника музики» (В. Сильвестров [447; 450]), «міжпарадигмально-
сті» (Т. Сиднєва [446]), «спресованості часу» (Т. Чередниченко [523]), 
«нової природності» (А. Пелипенко [387]); положення про ієрофо-
нію (М. Еліаде [561]), компенсаторну функцію мистецтва (Ю. Борєв 
[58], В. Бичков [70]), мнемонічну функцію жанру (Т. Бовсунівська 
[51], Д. Кірнарська [202], О. Самойленко [442]), неактуальний стиль 
(О. Кужелєва [242]), жанровий модус (Є. Назайкинський [340]), жан-
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ровий архетип (Л. Казанцева [181; 182]), комунікативний архетип 
(Д. Кирнарська [202]), симбіотичну полістилістику (Є. Чигарьова 
[529]), неоканонічність в музичному мистецтві (Є. Чигарьова [527]), 
стильовий діалог (О. Самойленко [435; 438]), темпоральну естетику 
(В. Суханцева [464]), «метафоричну есеїстику» (І. Ільїн [173; 174]), 
«транссементалізм» (М. Епштейн [565]), трансгресивність музики 
(О. Михайлов [322]), «медіатекст» (Т Шак [536]), «комунікативний 
образ» (О. Аронсон [31]).

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше  
в українському музикознавстві предметом спеціального дослі-
дження стало явище «нової простоти» в сучасному музичному мис-
тецтві в його системній цілісності. Результати дослідження вперше 
в українській науці систематизують та поглиблюють уявлення 
про «нову простоту» як феномен сучасного музичного мистецтва, 
розширюють методологічні засади сучасного музикознавства.

В роботі вперше:
	досліджена багаторівневість стильового явища «нової про-

стоти» та доведено його значення як магістрального в сучасній ком-
позиторській творчості;
	обґрунтована взаємодія явищ і понять простоти, складності 

(також їх антиномічної єдності), ясності, новизни, симбіозу, неока-
нонічності, метамови як базових в розумінні стильової концепції 
«нової простоти»; розкриваються зміст і значення поняття «нова 
простота», простежуються витоки і розвиток даного феномену;
	виявлений комплекс константних стильових атрибутів «нової 

простоти» в єдності аспектів композиторської, виконавської і слу-
хацької творчості;
	розроблений аналітичний підхід у дослідженні «нової про-

стоти» як стильової тенденції музичного мистецтва, що репрезен-
тує новий тип композиторської свідомості та методів музичної 
творчості у відповідності до світоглядних засад культури постсу-
часності;
	запропоновані дефініція «нової простоти» як симбіотичної 

стильової тенденції сучасного музичного мистецтва; історико- 
хронологічна, соціо- культурна, індивідуально стильова типологія 
«нової простоти»;
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	визначені структурно- системні стильові рівні «нової про-
стоти» як жанрово- стильового явища сучасної музичної культури;
	досліджено вербальний композиторський дискурс як фактор 

концептуалізації явища «нової простоти» та методологічний чин-
ник її музикознавчого дослідження;
	обгрунтований комунікативний потенціал музично- 

семантичного комплексу «нової простоти» в умовах художнього 
синтезу на прикладі функціональних значень кіномузики в сучас-
ному кіномистецтві;
	до наукового обігу введені музичні твори- репрезентанти 

«нової простоти», що раніше не входили до кола аналітичного мате-
ріалу при дослідженні даного явища музичного мистецтва;
	наукове значення роботи полягає також у можливості широ-

кого використання одержаних результатів у подальшій науковій 
розробці даної проблематики. Спираючись на запропоновані кон-
цептуальні положення, можна значно поглибити уявлення про 
особливості та еволюцію феномену «нової простоти» в сучасному 
музичному мистецтві.

Крім того, комплексне дослідження феномену «нової простоти» 
як системного жанрово- стильового явища сучасного музичного 
мистецтва, що охоплює широкий спектр її контекстуальних значень 
та типологій, розуміється нами як музикознавче осмислення магі-
стрального вектору розвитку сучасної композиторської творчості 
у напрямі універсалізації музичної мови, узагальнення- редукції 
музично- мовних нормативів первинно- прикладної (до-компози-
торської) та вторинно- жанрової (композиторської індивідуально- 
авторської) жанрово- стильових сфер, в результаті чого утворюється 
якісно новий феномен сучасного музичного мистецтва – симбіотич-
ний музичний стиль, – є запропонованим вперше.

У дослідженні набуло подальшого розвитку вивчення жанрово- 
стильових засад сучасного музичного мистецтва та їх індивідуально- 
авторських чинників; виявлення взаємозалежності і взаємозумов-
леності між новаціями композиторської практики, традиціями 
музичного мистецтва, актуальною культурно- світоглядною пара-
дигмою та галузями художньої практики; вивчення особливостей 
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сучасної композиторської творчості з її орієнтованістю на створення 
«позитивної музичної екології»; розгляд неоканонічних тенденцій 
сучасної музики як якісно новий рівень узагальнення жанрово- 
стильових традицій музичного мистецтва; дослідження шляхів  
й принципів взаємодії сучасної академічної музики з поза-академіч-
ною сферою музичної творчості та іншими видами мистецтв.

Теоретична та практична цінність дослідження зумовлена вза-
ємодією певних дослідницьких ракурсів:

1. Науково- теоретична значущість зумовлена тими положен-
нями, підходами і методиками, що дають можливість їх застосу-
вання в дослідженні особливостей специфічних стильових явищ 
музичної творчості сучасного періоду; розробкою ключових поло-
жень у галузі жанрово- стильової теорії, інтонаційної теорії музич-
ного мистецтва, музичної авторології; запровадженням нового 
поняття про «нову простоту» для позначення новітніх багаторівне-
вих та багатокомпонентних явищ, що відкриває перспективи більш 
адекватного розкриття змісту сучасного музичного мистецтва.

2. Практична значущість представлених результатів дослі-
дження зумовлюється можливостями використання матеріалів 
роботи при розробці навчальних планів, програм та рекомен-
дацій, при складанні навчальних посібників та підручників до 
лекційних курсів «Історія зарубіжної музики», «Історія музики  
ХХ століття», «Сучасна музика», «Музична критика» тощо. 
Матеріали дослідження можуть використовуватись в практич-
ній діяльності музикознавців- викладачів, музикознавців- лекторів, 
музикантів- виконавців та ін.

Структура роботи. Монографія складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел (623 наймену-
вання, з них 46 – іншомовні) та анотації (англійською мовою). 
Загальний обсяг монографії – 448 с., з них обсяг основного тексту – 
388 с.
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РОЗДІЛ 1. 
ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ  

ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ  
«НОВОЇ ПРОСТОТИ».

«НОВА ПРОСТОТА» ЯК ОБ’ЄКТ СУЧАСНОГО 
МУЗИКОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ:  

ВІД ІСТОРИЧНОЇ ПРАКТИКИ ДО ТЕОРІЇ

Поняття «нової простоти» традиційно пов’язують зі стильовими 
характеристиками композиторської творчості останньої третини 
ХХ століття, які формально обумовлені ідеєю спрощення музичної 
мови на противагу європейському музичному авангарду середини 
XX століття. «Нова простота» як стильова тенденція європейського 
музичного мистецтва (нім. Die neue Einfachheit, англ. New Simplicity) 
заявила про себе з 1970-х років, її виникнення було ініційовано 
істотними змінами у світоглядних і художньо- естетичних позиціях 
європейської культури в цілому і музичного академічного світу 
зокрема. Останнє було пов’язане з активізацією композиторських 
і музикознавчих рефлексій щодо сучасного стану музичного мисте-
цтва і можливостей його подальшого існування. Природним чином 
це провокувало пошуки нових шляхів розвитку музики, необхід-
ність яких все більше усвідомлювалася в умовах кризи раціонально- 
технологічної концепції музичної творчості, що затвердилася  
у західноєвропейському музичному авангарді у середині ХХ сто-
ліття та сприймалася як «той етап сучасної музики, що вже пройде-
ний, як її недавня, але все ж історія» [426, с. 97], як «наступна пере-
горнута сторінка» [163, с.  213]. Ця ситуація викликала до життя 
досить різні за світоглядними та художньо- естетичними позиціями 
індивідуально- композиторські версії оновлення музики шляхом 
її «виходу» в інший, принципово відмінний від авангардистської 
парадигми, ідейно- тематичний та стилістичний (мовний) простір.
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Розділ 1. Історичні та теоретичні передумови дослідження феномену «нової простоти».  
«Нова простота» як об’єкт сучасного музикознавчого дискурсу: від історичної практики до теорії

Творчі біографії таких композиторів як В. Мар- 
 тинов, А. Пярт, В. Сильвестров, О. Рабінович- Бараковський,  
О. Кнайфель, Дж. Тавенер і Х. Гурецький, П. Васкс, а також деяких 
представників молодого покоління німецьких та данських ком-
позиторів 1960–1990-х років, що зазнали досвід кризової ситуації 
«переходу» з однієї стильової парадигми в іншу (від складнощів 
музичної технології серіалізму – до ясності музичного вираження 
через повернення до консонансу, тональності та мелодії), розгор-
талися у напрямі створення альтернативного авангардній естетиці 
образу музики та її мови, іншого розуміння сенсу музичної твор-
чості та функцій мистецтва звуків у житті людини. Факт світогляд-
ної та стильової «модуляції», що об’єднує творчість абсолютно 
різних за творчим даруванням і географічними координатами ком-
позиторів, виступає у якості певної симптоматики перехідного часу  
в історії європейського музичного академізму, який дуже точно 
описував М. Тараканов: «А далі – на повний зріст виростають 
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 про-
тиріччями» [472, с. 321]. Зазначений вектор композиторської прак-
тики склав досить помітну стильову тенденцію європейського ака-
демічного музичного мистецтва другої половини ХХ століття, за 
якою затвердилося визначення «нової простоти» і яка не втрачає  
актуальності аж до сьогодення.

1.1. Світоглядні та художньо- стильові засади 
формування концепції «нової простоти»  

у творчості західноєвропейських композиторів  
другої половини ХХ століття

Одним з перших дослідів подолання авангардистської пара-
дигми музичного мистецтва стала творчість молодого покоління 
німецьких композиторів кінця 1970-х років, які декларували  
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принципи творчої свободи від уніфікованого методу серіальної ком-
позиції і безпосередності музичного вираження. Цей досвід є дуже 
показовим в плані розуміння вихідних творчих інтенцій «нової 
простоти», що опинилися вкрай актуальними для європейського 
музичного мистецтва другої половини ХХ століття. Зазначені 
принципи склали вихідні стильові настанови деяких композито-
рів, імена яких були пов’язані з «новою простотою» як новим пли-
ном у німецькій музиці. Спроба теоретичного обгрунтування цього 
плину пов’язана з ім’ям німецького композитора А. Раймана, який 
першим ввів поняття «нової простоти» у композиторський і музи-
кознавчий термінологічно- понятійний обіг. За допомогою цього 
поняття він намагався пояснити творчі наміри молодого поко-
ління німецьких митців, які декларували свою автономність від 
того стилю авангардної музики, що затвердився у 1950–60-ті роки.  
Йшлося про Х-Ю. фон Бозе, Х -К. фон Дадельсена, В. фон 
Швайніца, М. Трояна, Д. Мюллер- Сіменса, У. Штранца і В. Рима.

З огляду на творчі інтенції названих імен, які зводилися до розу-
міння музичного мистецтва як сфери суб’єктивного вираження 
особистості, не пов’язаного ніякими законами і нормативами та 
такого, що прагне до безпосередності,– «нова простота» визнача-
лася німецькими критиками також як «новий романтизм», «нова 
суб’єктивність», «нова щирість», «новий експресіонізм» [575; 578; 
580; 619]. Молоді композитори декларували ідею творчої свободи, 
яка не обмежується технічно- композиційними і естетичними нор-
мами серіальності і відкрита до «внутрішніх імпульсів та потреби у 
вираженні» [619, с. 243]. В академічному середовищі музичного мис-
тецтва Німеччини таку позицію розглядали як проголошення нової 
концепції музичної творчості, що заперечувала непорушний авто-
ритет раціонально- технологічної парадигми західноєвропейського 
музичного авангарду другої хвилі. Остання, як відомо, затвердилася 
у якості об’єктивної даності академічного музичного професіо-
налізму спочатку у західній Європі, а потім і на сході, та зумовила 
формування певного композиційно- технологічного канону музич-
ного мистецтва, в руслі якого розвивалася творчість композиторів 
самих різних національних культур. Тому творчі наміри молодих 
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німецьких композиторів розцінювали як «нову суб’єктивність», яка 
не була пов’язана ніякими правилами і законами та не уникала діа-
логу з минулим музичної історії, і покладалася виключно на кому-
нікативні властивості музичного вираження. Це категорично супе-
речило настановам попереднього покоління, яке «відчувало себе 
зобов’язаним до негласного консенсусу: консенсусу раціонально- 
конструктивного мислення, коріння якого, у кінцевому підсумку, 
лежать у серіалізмі 1950-х років» [619, c. 244].

Ті ж, хто відмовився від цього консенсусу, по-різному прихо-
дили до свого шляху в музиці: хтось його знаходив поступово, 
«не випадаючи» з загального стильового контексту prima prattica 
[135], а хтось радикально поривав з нею, відкриваючи альтерна-
тивні шляхи розвитку музики і, тим самим, забезпечуючи собі 
вельми непрості умови творчого існування (як це сталося у випадку 
з В. Сильвестровим, А. Пяртом і В. Мартиновим, котрі прямуючи до 
ідеалів «нової простоти», не відповідали художнім канонам як офі-
ційного, так і неофіційного (авангардного) радянського музичного 
мистецтва).

Переоцінка естетичних та музично- технологічних цінностей, що 
мала місце у творчості композиторів, яких зараховували до течії 
«нової простоти», і що призвела за собою зміну їх стильових орі-
єнтирів, знаходила своє безпосереднє вираження в авторських кон-
цепціях музичних творів. Так, Манфред Троян написав Architectura 
caelestis для жіночого хору і оркестру (1974–1975), цей твір часто 
розглядають як «<…> прощання з мікрополіфонією, кластером <…>,  
з тим, що все ще називають авангардом» [579, c. 75]. Ненав’язливо, 
але цілком відчутною в опусі М. Трояна є ідея протиставлення музиці 
попереднього покоління композиторів: мікрополіфонічні структури 
музичної тканини, що нагадують фактуру творів Д. Лігеті, утворю-
ють гомофонний звуковий профіль з мелодійними мерехтіннями, 
який спрощує сприйняття складної музичної мови. Тим самим ком-
позитор декларує свою позицію щодо попереднього етапу власної 
творчості: гомофонне «спрощення» звукової конструкції ніби запе-
речує складність мікрополіфонічної техніки, ясність фактури «пере-
криває» у своїй виразності принцип фактурної «перевантаженості». 



18

«Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен 
в сучасному музичному мистецтві

Аналогічний досвід «переходу» в іншу музично- стильову пара-
дигму виявляється і у творчих біографіях композиторів за межами 
Німеччини, що вказує на актуальність виникаючої ідеї переосмис-
лення художньо- естетичних цінностей серіальної музики не тільки 
для німецьких композиторів, а й для європейського музичного 
світу в цілому: відмова від складної музичної мови та інтелектуаль-
ного концептуалізму і «розворот» до простоти та ясності музич-
ного вираження має місце у творчості Дж. Тавенера, Х. Гурецького,  
В. Сильвестрова, А. Пярта, В. Мартинова та ін.

Так, Т. Чередниченко говорить про ситуацію некомфортного 
для творчої індивідуальності В. Сильвестрова перебування у сти-
льовому вимірі авангардної музики, на що вказує «просвічування» 
іншого творчого мислення в його творах 1960-х років: «Тільки 
знаючи, що трапилося з музикою Сильвестрова в середині 70-х, 
можна помітити дремлючу у ранніх творах неспівзвучність магі-
стральному авангарду, екзистенційним домаганням його технік <…> 
Твори Сильвестрова наче сумнівалися у власній техніці <…> Твори  
60-х немов ненавмисно відкривають непомітні двері, що заклеєні 
шпалерами техніки, і з них падає вузький і примарний, але дорогов-
казний промінь світла» [522, с. 335–336]. Результатом «виходу» ком-
позитора за двері, про які говорить Т. Чередниченко, і які виступають 
метафорою межі, що відділяє простір «складного» світу авангард-
ної музики від наївної простоти «слабкого стилю» В. Сильвестрова, 
з’явилися відомі «Тихі пісні», які можна розглядати як рубіжний 
для творчого шляху композитора твір. Подібний досвід «переходу»  
є і у творчій біографії А. Пярта, для якого визначальним виявилося 
усвідомлення неможливості подальшого перебування в зоні аван-
гардистської ідеології музичної творчості: через конфлікт особи-
стісної авторської свідомості, що усвідомлює свій попередній дос-
від як «недосконалий», поступово знаходилися нові можливості  
і форми музичного висловлювання, тієї мови, «з якою було б ком-
фортно жити» [21, c. 3].

Формально ідея повороту до спрощення музичного вираження, 
що був здійснений у 1970-х роках німецькими композиторами, була 
пов’язана із запереченням уніфікованої системи композиторської 



19

Розділ 1. Історичні та теоретичні передумови дослідження феномену «нової простоти».  
«Нова простота» як об’єкт сучасного музикознавчого дискурсу: від історичної практики до теорії

творчості, заснованої на моделі серійної музики. По суті ж своїй, 
він був не просто волюнтаристським актом виявлення бажання 
деяких композиторів виділитися або відзначитися на тлі усталених 
ідеалів академічного музичного середовища: це було виразом зміни 
«кліматичних умов» європейського музичного мистецтва ХХ сто-
ліття, обумовлених новими світоглядними тенденціями і художньо- 
естетичними цінностями.

Вже у 1978 році на Міжнародних літніх курсах нової музики  
у Дармштадті К. Дальхауз, один з провідних теоретиків нової 
музики після Т. Адорно, поставив питання про те, яким чином ака-
демічна музична наука повинна відноситися до нових і «концеп-
туально важких для розуміння явищ», що відображають сучасний 
«дух часу і новий світогляд» [578]. Тим самим видатний німецький 
теоретик музичного мистецтва заявив про неминучість теоретич-
ного обгрунтування творчого досвіду німецьких композиторів 
молодого покоління. К. Дальхауз стверджував, що тенденція спро-
щення музичної мови, з одного боку, пов’язана з розчаруванням  
у колишніх ідеалах музичного мистецтва, з іншого – з «політич-
ної покорою» [578] і запереченням соціальної, ідеологічної функції 
музичної творчості. «Нова суб’єктивність», на його думку, є не що 
інше, як погано замасковане «прагнення відгородитися від світу» 
[там само]. К. Дальхауз задавався питанням чи є «нова простота» 
новим явищем музичного мистецтва, або лише тільки зовні новим.

Відповідаючи на нього, німецький музикознавець спирався на 
пророчу думку Т. Адорно про те, що одного разу «вертикальний 
вимір» музичної мови може стати знову актуальним, тобто, про те, 
що тональність, яка була оголошена мертвою, може знову відроди-
тися в інших історичних умовах і в новій формі [4]. Побоювання  
Т. Адорно цілком були виправдані, так як він вважав, що «… хоча 
дисонанс й руйнує видимі раціональні логічні зв’язки в межах 
тональності, він все ж таки раціональніший за консонанс. Дисонанс 
вносить раціоналізм в музичну конструкцію, артикульовано явля-
ючи слуху складні тони» [3, с.  165]. При цьому Т. Адорно вказу-
вав на можливість «реакційного насильства» з боку цього нового:  
«… знову відкрита гармонія, якою б вона не була, може призводити 
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до гармонійних тенденцій» [3 с.  107]. Слова німецького соціолога  
і філософа музики дійсно виявилися пророчими, якщо враховувати 
феномен американського мінімалізму і його вплив на європейську 
музику аж до сьогодення.

Витоки мінімалістської концепції музичного мистецтва, як 
відомо, дещо відрізнялися від композиторських інтенцій «нової 
простоти» у Німеччині, і пов’язані вони були із впливом позаєв-
ропейських культурних традицій на західну музику. У 1976 році на 
радіо- фестивалі Pro Musica Nova у Бремені, організатором якого був 
відомий німецький композитор і піаніст Х. Отте (учень П. Гіндеміта 
і В. Гізекінга), який активно пропагував сучасну експериментальну 
творчість, прозвучала композиція Shri Camel Т. Райлі. Зазначений 
твір складався з чотирьох частин, назви яких вказували на дуже 
далекі від образно- змістовних нормативів авангардистського музич-
ного мислення творчі устремління американського композитора 
(Гімн Святої Трійці, Небесна долина, Через озеро Стародавнього 
світу, Крижана пустеля). Більш того, музична мова цих п’єс в корені 
суперечила технологічним нормам серіальної музики, оскільки була 
надзвичайно простою, якщо не примітивною завдяки репетитив-
ній техниці. Як така музика повинна була бути оцінена естетичною 
теорією, що була заснована на каноні заборони співзвуччя і базу-
валася на естетичних критеріях Віденської школи і серіалізму? Чи 
потрібно було це розцінювати як зловживання тональністю, або 
ж просто «відволіканням авангардного поїзду прогресу на шлях, 
що веде не через Дармштадт до фестивалю нової музики, а через 
Індію до естетичної мети?» [588, c. 121]. Твір Т. Райлі з усією оче-
видністю продемонстрував неможливість адекватної естетичної та 
музично- теоретичної оцінки подібної музики у рамках раціонально- 
технологічної парадигми музичного мистецтва.

З огляду на посилання К. Дальхауза на попередження Т. Адорно 
про можливість «гармонійних тенденцій» у розвитку музичного 
мистецтва це показує, наскільки підозрілою здавалася академіч-
ній музичній теорії та критиці нова «проста» музика: переоцінка 
тональності і гармонії як фундаментальних категорій музики  
і «можливостей» композиторської творчості тягла за собою перег-
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ляд ідеї музично- історичного прогресу, а також естетичної концеп-
ції краси та прекрасного, що були основоположними для європей-
ської художньої традиції.

К. Дальхауз вказував на використання тризвуку американ-
ськими мінімалістами у демонстративному сенсі – як маніфеста-
цію їх творчої позиції по відношенню до авангардистської естетики 
дисонансу. При цьому він підкреслював, що цей факт вказує на 
неминучість «<…> конфронтації з тими категоріями, що відійшли 
в минуле: просто і красиво <…> Повернення до чисто прекрасного 
<…> виникає з такою гостротою, що ми більше не зможемо задо-
вольнятися відповіддю на нього безтурботним потиском плечей» 
[578]. Німецький теоретик обґрунтовував «повернення» тризвуку 
з позицій історичної трансформації уявлень про прекрасне в мис-
тецтві: він говорить про те, що «<…> повернення краси, безтур-
ботне використання співзвучь, які кілька років тому дискредиту-
вали б Нову музику <…>» [там само], є наслідком усвідомлення 
обмежень, яким піддалося музичне мистецтво у ХХ столітті. Серед 
найсуттєвіших він згадує філософсько- науковий підхід до музич-
ної творчості (Erkenntnischarakter), функціонально- практичний  
і принцип автономності мистецтва. «Просування цієї ідеї [«просто 
і красиво» – О. О.] є кульмінацією ситуації, коли не тільки прин-
цип мистецтва заради мистецтва <…> більше не турбує, але теоре-
тичні і практичні функції музики у значній мірі втратили свою при-
вабливість як сенс існування мистецтва» [578]. Заслуговує на увагу  
і зауваження К. Дальхауза щодо своєрідності музичної мови «нової 
простоти» німецьких композиторів другої половини ХХ століття,  
в якому акцентується суть художніх устремлінь не тільки німець-
ких авторів, а й усього того європейського культурного ареалу,  
з яким був пов’язаний розвиток даного напрямку композиторської 
творчості: «<…> створюється враження, що деякі композитори 
шукають в музиці сленг; музичний синтаксис, який дозволить кож-
ному виразити себе музично» (курсив наш – О. О. [там само]). Тонке 
чуття німецького музикознавця акцентує увагу на найбільш істот-
ному моменті у творчих позиціях німецьких композиторів, що був 
пов’язаний з пошуком тієї художньої виразності, яка спирається 
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на іманентні властивості музичної мови (гармонію, мелодію, кон-
сонанс, тональність і т.п.), і які він іронічно визначає як музичний 
сленг, протиставляючи його вишуканій складності мовних винахо-
дів Нової музики.

Скептично були налаштовані до творчих пропозицій німець-
ких апологетів «нової простоти» і вітчизняні дослідникі: 
так Д. Житомирський та О. Леонтьєва категорично критику-
ють їх «постмодерністське переосмислення» музичної традиції: 
«Надуманість цієї ідеї походить від двох пов’язаних між собою та 
дуже типових оман. Перша – нібито музична мова, що історично 
склалася, цілком належить минулому, що вона наскрізь перейнята 
фальшиво романтизованою тенденцією, що вона не має ніяких 
виходів у сучасність і майбутнє. Друга, не менш прикра омана – 
думка про суцільний негатив, безпросвітність ситуації сьогодення»  
[156, с.  32]. Такий погляд на пошуки «нової простоти» зі зрозумі-
лих причин був цілком закономірним для радянського мистецтвоз-
навства і не передбачав об’єктивної оцінки соціально- культурного 
аспекту даного явища, що має безпосереднє відношення до його 
стильових характеристик.

Що ж стосується тих молодих німецьких композиторів, що 
розвивали ідеї «нової простоти», то вони найменше дбали про 
такі концептуальні речі, вони мріяли писати музику, свою музику,  
а не обговорювати її, тим більше що вони відчували, що не можуть 
протистояти теоретичним концепціям старшого покоління. У той 
час як К. Штокхаузен, П. Булез або А. Пуссер, у 1950-і роки блис-
куче аргументували свої теоретичні та естетичні погляди, поколін - 
ня 1970-х застрягло у «концептуальної напівтемряві» [619, c. 239].  
«Терміни, які походять з теорій, можуть бути перевірені шляхом 
вивчення їх контексту, їх передумов та їх емпіричної основи. Однак 
відсутність теорії, яка призводить до ізоляції словникового запасу, 
до поділу, що сприяє поширенню у модні слова, прирікає на без-
силля створювати формули, що проголошують нову чутливість, 
нову суб’єктивність або нову простоту. Той факт, що за ними немає 
теорії, про яку можна було б сперечатися, змушує нас або приймати 
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їх без заперечень, або ігнорувати гасла. Причина ні в якому разі не  
є незначною», – зазначав з цього приводу К. Дальхауз [578].

Шляхи відстоювання композиторами «нової простоти» своїх 
індивідуальних творчих принципів, що суперечили серіалізму як 
prima prattica, були різними. Були ті, хто досить радикально пори-
вав з нею, і були ті, хто в м’якій формі відмовлявся слідувати теоре-
тичним вимогам авангарду. Деякі шукали «притулку» в концепціях, 
які, на їхню думку, відкривали нову безпосередність музичного дос-
віду, що була вільною від системи музично- технологічних заборон  
і обмежень.

Наприклад, Ульріх Штранц протиставив абстракції серіального 
мислення звернення до фізіологічних передумов слуху, у 1981 році 
в Мюнхені він пояснював публіці свою гармонійно- мелодійну кон-
цепцію на основі свого Першого струнного квартету: «Велика 
секунда тепер – це найпростіший кроковий інтервал, можна ска-
зати мелодійний початковий інтервал; і це те гармонійно- мелодійне 
ставлення, що обумовлено фізико- акустично, і воно було відомо 
протягом тисячі років <…> І ці зв’язки, тим не менш, все ще ефек-
тивні сьогодні. Я хотів би сказати, що люди, можливо, змінилися, але 
такі речі залишаються вірними один одному і залишаються таким ж. 
Великим «Ні» [мається на увазі консонанс, свого часу «забороне-
ний» А. Шенбергом – О. О.] – це тепер інтервал, який грає головну 
роль <…>, щоб показати ставлення до природного» [580, c. 192]. У 
найбільш відомому творі У. Штранца Сцени для оркестру (1980), 
простежується прагнення композитора до простоти вираження, що 
досягається мелодійною оформленістю тематизму і функціональ-
ною ясністю структурних елементів музичної композиції. Основу 
музики становить мелодійна і гармонійна виразність, завдяки яким 
«знімається» заборона на заборону тональності та консонансу.  
«Я намагався досягти максимально чіткої і прозорої оркестрової 
текстури, уникаючи гетерофонії і перекриваючих одне одного зву-
кових шарів, які я так часто використовував досі, – каже компози-
тор <…> Навіть якщо ці нові шляхи привели мене на перший погляд 
до традиційних рішень, я все ж зміг досягти нової та повністю інди-
відуальної «оркестрової кольорової схеми» [601].
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Переоцінка цінностей музичного авангарду багато в чому пов’я-
зана з загальним контекстом європейської культури в 1970-і роки:  
в цей період у суспільстві стала помітною тенденція переосмис-
лення ідеї технічного прогресу, віра в його єдину рятівну роль 
похитнулася вперше протягом довгого часу, особливо в економіч-
ній сфері. Технічний прогрес, який до цих пір вважався природним 
фактом, відразу опинився сумнівним фактором, на який більше не 
можна було покладатися. Пафос технічного прогресу, що викликав 
до життя динаміку розвитку західноєвропейської цивілізації після 
Другої світової війни, змінився усвідомленням проблем деграда-
ції навколишнього середовища – як в суто екологічному сенсі, так  
і в соціально- культурному. Світ художньої творчості, безумовно, 
відгукувався на ці настрої і шукав відповіді на загальні питання 
свого часу, музичне ж мистецтво чутливо відреагувало на нові 
настрої суспільства, загостривши увагу саме на технологічній сто-
роні музичної творчості, яка, з точки зору представників «нової 
простоти», призвела до глибокої кризи музики. Так, пояснюючи 
задум своєї Першої симфонії, прем’єра якої відбулася в Мюнхені 
у 1978 році, Ханс- Юрген фон Бозе зазначив, що його головна 
ідея полягала в тому, щоб висловити катастрофу: «Ця п’єса схо-
дить до мого сну, і це була катастрофа. У мене було відчуття, що 
я раптово став останньою людиною, яка вижила в зруйнова-
ному світі, і я прокинувся і відразу подумав: я повинен втілити це  
в музиці» [575, c. 236].

У своєму виступі в Дармштадті у 1978 році Х. -Ю. фон Бозе 
описував ситуацію, в якій опинився сучасний молодий компози-
тор наступним чином: «Я переконаний, що він дійсно залишений  
у спокої. Залишений на самоті у тому сенсі, що він не може покла-
датися на підтримку загальноприйнятого і обов’язкового світо-
гляду, колективного світогляду, і працювати на його основі <…> 
Прогрес сильно похитнувся, навряд чи можна придумати розши-
рення матеріальних технологій, і, можливо, новий, універсальний 
світогляд неможливий <…> кожен намагається по-своєму реалізу-
вати це основне почуття на своїй мові і робити власні висновки»  
[579, c. 83]. Констатація втрати цінностей і цілісного епохального  
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світогляду, про яку говорить Х. -Ю. фон Бозе не є чимось новим: 
з часів Бодлера і Ніцше це відчуття було властиво суб’єктивної 
свідомості художника, в ньому було сфокусовано особистісне від-
чуття сучасності і закладений творчий потенціал, спрямований на 
подолання екзистенційного дискомфорту. Однак особливий акцент 
німецький композитор робить на бажанні знайти красу в цій ситуа-
ції, ту нову Красу, яка виправдовує існування музики і об’єднує праг-
нення його однодумців: «Тут ми маємо справу з прекрасним пара-
доксом: усвідомлення цієї самотності майже створює <…> свого 
роду групу. Туга за втраченою красою і змістом об’єднує <…> Більш 
того, віра в красу і чуттєвість є засобом пошуку нового змісту – для 
кожного з нас нового і індивідуально сформульованого» [579, c. 83].

Індивідуальний підхід до пошуку краси музичного вираження як 
способу набуття «людяності» музики і відновлення її можливостей 
«до спілкування» (ці поняття досить часто вживають представники 
«нової простоти» у німецькій музиці при поясненні своїх твор-
чих намірів), зумовив різноманітність авторських концепцій про-
стої музичної мови, проте їх об’єднує наявність деяких загальних 
характеристик, серед яких визначальними є мелодійна і тонально- 
гармонійна основи музичної виразності.

Показовим прикладом у цьому плані є Струнний квартет № 2 
(1983) Манфреда Трояна, інтонаційний профіль якого відтворює 
підсилену експресивність музичного висловлювання, властиву 
стилю нововіденців та їх послідовників (що  обумовлено образ-
ним змістом музики, яка відображує стан страху і розгубленості). 
Але у фактурній та інтонаційній складності музики М. Трояна 
періодично «спливають» острівці ясних мелодійних і гармоній-
них обрисів, що у загальному звуковому контексті сприймаються 
як проблиски надії і світла у екзистенційному мороці неспокій-
ної душі (саме такий образний зміст закладено у програмних наз-
вах циклу: «Занепокоєння» (І  частина), «Quasi marcia funebre» 
(ІІІ частина)). Квінтесенцією мелодійної виразності є вокальні 
частини Квартету (у  яких композитор використовує поетичний 
текст Г. Тракля) – повільні ІІ частина «Меланхолія», IV частина 
«Сон», V частина «У Венеції», – вокальне інтонування тут майже  
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у буквальному сенсі «олюднює» музику і спрощує її сприйняття, 
незважаючи на всю складність партитури. Причому «підвище-
ною» мелодійною виразністю володіє тут не тільки партія сопрано, 
а й інструментальні голоси, які чітко диференційовані у тембро-
вому відношенні і утворюють дуже рельєфну в мелодійному відно-
шенні фактуру. Також є в даному творі і оригінальне відсилання до 
«забутої» музики минулого, яке можна розцінювати як авторський 
жест М. Трояна, що актуалізує ретроспективні тенденції у «новій 
простоті»: коротка VI частина Квартету названа композитором 
«багатель, фрагмент скерцо» (Посвята Л. в. Б.)», вона сприймається 
як відгомін музики великого віденського класика, що випадково 
промайнув у сучасному світі (тривалість звучання даної частини 
всього лише 32 секунди).

Зазначена тенденція проявилася у творчості більшості німець-
ких композиторів, чиє ім’я пов’язували з новим напрямком ком-
позиторської практики, її суть полягала у використанні «вторин-
ного» музичного матеріалу (різноманітних жанрових і лексичних 
моделей класико- романтичної музики) як того «знаряддя», що 
слугувало «відновленню» комунікативних властивостей музичної 
мови і затвердженню у своїх правах суб’єктивної авторської пози-
ції. Ці права розумілися як завоювання безпосередності музич-
ного вираження, що усвідомлювалася як вища творча свобода, яка 
була загублена у форматі уніфікованого стилю академічної музики, 
сформованого західноєвропейським музичним авангардом ХХ сто-
ліття. У такому контексті розкривається особливий сенс великих 
творів Х. -Ю. фон Бозе, у яких авторський стиль німецького ком-
позитора носить явно ретроспективний відтінок. Так, компози-
ційна цілісність його опер 1990-х років 63 Dream Palace і особливо  
Schlachthof 5 (лібрето останньої засноване на відомому 
романі К. Воннегута «Бійня №  5 або Хрестовий похід дітей») 
ґрунтується на принципі складного переплетення- накладення-
розгалуження різних «художніх коренів» авторського музичного 
матеріалу (вираз Х.-Ю. фон Бозе, він застосовує його у зв’язку 
з використанням поняття ризоми при роз’ясненні композицій-
ної техніки опери [577, c. 353]). Останні, у свою чергу, утворюють  
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структурні шари музичного тексту, що розвиваються у «часі-палім-
псесті» (у термінології композитора ([577, c. 353]). Відзначимо також, 
що сам композитор характеризує свій власний стиль як «пережиток 
XIX століття, який, як ми сподіваємося, скоро буде подолано» [там 
само, c. 353]. Примітно, що Х.-Ю. фон Бозе уникає техніки колажу, 
яку зазвичай розглядають як постмодерністську прикмету худож-
нього мислення, а замінює її ризоматичною моделлю системних 
відносин структурних елементів, якій властива нелінійність, гете-
рогенність і множинність. Це у значній мірі сприяє ускладненості 
його музики: прагнучи мелодійної і гармонійної рельєфності пар-
титури, яку можна розглядати як «заставу» експресивності музич-
ного вираження, що відтворює «минулу» мову музики, композитор, 
проте, залишається у мовному полі авангарду, що уникає естетики 
благозвучності.

У набагато більшій мірі звільнення від авангардної стилістики 
спостерігається у творчості данських композиторів середини  
ХХ століття, що у 1960-тих роках об’єдналися в групу однодумців під 
тією ж назвою «нової простоти» (Den Ny Enkelhed). Хронологічно 
їх творчий досвід передував німцям і відрізнявся більш радикаль-
ним підходом до спрощення музичної мови на основі повернення 
тональності, ясності гармонійного і мелодійного рельєфу і прин-
ципу повторюваності інтонаційних формул класико- романтичної 
музики. При цьому до «простих» творів таких композиторів 
як Х. Крістіансен, наприклад, не застосовні мінімалістські критерії 
музичної композиції, бо в них відсутня ріпетитивна техніка у тому 
вигляді, що представляє класичний американський мінімалізм (як, 
наприклад, у Конструкції). Інший варіант протистояння авангард-
ній естетиці складності у датчан був представлений сонористич-
ними електроакустичними композиціями, в яких культивувалася 
ідея мінімалізації звукового обсягу та його динамічного і темпового 
параметрів. У цьому випадку простота досягалася «примітивністю» 
музичного процесу і відсутністю будь-якої претензії на створення 
«нової» музичної мови, бо звуковий образ подібних творів відси-
лає слухача до естетики «конкретної музики» (Symphony Natura, 
«Verena» Vogelzymphon).
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Найбільш відомим ім’ям данської «нової простоти» 
є Х. Абрахамсен, який у своїх творах йшов по шляху апробації 
музичного наїву, що межує з примітивом, так як у п’єсі Піна (Skum, 
1970), чи індивідуального відтворення мінімалістської естетики, як 
наприклад в інструментальному циклі Сніг (Schnee, 2008). Не менш 
відомий його твір Ніч і труби (Nacht und Trompeten, 1981), що був 
присвячений Х. В. Хенце, можна розцінювати як спогад про музику 
минулого, яка персоніфікована тембром духового мідного інстру-
менту, що є невід’ємним атрибутом західноєвропейського музич-
ного мистецтва класичної доби, романтично- піднесеним тоном 
музичної інтонації, мелодійною експресією і неокласицистською 
лапідарністю фактури. Але «музика спогадів» виявляється розчи-
неною в іншому звуковому просторі, який організований по законах 
варіантного розвитку вихідних тематичних утворень: таке накла-
дення старого і нового дає підстави музичним критикам поясню-
вати задум датського композитора як «сюрреалістичну гру з мініма-
лізмом і модернізмом сьогодення» [613].

А потім Х. Абрахамсен прийшов до іншого етапу своєї творчої 
біографії, який він сам визначив як «особистий діалог з романтиз-
мом» [618], що і зумовило стильові орієнтири композитора у напрямі 
редукціі поетики музичного романтизму, які знайшли своє яскраве 
вираження у найвідомішому його творі під назвою «дозвольте мені 
сказати вам» (let me tell you, 2013) для сопрано з оркестром за одно-
йменним літературним опусом відомого сучасного британського 
письменника і музичного критика П. Гриффітса. Показовим є той 
факт, що сам композитор вказує на спорідненість емоційного тонусу 
свого твору з музикою Ф. Шуберта і тим трагізмом світовідчуття,  
що, пронизує його «Зимовий шлях» та визначає ліричність автор-
ського висловлювання: він говорить про особливий «психічний стан 
снігу» [618], що відсторонює свідомість людини від життєвої реаль-
ності та втілюється у медитативній статиці музичного вираження.

У стильовій аурі «нової простоти» знаходиться також і творчій 
досвід нідерландського композитора С. тен Хольта, який відомий 
як винахідник оригінального авторського стилю мінімалізму «євро-
пейського зразка», який був вільним від впливів східної філософії та 
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радикального експерименталізму. І хоча його ім’я частіше співвід-
носять саме з мінімалізмом, треба зазначити, що його усвідомлений 
перехід від складності авангардної техніки до більш спрощеного 
стилю, як і у всіх вже згаданих композиторів, носив ретроспектив-
ний характер, оскільки він здійснився на основі реінтерпретації 
класико- романтичної музичної лексики.

Вихованець глави нідерландського модернізму Я. ван Домселаара, 
С. тен Хольт починав свій шлях як композитор- авангардист, його 
твори 1950-х років демонструють досконале володіння серійною 
технікою і електроакустичною композицією. Але у 1980-х роках він 
відмовився від свого колишнього стилю і пішов по шляху створення 
власної техніки композиції, яку дуже часто співвідносять з амери-
канським мінімалізмом, але яка мала зовсім інші витоки та спира-
лася виключно на європейські традиції музичної мови, якщо йдеться 
про романтичну забарвленість тонально- гармонічного мислення та 
багатство тембральної палітри фортепіано. Мабуть ці два опорних 
пункти пояснюють особливий «теплий» тон фортепіанних творів 
нідерландського композитора та відрізняють їх від «холодного» 
конструктивізму опусів класичного мінімалізму. Фортепіанним тво-
рам С. тен Хольта властива фактурна прозорість і абсолютно осо-
блива благозвучність, що виникає завдяки нескінченному «мерех-
тінню» знайомих ліричних інтонацій з «минулого» європейської 
музики, які нібито «закуті» у найсуворіші рамки остинатного ритму 
(репетитивність). Тим самим досягається відмінний від роман-
тичної музики емоційний тонус музичного висловлювання компо-
зитора: він сприймається не як висловлювання «від першої особи», 
але як відгомін того, що було вже колись сказано, як спогад про те, 
що вже пройшло. Цим, ймовірно, можна пояснити і ностальгічний 
відтінок більшості творів С. тен Хольта, який ще більше підкрес-
лює їх романтичний характер (Incantatie  IV для трьох фортепіано,  
1987–1990).

Більшість фортепіанних опусів нідерландського композитора 
фактично існують на межі композиції та імпровізації, оскільки вони 
дозволяють виконавцям вирішити їх остаточну форму: на розсуд 
виконавців залишаються стиль гри, кількість голосів (інструментів) 



30

«Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен 
в сучасному музичному мистецтві

та кількість повторень, тривалість композиції залежить від кілько-
сті учасників та їхньої концепції твору. Знаковий твір композитора 
Canto Ostinato (1976) може виконуватися на різних інструментах  
і з різним числом виконавців (зазвичай це два або чотири форте-
піано), відкритим залишається і питання загальної структури ком-
позиції, так як воно вирішується виключно волею виконавців, які 
ad libitum відтворюють і повторюють набір з 106 тематичних сек-
цій, кожна з яких невелика за своїми масштабами. В результаті 
процесу «нарощування» кількості повторень тривалість звучання 
твору може зайняти від двох годин до доби. При цьому композитор 
позначає в нотному тексті постійний темп (= 60). Саме тому твори  
С. тен Хольта вважаються досить непростими: піаніст повинен 
володіти бездоганним відчуттям ритму і колосальною витримкою, 
фізичною витривалістю – інакше виконання такої музики просто не 
можливо.

Як бачимо, ідеї визволення творчої індивідуальності компози-
тора від уніфікованого методу серіальної техніки композиції та спро-
щення музичної мови як можливості відновлення її комунікативних 
можливостей, склали вихідні творчі установки німецьких, датських 
та нідерландських композиторів другої половини ХХ століття, які 
декларували відмову від авангардистських ідеалів та висували у яко-
сті основного принципу композиторської творчості суб’єктивність 
і безпосередність вираження. Істотним у такому контексті був кри-
терій «відкритості до спілкування» композиторського висловлю-
вання, що суперечив складності та герметичності серіальної музики 
та ініціював пошуки альтернативних засобів музичної виразності 
представниками «нової простоти». Особливого значення набував 
ретроспективний характер нової стильової тенденції, що спричинив 
«повернення» в музичний лексикон композиторів мелодії, тональ-
ності, консонансу, гармонії як тих елементів музичної мови, на які 
було накладено «заборону» у серійно- серіальній техніці.

Аналогічна тенденція притаманна і творчості композиторів за 
межами Німеччини, що вказувало на її актуальність в загальноєвро-
пейських масштабах. Так, у творчій біографії Дж. Тавенера – одного 
з найяскравіших представників британської композиторської школи 
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ХХ столітті – у 1970-х роках відбувається стильова переорієнтація 
від авангардистської естетики музичної творчості в сторону спро-
щення музичної мови, що кардинальним чином змінила його музику 
та надала особливого статусу постаті композитора у національній 
історії музичної культури. Ініціював цю зміну інтерес Дж. Тавенера 
до езотеричних і містичних аспектів музичного мистецтва, які він 
пов’язував із східними релігійними традиціями, такими як індуїзм, 
суфізм і православ’я. Остання, як відомо, виявилася вирішальною 
для особистості просвітеріанца Дж. Тавенера, який прийняв пра-
вослав’я в 1977 році і з тих пір активно вивчав східнохристиян-
ську церковну музику, що визначила духовну концепцію подальшої 
творчості і суттєво змінила стильової вигляд його зрілих творів  
в порівнянні з раннім авангардним етапом. Така особливість особи-
стісних світоглядних позицій композитора зумовила появу цілого 
ряду музичних творів, в основу яких покладені теми і образи право-
славної культури – релігійної та художньої. Вони займають у твор-
чій спадщині Дж. Тавенера значне місце, серед них – моноопера 
Лагідна за оповіданням Ф. Достоєвського (A  Gentle Spirit, 1977), 
Шість російських народних пісень для голосу і інструменталь-
ного ансамблю (1978), Пісні Ахматової для сопрано та віолончелі 
(Akhmatova Songs, 1993), Молитва (Mother Of God, Here I Stand) на 
вірші М. Лермонтова, Похоронні ікоси та ін.

Творчій натурі британського композитора властивий універса-
лізм світогляду, що намагався об’єднати всі релігії світу у пошуках 
єдиної духовної істини, яка, за його твердим переконанням, зна-
ходить своє вираження в музиці, а композитор є лише її ретран-
слятором [612]. Тому зверненням до музично- поетичних джерел 
зазначених релігійних традицій Дж. Тавенер не обмежується, залу-
чаючи також ісламські і єврейські, а також мистецтво американ-
ських індіанців, тим самим декларуючи свою екуменістичну пози-
цію і духовний сенс своєї музики. При цьому він підкреслював, 
що цей сенс не може бути виражений «мовою модернізму» [там 
само], він вимагає простих і ясних форм, якими володіє релігійна 
поезія і музика. Основною метою власної творчості Дж. Тавенер  
з кінця 1970-х років бачив подолання у собі традицій європейського 
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модернізму і відродження втраченої західною музикою духовності. 
Як зазначає Р. Насонов, один з провідних сучасних дослідників твор-
чості британського композитора, у композитора «…виникло стійке 
переконання, що все християнське мистецтво має єдиний витік  
і сходить в кінцевому підсумку до образу Спасителя, а історич-
ний розвиток музичної мови віддаляє нас від цього першообразу  
і є частиною руйнівного процесу секуляризації» [343].

Музично- естетичні ідеали «нової простоти» визначили стиліс-
тику великої кількості хорової музики Дж. Тавенера, яка становить 
жанрові пріоритети композитора; причому тенденція авторського 
переходу від складності до простоти музичної мови проявилася ще 
до зміни його релігійно- світоглядних орієнтирів – ще у 1976 році 
було створено Магніфікат на анонімні давньогрецькі і давньоєв-
рейські тексти для сопрано, хору і оркестру. А вже після 1977 року 
були написані такі відомі твори як Пісня для Афіни (Song for Athene) 
для змішаного хору a cappella (цей твір звучав на похоронах леді 
Діани, принцеси Уельської), Агнець (The Lamb) на вірші В. Блейка, 
Ми будемо бачити Його, який Він є (We shall see Him as He is) для 
сопрано, 2 тенорів, віолончелі, хору і оркестру, Ікона Різдва (Ikon of 
the Nativity), «Реквієм» (2012). У стилістиці «нової простоти» вико-
нані і такі інструментальні твори Дж. Тавенера як Покров Пресвятої 
Богородиці для віолончелі та струнного оркестру (The Protecting Veil, 
1989) та Плач (Thrinos, 1990) для віолончелі solo, що був написа-
ний для свого близького друга, англійського віолончеліста Стівена 
Іссерліса.

Релігійний світогляд Дж. Тавенера зумовив своєрідність автор-
ського розуміння музичної творчості, що спиралося на сакрально- 
духовний сенс музичного мистецтва. Він порівнював свій метод 
написання музики з методом іконописця, а свої твори визначає 
як «музичні ікони»: «Я назвав би себе посудиною, крізь яку про-
ходить музика. Коли я пишу музику, переді мною завжди стоїть 
ікона Спасителя. З появою музики я відчуваю, як щось проходить 
крізь мене. Важко сказати, що це таке і звідки це виходить» [140].  
В його роздумах про сакральний смисл своєї музики знаходимо вка-
зівку на жанрові пріоритети композитора, що склали основу його 
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творчості по лінії «нової простоти»: «Чи можемо ми писати музику, 
яка насправді буде подібна іконі; чи можемо ми впасти ниць перед 
музичною п’єсою, мені просто не відомо. Припускаю, що найближче 
до цього ми підходимо у співі церковного хоралу, сполученого з іко-
ною» [614, c. 45]. У численних висловлюваннях Дж. Тавенера щодо 
візантійської традиції церковного співу, що мала величезний вплив 
на його музичне мислення після прийняття православ’я, а також 
можливостей взаємодії богослов’я і музики, присутня наскрізна ідея 
про те, що він прагне до того, щоб його музика перетворювала того, 
хто її слухає, щоб у ній як в іконі «світилося божественне» [591].

Наслідком сакральних імпульсів музичної творчості британ-
ського композитора виступає принцип мінімалізації музичної 
виразності, про яку говорять дослідники його творчості: «Ці твори 
можуть розцінюватися професійними виконавцями як «прості»  
і «легкі»: дійсно, в порівнянні з хоровими полотнами композиторів- 
класиків вони можуть здатися дещо примітивними. З одного 
боку, це пов’язано з національною хорової традицією (бого-
службовою, у першу чергу, яка була реформована відповідно до 
настанов на спрощення співочого стилю). З іншого, це пов’язано  
з естетичними ідеалами так званої «нової простоти» – стильового 
напрямку, що виник у європейській музиці в противагу авангарду  
середини XX століття» [249, с. 193].

Сучасні музикознавці, намагаючись пояснити індивідуальний 
стиль Дж. Тавенера, іноді співвідносять його з естетикою «нової 
простоти», іноді позиціонують як «нову класику», але найчастіше 
відносять творчість композитора до так званого «сакрального міні-
малізму» – напряму композиторської творчості, який, на думку 
американського мистецтвознавця Т. Тічаута, «<…> відроджував 
глибоку вкоріненість таких композиторів як А. Пярт, Х. Гурецький 
і Дж. Тавенер у традиціях західного мистецтва з притаманним 
йому пошуком віри і смислу, а також відзначав заслуги американ-
ських мінімалістів, які <…> допомогли вибратися музиці з «пут»  
і «задушливих обіймів» післявоєнного авангарду» [345, с. 74]. При 
цьому одноголосною є думка про синтезуючий принцип твор-
чого мислення композитора, яке обумовлено його релігійним  
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світоглядом і творчою установкою на універсалізм, як прояв «любові 
в єдиній істині» [612]. Так, Д. Ревілл визначає основні культурні 
складові, що формують стильовий симбіоз музики Дж. Тавенера: 
«Дж. Тавенер створює музику на стику світської і духовної музики. 
Він використовує ідею синтезу Східної і Західної шкіл богослужбо-
вої музики. Він запозичує архаїчний лад західного церковного співу 
і перетворює його закономірності з позицій православ’я» [607].

Вперше поняття «нової простоти» до творчості Дж. Тавенера 
застосував американський музикознавець Д. Фіск у своїй відомій 
праці «Нова простота: музика Горецького, Тавенера і Пярта» (1994) 
[582], в якій була зроблена спроба об’єднати досить різні творчі 
індивідуальності трьох композиторів під знаком відмови від роз-
витку музичного матеріалу як фундаментального принципу євро-
пейської традиції музичної композиції на користь демонстраціі його 
поверхневої краси і експлуатації емоційної наповненості. Висновок, 
до якого приходить в кінцевому результаті Д. Фіск, є вельми сум-
нівним з точки зору позитивної оцінки «нової простоти», яка поз-
бавляє слухача інтелектуалізму, діалогу, багатозначності і вну-
трішнього життя: «… ми набуваємо можливість стверджувати віру 
простими засобами, але втрачаємо віру в музику як мистецтво»  
[582, с.  411–412]. Авторська концепція «нової простоти» Д. Фіска 
по суті ігнорує композиційну складність зовнішньої простоти 
музики Дж. Тавенера, яка цілком може змагатися з технікою євро-
пейського музичного мистецтва ХХ століття. Однак, як справедливо 
зазначає Р. Насонов [345], саме завдяки Дж. Фіску, ім’я Дж. Тавенера 
стало асоціюватися з музичними відкриттями «нової простоти», 
при цьому негативна конотація, що була закладена у дослідженні 
американського музикознавця все більше втрачала значення в про-
цесі дослідницьких відкриттів глибинних смислів авторської кон-
цепції музичної творчості британського композитора.

Сам же композитор вельми скептично ставився до такого розу-
міння своєї творчості, але між мінімалізмом і «новою простотою» 
схилявся в бік останньої, стверджуючи, що мінімалізм не мав для 
нього ніякого значення, і він вважав би за краще «нову простоту» 
[614, с. 102].
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Деякі дослідники творчості Дж. Тавенера схильні розглядати її 
в якості оригінальної авторської інтерпретації стильових тенденцій 
європейського музичного мистецтва другої половини ХХ століття, 
що, наприклад дозволило англійцю А. Андреополусу співвідно-
сити стилістику творів композитора зі стильовим комплексом New 
Age [574]. При цьому вихідні імпульси індивідуально- авторської 
концепції Дж. Тавенера дослідник співвідносить з «новою класи-
кою» – тією течією музичного мистецтва, що повертає музиці її 
сакральний зміст і виправдовує тим самим «нудність» музичної 
мови [574, с.  241–242]. Найбільш адекватна музикознавча оцінка 
творчості Дж. Тавенера, на наш погляд, представлена розробками 
її релігійної концепції Р. Насоновим, який вибудовує її на основі 
православного богословсько- містичного вчення про рятівне залу-
чення людини до Бога у нествореній енергії, що склалася в ісихазмі 
(музика як феосіс) [344; 345]. Музикознавець пропонує розглядати 
дану концепцію як художню утопію «обоження» західної культури, 
яка визначила специфічну поетику авторського стилю Дж. Тавенера,  
у якій ключовою виявляється категорія «музичної ікони», що замі-
нює собою технологічну категорію музичної композиції, але обумов-
лює спеціальну композиційну техніку, яка у звуковій формі репре-
зентує «божественний архетип» [345]. Традиціоналізм британського 
композитора, що був обумовлений його послідовним «вростанням» 
в музичну лексику візантійської церковно- співочої традиції (і  не 
тільки її, як було зазначено раніше), на думку Р. Насонова виявився 
новим ресурсом «модернізму» композитора, його новаторської 
«простої» музичної мови, часто заснованої на складнощах матема-
тичного розрахунку, який нічим не поступається техніцизму аван-
гардної музики. Таким чином, дослідницький підхід Р. Насонова від-
різняється від західних музикознавчих рецепцій явною системною 
установкою, яка орієнтує його на виявлення взаємообумовленості 
композиційної техніки Дж. Тавенера та її світоглядного сакрального 
витоку.

Менш радикальний варіант стильової переорієнтації представ-
лений у творчості одного з найпрогресивніших польських аван-
гардистів середини ХХ століття Х. Гурецького, який, написавши  
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у 1976 році свою знамениту Симфонію скорботних піснеспівів 
(Третя симфонія), отримав від своїх колег і критиків безліч доко-
рів в тому, що він «здав позиції» і «поступився смакам натовпу»  
[143, с.  135]. Створений на тексти середньовічного латинського 
плачу Діви Марії, написів, зроблених в’язнями на стінах фашист-
ського гетто та польської народної пісні «Куди ж ти пішов, синочку 
мій милий?», цей твір звертався до вічної теми материнської скор-
боти, що виявилася вкрай актуальною для історії ХХ століття.

Образний лад Третьої симфонії сходить до канонічного сюжету 
Stabat Mater, до мотивів оплакування Христа Богородицею, до тра-
гедії матері, яка втратила сина. Ці традиційні теми у Х. Гурецького 
переломлюються в призмі Другої світової війни. У цьому творі, який 
став візитною карткою польського композитора, особливо чітко 
виявилися головні художні принципи автора: сплав мінімуму тех-
нічних засобів і простоти матеріалу з максимумом експресії, нав’яз-
ливий повтор звукових формул, медитативна статика.

З одного боку, Третя Симфонія продовжувала традицію мемо-
ріальної симфонії як актуального жанру музичного мистецтва, 
з іншого – виявляла абсолютно нову для польського авангарду 
музичну виразність. Статика музичної форми і простота музичної 
лексики суперечили складнощам серіальної композиції і явно апе-
лювали до метафоричного принципу авторського висловлювання, 
у етичній пафосності якого об’єднувалося людське і божественне, 
мирське і сакральне (ламентація Діви Марії в І частині та звернення 
до неї і власної матері юної дівчини, записане на стінах гестапівської 
в’язниці у ІІ частині, а також скорбота матері, що розшукує свого 
зниклого сина на полі брані у ІІІ). Пізніше для творчості польського 
композитора буде показовою ретроспективна тенденція, що пов’я-
зана зі зверненням до канонічних католицьких текстів і жанрів цер-
ковної музики, а також явно вираженим аскетизмом музичної мови, 
що послужило приводом стильової ідентифікації його музики як 
«сакрального мінімалізму» і «нової простоти» [351; 582; 609].

Відома дослідниця польської музичної культури, І. Нікольська, 
вказує на деякі стильові тенденції, що були показовими для ком-
позиторської творчості Польщі 1970–80-х років, та формували той 
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загальний контекст, в якому відбувалася трансформація естетич-
них позицій Х. Гурецького: «У представників середнього покоління 
спостерігається «пом’якшення» засобів (у  бік більшої консонант-
ності) та їх розширення через включення тематичного елементу, 
гармонії <…>» [351, с.  255]. Вона також зазначає, що в польській 
музиці цього періоду значною мірою проявився вплив мінімалізму, 
що зумовило істотні зміни у авангардному «кліматі», що переважав  
у польській музиці з 1950-х років, та багато в чому визначав «нову 
простоту» Х. Гурецького та тяжіння до спрощення музичної мови 
у творчості деяких представників польського авангарду (З. Краузе). 
Не менш важливою складовою індивідуального стилю композитора 
є фольклор, і це дає підстави дослідникам його творчості стверджу-
вати, що «останні три десятиріччя творчість Х. Гурецького спира-
ється на вже сформовану мову, що не зазнає радикальних змін.

Зараз конструктивізм цієї музики заснований на цілком певних 
гамах, акордах, мотивах, інтонаціях, які часто приймають вигляд 
цитат, особливо зі старовинної та народної музики» [143, с.  134],  
а також розглядати стилістику його «простої» музики у руслі поліс-
тилістики [351, с. 260]. З огляду на ті жанрові пріоритети компози-
тора, що визначилися після 1980-го року – хорова музика a capella  
і обробки канонічного музичного матеріалу зокрема – музикознавці 
також розглядають його індивідуально- композиторський стиль  
в контексті «народного католицтва» як специфічного явища поль-
ської художньої культури [143].

1.2. Індивідуально- композиторські версії  
«нової простоти» у просторі радянського/

пострадянського музичного мистецтва

Подібна ситуація складалася у культурному просторі радян-
ської і пострадянської музики другої половини ХХ століття,  
в якому переосмислення художньо- естетичних і технологічних 
цінностей музичного авангарду відбувалося в руслі концептуалі-
зації ідеї спрощення музичної мови, що призвело до виникнення 
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ряду оригінальних авторських концепцій «нової простоти» у твор-
чості А. Пярта, В. Сильвестрова, В. Мартинова, О. Рабіновича- 
Бараковського, Г. Пелециса, та композиторів молодшого покоління, 
імена яких досить часто звучать в контексті стилістичних ознак 
«нової простоти» (М. Шуха, О. Криволап, В. Польової, І. Соколова 
та ін.).

Одразу відзначимо, що жоден з названих композиторів не ото-
тожнює свій індивідуальний стиль з «новою простотою», тобто 
не визначає його поняттям «нової простоти». Більш того, за твор-
чістю деяких з них у музикознавчому і музично- критичному серед-
овищі закріпилися зовсім інші стильові «ярлики»: так Г. Пелециса 
зазвичай розглядають як представника «нової консонантної 
музики» (або «нової консонантності»); А. Пярт вважає себе вина-
хідником «стилю tintinnabuli», а його ім’я звично асоціюється  
з таким стильовим напрямком сучасного музичного мистецтва як 
«сакральний мінімалізм» (так само як і творчість останніх десяти-
літь В. Польової, яка зазнала свого часу значний вплив естонського 
композитора); В. Сильвестров позначає свій стиль як «слабкий» 
або «неактуальний» (або «багательний» стосовно до творчості 
сьогодення); В. Мартинов позиціонував свою творчість з пози-
цій «нульового стилю», а також «концептуального мінімалізму», 
що апелює до первинно- ритуальних підстав музичної творчості. 
Як бачимо, жодна з авторських концепцій, що виступають сти-
льовою альтернативою авангардній музиці, не позначена як «нова 
простота». У цьому виявляється істотна відмінність між компо-
зиторською практикою на Заході і радянського/пострадянського 
музично- академічного простору: в першому випадку теоретичне 
(музикознавче) осмислення нової тенденції (рефлексії К. Дальхауза 
насамперед, а також А. Раймана) сприяло «уніфікації» творчого 
досвіду різних композиторських індивідуальностей відповідно до 
змістовної визначеності поняття- терміну «нової простоти»; у дру-
гому – відсутність спеціалізованої теоретичної рефлексії ініціювало 
принципову свободу композитора в реалізації своїх творчих намі-
рів, що породило багатоваріантність вихідного музично- стильового 
імпульсу, актуального для європейського музичного світу. Однак, 
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як свідчить композиторське слово, досить різні у своєму баченні 
«іншого», відмінного від авангардної естетики, шляху розвитку 
музики композитори утворили стильову єдність, що орієнтувалася 
на ідеали «нової простоти». Про це прямо говорить В. Мартинов 
[306] і опосередковано згадують більшість інших композиторів.

Виникнення ідеї переходу «із складності в простоту», яка вияви-
лася актуальною для дуже різних за своїм творчим даруванням ком-
позиторів, природнім чином було пов’язано із тією загальною атмос-
ферою, що панувала у радянській «неофіційній» художній культурі, 
яку сучасники усвідомлювали як час небувалого інтелектуального 
підйому і творчої активності. На це звертає увагу В. Мартинов, коли 
описує той культурний фон, на якому формувався його новий світо-
гляд: «1970-ті роки прийнято вважати епохою застою, і це абсолютно 
справедливо, якщо ми будемо говорити про суспільно- політичне 
життя Радянського Союзу і про рівень офіційного мистецтва. Однак 
це буде абсолютно невірно, якщо говорити про так зване неофі-
ційне, або нонконформістське, мистецтво. Тут мова повинна йти 
скоріше про якийсь розквіт і підйом, що зачіпав практично всі види 
мистецтва. Дійсно, саме в 1970-і роки Кабаков створював свої гра-
фічні книги, Булатов писав свої текстові картини, а Монастирський 
проводив свої акції. Це час московського концептуалізму і соцарту. 
Це час Прігова, Сорокіна і Рубінштейна. І саме в цьому контексті 
слід розглядати те, що робили тоді Сильвестров, Пярт, Рабинович, 
Пелецис і я» [306, с. 64].

Розквіт нонконформістського мистецтва, про який гово-
рить В. Мартинов, відображає ту культурну ситуацію, яка макси-
мально сприяла появі нонконформізму від музичної творчості, 
який протистояв як парадигмі офіційного радянського мисте-
цтва, так и парадигмі авангарду «<…> зразку 1960-х років, яка все 
більше починала перетворюватися в якусь репресивну, що приду-
шувала будь-яке інакомислення, музичну ідеологію та набувала тих 
функцій, які раніше були властиві соцреалізму, причому це відбу-
валося як у нас, так і на Заході» [там само]. Крім того, актуальною 
для композиторської свідомості була і опозиція більш «вузького», 
локального значення, що пов’язана з наростаючим у 1970-ті роки  
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«розшаруванням» творчих інтересів у авангардному середовищі 
радянського музичного мистецтва. Коментуючи конфронтацію 
«шістдесятників» і «сімдесятників», В. Мартинов вказує на клю-
чові відмінності між «старим» і «новим», які можна розглядати  
у якості художньо- стильових орієнтирів радикально налаштова-
них композиторів- адептів «нової простоти»: «Якщо парадигма  
1960-х років абсолютизувала дисонанс, відкидала тональність  
і повторення, що впізнаване, то парадигма 1970-х років, навпаки, 
абсолютизувала консонанс, стверджувала тональність і впізна-
ване повторення. Якщо парадигмі 1960-х років була властива віра 
в абсолютність тексту і абсолютність твору при майже повному 
ігноруванні контексту і ситуації, то в парадигмі 1970-х років упор 
робився саме на контекст і ситуацію, похідними і факультативними 
наслідками яких могли бути текст і твір <…> в 1960-і роки старий 
світ ще міцно утримував свої позиції, що спиралися на віру у вели-
кого художника- творця, у великий твір і у смислоутворюючу силу 
тексту, то в 1970-і роки утворилася якась перехідна, «нейтральна» 
зона. Віра в цінності, що визначають обличчя старого світу, вже 
вичерпалася, а технології, що визначають обличчя нового світу, ще 
не виникли <…> Ці парадигми не тільки характеризували різні ком-
позиторські покоління, але могли бути віхами біографії одного ком-
позитора. Так, майже всі ми – і Пярт, і Сильвестров, і Рабинович,  
і я, будучи спочатку прихильниками однієї парадигми, потім активно 
перейшли на позиції іншої, в той час як Денисов, Губайдуліна і част-
ково Шнітке залишилися в основному на позиціях» [306, с. 66].

Декларативний тон, властивий лаконічним висловлюван-
ням В. Мартинова, виразно відображає піднесеність творчого духу 
композиторів, про яких він говорить як про своїх однодумців:  
в ньому відчувається готовність здійснити «прорив» в інший вимір 
музичної творчості, і той же месіанський пафос, який був притаман-
ний «великим відкриттям» музичного авангарду. Причому при всій 
розчарованості у «авангардній парадигмі», В. Мартинов однозначно 
визнає її значимість для еволюції європейського музичного мисте-
цтва і розглядає її як своєрідний вінець композиторської творчості, 
що завершує історію opus-музики (якщо використовувати його 
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відому авторську термінологію). «Після закінчення 1960-х років 
практично не виникло жодної фундаментальної композиторської 
ідеї, не з’явилося жодного по-справжньому значного композитор-
ського імені. Єдиними знаковими подіями композиторської життя 
цього часу стали великі відходи – відхід Кейджа, відхід Мессіана, 
відхід Штокхаузена < …> Якщо взяти до уваги, що на зміну цим, що 
пішли, не приходить ніхто, що хоча б віддалено наближається до 
них за масштабом і значенням, то, напевно, все ж доведеться пого-
дитися з тим, що кінець XX століття – це явно не час композиторів» 
[306, с. 79].

Особистісною реакцією В. Мартинова на ситуацію, яку він опи-
сує, стала спочатку відмова від стильових нормативів авангардної 
композиції та заміна їх на естетику «нової простоти» як повернення 
до традицій європейського музичного мистецтва, що визначило 
ідею авторської анонімності та принцип використання «вторин-
ного» музичного матеріалу, що має величезний художній потенціал 
в умовах постмодерністського світосприйняття. В. Мартинов, пояс-
нюючи свої творчі установки, наголошував, що виходячи з того, що 
майже весь музичний матеріал вже вичерпаний, він як композитор 
може користуватися свідомо не своїм матеріалом, але його обов’яз-
ком є створення такої ситуації, в якій цей матеріал заживе іншим 
життям («Моє діло не створення матеріалу, а створення ситуації» 
[220]). При цьому вкрай важливим є акцент на тому, що він не йде 
шляхом цитування чужого матеріалу, а користується його форму-
лами, стереотипами і архетипами [там само], що пояснює компо-
зиційну ідею техніки бріколажу, яку декларує В. Мартинов у якості 
тієї, що відповідає його філософії пост-композиторської музики. 
Пізніше він «пішов» зі світу композиторів, причому в самому пря-
мому життєво- повсякденному сенсі, оскільки саме так він пояснює 
своє досить довге мовчання як автора музики і викладацьку діяль-
ність у духовній академії Троїце- Сергієвої Лаври з 1979 по 1997 роки 
та тривалий період вивчення давньоруського співу.

Результатом такого перелому особистісної свідомо-
сті В. Мартинова стало створення відомої концепції кінця часу 
композиторів і opus-post музики, яка являє собою яскравий зразок 



42

«Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен 
в сучасному музичному мистецтві

композиторської рефлексії щодо фундаментальних підстав євро-
пейської музичної традиції та їх існування в умовах сучасного світу, 
що розгортається на стику філософії, соціології, культурології, тео-
рії та історії музики [304; 305]. Основні питання, якими задається 
композитор – що таке композитор? і які його функції в сучасному 
музичному мистецтві? – ініціюють ідею «вибудовування» сучасної 
парадигми музичного мистецтва, в якій вирішальними виявля-
ються фігура виконавця (часто в якості продукту музичної індустрії)  
і різні некомпозиторські музичні практики, такі як джаз, рок-музика 
і т.п. Авторська концепція В. Мартинова абсолютизує ідею повер-
нення до музичного канону (жанрового, стильового, лексичного) як 
естетично- філософської засади композиторської творчості, а також 
декларує повернення музичної історії до своїх витоків на підставі 
вичерпання естетики авторства і концертно- філармонічної прак-
тики (відома теза його про «кінець часу слухача»). Тобто у кінцевому 
рахунку мова йшла про відродження первинно- ритуальних типів  
і форм музичної творчості, які можуть повернути європейському 
музичному професіоналізму вищий духовний смисл, якщо розу-
міти мистецтво як «продукт розпаду сакрального простору», а його 
особисту місію, за словами самого композитора, як відновлення 
цього простору [339]. Зазначені установки композиторської свідо-
мості В. Мартинова зумовили музикознавчі визначення його автор-
ського стилю як «неоканонічного» [191–197], що виявляє досить 
широкі проекції на творчість інших композиторів- репрезентантів 
«нової простоти». Розглядаючи феномен музичної композиції  
і фігуру композитора у широкому культурно- філософському кон-
тексті, він приходить до досить оптимістичного висновку, що 
кінець часу композиторів зовсім не обов’язково повинен означати 
кінець часу музики взагалі, бо феномен композитора і компози-
торства очевидно не покриває всього того, що мається на увазі  
під музикою [305].

Основну ідею творчості В. Мартинова, що виводить на пер-
ший план композиторської творчості її надособистий вимір і сво-
боду від авторського егоцентризму, М. Катунян описує в таких 
термінах, як «неєвропейське», «несвітське», «неакадемічне», «не 
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традиційно- акустичне», музикознавиця уточнює їх значення у твор-
чості композитора, поміщаючи їх у смисловий контекст категорій 
«позачасового», «надісторичного» і «позаавторського» [192–197]. 
Хід думки М. Катунян приводить до розуміння надзвичайної акту-
альності ідей В. Мартинова для композиторської свідомості сере-
дини ХХ століття: адже тенденція нівелювання індивідуально-
сті композитора у різний час оформилася у П. Булеза (ідея «нової 
анонімності»), у К. Штокхаузена (який принципово відмовився від 
поняття «шедевр» і від автора як головної інстанції еволюції музич-
ного мистецтва у власній концепції симбіотичної музики), у амери-
канських мінімалістів (музичні опуси яких виключають авторську 
оригінальність у якості критерія оцінки, у «посткомпозиторській» 
музиці А. Караманова [522, с.  375]. Т. Чередниченко з цього при-
воду дуже образно висловлює думку про надіндивідуальну ідею, 
що набула особливої значущості для музичного академізму епохи 
1970-х років: «1970-ті ростуть на інтерпретаційному полі, що давало 
щедрий урожай не менше півтора століття, але вважати його рід-
ною землею відмовляються; здається воно їм якоюсь гідропонікою, 
а не землею. Творча енергія, що раніше підживлювала «зростання 
індивідуального вираження», йде тепер до відвідного кореня, який 
намацує для себе «справжню» землю, обіцяну» [522, с. 10].

Композитор висуває власну авторську стильову модель музич-
ного вираження, на основі з’єднання музичної мови з позамузич-
ними елементами інших областей культури (фольклору, ритуально- 
обрядової сфери, сценічної дії та ін.), яку він визначив як «новий 
синкретизм». На думку музикознавців синкретизм В. Мартинова 
знайшов свою реалізацію в його індивідуальній концепції мініма-
лізму: композитор досить вільно трактує технологічний принцип 
його класичного американського типу, хоча на початковому етапі 
створення власної індивідуальної версії «нової простоти» він був 
актуальним для нього (Листок з альбому, 1976, Осіння пісня II, 
1982/1984 для двох скрипок соло, струнного оркестру, челести, 
вібрафона, дзвіночків і голосу). Пізніше, з середини 1980-х років 
музична техніка В. Мартинова не обмежується виключно репети-
тивністю, композитор переосмислює конструктивні і семантичні 
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параметри патерну, який, наприклад, може бути спочатку представ-
лений тривалою за звучанням стильової цитатою (Увійдіть, 1985) 
або ж музичним матеріалом, що відтворює архаїчну автентику обря-
дового дійства (Ніч в Галичині, 1996). Таким чином відбувається 
об’єднання музично- технологічних принципів класичного мініма-
лізму з семантикою різних «мов культури» (у відомій культуроло-
гічній та літературознавчій термінології О. Михайлова), що утворює 
так званий «концептуальний мінімалізм» В. Мартинова, який музи-
кознавці пояснюють як композиційну можливість утворення без-
лічі «окремих контекстів» шляхом сполучення інтерпретацій різних 
культурних моделей» [61]. На думку Н. Гуляницької, концептуалізм 
у творчості В. Мартинова не втратив актуальності і в наступні роки: 
він існує у новій інтерпретації як «пост-мінімалізм» і «московський 
музичний постконцептуалізм» (термін В. Мартинова) [129].

При всій революційності позицій В. Мартинова, його сентенції 
з приводу законного права на використання «відпрацьованого» 
музичною історією матеріалу, досить традиційні для компози-
торської практики класичних епох. Як відомо, з використанням 
«чужої» музики пов’язаний величезний період європейської компо-
зиції: автори орґанумів складали лише додаткові голоси до заданої 
мелодії; мензуралісти XIV сторіччя часто використовували у бага-
тоголосній тканині різноманітні чужі мелодії; те саме робили майс-
три строгого письма; принцип обробки чужого музичного матері-
алу склав жанрову ідею класичних варіацій; Ф. Ліст залишив більше 
300 транскрипцій творів своїх попередників і сучасників і т.п. Тобто 
традиція творчої інтерпретації «чужого» ніколи не згасала. По 
суті своїй авторські установки «глашатая» кінця часу композито-
рів несли «реставраторську» ідею відродження практики музичної 
композиції, що була характерною для ранніх етапів європейської 
професійної музики, і в основі якої було покладено принцип кано-
нічного мислення. Це обумовлено об’єктивними закономірностями 
історичної еволюції музичного мистецтва, динаміка якої засно-
вана на чергуванні етапів новаторства і повернення до традиції 
і персоніфікована в постатях «композиторів- реставраторів» та 
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«композиторів- новаторів», про яких писав у своїй «Філософії нової 
музики» Т. Адорно на прикладі І. Стравинського і А. Шенберга [3].

З середини 1960-х років творчі кризи, що були викликані усві-
домленням невідповідності особистого світогляду авангард-
ній естетиці музичного мистецтва, що прирікає композитора на 
обов’язковий «винахід новизни», переживають А. Пярт, О. Рабинович- 
Бараковський, у меншій мірі В. Сильвестров, який завжди акцентує 
увагу на тому, що його творча біографія була досить гладкою і шлях 
до «своєї» мови дуже був поступовим [292]. Ця обставина збігалася 
у часі з творчою переорієнтацією провідних музикантів, які спеціа-
лізувалися на виконанні сучасної авангардної музики (Т. Грінденко 
і Ю. Любимов створили ансамбль старовинної музики і почали 
займатися виключно такою музикою, виключивши зі свого репер-
туару будь-які авангардні твори) і закриттям Московської експери-
ментальної студії електронної музики, яка довгий час була одним 
з головних центрів «нової» музики в СРСР. У такому контексті 
складалися нові ідеали музичного мистецтва, пов’язані з естетикою 
«нової простоти», яка усвідомлювалася багатьма композиторами 
як можливість здобуття істинного смислу музичної творчості – як 
у виключно суб’єктивно- психологічному плані, так і з об’єктивних 
позицій музичної історії.

Що ж стосується шляхів набуття цієї істини, то вони були досить 
різними в кожному окремому випадку творчої реалізації ідей «нової 
простоти», що було зумовлено індивідуально- композиторським 
вибором того чи іншого «інструменту» спрощення авторського 
музичного висловлювання, що набувало актуального смислу  
в сучасному культурному контексті. Т. Чередниченко дуже влучно 
використовує саме поняття «випадку», коли розглядає панораму 
композиторської творчості у 1970-х роках: ключові ідеї, методи та 
принципи творчості досить великої кількості митців музикознавиця 
подає як ті випадки творчої активності, що призвели до художньо- 
стильової концентрації і напруги радянського музичного мистецтва 
цієї доби. Важливими складовими окресленого Т. Чередниченко 
«музичного запасу 70-х» є «випадок з кітчем» (В. Сильвестров), 
«випадок з ритуалами» (А. Пярт), «випадок із часом композиторів» 
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(В. Мартинов) [522]. До цих випадків можна ще додати «випадок 
з евфонією» Г. Пелеціса та «випадок із архаїкою» О. Рабіновича- 
Бараковського.

О. Рабінович- Бараковський був одним з перших піаністів, 
які виконували у 1970-і роках в Радянському Союзі фортепіанні 
опуси Ч. Айвза, О. Мессіана, К. Штокхаузена, П. Булеза, Дж. Кейджа, 
але з часом він відмовився від авангардистських ідеалів. При цьому 
він зазначає, що його композиторська творчість не носить реак-
ційний характер, що вона не була декларацією зміни стильових 
пріоритетів: звернення до «простої» музичної мови, що спиралася 
на лексеми музичного романтизму, за словами композитора, було 
обумовлено пошуками своєї індивідуалізації, свого індивідуально- 
авторського стилю. Але при цьому він досить категорично вислов-
люється про П. Булеза і К. Штокхаузена, творчістю яких був сильно 
захоплений в молодості: на питання чому він надалі, вже після емі-
грації, виключив зі свого репертуару твори апостолів авангардної 
музики, О. Рабінович- Бараковскій відповідає однозначно: «Просто 
я не граю музику диктаторів. Таких, доморощених диктаторів» 
[339]. Більш того, еволюцію європейської музики в ХХ столітті  
(як і мистецтва в цілому), композитор оцінює як шлях руйнування, 
до якого можна застосувати відоме формулювання Т. Манна: це 
«естетизм варварства» [там само]. Така точка зору, звичайно ж, 
відображає нонконформістську ідею, що підживлювала творчі уста-
новки композитора.

Свою творчість О. Рабінович- Бараковський розцінює як гло-
бальний цикл-проект, який він називає «Антологія архаїчних риту-
алів: в пошуках Центру». Така не позбавлена пафосності назва обу-
мовлена його захопленням наукою і езотерикою, він вивчав різні 
релігійні та філософські традиції, з чим пов’язано вплив на його 
творчий світогляд ідей культурної єдності та числової символіки. 
Композитор також є автором не менш масштабної у своєму кон-
цептуалізмі, ніж мартинівська теорія, теорії «Третьої практики»,  
в якій він пропонує нову парадигму музичного дискурсу, що відро-
джує «духовну музичну орієнтацію з її когнітивною, холістичною  
і терапевтичноїю спрямованістю» [339]. Ця парадигма принци-
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пово протистоїть історичній добі Другої практики (хронологічно 
означеної творчістю К. Монтеверді), що відкриває «парадигму 
романтизму і сповідальності» в музичному мистецтві. Епоха 
Першої практики (до  К. Монтеверді), на думку О. Рабіновича- 
Бараковського, базувалася на «безособовій, неквапливій і піднесеній  
церемоніальності» [408]. Вертикальна орієнтація музичного дис-
курсу як центральна ідея Третьої Практики, за словами компо-
зитора, «<…> проя вляється в прагненні до гармонізації психо-
логічного простору, до створення метафізичного екопростору  
в рамках ритуалу <…> В цьому контексті, людське серце повер-
тає собі початковий статус обителі мислення і перетворюється  
в «Око Серця» і таке серце, що мислить» [339]. Як бачимо ця кон-
цепція не позбавлена месіанських претензій, у ній з усією очевид-
ністю проступає авторське відчуття важливості своєї творчості, 
яка покликана «перевести» музику в інший онтологічний стан, що 
повертає їй вищий духовний сенс. І це дуже співзвучно особистіс-
ній позиції В. Мартинова, який бачить своїм основним завданням 
відновлення сакрального простору за допомогою композиторської  
творчості.

Що ж стосується музично- технологічної сторони авторської 
концепції О. Рабіновича- Бараковскього, то основним інструментом 
гармонізації психологічного простору слухача стає використання 
«архаїчного» принципу багаторазового повторення інтонаційно- 
фактурних формул «архаїчного» музичного матеріалу доби роман-
тизму. Основу його композиційної техніки становить з’єднання 
репетитивності і салонно- віртуозного матеріалу музичного роман-
тизму, а деякі авторські програмні назви творів говорять про есте-
тичні та етичні цінності композитора (наприклад, фортепіанні 
цикли Красивої музики або Чому я такий сентиментальний?). Як 
зауважує В. Мартинов, «<… > Рабінович у 1975–1976 роках відкрив 
спосіб перетворення розкішних романтичних фактур у мінімаліс-
тичні патерни, що вибудовуються за числовими каббалістичними 
законами» [306, с. 52].

Латвійський композитор Г. Пелецис спочатку знаходився осто-
ронь як від авангардного напрямку радянської музики, так і від 
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естетики офіційного стилю музичного мистецтва: його творча 
діяльність з 1970-х років пов’язана зі старовинною поліфонічною 
музикою (він довгий час вивчає і викладає поліфонію у Латвійській 
консерваторії, його музикознавчий досвід також пов’язаний із ста-
ровинною поліфонією). Старовинну поліфонію можна розглядати 
як своєрідний «притулок» від «переднього краю музичного фронту» 
(як називає авангард сам композитор, і зазначає, що він «в цих око-
пах» не сидить [339]. Свою особисту позицію щодо авангардної 
музики Г. Пелецис формулює виключно чітко і ясно: «Мені неці-
каво <…>займатися гостроактуальними технологічними експери-
ментами. Мене, пишномовно висловлюючись, цікавлять вічні речі.  
У старовинній музиці є все, що нам потрібно, і виражено дуже про-
сто. Я не то щоб проти авангардної, технологічно складної музики, 
просто мені особисто це все не близько <…> Мене більше ціка-
вить не те, що музика набуває, а то, що вона втрачає» [336]. З точки 
зору Г. Пелециса музика в ХХ столітті втратила благозвучність, що 
була їй притаманна дуже довгий час і становить саму її природу,  
і тому головним своїм завданням він вважає відновлення цієї бла-
гозвучності (тобто евфоніі – саме цим терміном дуже часто опе-
рує композитор у своїх інтерв’ю, відсилаючи нас до древніх джерел 
категорії музичної гармонії). І саме тому він не заперечує проти того 
стильового ярлика «нової консонантної музики», що закріпився за 
його творчістю, сам він себе таким чином не ідентифікує, але згоден 
з тим, що дане визначення відображає суть його творчих позицій.

Світоглядний поворот у творчості видатного представника 
«київського авангарду» В. Сильвестрова, який отримав свого часу 
схвалення самого Т. Адорно, відбувався в 1973–1974 роках – його 
ознаменувало створення таких відомих творів як Тихі пісні (які сам 
композитор називав «простими піснями» [449, с. 14]) і Кітч-пісні, 
що відкрили інший стильовий вимір музики українського компози-
тора, який він сам визначить як «слабкий стиль». Цей новий вимір, 
також як і у випадку В. Мартинова, О. Рабіновича- Бараковского 
і Г. Пелециса, був ретроспективним за своєю суттю, бо в його основу 
було покладено «знайомий матеріал» романтичної музики ХІХ сто-
ліття, що викликав спогади про мелодійне минуле музичної мови 



49

Розділ 1. Історичні та теоретичні передумови дослідження феномену «нової простоти».  
«Нова простота» як об’єкт сучасного музикознавчого дискурсу: від історичної практики до теорії

і лірико- сповідальний дискурс музичного мистецтва. Композитор 
завжди наголошує на важливості для його творчої свідомості «слов-
ника музики», того арсеналу типових лексем, що складали інтонаці-
йний тезаурус європейської музичної культури.

Як зазначає О. Муніпов, «нова музика Сильвестрова не знахо-
дить повного розуміння у соратників по радянському авангарду, 
проте згодом виявиться вписаною в поворот до «нової простоти», 
що був характерним для академічної музики 1970-х років» [339].

Пізніше В. Сильвестров розробляє свою авторську концепцію 
«мета-музики» (метафоричної музики), що є своєрідним «відго-
моном» музичної історії, таким собі «постскриптумом» всього 
масиву класичної музики. Як наслідок – у творчості композитора 
виникає безліч творів з приставкою «пост-»: постлюдії (починаючи  
з 1980-х років), Постскриптум, соната для скрипки і фортепіано 
(1990), Постсімфонія (№  5), що визначає спеціальну тематичну 
галузь музикознавчих досліджень [119–121; 233–236; 330; 559 та ін.].

Сьогодні можна говорити про трансформацію «слабкого 
стилю» В. Сильвестрова в іншу форму, яку сам композитор позна-
чає як «багательний стиль», що з формальної точки зору визначає 
стильову специфіку його численних фортепіанних багателей, але ж 
фактично становить стильові засади його творчого мислення вза-
галі. Багательному стилю притаманна простота музичної мови, яка 
межує з наївністю, що викликана ідеєю «відсікання» всього зайвого, 
усіх нагромаджень, які заважають ясності смислу як «нематеріаль-
ної реальності» (у формулюванні В. Сильвестрова [447]). Однак ця 
простота дуже складна у технічному відношенні через перенасиче-
ність нотного тексту авторськими вказівками, що спрямовані на 
досягнення звукового ефекту «простої» музики. Що ж до найвищої 
мети власної творчості, то композитор сьогодні визначає її таким 
чином: він говорить про те, що його музика покликана відкрити 
«внутрішній слух», наблизити слухача і виконавця до особливого 
стану прозорості і тиші свідомості, що багато у чому співвідно-
ситься з релігійно- духовним досвідом (про що, власне, і говорить 
композитор, порівнюючи, наприклад, виконання і слухання своїх 
фортепіанних багателей з медитацією [292]).
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Доречі, сам В. Сильвестров вважає, що його перехід з одної сти-
льової парадигми до іншої є авангардним за своєю суттю, «адже 
сенс авангарду – у ризику <…> Я ось вийшов, і мені гарненько 
надавали. Авангард – це завжди вихід з якоїсь ситуації, до того ж 
полемічний, це завжди якесь питання. Як у Мартинова. Але за його 
позицією стоїть ідеологія, це реакція на усвідомлення кризи, як  
у американських мінімалістів колись. Це усвідомлене рішення,  
а у мене це було інстинктивно» [339]. Можливо, такий поступо-
вий шлях композитора до простоти музичного вираження дозво-
ляє говорити дослідникам його творчості про принцип «ліриза-
ції» складних композиційних технік у його аванградних опусах за 
допомогою жанрово- інтонаційних алюзій до музики минулих епох, 
що відкриває шлях до метамови [416]. М. Булошников виокремлює 
серед таких алюзій стилістичний комплекс міського романсу, який 
у значній мірі спрощує слухове сприйняття творів В. Сильвестрова, 
але ж наголошує, що звернення композитора до такої музичної 
мови не є наслідуванням жанрової традиції, а скоріше вираження 
такої форми індивідуального мислення що живе не стільки своєю 
власною матерією, скільки метафорою, алегорією, натяком – тобто 
тим смисловим комплексом, що був закладений В. Сильвестровим  
у авторському визначенні власного стилю як «слабкого» [65].

Вказаний принцип породжував таку специфічну рису індивіду-
ального стилю В. Сильвестрова як медитативність, що найчастіше 
ставала предметом музикознавчого інтересу і яка визначала іншу 
якість музичного мислення композитора по відношенню до аван-
гардної естетики [119; 120; 154; 167; 242; 245]. Слідом за М. Сабініною, 
яка визначила медитативність як спосіб мислення В. Сильвестрова 
[422], у дисертаційному дослідженні М. Кузнецової [245] медитатив-
ність розглянуто у якості визначальної властивості музичного мис-
лення А. Тертеряна, А. Пярта і В. Сильвестрова, причому у кожному 
окремому випадку вона має різний виток: чи то є генетична риса 
східного типу світосприйняття (у випадку А. Тертеряна) або релігій-
ної споглядальності (А. Пярт), чи то є інтроспективне заломлення 
ліричного модусу музичного висловлювання, яке авторка дослі-
дження пов’язує з неромантичною тенденцією музичного мисте-
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цтва останньої третини ХХ століття (В. Сильвестров). М. Кузнецова 
наводить ряд стійких якостей музичної мови, що походять із сут-
ності медитації як духовно- психічного досвіду та виявляють свою 
універсальність по відношенню до творчості вказаних авторів: дух 
пізнання, універсальність концепцій, архетипічність, ритуальність, 
символічність, інтровертність, сугестивність, монологичність, 
об’єктивність, надособистісний характер висловлювання, його кон-
центрованість, статика, однаковість матеріалу.

Ці спостереження виявляються надзвичайно важливими для 
розуміння стильових позицій «нової простоти», і хоча М. Кузнецова 
спеціально не розглядає медитативність у контексті даного 
напрямку композиторської творчості, вона вказує на ті властиво-
сті музичного вираження, що виявляють прямі збіги зі стильовими 
особливостями тих музичних композицій, які музикознавці часто 
розглядають в площині естетики «нової простоти». Визначаючи 
індивідуально- авторський стиль В. Сильвестрова як неороман-
тичний, дослідниця виводить його медитативний семантичний 
комплекс з рефлексивної природи європейського мистецтва, яка 
в концепції «неактуального стилю» українського композитора  
реалізується у діалозі романтичної культури як об’єкту роздуму 
і творчої самосвідомості. З цього приводу вона пише: «Естетична 
безумовність об’єкту роздуму (романтична культура) викликає 
потребу в актуалізації і абсолютизації усього романтичного куль-
турного метатексту. Злиття індивідуального (композиторського)  
і загального (романтичного метатексту), поглинання першого остан-
нім <…> виявляє збіг з метою медитатаціі. Саме вона поступово стає 
визначальним фактором стильової еволюції композитора, спрямо-
ваної від шукання істини – до осягнення вищої мудрості душевного 
спокою» [245, с. 196].

Подібні спостереження щодо медитативних властивостей 
музики В. Сильвестрова знаходимо і у інших музикознавців, які 
наголошують на ефекті розчинення в об’єкті художнього спогля-
дання, що притаманний «простим» опусам композитора: «Художній 
час у такому творі спрямовується до минулого – стан абсолют-
ного розчинення в об’єкті художнього споглядання стає в п’єсах  
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вихідною художньою ситуацією. Саме цей високий стан душі, котра 
відчуває блаженство, розчинення в бутті, позбавлення особистих 
переживань, є визначальним модусом художньої свідомості ком-
позитора, котрий наблизився до медитативної свободи як вищої 
форми людської індивідуальності» [167, с. 115].

Л. Шаповалова пов’язує неоромантизм В. Сильвестрова з новим  
типом музичної образності – рефлексуючої людини, – що затвер-
дилася у 1970–80 роки у вітчизняній музиці, і якій властиві «домі-
нантні інтонації» роздуму, пошуку Істини та етичної висоти  
[542, с.  108]. Музикознавиця акцентує увагу на принциповій від-
мінності даного типу образності від музичного процесу «думання»  
у творах композиторів- романтиків: «Позбавлені зовнішніх афектів, 
образи роздумів здатні корелювати іманентні властивості мелосу, 
змінювати природу тематизму і формоутворення…» [там само, 
с. 109]. У зв’язку з цим положенням вона розглядає специфіку «інто-
наційного фонду» медитативних образів як критерію рефлексії  
в музиці, принципи рефлексивної драматургії та жанрові показ-
ники рефлексивної семантики. Так, медитативний тип інтонування, 
на думку Л. Шаповалової, виникає на підставі взаємодії двох типів 
жанрового інтонування – речитативно- декламаційного і аріозно- 
пісеного, що визначає «жанрову орієнтацію на моделювання люд-
ської мови (елегія, монолог, речитатив, постлюдія…» [542, с.  116]. 
Серед інших показників медитативної семантики – варіантність 
тематичного розгортання, виключне переважання повільних тем-
пів, монодична фактура [там само]. Така «формула» медитативності 
багато в чому збігається зі стильовими характеристиками «слаб-
кого стилю» В. Сильвестрова, що виступив у якості індивідуально- 
авторської версії «нової простоти» як особливого типу художньої 
свідомості і нової тенденції в музиці другої половини ХХ століття, 
новизна якої полягала у можливості музики «згортати» у собі тип 
особистості, яка рефлектує на культуру минулого і реалії сучасності 
[там само, с. 193].

Д. Жалєйко у своєму дисертаційному дослідженні, що присвя-
чене поетиці кітчу у творчості В. Сильвестрова [154], приводить 
ряд інтонаційних кітчевих форм, що сприяють створенню медита-
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тивного стану в музиці: мелодія (панмелодизм, мелодичні синтагми, 
мелодичні хвилі); секвенціювання; кадансування як засіб музичного 
«римування»; оперування ритмо- фактурними формулами, що ство-
рюють ефект алюзій, «впізнаваності» реципієнтом кітчевих проо-
бразів. Позначені медитативні показники музики В. Сильвестрова 
водночас є і показниками простоти музичного висловлювання, 
які визначили нову якість індивідуальної композиторської мови 
у порівнянні з авангардним музичним стилем. Тобто, не вико-
ристовуючи поняття «нової простоти» у сенсі стильової номіна-
ції музики В. Сильвестрова, музикознавці у своїх дослідженнях 
підкреслюють ті специфічні риси, що склали її стильові засади як 
напряму розвитку композиторської творчості.

Найчастіше у поле зору музикознавців потрапляють такі форми 
сильвестровської «нової простоти» як кітч, жанри постлюдії, бага-
телі і циклічні форми [112; 154; 171; 242; 330; 333; 497], які розгля-
даються з позицій поетики неактуального стилю [242] і тиші [346], 
світоглядних засад авторського стилю композитора [427; 522], 
діалогічних співвідношень первинних (прикладних- ужиткових) 
та вторинних (індивідуально- авторських) жанрів як «великого»  
і «малого» часу музики, що породжують прийом жанрової метафори 
[439], композиційних принципів метастилістики [94], художньої та 
композиційної цілісності [172], специфіки індивідуально- авторської 
музичної мови [214; 444], взаємодії вербально- словесного і музич-
ного елементів у формуванні авторського стилю [236], теорії інтен-
ціональності [379], концепції звукообразу фортепіано [421].

Так, постлюдійне тлумачення музичної форми В. Сильвест-
ровим О. Самойленко пояснює тим, що «слабкий стиль» компози-
тора втілює ідею «пошуку третього», «нададресату», «…очікування 
якогось всеосяжного універсального стилю, розуміння музики 
як універсальної звукової форми» [439, с.  22], що реалізується  
у «озвученому мовчанні» і «збиранні» відгомонів- алюзій музики 
минулого. О. Самойленко підкреслює, що при усій спрямованості 
авторського методу В. Сильвестрова до універсалізму, що «згортає»  
у собі анонімне як «первинне» і автономне як «вторинне», він все  
ж таки не втрачає неповторно- індивідуального смислу композицій-
них рішень [там само].
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Багато в чому інстинктивним та виключно індивідуалізова-
ним, як і у випадку В. Сильвестрова, було заперечення власного 
авангардного досвіду і у А. Пярта, який у 1968 році у своїй кан-
таті «Credo», яку музикознавці часто згадують як класичний зра-
зок колажної полістилістичної композиції, у символічній формі 
висловив своє розчарування у авангардній естетиці та деклару-
вав художню неспроможність останньої (див. про це докладніше  
[21; 431]). Один з найрадикальніших представників радянського 
музичного авангарду «замовкає» як композитор і віддається пиль-
ному вивченню старовинної музики і християнських канонічних 
текстів, а у 1970 році приймає православ’я. Зрозуміло, що ми спосте-
рігаємо життєву ситуацію, аналогічну творчому шляху Дж. Тавенера, 
коли набуття релігійної свідомості стає джерелом перетворення 
творчого мислення та докорінно змінює авторську манеру музич-
ного висловлювання. Естонський композитор дуже детально описує 
цей драматичний період свого життя, коли старе було вже відкинуте, 
а нове ще не знайдено [21], однак дороговказним світлом на цьому 
шляху здобуття «своєї» власної мови для нього стала церковна 
монодія, яка відкрила йому сакральний простір музики. Підсумком 
цих довгих пошуків стало виникнення у 1976 році одного з найоригі-
нальніших явищ композиторської техніки ХХ століття, пяртовський 
стиль tintinnabuli, який легко пізнаваний на слух і який є незмін-
ним об’єктом музикознавчих досліджень в силу своєї «складної 
простоти», оскільки він поєднує у собі богословсько- філософські 
та раціонально- технологічні витоки музичного мислення компози-
тора. Справедливо зазначає Т. Сийтон по відношенню до компози-
торської техніки А. Пярта: «<…> за видимою простотою музичної 
структури ховаються духовні основи, які не має права повністю 
обійти увагою жоден теоретичний аналіз, але опис яких – при 
поверхневому розгляді – може легко перетворитися в розпливчасту 
містифікацію» [21, с. 10].

Зазвичай авторський стиль А. Пярта музикознавці співвідносять 
з естетикою мінімалізму [192; 507; 522], «сакрального мінімалізму 
у західному музикознавстві [582; 609] та «нової простоти» [429; 
431; 432] і «нової сакральності» [532]. Але на думку деяких авторів, 
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«<…> намагання навісити на стиль tintinnabuli ярлики «мінімаліс-
тичної музики», «нової простоти», «сакрального мінімалізму» <…> 
не допомогли вписати це явище в існуючий музичний ландшафт»  
[189, с. 197]. З цією думкою можна погодитися, оскільки композиційна 
техніка естонського композитора дійсно не відповідає у чистому 
вигляді жодному з перерахованих стильових напрямків поставан-
гардного музичного мистецтва, при цьому в ній можна виділити 
стилістичні комплекси, що характерні для кожного з них. Це обу-
мовлено особливим універсалізмом творчого мислення А. Пярта, 
що надає підстави розглядати tintinnabuli як «…систему компози-
ції, що спрямована на глобальну редукцію музичних засобів та їхню 
сувору організацію…» [477, с. 225–226]. І цілком закономірним є той 
факт, що редукції підлягають і засоби авангардної музики, якими 
композитор віртуозно володів, на що вказує С. Савенко, коли гово-
рить про принцип переносу техніки роботи із серією на передбаче-
ний стилем tintinnabuli «модальний матеріал» [431], а О. Опанасюк 
пропонує розглядати цей принцип як «<…> розвиток додекафон-
ної техніки в нових умовах», а також стверджує, що «<…> твор-
чість А. Пярта в цьому стилі й надалі залишається в полі авангард-
ної музичної естетики», але ж наголошує на тому, що творчість 
естонського композитора можна співвідносити з неоромантизмом  
[378, с. 16, 18]. Це твердження у значній мірі наближує пяртовський 
стиль до «нової простоти» як того визначення тенденції до повер-
нення у композиторську творчість емоційної виразності та спонтан-
ності музичного висловлювання, що спочатку виступало як синонім 
неоромантизму. Але «нова простота» не може ототожнюватися із 
цим неостилєм в силу своєї редукційної ідеї зменшення мовної над-
мірності авангарду, що, у свою чергу, обумовлювало формування 
нової якості системних відносин елементів музичної мови. Саме цей 
сенс закладений у рефлексіях С. Савенко щодо існування серійної 
техніки в естетичних умовах «нової простоти» у творчості А. Пярта. 
Зворотною стороною «нової простоти» А. Пярта є граничне роз-
ширення композиційно- технологічного та семантичного потен-
ціалу відтворюваних жанрово- стильових моделей (середньо-
вічної поліфонії, літургійної монодії, мінімалізму і авангардної 
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техніки), що надає можливостей дослідникам визначати екстен-
сивну та реплікативну основу tintinnabuli як авторського винаходу  
композитора [378].

Такий універсальний смисл «нової простоти» закладений  
у визначенні цього стильового явища Т. Чередниченко, яка вказує 
на те, що в ньому «спресовані й зупинені» всі музичні епохи: «Рух, 
розпочатий у 1910 році серійною технікою, дійшовши до меж свого 
«завтра», виявився у своїй глибині далеким «вчора». Рух, розпоча-
тий в 1910-х роках дадаїзмом- футуризмом, дійшовши до меж свого 
«вчора», виявився таким, що він містить у собі збірки всіх подола-
них «завтра». У «новій простоті» обидва рухи ніби застигли один 
проти одного – «ескалатори» зупинились, швидкий темп новацій 
захлинувся; вчора, завтра та сьогодні Нової музики (а це значить – 
вся історія музики) дивляться один одному в очі, вдивляються один 
в одного, щоб зрозуміти…» [523].

Ситуація зустрічі- розуміння, яку так поетично описує Т. Черед-
ниченко, не втратила своєї актуальності і для композиторів наступ-
ного покоління, творчість яких, поряд із «класиками» поставан-
гарду, складає музичний дискурс сучасності, в якому стильовий 
вектор «нової простоти» вимальовується досить чітко. В україн-
ському музичному мистецтві з ним асоціюються імена таких ком-
позиторів як М. Шух, О. Гугель, О. Грінберг, В. Польова, С. Луньов, 
М. Шалигін, З. Алмаші; у російському – І. Соколова, у західному – 
Д. Ленга, І. Муді та ін. Композиторська творчість, що розвивається  
сьогодні в руслі постмінімалізму також має багато точок перетину 
із стильовими винаходами «нової простоти» 1970–1980 років,  
але ж її не можна розглядати у площині новаційної парадигми  
музичного мистецтва, оскільки вона є у певній мірі вторинною  
по відношенню до відкриття «простої» музики, що відбулося  
у творах Дж. Тавенера, А. Пярта, Х. Гурецького, В. Мартинова,  
В. Сильвестрова, Г. Пелециса, С. тен Хольта та ін. Однак, незважа-
ючи на те, що метод музичної композиції більшості композиторів 
сучасності заснований на принципі переробки- переосмислення 
вже «відпрацьованого» музичного матеріалу, деякі авторські вер-
сії музичної творчості змушують задуматися про можливості та 
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форми існування «нової простоти» в умовах сучасної композитор-
ської практики. З цієї точки зору безсумнівний інтерес викликає 
творчість таких композиторів як А. Батагов, Р. Карманов, О. Айгі, 
М. Ріхтер та ін.

Кожен з названих композиторів займає свою нішу в музичному 
просторі сучасності: хтось успішно поєднує кар’єру виконавця і автора 
як прикладної, так і серйозної музики (А. Батагов, П. Карманов), 
хтось успішно експериментує з імпровізаційними формами музич-
ного мистецтва і при цьому є автором вражаючої кількості кіно-
музики (О. Айгі), а хтось, будучи топовим кінокомпозитором, 
примудряється робити «прориви в сучасному музичному мисте-
цтві» – саме таку оцінку було надано музичною критикою творчості 
британського композитора М. Ріхтера, відомого своїми яскравими 
і не позбавленими оригінальності музичними проектами [592]. Така 
розгалуженість музично- творчої практики сучасності зумовлює 
необхідність враховувати хронологічні градації «нової простоти», 
що виступають значним чинником її стильового образу та надають 
підстави жанрово- стильової стратифікації даного явища музичного 
мистецтва у відповідності до творчих установок різних поколінь 
композиторів.

Своєрідністю того музичного контексту, в якому сьогодні можна 
говорити про «нову простоту» як стильову тенденцію, є відсут-
ність магістрального напряму композиторської практики, що 
виключає ситуацію конфлікту «старого» і «нового», просто нового  
і радикально нового, про який пише В. Мартинов, коли обговорює 
питання конфронтації композиторських поколінь радянського/
пострадянського музичного мистецтва [306]. Відповідно, прагнення 
простоти музичного вираження втрачає свій початковий нонкон-
формістський сенс, бо немає того мейнстріму, якому потрібно про-
тистояти, адже «андеграунд – це контекстуальне поняття, воно 
складається із взаємодії художника з існуючим контекстом», – як 
справедливо зазначає один з найвідоміших і затребуваних сучас-
них російських композиторів С. Невський [339]. Контекст ж сьо-
годні являє «спресований конгломерат поколінь» [306], що існує  
в одночасності і за законами абсолютної свободи. Однак проблема  
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простоти і доступності музичної мови, яка набуває гострої акту-
альності для представників різних поколінь композиторів, все  
ж виявляється надзвичайно суттєвою, оскільки вона звернена до 
фундаментальних підстав музичної творчості і досить часто висту-
пає критерієм оцінки індивідуальної майстерності композитора. 
Саме тому, на думку В. Мартинова, «<…> Булез підозрював у непро-
фесіоналізмі Кейджа, Денисов – Сильвестрова, а Єкімовський – 
Батагова [306, с. 90]. Тобто сьогодні принципово не актуальною для 
композиторської свідомості є проблема «неактуальності» автор-
ського стилю, яка була наріжним каменем європейської академічної 
музики 1970–80-х років, що було обумовлено перехідним статусом 
даного історичного періоду.

У зв’язку з цим «нову простоту» доцільно розглядати з позицій 
феномену неактуального стилю, який став предметом дисертацій-
ного дослідження О. Кужелєвої, котра надає таке пояснення даного 
явища: «Феномен неактуального стилю, що виникає на межі, в зоні 
переходу – явище не епізодичне, а обумовлене кризами культури, що 
виникають в перехідні періоди музичної історії <…> Категоріальний 
статус поняття неактуального стилю визначається природою даного 
явища. Неактуальний стиль – це перш за все феномен композитор-
ської поетики» [242, с. 196]. Міра неактуальності творчих пошуків 
європейських композиторів у напрямі «нової простоти» у кожному 
окремому випадку була різною: відмінності очевидні як на рівні 
індивідуально- стильового «оформлення» вихідної ідеї спрощення 
музичної мови, так і на рівні культурно- географічному – оскільки 
західний варіант «нової простоти», представлений творчим досві-
дом німецьких композиторів, наприклад, у значній мірі відрізняється 
від концептуалізму її авторських версій в радянському/пострадян-
ському музичному мистецтві, а «прості» твори Дж. Тавенера не від-
повідають художньо- естетичним та музично- технологічним пара-
метрам «простої» музики німецьких чи данських авторів. У цьому 
сенсі повністю справедливою виявляється думка О. Кужелевої про 
те, що антиномія актуального- неактуального має провідне значення 
музики другої половини ХХ століття. Що ж стосується «нової про-
стоти», то її необхідно розглядати у якості головного стилєутворю-
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ючого фактору у творчості майже не кожного з представників цього 
напрямку музичного мистецтва.

У дисертації О. Кужелевої поетика неактуального стилю розгля-
дається на прикладі творчості Е. Саті і В. Сильвестрова – компо-
зиторів, чиї авторські концепції музичного мистецтва стали відо-
браженням стильової напруги ситуації пограниччя, що склалася на 
перетині XIX–XX ст. і в середині ХХ століття та музично- художніми 
версіями її подолання. Симптоматичним є те, що обидва автор-
ських стилі, Е. Саті та В. Сильвестрова, мають ретроспективну 
інтенцію, яку можна визначити як спогад про минуле музики – про 
той її «простий» образ, який кардинально відрізнявся від «звуко-
вої напруженості» сучасності. Саме цим і була зумовлена ситуація 
«неактуальності» для сучасників музики епатажного лідера моло-
дого покоління французьких композиторів на межі ХІХ–ХХ століть 
та видатного представника «київського авангарду», що переступив 
межі авангардної ідеології та у понятті неактуального стилю висло-
вив головні принципи власного композиторського стилю – вираз 
особистісного начала і звернення до метаісторичного «анонімного 
материку» музики [242, с. 5].

О. Кужелева висуває поняття неактуального стилю у якості 
стильової номінації, «що відповідає різноманітним способам тієї 
відновлюючої стильової ретроспекції, яка стає типовою рисою 
сучасної композиторської творчості» [242, с. 5], та розглядає його  
у зв’язку з поняттям «інтерпретуючого» стиля (по В. Медушевськму) 
[315; 317]. Тим самим вона вказує на істотність інших стильових 
об’єктів («з минулого») для авторської концепції музичної поетики, 
що мають як композиційно- технологічне, так і загальне ідейно- 
смислове значення для композитора. В результаті утворюється 
семантична багатошаровість музичного тексту, яка породжує мож-
ливість розцінювати неактуальний стиль і як «завершальний», як 
«післязвуччя епохи». Пов’язуючи феномен неактуального стилю 
з історичним досвідом музичного мистецтва, що «зафіксований» 
у його магістральних епохальних стилях, О. Кужелева проводить 
думку про можливість їх «беспафосного осмислення» як такого, 
що спрощує «проголошення», і відповідно про принципову зміну 
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ставлення композиторів до того чм іншого стилю, «точніше, до 
роботи зі стилями в «режимі вибору» («відбору»)» [242, с. 22–23]. 
Ця дослідницька сентенція пояснює деякі засади творчого методу 
багатьох композиторів, чия творчисть розгорталася у руслі «нової 
простоти», адже в кожного з них ідея спрощення музичної мови реа-
лізовалася за допомогою «відсікання» багатослівності музичного 
висловлювання, що склалася в авангардній музиці завдяки викорас-
танню «по максимуму» усього арсеналу мовних елементів. «Режім 
відбору» дійсно був актуальним для авторів «нової простоти», які 
у кожному окремому випадку «вибирали» з безлічі виразних мож-
ливостей музики ту, яка у найбільшій мірі відповідала їх естетич-
ній, філософській, особистісній світоглядній «системі координат» 
(інтонаційний комплекс романтичної музики як знак «відкритості» 
і безпосередності музичного висловлення у західноєвропейських 
композиторів, консонанс як «абсолютна» категорія музичної гар-
монії у випадку Г. Пелециса, мелодія як «абсолютна» мова музики 
у випадку В. Сильвестрова, інтнаційно- фактурна модель як знак 
«прекрасної музики» у О. Рабіновича- Бараковського та структур-
ний елемент «концептуального мінімалізму» В. Мартинова, сти-
лістика літургічного співу як така, що є найбільш адекватною для 
вираження релігійно- духовного смислу музичного висловлюння 
у А. Пярта і Дж. Тавенера та ін.).

О. Кужелева позначає історичні передумови становлення неак-
туального стилю, які, на її думку, пов’язані з переосмисленням 
функцій музичної мови, що виникли на рубежі ХІХ–ХХ століть 
(схожість ситуації перехідності, що неминуче несе ситуацію «пере-
гляду» накопиченого досвіду, вона зазначає в музичному мистецтві  
кінця ХХ – початку ХХІ століть). До них вона відносить:

а) смислову фіксованність музичного звучання (прийому), тобто 
буквальну метафоричність музичної мови, що була логічно доведена 
до афектованості, екзальтованості у пізніх романтиків; б) «багато-
слівність», стилістична строкатість, яка вже не знаходить собі яко-
гось переконливого стильового знаменника; в) пристрасть до вели-
ких циклічних форм, надмірна тривалість, тимчасова затянутость, 
що провокують як свою протилежність тенденцію стиснення форми 
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і різних планів тематичного розгортання, реконструкцію самої ідеї 
циклічності [242, с.  20]. З наведених позицій найбільш значущою 
для формування художньо- естетичної концепції «нової простоти» 
як неактуального стилю академічної музики 1970–80 років вида-
ється друга, яка позначена як «багатослівність», але не в сенсі сти-
лістичної строкатості, про яку йде мова у дослідженні О. Кужелевої, 
а у плані структурної «перевантаженості» музичної композиції, що 
затвердилася у раціонально- технологічному методі композиторів- 
авангардистів. Увага серіалізму як композиційного методу та ком-
позиторської техніки до кожного єлементу музичної мови та усіх 
його структурних параметрів передбачала використаня будь-якої 
мовної одиниці у якості самодостатньої, об’єднання ж таких оди-
ниць у просторі музичної композиції утворювало перенасичену 
«звуковими подіями» музичну тканину, у звуковій строкатісті якої 
практично неможливо виокремити «те, що можна б було привлас-
нити», висловлюючись мовою В. Сильвестрова [339], тобто те, що 
може «відгукнутися» у чуттєвому сприйнятті слухача та ініціювати 
переживання естетичних емоцій і «впізнавання» себе в музиці. 
Власне, ця проблема і стала тим великим знаком питання, на який 
шукали відповідь багато композиторів, що зійшли з «праведного 
шляху» авангардизму і знайшли її в усуненні своїх винахідницьких 
амбіцій і новаторського пафосу.

У музикознавчих підходах до «нової простоти» можна виділити 
два основних напрямки, в основі яких було покладено різне розу-
міння сутності даного явища: одне з них розглядає його як спеці-
альний музично- стильовий комплекс, що базується на основних 
постулатах художньої естетики постмодернізму, інше розуміє його 
як філософсько- естетичну концепцію музичної творчості, яка була 
ініційована ідеєю повернення музичного мистецтва до тих ідеалів 
і смислів, які були втрачені їм у процесі інтенсивних композитор-
ських пошуків «нової музики» протягом ХХ століття. Так, напри-
клад, Т. Чередниченко наголошує, що західноєвропейський варіант 
«нової простоти» являє собою «все ж таки менше музику, ніж кон-
цептуальний експеримент і інтелектуальну надію» [522, с. 375].
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Так, на думку більшості зарубіжних дослідників, «нова простота» 
являє собою скоріше естетичну ідею музичної композиції, що сфор-
мувалася на основі постмодерністської філософії, ніж теоретично 
обґрунтовану стильову концепцію. Так, А. Андреопулос, британ-
ський фахівець з православної християнської музики, вважає, що 
«нова простота» пропонує «<…> принцип скорочення невизна-
ченості до необхідного» [574, с. 146], тобто постулює заперечення 
множинності комбінаторних можливостей організації елементів 
музичної мови, що склала теоретичні підстави серіальної компо-
зиційної техніки. Такий погляд на художню ідею нової тенденції, 
що охопила композиторську творчість у європейських масштабах, 
пояснює поширену точку зору на «нову простоту» як стильове 
явище, яке позиціонує ідею мінімалізації музичних виразних засо-
бів. Так, новий напрямок композиторської практики в Німеччині  
1970-х років розцінюється як альтернативний по відношенню до 
американського мінімалізму [588] та нова ідеологія німецьких ком-
позиторів молодого покоління [619], що культивує «гармонійні» 
тенденції сучасної музики [578].

Філософсько- естетичні та стильові аспекти «нової простоти» 
склали широке проблемне поле музикознавчих та музично- 
соціологічних досліджень К. Дальхауза [578], А. Андреополуса 
[574], Д. Баліка [575], Дж. Евартса [580], Ф. Хентшела [588], А. Вільямса 
[619], Т. Тейлора [617], Дж. Фіска [582], Дж. Герберта [589], І. Роха 
[609] та багатьох інших представників західної музикознавчої думки. 
З поширенням ідей «нової простоти» в середовищі європейської 
професійної композиторської практики, музикознавче осмислення 
даного стильового явища у значній мірі відставало від практичного 
досвіду композиторів (в  кількісному відношенні, в першу чергу), 
який породжував різноманітні індивідуально- авторські версії «про-
стої» музики. Найбільш концептуальним підходом до осмислення 
«нової простоти» як феномену музичної сучасності відрізняється 
есе К. Дальхауза [578], що обумовлено його міждисциплінарною 
спрямованістю, яка поміщає предмет рефлексій видатного пред-
ставника німецької музично- теоретичної думки в широкий контекст 
історичних, теоретичних, філософських, естетичних, соціологічних 
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і психологічних питань музичної культури. Саме тому більшість 
зарубіжних музикознавчих інтерпретацій «нової простоти» (які, 
втім, не відрізняються особливою численністю), спираються на 
положення К. Дальхауза і вибудовуються найчастіше у дискусії  
з ними як невід’ємною частиною музикознавчого дискурсу.

Треба зазначити, що музикознавчі виходи на «нову простоту» 
здійснюються переважно у просторі досліджень індивідуального 
авторського стилю того чи іншого композитора, що складає прі-
оритетний проблемний напрямок сучасного музикознавства. 
Однак ці спроби досить нечисленні: вони представлені невели-
кою кількістю дисертаційних досліджень [118; 277; 187; 381; 382; 
478], окремих публікацій [264; 473; 474; 191; 193–195; 197; 343–345; 
443; 521; 530–532], розділів у навчальних посібниках [192; 127] та 
спрямовані на виявлення стилістичних ознак «нової простоти» 
«всередині» того чи іншого композиторського стилю. Деякі  
з музикознавців здійснили спробу визначення певних типів «нової 
простоти» у відповідності до світоглядних позицій того чи іншого 
її представника. Так, Н. Ручкіна наводить такі визначення «нової 
простоти»: простота як «спрощення» (показова для стилістики 
творів В. Риму і А. Шнітке та вказує на спрощеність в порівнянні 
з музичною мовою авангардних опусів 1970–80 рр.), простота як 
втілення філософії мінімалізму (техніка бріколажу В. Мартинова, 
наприклад), простота як «аскетизм» (найяскравіше представлена 
сакральним мінімалізмом А. Пярта, Х. Гурецького і Дж. Тавенера), 
простота як відмова від нового (концепції музичної твор-
чості В. Мартинова, В. Сильвестрова, І. Соколова, Г. Пелеціса) 
[418]. Дана диференціація шляхів творчої реалізації ідеї спрощення 
музичної мови у рамках індивідуального стилю композитора є ціл-
ком закономірною, оскільки вона фіксує принципові відмінності  
в розумінні художнього сенсу музичного тексту і способів його вті-
лення у стилістиці (якщо розуміти під останньою систему співвід-
ношень окремих елементів музичної мови, що утворюють змістовну 
і композиційну цілісність). Але ж у кінцевому рахунку спостере-
ження Н. Ручкіної проектуються на індивідуальний стиль конкрет-
ного композитора (І. Соколова).
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Серед музикознавчих підходів до проблематики «нової простоти» 
слід спеціально виділити ті, що розглядають дану тенденцію компо-
зиторської творчості у широкому культурно- історичному контексті 
і йдуть по шляху виявлення того ситуативного комплексу європей-
ської музичної культури ХХ століття, який зумовив її виникнення. 
Такий підхід до осмислення «нової простоти» представлений насам-
перед дослідженнями М. Катунян [196] і Т Чередниченко [522; 523], 
в цьому ж руслі розвиваються спостереження над даним стильовим 
явищем Н. Лівої [264–266] та О. Корчової [230; 231]. Так, М. Катунян 
розглядає «нову простоту» в контексті радянської/пострадянської 
музичної культури та визначає її поставангардний художній сенс, 
що знайшов оригінальну творчу реалізацію у мінімалістично орієн-
тованих авторських стильових концепціях В. Мартинова, А. Пярта, 
В. Сильвестрова, Г. Пелециса, О. Рабіновича- Бараковського,  
Е. Артем’єва. М. Катунян акцентує увагу на опозиційній суті 
нового напряму композиторської творчості, що була обумовлена 
його протиставленням офіційному стилю радянського музич-
ного мистецтва та академічному авангарду. Також вона наголо-
шує на важливості для естетичної концепції «нової простоти» 
діалогу з європейською музичною традицією, що визначив у яко-
сті її головних художніх принципів «історико- культурні алюзії до 
музики минулого» [192].

О. Корчова розуміє «нову простоту» як загальнокультур-
ний тренд, що оформився у мистецько- стильову течію на межі  
ХХ–ХХІ століть, яка набула особливої актуальності для музичного 
мистецтва [230]. Музикознавиця наголошує на питанні типологіч-
ної невизначеності «нової простоти» в музикознавчому дискурсі 
сучасності і схиляється до визнання принципової дефінітивної від-
критості даного феномену в силу різноманітності його проявів, що 
підтверджує широкою панорамою композиторських устремлінь до 
простоти музичного вираження у просторі європейського музич-
ного модернізму (від Е. Саті до С. Прокоф’єва, останньому вона при-
діляє особливу увагу в силу його спеціальної авторської декларації 
«нової простоти» її особливої значущості для музичного модер-
нізму). «Стиль, напрямок, течія, тенденція й інші обмежені в часі, 
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хронологічно детерміновані явища, вочевидь, не в змозі охопити 
весь той масив різнорідних музично- історичних фактів, що підляга-
ють сьогодні атестації як вияви нової простоти», – пише О. Корчова 
[230, с. 126]. Вона пропонує можливість двоякого розуміння «нової 
простоти»: як стильової категорії і категорії естетичної: «Видається, 
що в першому випадку нова простота виступає як стильова течія в 
комплексі з іншими спорідненими явищами того чи іншого періоду 
музичної історії ХХ – початку ХХІ століть: «нова простота+урба-
нізм у межах модернізму або ж «нова простота+неоромантизм»  
у межах постмодернізму. У другому ж випадку нову простоту пред-
ставляють індивідуальні композиторські проекти різного ступеня 
оформленості, словесної та музичної – Е. Саті, Ф. Пуленка, К Орфа, 
звісно ж, і С. Прокоф’єва» [там само, с. 127]. З даних міркувань стає 
ясно, що творча установка на простоту музичної мови, на думку 
дослідниці, є наскрізної лінією музичного мислення, яка активізу-
ється на певних етапах музичної історії відповідно до змін естетич-
ного клімату музичного мистецтва, виконуючи функцію специфіч-
ного інструменту реалізації нових художніх ідеалів. Тому цілком 
зрозумілою є пропозиція О. Корчової застосовувати по відношенню 
до «нової простоти» поняття «культурного вектору епохи», запро-
понованого О. Соколовим і який вона розуміє як той «контрпро-
цес», що протистоїть тенденції ускладнення музичної композиції, 
яка існує впродовж багатовікової історії музики, і сьогодні має усі 
можливості претендувати на статус провідного [там само, с. 127].

Н. Ліва розглядає феномен «нової простоти» у якості одного  
з провідних векторів розвитку інтонаційного простору європей-
ської музики другої половини ХХ – початку ХХІ століття, що виник 
на музичній арені другої половини ХХ століття як «інтуїтивна 
потреба пошуку нових способів організації музичних «атомів», яку 
одними з перших відчули композитори- мінімалісти» [264, с.  42]. 
Музикознавиця цілком справедливо зауважує, що естетичні засади 
«нової простоти» формувалися у відповідності до мінімаліст-
ського «позитивного інтонаційного образу світу» [там само, с. 44], 
що зумовило чимало точок перетину стилістики даної стильової 
тенденції та музичного мінімалізму. У якості точки перетину між  
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двома течіями «позитивної» музичної свідомості другої поло - 
вини ХХ століття Н. Ліва називає «духовний мінімалізм»  
А. Пярта, Дж. Тавенера та Х. Гурецького, який можна розцінювати 
у якості репрезентанта тих особливостей, що відрізняють «нову 
простоту» від мінімалізму, але ж їх не конкретизує, лише вказуючи 
на такі риси творчості названих композиторів як уникнення екзо-
тики та масових жанрів і генетичний зв’язок з традиціями церковної 
музики [там само, с. 46]. Тобто увага дослідниці зосереджена більшою 
мірою на контекстуальних значеннях «нової простоти», у той час як 
стильові параметри даного явища залишаються за межами її інтер-
есу. У протилежному напрямку вибудовує свою концепцію «нової 
сакральності» В. Чинаєв, йдучи по шляху виявлення семантики 
«прекрасного» у творчості А. Пярта, В. Мартинова, В. Сильвестрова 
(та ін.) і виокремлення тих стильових параметрів композиторської 
поетики, що музично- композиційно реалізують ідею краси як  
божественної суті [532].

В. Грачов, дослідницькі інтереси якого зосереджені навколо 
авторських стилів В. Мартинова і А. Пярта, природнім чином йде 
по шляху визначення стильових показників «нової простоти», в їх 
співвіднесеності з мінімалізмом, як паралельних явищ, що рухали 
музичне мистецтво другої половини ХХ століття у бік простоти та 
ясності. Він розглядає цей паралельний рух у хронологічній дина-
миці, та зазначає, що у міру вкорінення мінімалізму в музичній сві-
домості, «нова простота» спочатку стала розумітися як його синонім 
і пов’язувалася з «позначенням музики з тризвуками і повторами», 
а у 1970–80-і роки до «нової простоти» віднесли музику, що спира-
ється на просту фоніку, але без використання прямої повторності, 
що стала асоціюватися виключно із репетитивною технікою мініма-
лізму. Що ж стосується безпосередньо музично- технологічних засад 
цих споріднених явищ, то він вказує на те, що «… мінімалізм у біль-
шій мірі тяжіє до репетитивності, а «нова простота – до варіативної 
повторності патерну» [117; 114].

Проблема співвідношення стильових засад мінімалізму і «нової 
простоти» утворює наскрізну тематичну лінію у музикознавчих 
рефлексіях щодо «простих» композиторських стилів останньої  
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третини ХХ століття. І це цілком зрозуміле, адже історичні витоки 
обох напрямів музичного мистецтва знаходяться у одній пло-
щині альтернативної музичної творчості, що пропонувала нову 
мову музики, що виступала протилежною до складнощів аван-
гарду. Так, більшість авторів наголошують на принципі переосмис-
лення репетитивної техніки мінімалізму та пристосуванні її до 
власних уявлень про музичну виразність, що мало місце у твор-
чості В. Мартинова, О. Рабіновича- Бараковського і Г. Пелециса [114; 
117; 192; 276; 382; 398; 431; 522].

Музикознавці відзначають, що оригінальність знахідок 
вказаних композиторів в галузі техніки музичної компози-
ції пов’язана із методом синтезування авангардних техноло-
гій і мінімалістичної репетитивності, що зумовило своєрідність 
трактування композиційного принципу прямої повторності. 
Зокрема, П. Поспєлов одним з перших вказав на зв’язок мініма-
лізму В. Мартинова і А. Пярта з числом і системністю, що споріднює 
його з методом американських композиторів, до того ж він ототож-
нює авторські стилі цих композиторів саме з «новою простотою» 
[398]. А. Кром виявляє зв’язок діатонічності як «нової простоти музич-
ної мови» з репетитивністю і з прийомами «складання- віднімання»  
у творчості С. Райха [240].

Репетитивність як композиційний метод у творчості компо-
зиторів, що представляють напрям «нової простоти» (А. Пярта,  
В. Мартинова, Г. Пелециса, М. Корндорфа) з’явилася предметом 
дисертаційного дослідження О. Лойко [277], метою якого стало 
визначення специфіки функціональної організації музичної форми 
у творах, написаних у репетитивній техніці. О. Лойко поставила 
під сумнів традиційну концепцію репетитивної форми як статичної  
і відкритої і запропонувала розглядати її не тільки як метод органі-
зації музичного матеріалу, але і як фактор формування нового типу 
музичної форми – «репетитивної форми», специфіка якої полягає 
в особливих функціональних зв’язках, фігуро- фонових відносинах 
патернів і певному характері процесуальності. О. Лойко вказує на 
те, що формування вектору процесуального розвитку репетитив-
ної форми, що забезпечує її єдність, часто здійснюється за рахунок 
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додаткових чинників формоутворення, і в першу чергу – за раху-
нок числових співвідношень і принципів симетрії, що виконують як 
організаційну функцію (стосовно музичного матеріалу), так і функ-
цію вихідного імпульсу музичної драматургії. Дані фактори, на думку 
дослідниці, визначають загальну структурно- смислову «траєкто-
рію», по якій розвивається музичний матеріал твору, виступаючи  
у ролі теми-сюжету, генеральної ідеї форми- змісту [276, с. 415].

М. Катунян, розглядаючи явище мінімалізму і «нової простоти» 
на тлі застосування аддитивності і бінарних опозицій, акцентує 
увагу на вирішальну роль числа для авторських стилів А. Пярта 
і В. Мартинова [192]. Також М. Катунян вказує на архаїчні витоки 
композиційної техніки В. Мартинова, що знаходяться у сфері 
ритуально- обрядового фольклору та складають певні архетипи 
«нового структуралізму композитора – ряду, агону (опозиції/біна-
рікі) і кола (циклу). Вони, як справедливо зазначає музикознавиця, 
є антропологічними і тому знаходяться поза історією і поза еволю-
ції [197], і ця думка пояснює таке одне з композиторських визна-
чень свого авторського стилю як «концептуальний мінімалізм», про 
який В. Мартинов говорить як про той, що відрізняється від амери-
канської мінімалістичної музики як стильового напряму музичного 
мистецтва ХХ століття та відтворює онтологічні смисли первинно- 
ритуальних форм музики взагалі.

В. Грачов наголошує, що репетитивність у творчості  
В. Мартинова, А. Пярта, а також Дж. Тавенера зазнала значного 
впливу стилістики богослужбового співу, що було зумовлено 
релігійною свідомістю композиторів [115]. «Пярт і Мартинов 
виявилися у перших рядах композиторів, які виявили християн-
ську аналогію простоті репетитивного мінімалізму в остинатній 
техніці співу Середньовіччя і поєднали її з елементарністю діа-
тоніки вихідної тези і з числовим розрахунком», – зазначає він 
[114]. Вказана «корекція» репетитивного принципу виявляється 
важливою для В. Медушевського, який пов’язує творчі устрем-
ління В. Мартинова з релігійним почуттям та говорить на його при-
кладі про логіку вживання і пліромності (опори на молитву) у сучас-
ній музичній творчості, що визначає появу прямої повторності та 
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числового розрахунку [316]. У свою чергу В. Грачов розглядає ком-
позиційну ідею окремих творів А. Пярта і В. Мартинова (адитивно- 
бінарне розгортання тези при повторенні на різних рівнях струк-
тури) у відповідності до принципу кругової молитви на вервиці  
[114; 118].

Церковно- ритуальний витік авторських стильових концепцій 
названих композиторів, на думку В. Грачова є тим фактором, що 
принципово відрізняє мінімалізм В. Мартинова, наприклад, від орі-
єнтованого на медитативність «у східному дусі» американського 
класичного мінімалізму та розкриває зв’язок творчих пошуків 
цих авторів з ідеями «нової простоти». В. Грачов розглядає міні-
малізм В. Мартинова і А. Пярта як прояв акласичних тенденцій  
у музичному мистецтві ХХ століття, що були обгрунто-
вані І. Барсовою та «інтерпретуючого стилю», концепція якого 
розроблялася В. Медушевським [315] і вже згадувалася стосовно 
дослідження неактуального стилю О. Кужелевої. Він стверджує, що 
пошукова, інвентуальна спрямованість акласичного стилю у поєд-
нанні з ідеєю відстороненості, що декларувалася композиторами 
1970–80-х років, породжувала контекстне, інтертекстуальне мис-
лення, одним з варіантів якого виявляється числове «кодування» 
тези і прагнення перейти на асоціативну мову Середньовіччя, 
але так, щоб вона була впізнаваною лексикою сучасного автора. 
Звідси випливає і поява різних неостилів музичного мистецтва 
ХХ століття (неокласицизм, необароко), а також полістилістики 
у творчості А. Шнітке, композиційну ідею яких складає взаємо-
дія стилістики минулого і сучасної мови. Ці ж принципи, на його 
думку, обумовлюють асоціативне мислення в музиці А. Пярта 
і В. Мартинова, які майже повністю перейшли на «вторинні» лек-
семи минулого [114]. Однак В. Грачов не відокремлює «нову про-
стоту» А. Пярта і В. Мартинова від неостилей і не вказує на їх від-
мінності, що стосуються особливостей ретроспективного мислення 
композиторів і принципів його музично- художньої реалізації.

Що ж стосується мінімалізму зазначених композиторів у якості 
інтерпретуючого стилю, то дослідник вказує на таку його харак-
терну ознаку як амбівалентне поєднання стилістичної дробності  
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і стильового синтезу, в якому «питома вага» кожного з компонентів 
змінюється протягом століть, і проектуючи її на творчість А. Пярта 
і В. Мартинова, визначає перевагу синтезуючої тенденції над ідеєю 
диференційованості, яку потрібно розглядати крізь призму особи-
стого ставлення автора до висловлюваного [118]. В. Грачов наголо-
шує, що у цих умовах «іностильове запозичення, за яким вгадується 
релігійний Ідеал, стає аксіологічними орієнтиром твору і стилю…це 
радикально відрізняє вигляд інтерпретуючого стилю від підкресле-
ної релятивності і аксіологічної індиферентності постмодернізму» 
[114, с.  4]. Дане зауваження є дуже важливим для розуміння сти-
льової концепції «нової простоти», яку західні музикознавці часто 
розглядають у контексті філософсько- естетичних засад постмо-
дернізму, ігноруючи значно ширшу за своїм змістом її художньо- 
естетичну ідею, що сформувалася на фундаментальних засадах 
релігійної свідомості представників цього напряму композитор-
ської творчості. Саме у цьому полягає головний сенс нового розу-
міння музичної творчості, що сприяє відродженню у В. Мартинова 
і А. Пярта «середньовічного статусу музики як космічної категорії, 
що спочатку пов’язана з ідеєю Творця» [там само]. І тому, як зазна-
чає В. Грачов, головною для творчості цих композиторів стає пое-
тика символу, що викликає до життя форми алегоричного мислення: 
музичні метафори, алегорії, притчі, емблеми, ієрогліфи, що даються 
в різних мовах і стилях музики, які Вони відроджують середньовіч-
ний принцип домінування слова над інструментарієм, напівзабуті 
канони, жанри і ритуали доренесансного періоду, які «…споруджу-
ють над матеріальної логікою «життєвої правди» самі фантастичні 
поєднання ідеальних відображень … та інспірують парадоксальну 
ідею «вперед у минуле!»» [там само, с. 5].

Щодо постмодернистських витоків «нової простоти»  
В. Мартинова, то М. Катунян пише, що вони зумовили у його  
творчості актуалізацію історичної пам’яті на противагу філосо-
фії осміяння і іронії: «Постмодернізм з його культурологічними 
акцентами Мартинов сприйняв як знак свого часу. З властивих 
цьому напрямку рис – іронії та алегоричності – композитор обирає 
друге», – зазначає вона [197]. І пояснює це положення принципом 
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«подвійного матеріалу» або «непрямого використання матеріалу», 
що має місце у В. Мартинова при оперуванні стилістичними фор-
мулами, конструктивними моделями та жанрами як метафорами 
[там само, с. 81]. Музикознавиця посилається на самого компози-
тора, який вважав, що саме таким чином може здійснитися перехід 
до міфологічного мислення, яке «користується осколками коли-
шніх вірувань, стаючи інтерпретатором культурного міфу», і який 
пояснював свої твори 1980–90-х років як «спробу позбавити пост-
модернізм його руйнівності, зробити за допомогою цієї методики  
що-небудь позитивне» [там само].

Саме з точки зору позитивного заломлення постмодерністської 
естетики О. Лойко розглядає творчий метод Г. Пелециса, що спря-
мований на затвердження краси і гармонії у сучасному музичному 
мистецтві і тому апелює до жанрово- стильових моделей минулого 
як носіїв тієї краси: музикознавиця визначає той набор жанрових та 
лексичних формул, яким користується композитор у якості тема-
тичного матеріалу репетитивної форми на засадах «нівелювання 
авторської індивідуальності музичної мови» [275, с. 342]. Серед них 
вона вказує такі: жанр романтичної фортепіанної мініатюри і сюїти, 
типові пісенні гармонічні звороти (на  основі функціональності 
натурального мажору і гармонічного мінору), стандартні фактурні 
моделі музики доби класицизму і романтизму, жанрово- стильові 
алюзії від барокової музики, різдвяних піснеспівів до сучасної 
естрадної музики [там само, с. 342–343].

Поряд із мінімалістичним витоком стилістики «нової простоти» 
музикознавці відмічають деяку спорідненість композиційних 
принципів «нової простоти» техніцизму авангардного мислення, 
який «утримувався» у модифікованому вигляді в індивідуально- 
композиторських техніках, які є не такими вже й простими і явля-
ють собою оригінальні у музично- технологічному плані автор-
ські винаходи. Так, С. Савенко підкреслює суто раціональний 
підхід А. Пярта до створення власних музичних творів у tintinnabuli, 
який мало у чому відрізнявся від техніцизму авангарду: «Смирення» 
tintinnabuli- стилю нерідко затуляло його новизну, стаючи осно-
вою для інтерпретацій в дусі «нового містицизму» і «сакрального  
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мінімалізму» – втім, до цієї «етикетці» композитор відноситься без-
умовно негативно» [431, с. 44], А. Сафронов вказує на деякі техноло-
гічні перетини музики А. Пярта з методами авангардної композиції: 
«як не дивно, в основі музичного матеріалу Пярта часто лежать ті 
ж самі «формульність» і «кумулятивность», в чомусь дуже схожі на 
«відтворення серії» у Штокхаузена. Тільки матеріал цей – не два-
надцятітонова серія, а модальний діатонічний звукоряд» [443]. Саме 
ці відмічені властивості «нової простоти» зумовлюють її оборот-
ний бік – складність, «просту складність» або «складну простоту», 
як іноді пишуть і говорять музиканти- виконавці, – який майже 
не досліджений у музикознавстві, проте складає істотну характе-
ристику даного стильового явища.

Резюме до Розділу 1

Підсумовуючи напрямки музикознавчої рецепції «нової про-
стоти», відзначимо, що цей феномен музичного мистецтва не отри-
мав послідовної та системної розробки, що зумовило відсутність 
його музикознавчої теорії на сьогоднішній день. Поняття «нової 
простоти» існує у сучасному музикознавчому дискурсі як стильова 
номінація, що застосовується до творчості тих композиторів, які на 
певному етапі свого творчого шляху відмовилися від стильової пара-
дигми європейського академічного музичного авангарду у пошуках 
музики «з людським обличчям». Серед провідних напрямків музи-
кознавчого осмислення даного явища зазначимо такі, що склада-
ють його дослідницькі пріоритети: історико- культурологічний, 
індивідуально- стильовий, жанрово- стильовий, композиційно- 
технологічний. Кожен з цих напрямків веде по шляху розробки 
«свого» проблемного кола, котре має безпосереднє відношення до 
загальних естетичних, філософських і жанрово- стильових підстав 
«нової простоти», але в силу своєї тематичної спрямованості вони 
не охоплюють даний феномен у його цілісності. І кожен з них є най-
важливішим елементом у процесі музикознавчого пізнання цього 
магістрального стильового вектору розвитку європейського музич-
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ного мистецтва другої половини ХХ століття, який сьогодні, зав-
дяки наявності часової дистанції, що є необхідною умовою для адек-
ватного сприйняття явищ культури, набуває здатності скластися  
в цілісну картину, виступаючи у якості яскравого художнього мар-
керу музичної сучасності. І у цьому русі до розуміння сутності «нової 
простоти» як об’єкту музикознавчого інтересу існує дуже важливий 
«покажчик» у вигляді авторського композиторського слова, що  
у значній мірі полегшує процес вибудовування музикознавчої кон-
цепції даного феномену, оскільки являє собою погляд безпосеред-
ньо «зсередини системи» та володіє певною мірою достовірності  
і змістовно- смисловою щільністю. Слово Автора в даному випадку 
є тим джерелом інформації, яке надає можливості почути думку про 
те, що ж таке «нова простота», від першої особи, з вуст самого 
композитора, що, безумовно, необхідно розцінювати як найважли-
вішу теоретичну передумову вивчення даного феномену.
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АКТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ЧИННИКИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ «НОВОЇ ПРОСТОТИ»  
В СУЧАСНОМУ МУЗИКОЗНАВСТВІ

Музикознавче освоєння феномену «нової простоти» в його 
системному аспекті передбачає цілий комплекс завдань, спря-
мованих на виявлення різних рівнів творчої реалізації жанрово- 
стильового комплексу сучасного музичного мистецтва в структурно- 
функціональному аспекті. З огляду на той факт, що «нова простота» 
являє собою принципово неоднорідне у стильовому відношенні 
явище, що формувалося як автономна концепція композиторської 
творчості в результаті індивідуально- композиторських інтерпрета-
цій актуальної для музичного мистецтва останньої третини ХХ сто-
ліття ідеї простоти музичного вираження, – особливого значення 
для її дослідження набуває творча індивідуальність композитора, 
що «реагує» на актуальну сучасність і відтворює її у суб’єктивно- 
мотивованій музичній формі, тобто, проблема авторства постає як 
ключова для розуміння індивідуально- авторського чинника стильо-
вої концепції «нової простоти».

Увага до цієї проблеми обумовлена також і загальною тенден-
цією вербалізації композиторського творчого досвіду протягом  
ХХ століття («роз’яснююче» композиторське слово), яка сьогодні 
стала невід’ємною частиною творчого самовираження і авторепре-
зентаціі багатьох композиторів і зумовила спеціальну предметну 
галузь музикознавчого інтересу, пов’язану з композиторською 
не-музичною творчістю. Остання виявляється цінним джерелом 
інформації і тим змістовно- смисловим простором, що надає мож-
ливості досліднику стикнутися із світовідчуттям композитора, його 
особистісним розумінням музики, музичного мистецтва, музичної 
творчості, почути ті смислові інтенції його творчої діяльності, що 
ініціювали ту чи іншу композиційну логіку його музичних опусів, 
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проникнути «вглиб» творчого процесу. Всі ці сторони вербаль-
них проявів «автора музичного» (у  термінології І. Коновалової 
[222]) так чи інакше об’єктивують у словесно- понятійній формі 
суб’єктивно- особистісну свідомість композитора, «відкриваючи» її 
для музикознавчого сприйняття, що дає підстави розглядати вер-
бальну творчість композиторів репрезентантів «нової простоти»  
у якості актуальної методичної передумови дослідження даного 
явища музичного мистецтва і предметно- проблемного поля сучас-
ної мистецтвознавчої авторологіі.

Розуміння композиторської індивідуальності у повноті її творчої 
реалізації (музичної та позамузичної), як «центрального елементу» 
стильової системи «нової простоти», обумовлює міждисциплінар-
ний підхід до вивчення даного явища, орієнтований на цілісне уяв-
лення про нього та доведення категоріально- методичної значущості 
«нової простоти» як в сучасному музичному мистецтві, так і в сучас-
ному музикознавчому дискурсі. З огляду на актуальну для сучасного 
гуманітарного знання тенденцію трансформації міждисциплінарної 
методологічної парадигми у сферу інтердисциплінарності, позначе-
ний авторологічний «ухил» даного дослідження відкриває широкі 
можливості музикознавчого пізнання «нової простоти» як фено-
мену сучасного музичного мистецтва.

2.1. Інтердисциплінарні засади дослідження  
«нової простоти»

У музикознавчому дискурсі склалося уявлення про «нову про-
стоту» як про такий напрямок академічного музичного мистецтва, 
що демонструє новий тип композиторського мислення, який багато 
в чому відрізняється від того, що утвердився у європейській про-
фесійній музиці від Нового часу і відцентровою силою якого була 
творча індивідуальність композитора, що продукує «нові мови» 
музики як виду мистецтва. Це уявлення знаходить підтвердження, 
перш за все, в авторському слові композиторів, творчість яких 
розвивалася в руслі «нової простоти»: як випливає з вербального 
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композиторського дискурсу, оригінальність авторських концеп-
цій «простої» музики В. Мартинова, В. Сильвестрова, Г. Пелециса,  
А. Пярта, Дж. Тавенера та інших представників молодого покоління 
сучасних композиторів була обумовлена,   в першу чергу, іншим 
типом творчої самосвідомості та розуміння функцій композитора  
в музично- історичному процесі, іншими уявленнями про можли-
вості і функції музики на сучасному етапі її історичної еволюції  
і, відповідно, іншим типом музичного мислення, що породжував 
специфічний тип музичної виразності і композиційних рішень.

Перераховані позиції розбіжностей «нової простоти» з фунда-
ментальними засадами музичного мистецтва класичних епох став-
лять перед музикознавцями завдання адекватної її оцінки, що вра-
ховувала б весь діапазон факторів, які так чи інакше мали вплив на 
процес формування даного явища музичного мистецтва. Широта 
змістовного діапазону, яким володіє і саме поняття «нової про-
стоти», і «нова простота» як стильова номінація, має на увазі при-
родне розширення меж виключно музикознавчого досвіду пізнання 
музики і звернення до досвіду інших гуманітарних наук, що вже 
традиційно «співпрацюють» з музикознавством у рамках його між-
дисциплінарних зв’язків, які сьогодні, як констатують самі музи-
кознавці, мають тенденцію трансформації в його «інтердисциплі-
нарні інновації» [442, с. 95].

Сьогодні не потребує доказів той факт, що музикознавство – 
поняття багатогранне, в якому закладено широкий спектр можли-
востей наукового осмислення феномену музики та музичного мис-
тецтва. Досить широке трактування музикознавства як музичної 
науки пропонує Н. Гуляницька: за її визначенням, це «галузь знань, 
що має своїм об’єктом дослідження музичного мистецтва як фізич-
ного, психологічного, естетичного та культурологічного феномену» 
[131, с.  4]. Така дефініція відповідає усталеному розумінню музи-
кознавства як розвиненої, складної, цілісної системи гуманітарних 
знань про музику в її конкретних жанрово- стильових, компози-
ційних та мовних проявах на основі відомостей про минуле, сього-
дення і майбутнє музичного мистецтва і науки, їх сутності, функ-
ціях, специфіки, логіки розвитку та принципів організації. Разом  
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з тим музикознавство – це наука про художньо- естетичні феномени, 
що відбивають дійсність і здатні надавати безпосереднього впливу 
на людину, її особистісну свідомість і світогляд, інтелектуальний та 
емоційний світ.

Відзначимо, що розвиток окремих напрямків науки про музику 
(теорія і історія музики, музична естетика, музична соціологія, 
філософія музики, психологія музики) закономірно супроводжу-
ється її спеціалізацією, причому досить вузькою, у процесі влас-
ної еволюції кожна з них намагалася якомога чітко визначити свій 
предмет і окреслити своє проблемне поле, виробити свій особли-
вий понятійно- термінологічний апарат і методи аналізу. З одного 
боку, це сприяло більш глибокому вивченню тієї чи іншої галузі 
музичного мистецтва, з іншого – призвело до того, що між різними 
предметними сферами музикознавства зростали «методологічні 
стіни», що ускладнювали наскрізний інформаційний потік пізнання 
і розуміння феномену музики по всіх каналах його наукового осмис-
лення. Одні проблеми стали сприйматися як чисто «теоретичні», 
другі – «історичні», треті – як чисто «психологічні» або «соціологічні»  
і т.д. Відповідно, накопичення знань про єдиний предмет – музику  
і музичне мистецтво – йшло паралельними шляхами у рамках дис-
циплінарної парадигми музикознавчої традиції.

Гуманітарна спрямованість музикознавства як сфери наукового 
знання, що з самого свого початку була орієнтована на людину та 
її культурну проявленість за допомогою музичного досвіду, зумо-
вила свого часу актуалізацію міждисциплінарного діалогу, що був 
орієнтований на запозичення «чужих» методів пізнання людини 
та їх проекції на власну проблематику. Під міждисциплінарністю 
традиційно розуміють «спосіб розширення наукового світогляду 
в напрямку збагачення знань, методології та мови однієї наукової 
дисципліни за рахунок знань, методології та мови іншої наукової 
дисципліни, що підсилює моральну відповідальність фахівця за 
результати і наслідки своєї професійної діяльності» [331].

Серед гуманітарних наук, до яких постійно звертається музи-
кознавча думка з метою адаптації їх методологічного апарату до 
власних пізнавальних потреб, провідне значення мають філософія 
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і естетика, літературознавство, семіотика, психологія, соціологія. 
Предметне поле кожної з них і способи його освоєння, що були 
сформовані саме в цій науковій сфері, відкривали новий погляд на 
сутність музики як форми культури і свідомості та специфічного 
виду людської діяльності, а також нові можливості їх розуміння. Не 
випадково вчені висували ідею неможливості подальшого розвитку 
гуманітарного знання поза міждисциплінарної парадигми сучасної 
науки: «Міждисциплінарність – це більше не питання доброї волі,  
а наслідок адекватної інтерпретації тексту – стверджував німець-
кий соціолог В. Лепеньєс [67, с. 72], формулюючи нову комплексну  
орієнтацію наукового знання сучасності; і музикознавча думка  
у повній мірі була солідарна з цим твердженням, підтвердженням 
чого служать численні дослідження музикознавців останніх десяти-
літь [18; 20; 222; 341; 434; 438; 511 та ін.].

У музикознавчому середовищі все частіше звучить думка про те, 
що розглядати музику в якості основного предмету музикознав-
ства є неможливим, оскільки це дуже спрощує «самозростаючий 
логос» науки про музики у цілому. Про це пише О. Самойленко:  
«По-перше, музика стійко і наполегливо межує з позамузичними 
формами творчості, і не тільки з художніми; по-друге, смисло-
вий зміст музики, як і будь-який смисл, «твориться на кордонах» 
доступного і недоступного людському розумінню- співтворчості, 
відсилаючи до горизонтів смислів; по-третє, виявлення «промов-
ляння» змісту музики – як виявлення її специфічних мовних власти-
востей шляхом вербалізованого «перекладу», – вимагає дискурсив-
ної поліфонії від музикознавчих висловлювань, вимагає здатності 
до дискурсивного опосередкування передбачуваного семантичного 
ракурсу музики. Таке опосередкування – єдина форма доказо-
вості музикознавчої оцінки, що дозволяє подолати скептицизм 
думки Г. Гессе про те, що якщо в музиці і є смисл, то він нас не потре-
бує…» [438, с.  20]. Ця думка вказує на принципову пограничність 
предметно- проблемного поля музикознавства, що передбачає вихід 
музикознавчої думки за межі свого спеціалізованого знання в інші 
гуманітарні сфери, які так чи інакше причетні до смислового про-
стору музики, музичного мистецтва, музичної творчості. Мова йде 
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про розуміння музикознавства як гуманітарної науки в самому пря-
мому і широкому сенсі цього визначення, про пізнавальну свободу 
музикознавця, ідея якої закладена в самому об’єкті його наукового 
інтересу – музиці як найбільш таємничому і незбагненому з усіх 
видів мистецтв, що відрізняється складністю своєї природи, і, від-
повідно, породжує складність її науково- дослідного сприйняття.

Цим обумовлена методологічна установка сучасного музикознав-
ства на активне «гуманітарне спілкування» у пошуках «свого» дис-
курсу, «своєї» нової мови, яку О. Самойленко пов’язує з декількома 
причинами, що розглядаються нею як передумови постановки про-
блеми діалогу в музикознавчому дослідженні [438, с. 15–18]. Перша 
з них – зростання самодіалогічності культури, яка виявляється  
в перехресних зв’язках між різними сферами культури і наукового 
знання і змушує «інакше ставитися до пограничності досвіду люд-
ського спілкування – затримуватися на питаннях про його зовнішні 
та внутрішні межі» [там само, с. 16]; друга пов’язана з орієнтацією 
музикознавства на узагальнююче культурологічне знання, що надає 
йому очевидний гуманітарний статус; третя – це органічний зв’язок 
проблеми смислу з проблемою діалогу, які пов’язані з проблемою 
розуміння і складають ноетичний вимір культури, у просторі якого 
найбільшою мірою виявляється сотворча сутність, перехідність 
«<…> реального і умовного на шляхах людського спілкування, <…> 
в мові спілкування, в формах досягнення резонансу – у відгучності 
(ответности рос.) та в способах висловлювання – «промовляння» 
себе» [там само, с. 17]; і четверта – дискурсивна визначеність форм 
гуманітарного спілкування, що загострює увагу музикознавства 
до чужих дискурсивних просторів у пошуках «…термінологічного 
визначення музичних явищ, тобто стійкої спільності наукового 
музикознавчого дискурсу, і, одночасно, у відстоюванні можливостей 
«авторської експресії», індивідуалізованих особистісних висловлю-
вань, приваблює не тільки предметною стороною, але і неповторні-
стю інтонації, «образом автора» як персоніфікованим ставленням 
до досліджуваного предмету…» [там само, с. 18].

Перераховані позиції виступають також і у якості переду-
мов модифікації міждисциплінарної парадигми музикознавства  
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в інтердисциплінарність як актуальний напрямок сучасного гума-
нітарного знання. Причину такої модифікації О. Самойленко 
пояснює уявленням про чіткі межі між художніми текстами як 
об’єктивованими результатами творчої діяльності людини і жит-
тєвою реальністю, що об’єднує міждисциплінарні предметні спіль-
ності гуманітарного знання [442, с.  96]. Це розмежування виявля-
ється неспроможним щодо пізнання і розуміння духовного смислу 
музичного мистецтва, закладеного у його символічній природі  
і який склав спеціальну лінію композиторських пошуків на межі 
ХХ–ХХІ століть, що розвиваються у руслі «… освоєння ідеї мета- 
музики як над-історичної універсальної мови» [там само, с.  94]. 
До того ж, як зазначає О. Самойленко, сучасне музикознавство 
існує сьогодні у складному контенті мультидисциплінарних знань  
[440, с. 4]. Зазначені фактори природнім чином зумовлюють акту-
алізацію інтердисциплінарних тенденцій музикознавства, що фор-
мувалися у процесі усвідомлення їм власних предметних засад та 
способів їх пізнання та розуміння у просторі діалогічного міжпред-
метного спілкування.

Так, О. Самойленко визначає наступний предметний ряд науки 
про музику, в якому поряд з музично- творчою діяльністю, музичним 
твором як музичним артефактом присутні культурна семантика та 
її мистецькі складові частини. Їм відповідає ряд пізнавальних тра-
дицій – психологічні науки (соціально- життєвий континуум, вчення 
про людину), філософсько- естетичні настанови та загальнотеоре-
тичні мистецтвознавчі пролегомени, – що опиняються у колі музи-
кознавчих пізнавально- методологічних інтересів. Так, предметне 
коло мистецьких складових культурної семантики розташоване  
у пізнавальному просторі всезагальної історії, літературознавства 
і культурології; музично- творча діяльність – у вимірі хронології 
музично- історичного процесу і фактології буття музики; музичний 
артефакт – на перетинах жанрово- стильового підходу (узагальнення 
та порівняння) та структурно- аналітичного підходу (диференціація 
та класифікація, типологія) [440, с. 4]. Наведена схема взаємозв’яз-
ків предметних підстав музикознавства і гуманітарним колом галу-
зей наукового знання вказує на граничну розмитість кордонів між 
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«спеціальним» і «суміжним» і загострює увагу на принциповій їх 
відкритості, на ідеї неминучого «дотику» одного з іншим в інтер-
дисциплінарному вимірі музикознавства.

Сучасна філософська думка зазначає глибинний сенс інтердис-
циплінарного підходу як установку на взаємну співпричетність 
одних наук з їх набором методологій до інших наук. Так, К. Швидко, 
розмірковуючи про методологічні засади інтердисциплінарності  
в контексті філософії музики відзначає: «Можливо, слово «співпри-
четність» здається не дуже вдалим у порівнянні з поняттями «взає-
мозв’язку», «взаємодоповнення» і т.д. Але «спів-при-четність» озна-
чає «бути невід’ємною частиною»; бути «при» цілісності та у якості 
важливої складової якогось цілого; бути спільною, що активно бере 
участь та сприяє (діючи спільно), частиною єдиного цілого, в даному 
випадку – комплексу методологічних прийомів музикознавства. 
Тому при відповіді на питання, яку філософію «сповідує» інтер-
дисциплінарний підхід, тут мною використано словосполучення – 
«філософія причетності» [544].

Поняття інтердисциплінарності увійшло в науковий обіг у дру-
гій половині XX століття і на противагу традиційним поглядам на 
сукупність знань окремої дисципліни, його змістовні значення не 
ставлять акцент на обмеженні знання, а концентруються на зв’язках 
і взаєминах між різними дисциплінами, що вивчають свій предмет. 
Інтердисциплінарність сьогодні розглядають як «один із способів 
розширення наукового світогляду, що полягає у вивченні різних 
явищ за межами однієї наукової дисципліни. Це один із способів 
взаємодії різних спеціалізованих наукових практик» [250, с. 10].

Збагачення термінологічного апарату музикознавства шляхом 
запозичень з інших сфер мистецтвознавства і гуманітарних наук  
в цілому розцінюється вітчизняними фахівцями досить позитивно – 
як те «… що відповідає природі музики і виявляє блискучі абстра-
гуючи здатності цього мистецтва …» [342, с.  187]. Затребуваність 
інтердисциплінарного підходу у вивченні музичного мистецтва 
обумовлена тим, що в ньому, як зазначає М. Старчеус, «… існу-
ють і множаться феномени, що виходять за традиційні дисциплі-
нарні межі музикознавства…» [459, с. 43]. Оскільки кожна наукова  
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дисципліна має власний предмет дослідження і термінологічний 
апарат, інтердисциплінарність із потенційно продуктивної умови 
наукового пізнання отримала статус самостійного предмету музи-
кознавчого дослідження [7; 436; 437; 440; 441] та магістрального мето-
дологічного вектору сучасної науки про музику і авторських музи-
кознавчих концепцій музики і її розуміння (духовна В. Медушевського 
[313], ноологічна і авторологічна О. Самойленко [434; 438; 442], 
когнітивна, інтерпретологічна Л. Шаповалова [538; 539], комуніка-
тивна Ю. Ніколаєвської [349; 350]).

Найвищого рівня свого пізнавального потенціалу ідея інтер-
дисциплінарності знаходить у трансдисциплінарності (трансдис-
циплінарному підході), що складає актуальний напрямок сучас-
ного наукового знання і розуміється як «спосіб пізнання світу, що 
надає можливість звести знання людства у всеосяжну, узгоджену 
науку, засновану на єдиному комплексі понять і метамови» 
[331]. О. Самойленко пропонує наступне визначення трансдисци-
плінарності, що враховує методологічний контекст сучасної гума-
нітаристики: це «шлях (сукупність способів) методологічної пере-
будови наявної системи (або систем) знань у даній галузі, з метою 
виявлення інтегративних властивостей оцінно- пізнавальної діяль-
ності, перш за все гуманітарної, також з метою зміни наукових 
парадигм, тобто винайдення нових еталонів пізнання, нових прин-
ципів теоретичного моделювання у цілому» [440]. Останні спрямо-
вані на можлівість музікознавчого пошуку «… універсальніх підстав 
унікальніх смісловіх вірішень з метою виправдання семантичних 
оцінок музики» [442, с. 100]. І саме тому «музикознавцям доводи-
тися брати на себе функції гуманітаріїв широкого профілю…» [там 
само, с. 99].

Характерними ознаками вказаних інтердисциплінарних тен-
денцій виявлються «…довіра до суб’єктивних факторів творчого 
процесу, уявлення про музику та культуру як про феномени ціліс-
ної психологічної природи, інтерес до змінених станів свідомості 
як до самоцінних «знаків»-артефактів інших вимірів реальності»  
[442, с.  96]. Позначені показники виявляють смисловий резонанс  
з тими творчими інтенціями «нової простоти», що складають 
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наскрізні смислові конструкції композиторського вербального дис-
курсу і зумовили своєрідність стильової концепції даного напрямку 
композиторської творчості. Це підтверджується і увагою інтердис-
циплінарно налаштованого музикознавства до феномену тиші, мов-
чання, гранично актуального для естетики «нової простоти», і який 
розуміється як «знак сходження до останнього абсолютного смислу, 
про який безпечніше мовчати, аніж розмовляти» [442]. Як зазна-
чає О. Самойленко, у феномені тиші «виявляється парадоксальна 
особливість не лише музичного, а індивідуально- психологічного 
діалогу з реальністю: сьогодні, для того, щоб тебе почули, недо-
статньо висловлюватися голосно – треба «говорити» гранично 
тихо» [442, с.  97]. Як бачимо, індивідуально-суб’єктивні уявлення 
композиторів- репрезентантів «нової простоти» про глибинний сенс 
естетичних та комунікативних властивостей музичного висловлю-
вання, що заперечує пафос авторського самоствердження і «гуч-
ність» звукової фіксації драматичних колізій реальності людського 
буття, у буквальному сенсі збігається з тим предметним колом, який 
є пріоритетним для сучасного музикознавства.

Цілком очевидно, що музикознавчі дослідження «нової про-
стоти» як явища сучасного музичного мистецтва знаходяться у про-
сторі «співпричетності» вельми різних «зрізів» наукового знання до 
музичного смислу, в тому ціннісно- смисловому вимірі культури, 
який, за визначенням О. Самойленко, «… формується самою люди-
ною і є результатом творчої активності людської свідомості» …  
і який неможливо розуміти як окрему змістову парадигму, оскільки 
«… це є система відношень, поєднаних спільнім адресатом (Над-
адресатом), ноосферою» [442, с. 101]. Адже композитори, чию твор-
чість звично пов’язують з естетикою «нової простоти», наполегливо 
акцентують увагу на вищому, надособистісному і надісторичному 
смислі музики як основному предметі свого творчого інтересу,  
в центрі їх уваги виявляється іманентна властивість музики тран-
слювати цей смисл за допомогою певних композиційних структур  
і музичної мови. Вони заявляють про першорядну важливість музики 
як звучної форми краси і гармонії і неосяжного Божественного 
сенсу, що ставить під сумнів пафос індивідуальної творчості  
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і значущість постаті композитора як основного «двигуна прогресу» 
в музичному мистецтві. Але, тим не менше, ці композитори пропо-
нують оригінальні, гранично «особистісно- забарвлені» авторські 
концепції музичної мови, що представляють собою індивідуальний 
діалог з традицією і сучасністю, з собою, слухачем і з музикою вза-
галі, метою якого є пізнання простих і вічних істин буття і себе за 
допомогою музики.

Такого роду смислові інтенції музично- творчої діяльності «пере-
міщують» композитора і музичний твір як звучну форму його 
індивідуально- особистісної свідомості у якості предметів музи-
кознавчих дослідження в предметну площину тих наукових уявлень, 
що є «співпричетними» до музикознавчої проблематики, оскільки 
мова йде про необхідність розуміння «усього обсягу» смислів, 
закладених у стильовій концепції «нової простоти». Серед них вияв-
ляються і проблеми культурно- історичного контексту, в якому фор-
мувалися естетичні ідеали «нової простоти», і питання, пов’язані із 
трансформацією художньої свідомості композиторів, що обумовлені 
ситуацією перехідності в культурі останньої третини ХХ століття, 
і, відповідно, «зміною естетичної парадигми» (за  Ю. Холоповим 
[503]), що знаходяться у полі загальнотеоретичної мистецтвоз-
навчої, естетичної та культурологічної проблематики. Особливого 
значення набуває змістовна сторона понятійно- термінологічного 
комплексу «нової простоти»: воно стає очевидним при спробі пояс-
нення того смислу, що міститься в самому понятті «нової простоти» 
і який природним чином визначив стильові параметри музичного 
матеріалу, що підпадає під дану стильову номінацію.

В даному випадку логічним є звернення до філософського і есте-
тичного дискурсу, в якому виявляються такі дефініції та концепції, 
що «проливають світло» на музичні явища і факти і пояснюють їх 
«позамузичний» смисл, який, тим не менш, виявляється більш ніж 
музичним в індивідуально авторських композиторських концепціях 
«нової простоти». Дозволимо собі припустити, що цей факт обу-
мовлений особистісно- світоглядними підставами цих концепцій, 
які спиралися на гранично розширене, «міжпредметне» уявлення 
про музику як про метамову.
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Найважливіший смислоутворюючий змістовний пласт закладе-
ний у авторському слові композиторів- репрезентантів «нової про-
стоти», яке сьогодні представлено досить великим об’ємом вербаль-
них текстів, що утворюють розгорнутий і відкритий, принципово 
незавершений дискурс, в якому здійснювалася і досі здійснюється 
концептуалізація музично- стильового феномена «нової простоти» 
за допомогою прямого авторського висловлювання. Його осмис-
лення неминуче «уводить» музикознавче сприйняття у простір 
авторської індивідуальності, в глибини її самосвідомості, що набу-
вають відчутності у вербальному слові, у неповторній авторській 
інтонації і лексиці, за допомогою яких здійснюється «переклад» 
внутрішнього композиторського бачення, слухання і розуміння на 
зовнішній мову понять і термінів. Ця сторона «нової простоти» 
також виявляється погранічною, оскільки крізь неї проходять такі 
істотні для розуміння її музичних смислів питання індивідуально- 
авторської психології та музичного мислення, особливостей твор-
чого процесу, що впливають на художню концепцію музичного 
твору і пояснюють його композиційну логіку і формують уявлення 
про творчі установки того чи іншого композитора. В цілому, вер-
бальний композиторський дискурс як теоретична передумова 
вивчення «нової простоти», ставить перед дослідником проблему 
автора і авторського слова, розгляд якої неможливий без науково- 
пізнавального досвіду літературознавства і психології, а також біо-
графічного «зрізу» музичної творчості, що в комплексі становить 
досить розгорнуту фактологию «нової простоти».

І у суміжному проблемному полі знову опиняються «зрізи» 
культурно- історичного і музично- стильового контекстів, які, в свою 
чергу, предметно «дробляться» на питання типологічних параме-
трів цих контекстів і «нової простоти» як музичного явища, що 
виступило у якості його альтернативи. Вони знаходять свій смисл 
на перетині історії, естетики, філософії, соціології, культурології, 
теорії мистецтва, історії та теорії музики. Основними предметами 
музикознавчої уваги у даному випадку виступають музична мова, 
музичний твір і музична семантика як об’єктивовані звучні форми 
авторської композиторської свідомості; і, відповідно, посилюються 
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відцентрові сили спеціальних музикознавчих методів (історія і тео-
рія музики, жанрово- стильової аналіз) і структурно- аналітичного 
підходу з метою диференціації і типологізації музично- стильових 
характеристик.

Як відзначають філософи, найважливішим питанням для музи-
кознавця, який вторгся в область музичної естетики, буде питання 
про доречність і адекватності методологічного інструментарію, що 
накладається на сферу музичного [99]. Цей інструментарій завжди  
є результатом індивідуального вибору музикознавця між погля-
дом на музичний твір як такий, що має «позамузичний» зміст, 
свій «додатковий» смисл, і точкою зору, що закликає відшукувати 
смисл музики у ній самій, у композиційній логіці музичної форми. 
Примітно, але сьогодні висловлюється скептичне ставлення філо-
софської науки до застосування традиційних методів філософського 
пізнання до музичного мистецтва: «З констатації неправомірності  
і непродуктивності гетерономного обґрунтування процесів музич-
ного формоутворення, – пише А. Ганжа, – випливає неможливість 
фактичного застосування музичної герменевтики, а також усього, 
що стосується вживання філософській термінології по відношенню 
до музичного твору. Герменевтичні методи неминуче вимагатимуть 
відшукання зовнішнього смислового оточення музики; таким шля-
хом створюється поле довільних тлумачень, які ігнорують, по суті, 
свій предмет. Що стосується претензій філософії на дослідження 
музичного процесу безпосередньо, з безпосереднім накладанням 
концептуальних схем і категорій на результати музичної творчості, 
то без приведення до спільного знаменника понять, якими опису-
ється музичний феномен, обійтися неможливо» [99, с. 11].

Наведена розлога цитата вказує на методологічно- пізнавальні 
розбіжності філософії і музикознавства у інтердисциплінарному 
діалозі, які можна розцінювати як окремий випадок, але не можна не 
вказати на спірність цієї думки, враховуючи давню історію музичної 
герменевтики і її пізнавального потенціалу в музично- творчій діяль-
ності. І хоча музикознавці визнають наукову обмеженість музично- 
герменевтичного підходу, тим не менше вона незмінно присутня  
в одному предметно- смисловому ряду з такими фундаментальними 
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музикознавчими категоріями як музична семантика, музичний зміст, 
музичний сенс (див. про це у В. Холопової [506], В. Медушевського 
[314; 317], Самойленко [442], Л. Шаповалової [537; 540; 542], С. Шипа 
[556; 557]).

Як бачимо, предметний спектр, що виникає перед музикознав-
цем, який досліджує феномен «нової простоти» досить широкий, 
і ця обставина, звичайно ж, вказує на інтердисциплінарність як 
єдино можливий шлях пізнання даного явища музичного мис-
тецтва, який надає можливість його адекватної музикознавчої 
оцінки у повному смисловому обсязі. Але, як зауважує вже зга-
дувана А. Ганжа, «… вирівнювання» інформації, що витягується  
з життєписів композиторів, партитурної семіотики, автокоментарів, 
музикознавчих висновків, і коригування її стосовно тієї чи іншої  
концепції … – завдання нездійсненне» [99, с.  15]. Однак уважний 
погляд на методологічні основи сучасних гуманітарних наук пока-
зує нам, що і музикознавці, і дослідники в області філософії музики 
незалежно від того, декларативно або імпліцитно вони користу-
ються своїми методами, неминуче і цілком закономірно зупиняють 
свій вибір на інтердисциплінарному підході. Дослідник, інтуїтивно 
відчуваючи неоднорідність смислових складових свого предмету, 
закономірно схиляється у бік такого роду наукової рефлексії, «… 
підштовхуваний бажанням «вирівнювання», приведення до загаль-
ного рівня усіх нерівностей предметного ландшафту» [там само].

Необхідно відзначити, що кожен з предметних елементів 
змістовно- смислового обсягу «нової простоти» (понятійно- 
термінологічний, контекстуальний, філософсько- естетичний, 
жанрово- стильовий, музично- мовний, індивідуально- стильовий, 
індивідуально- авторський) цілком обгрунтовано може претенду-
вати на статус автономного предмету музикознавчого дослідження 
в силу своєї смислової цілісності і природної «співпричетності» 
гуманітарному простору сучасної культури. Кожен з них має вели-
кий потенціал інтердисциплінарно орієнтованого музикознав-
чого дослідження, оскільки містить в собі у «згорнутому» вигляді 
смисловий конгломерат цієї культури, що проявився в розмаїтті 
музичної фактології і звучних форм. І в цьому сенсі надзвичайно  
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справедливо звучить думка О. Самойленко про те, що не «музи-
кознавство, а музика створює художньо- смислової діалог …»  
[438, с. 23], але при цьому музикознавство виявляє «…власну заці-
кавленість у діалозі і свої можливості інтерсуб’єктивного – інтер-
текстуального – інтердисциплінарного спілкування» [там само].

2.2. Композитор як Автор вербальних текстів 
в контексті методологічних пошуків сучасного 

музикознавства

Музикознавство як область гуманітарного знання здавна обирає 
основним об’єктом свого дослідження музичні артефакти у вигляді 
нотного тексту, які є тими основними «документами» музичної 
творчості, що безпосередньо фіксують звукове відтворення осо-
бистісних інтенцій композитора як автора музичного тексту. Тим 
часом існує ще одна сторона індивідуально- композиторської твор-
чої реалізації, яка у значній мірі розширює можливості розуміння 
музики того чи іншого митця, і все частіше визнається музикознав-
цями як та, що має суттєве методологічне значення для дослід-
ницької практики. Маються на увазі різноманітні вербальні тексти 
композиторів, які у словесно- понятійній формі фіксують різні рівні 
композиторського світовідчуття та багато в чому сприяють «фор-
муванню цілісного уявлення про постать творця музичних концеп-
цій та культуротворчу спрямованість його авторської свідомості»  
[222, с.  373], оскільки вони є «найважливішим, основоположним  
і самоцінним засобом художньої маніфестації композиторської  
особистості в культурі» [там само].

Постать автора є однією з ключових в гуманітарному просторі 
європейської культури, що зумовило її концептуальне значення 
для багатьох гуманітарних наук в силу того, що саме вона виступає 
«першопричиною» виникнення будь якого тексту як форми буття, 
тією силою, що складає- створює з окремих мовно- структурних 
елементів візерунки смислу (якщо розуміти поняття тексту в його 
загальному значенні: від лат. textum – тканина; виткане; сплетіння; 
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зв’язок, з’єднання [348, с. 505]). Цей факт обумовлює наріжне поло-
ження автора та авторського слова у вигляді тексту в проблемному 
полі гуманітарних наук, про що пише М. Бахтін: «Предмет гума-
нітарних наук – виразне буття, що говорить. Це буття ніколи не 
збігається з самим собою і тому невичерпно у власному розумінні 
і значенні» [42, с.  8]. Тому основне завдання гуманітарного дослі-
дження, на думку філософа і літературознавця, полягає в розумінні 
мови і тексту як тих об’єктивацій, що виробляє культура. В гума-
нітарних науках розуміння проходить через текст – через запиту-
вання до тексту, щоб відчути те, що, можливо, лише здається, потре-
бує спеціальної перевірки: наміри, підстави, причини, мети, задуми 
автора. Це розуміння смислу висловлювання рухається в модусі 
аналізу мови або тексту, які М. Бахтін розуміє як системні явища: 
«Кожне велике і творче словесне ціле є дуже складною і багатоп-
лановою системою відносин <…>. Елементи мови всередині мовної 
системи або всередині «тексту» (в строго лінгвістичному сенсі) не 
можуть вступати в діалогічні відносини. Чи можуть вступати в такі 
відносини, тобто говорити один з одним, мови <…>, мовні (функці-
ональні) стилі <…> та ін.? Тільки за умови нелінгвістичного підходу 
до них, тобто за умови трансформації їх у «світогляди» (або якісь 
мовні світовідчуття), в «точки зору», в «соціальні голоси» і т.п. <…> 
При подібних трансформаціях мова отримує своєрідного «автора», 
мовного суб’єкта, колективного носія (народ, нація, професія, соці-
альна група і т.п.). Чи правомірні подібні трансформації? Так, право-
мірні, але лише при строго певних умовах (наприклад, в літературі, 
де ми часто, особливо в романі, знаходимо діалоги «мов» та мов-
них стилів) і при строгому і ясному методологічному усвідомленні»  
[44, с. 303; 297–298].

Методологічне усвідомлення, про яке говорить М. Бахтін,  
в музикознавчому контексті набуває великого значення, бо саме 
воно спонукає дослідника розуміти немузичні тексти композито-
рів у якості вагомих чинників формування смислових горизонтів 
їх музичних текстів, розглядати авторське слово у його вербальній 
формі у якості «знаряддя» пізнання його художнього вираження  
у звуковій формі. Тому з методологічної точки зору виокремлення 
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категорії авторського слова в окрему передумову та спеціальний 
інструмент виявлення «нової простоти» як стильової тенденції 
музичного мистецтва є цілком закономірним. Тим більше, що істо-
ричному та художньо- естетичному контексту, в якому існує дослі-
джуваний стильовий феномен, у вищій мірі властивий діалогізм 
мовних стилів, що складає «строго певні умови» (за М. Бахтіним) 
існування сучасного музичного мистецтва.

Теоретичне осмислення Автора і авторського слова як провідних 
категорій художньої культури здійснювалося в основному в літе-
ратурознавстві з різних методологічних позицій. Сьогодні теоре-
тична розробка авторології ведеться на стику наукових дисциплін: 
літературознавства та лінгвістики, літературознавства і філософії. 
Різні підходи до неї породжені багатоаспектністю самого феномену 
автора, що творчо проявляє себе як композиційно, стилістично, так 
і онтологічно. Так, лінгво- стилістична та філософсько- естетична 
концепції Автора та авторського слова представлені фундамен-
тальними розробками В. Виноградова [80; 81] і М. Бахтіна [44]. 
Лінгвістична спрямованість теорії В. Виноградова реалізується  
в сфері стилістики літературного твору, прагнення дослідника до 
вивчення індивідуальної мови письменника і мови твору актуалізує 
термін «образ автора», який є провідним для вченого. М. Бахтін, як 
відомо, бере за основу поняття «автор» і розглядає його як суб’єкт 
естетичної діяльності і як суб’єкт естетичного буття.

В. Виноградов пропонує вивчати образ автора як в плані діах-
ронії («вглиб»), з урахуванням історії мови та зміни літературних 
шкіл і напрямків, так і «вшир» (в плані синхронії) – на основі зістав-
лення творів ряду сучасних письменників або творінь одного з них 
для виявлення динаміки образу автора в його творчості. У складній 
моделі «образу автора» В. Виноградов виділяє дві грані, що стали 
об’єктом його теоретичної рефлексії: перша пов’язана з поняттям 
стилю, друга – з суб’єктної сферою оповіді. Образ автора і розпо-
відний стиль розуміються дослідником як взаємозумовлені катего-
рії. Образ автора, на думку вченого, може визначатися стильовою 
або мовною «маскою», «личиною», яку свідомо використовує автор, 
довіряючи розповідь вигаданому оповідачу. З іншого боку, образу 
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автора відводиться головна організуюча функція, що формує весь 
стиль твору. У цьому випадку вибір стилю буде залежати від ідейної 
спрямованості та художнього змісту твору. Іншим аспектом кате-
горії образу автора, що чітко позначений в працях В. Виноградова, 
стало вивчення образу автора в плані виявлення в тексті точок зору, 
позицій, суб’єктних сфер, «голосів» автора і персонажів в їх спів-
віднесеності один з одним. Саме з цим аспектом категорії «образ 
автора» тісно пов’язана проблема семантичної множинності автор-
ського слова. У сучасному літературознавстві та філології термін 
«образ автора» став одним з інструментів дослідження проблеми 
авторства. При цьому ідея образу автора неоднозначно трактується 
кожним з фахівців [53; 54]. Деякі дослідники, одним з інструментів 
текстового втілення образу автора називають авторську мову [151].

В теорії М. Бахтіна присутні три іпостасі автора: біографічний, 
первинний («автор- творець») і вторинний («образ автора») автор. 
«Автор-творець» являє собою категорію «особливого «позаестетич-
ного» порядку», він знаходиться на кордоні створеного ним худож-
нього світу. « <…> Це активна індивідуальність бачення і оформ-
лення, а не видима та не оформлена індивідуальність», – пише вчений 
[44, с. 180]. Первинний автор визначається М. Бахтіним як «творча 
енергія», що створює в творі свій образ, «образ автора». Первинний 
автор, з його точки зору, учасник естетичної події, в якій зустріча-
ються в одній точці художник, незалежна від нього ціннісна реаль-
ність і читач, тож функціонує не як реальна особа, а як внутрішній 
об’єкт художнього акту. Вторинний автор – це поняття ієрархічне, 
вершину ієрархії в даному випадку утворює авторська позиція, вті-
лена в сюжетно- композиційній, просторово- часовій та жанровій 
структурі тексту. Саме з вторинним автором, за М. М. Бахтіним, 
герой може перебувати в визначених відносинах – або виступати 
в якості предмета зображення, або бути повноправним учасником 
діалогу.

Вступаючи в діалог з М. Бахтіним, його послідовник Б. Корман 
бачить в концепції «автора- творця» («автор як творець вислов-
лювання») наявність прихованого уявлення «про суб’єктні іпо-
стасі автора як єдино можливе його особистісне інобуття в творі» 
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[229, с.  243]. У 1960–1970-і роки Б. Корманом була створена ори-
гінальна методика аналізу літературного тексту, що отримала 
назву «теорія автора» і пізніше була перейменована в роботах 
його учнів і послідовників в так званий «системно-суб’єктний під-
хід». Згідно Б. Корману, автор як носій концепції твору (саме це  
значення є ключовим для літературознавця) безпосередньо  
в текст не входить, звідси його опосередкованість суб’єктними або 
позасуб’єктними формами. Співвідношення автора біографічного  
і автора – творчого суб’єкта, вираженням свідомості якого є твір, на 
думку Б. Кормана «таке ж, як співвідношення життєвого матеріалу  
і художнього твору взагалі: керуючись якоюсь концепцією дійсності 
і виходячи з певних нормативних та пізнавальних установок, реаль-
ний, біографічний автор <…> створює за допомогою уяви, відбору  
і переробки життєвого матеріалу автора художнього (концепірован-
ного)» [229, с.  121]. Суб’єктна організація літературно- поетичного 
твору визначається Б. Корманом як «співвіднесеність тексту  
з суб’єктами мови», відповідно, суб’єктно- системний аналіз виявляє 
систему відносин суб’єктів свідомості й мови. На погляд літерату-
рознавців «таке розуміння суб’єктної організації робить особливо 
гострою проблему автора – позиція автора виявляється дійсно сер-
йозною проблемою, яка потребує аналізу системи відносин суб’єк-
тів мови і свідомості, співвідношення свідомості автора з іншими 
голосами в системі цієї свідомості» [420, с. 87].

Ще один послідовник бахтінської теорії відомий літературоз-
навець В. Кожинов розглядає автора у якості основного твор-
чого суб’єкту твору, сутність якого виявляється в образі автора. 
У художньому тексті автор як творчий суб’єкт втілюється, як 
пише В. Кожинов, «вже не в формі образу, але в формі голосу 
автора – голосу, який проникає всю цілісність твору» [213, с. 26].

Очевидним є те, що постать автора постає в названих концепціях 
як основна категорія тексту, вершина його системно- структурної 
організації. Будучи «осередком, фокусом цілого» (В. Виноградов), 
«конститутивним моментом художньої форми» (М. Бахтін), «конце-
пірованним» елементом (Б. Корман) – він є тією творчою силою, яка 
визначає усі компоненти художнього твору (зміст, матеріал, форму) 
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та ініціює їх перетворення з життєво- ситуативної площини у простір 
естетичних категорій та духовного буття людини. Цей факт обумов-
лює закономірність появи музикознавчих інтерпретацій проблеми 
автора в музичній творчості, і ширше – обґрунтування концепції 
авторського музикознавства як такого, що актуалізує методоло-
гічні потреби сучасного гуманітарного знання і відображає сучас-
ний стан «науки про музику», яка в умовах глобалізованого світу все 
більш стає наукою про людину.

Даний напрямок розвитку представлений дослідженнями  
О. Самойленко [434; 438; 442], які спрямовані на розробку музи-
кознавчої авторології як видово- спеціалізованого мистецького 
підходу до теорії автора в широкому гуманітарному полі міждисци-
плінарної методичної забезпеченості. Осмислення прагнення музи-
кознавчої діяльності до авторства і розуміння постаті музикознавця 
як автора вибудовується в концепції О. Самойленко на підставі іма-
нентних властивостей музики як виду мистецтва, що володіє « <…> 
власною ноетикою – власними і вельми продуктивними способами 
створення вищих, «заповітних» і єдиних для родової та індивідуаль-
ної людської свідомості смислів, а також власними специфічними, 
невід’ємними від тканини музики, хронотопічними параметрами 
смислової реальності (ноосферної реальності), здатними суттєво 
впливати на долю культури» [434, с.  21]. Ще однією передумовою 
наближення музикознавчого слова до авторології виступають 
причини більш об’єктивного порядку, що пов’язані з новим пізна-
вальним рівнем сучасного музичного мистецтва: «Відтворюючи 
та організуючи на новому пізнавальному рівні матерію музики, – 
пише О. Самойленко – воно набуває здатності відкривати та вивчати 
найбільш суттєві сторони людського буття, найбільш важливі зако-
номірності людської природи – її сталі та динамічні екзистенційні 
якості» [442, с.  5]. І саме тому «всякий музикознавець повинен 
частково ставати мистецтвознавцем- літературознавцем, повинен 
не тільки чути і розуміти, але і дізнаватися (бачити) і аналізувати,  
а головне – розповідати і роз’яснювати. Так музикознавець стає 
автором, спостерігає відразу за трьома «героями» – життям – мис-
тецтвом – і тими, хто його створює <…>» [434, с. 8].
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О. Самойленко акцентує принципову відмінність творчих уста-
новок автора- художника і автора- мистецтвознавця, що випливають  
з постулату М. Бахтіна про «реально- пізнавальну і етичну байдужість 
(безучастность рос.)» автора- творця: «Від автора- музикознавця 
потрібно протилежне – реально- пізнавальна і морально- оціночна 
активність – епістемологічна включеність в цілісний процес сприй-
няття і впливу музики, що дозволяє створювати специфічні музи-
кознавчі уявлення про даний процес» [там само, с.  18]. Позначені 
авторські позиції О. Самойленко мають пряме методологічне відно-
шення до дослідження композиторського вербального дискурсу як 
того носія музичної реальності, що втілений в словесно- понятійній 
формі, у Слові автора- творця, яке вміщує в собі і образ музики, 
 і образ самого Автора, і образ тієї реальності, в якій вони існують. 
Прагнення почути, зрозуміти та роз’яснити композиторську вер-
бальну мову повинно розгортатися у невід’ємності від авторської 
настанови музикознавця- дослідника на формування суто музи-
кознавчих уявлень про композиторські рефлексії, які в сучасному 
музичному мистецтві представлені досить широко і різноманітно, 
та й взагалі складають вагому частину європейського музичного 
мистецтва. Зазначена настанова безумовно сприяє розширенню піз-
навальних обріїв музикознавчого дискурсу сучасності в загальному 
плані, оскільки з методологічної точки зору вона може розумітися 
як те «знаряддя» пізнання, що надає можливостей проникнення  
в глибинні смисли музичного тексту та творчої індивідуальності 
композитора, які органічно пов’язані між собою «тайною творчості» 
і повинні розумітися як «відображення» один одного. Ця ж наста-
нова визначає і суто практичні завдання, які стоять перед сучасним 
дослідником музичного мистецтва хоча б в силу того, що сьогодні 
музикознавство має в своїх руках досить потужні інструменти осво-
єння музичної реальності, які відкривають можливості вирішення 
головної проблеми музикознавця як автора – «стати реальним, 
тобто повернути ідеальний сенс в реальність життя і мистецтва, 
довести його життєву і художню достовірність [434, с. 20].

Авторське слово композиторів у розмаїтті своїх форм останнім 
часом все частіше цікавить музикознавців [107; 130; 222; 428; 494; 
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495; 520], звернення до цієї ланки автопрезентації творчої інди-
відуальності митців становить наскрізну лінію сучасних підходів 
до вивчення музичного мистецтва. У зв’язку з цим К. Чепеленко 
висловлює думку про закономірність звернення музикознавства до 
теми вербального дискурсу «автора музичного» [520], та пропонує 
у якості об’єкта музикознавчого дослідження звернутися до сло-
вотворчості композитора як значущої складової композиторської 
творчості, що є «автентичним інтелектуальним супроводом музич-
них творінь» [там само, с. 161]. У своєму дослідженні К. Чепеленко 
широко задіює такі поняття філософсько- літературознавчих тео-
рій як «активізм думки», «слово як вчинок», «авторський жест»  
і т.п., що дозволяє їй розглядати категорію слова в метафізичному 
контексті. Експлікуючи дані поняття в область композиторської 
словесної автопрезентації, вона йде по шляху «розширюваль-
ної інтерпретації» [520, с.  158] композиторських рефлексій щодо 
музичної творчості, зафіксованих в слові, що в певній мірі відпо-
відає і творчим позиціям самих композиторів, які були озвучені  
у відомому вислові В. Мартинова: «свобода є невід’ємна властивість 
особистості композитора, що здійснює авторський жест, зафіксо-
ваний в конкретному творі» [305, с. 89]. Дослідниця співвідносить 
лексему «слово» із поняттям жесту, що значно розширює зміс-
товні обрії вербального дискурсу композитора: розуміючи жест як 
знаково- символічну форму, що реалізує ідею авторської активності 
та свободи творчого самовираження (в традиціях семіотичної тео-
рії Ю. Лотмана), вона прагне до аналізу символічно- змістовної при-
роди композиторського слова, специфіка якого, на її думку, в тому, 
що « <…> воно завжди «живиться» музикою: апелює до музичних 
явищ навіть тоді, коли мова йде про автобіографічний матеріал 
чи події «зовнішнього» життя» [520, с.  158]. З цією дослідниць-
кою позицією неможливо не погодитися, адже вона спрямована до 
визначення глибинних механізмів вираження особистісної самосві-
домості композитора у формі словесного оформленого висловлю-
вання та його взаємодії з «зовнішніми» музичними проявленнями 
Автора у формі музичного тексту.
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Композитор, що пояснює та роз’яснює своє розуміння музики 
як мистецтва, свій погляд на музичну сучасність та свою «версію» 
музичної творчості, тобто пропонує образ автора- митця, зафік-
сований у Слові – традиційна фігура для європейської музичної 
культури. Без особливих зусиль в пам’яті вибудовується довгий 
перелік імен композиторів, які писали про музику та займалися її 
дослідженням: Ф. де Вітрі, К. Монтеверді, Ж. Ф. Рамо, Дж. Царлино,  
Р. Вагнер, Р. Шуман, А. Шенберг А. Онеггер, А. Шнітке, Е. Денисов, 
В. Мартинов та ін. Різні форми співвідношення між практикою 
написання музики, тобто створенням музичного тексту і теоре-
тичним осмисленням цього процесу, що здійснювалися самим 
композитором- автором, закріплювалися на різних етапах історії 
музичного мистецтва та обумовлювалися існуючими традиціями 
практичної діяльності композиторів. Так, в епоху Середньовіччя 
створення музичної композиції не було самостійним, автоном-
ним і пріоритетним родом занять, а сама практична музика ціну-
валася менше музичної теорії: «Не той називається музикантом, 
хто робить музику тільки руками, але, істинно, той, хто вміє мір-
кувати про музику» [337, с.  193]. Відповідно, цілком закономір-
ним є той факт, що відомості про музичні твори видатних музич-
них теоретиків Середньовіччя украй мізерні або відсутні взагалі  
[125; 267; 303; 548].

Поєднання в діяльності однієї людини теорії і практики музичної 
композиції як двох різних і ціннісно значущих занять починається  
в епоху Аrs nova, коли у музикантів при створенні так званої компо-
зиторської музики (musica composita) закріплюється звичай підпи-
сувати свої твори, і, таким чином, фігура композитора виявляється  
в центрі музичної творчості. Найбільш показовим прикладом такого 
типу музиканта є Ф. де Вітрі, творча постать якого стала яскра-
вим втіленням цілком усвідомленого поєднання двох автономних 
напрямків професійної діяльності композитора: написання музики 
та її вивчення.

У наступні історичні періоди поступово зміцнюється автоном-
ний статус і підноситься суспільна роль композитора- творця, що 
досягає свого апогею в класико- романтичну епоху. Але суміщення 
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в діяльності музиканта написання музики та її теоретичного осмис-
лення, хоч і є традиційним принципом, але ж не є обов’язковим. Вже 
починаючи з XV–XVI століть багато хто з відомих композиторів 
зовсім не виявляли схильності до написання теоретичних праць 
(Жоскен Депре, Дж. Палестрина, О. Лассо). З іншого боку, хоча най-
більш значні теоретики музичного мистецтва епохи відродження 
були одночасно і композиторами, роль, зіграну ними в європей-
ській музичній історії, визначили саме їх теоретичні трактати, а не 
музичні твори (І. Тінкторіс, Дж. Царлино). Тому цілком закономірно, 
що сучасні музикознавці досліджують зразки музично- теоретичної 
думки того часу частіше всього поза контекстом композиторської 
діяльності її авторів (Р. Поспєлова, Н. Тарасевич, І. Барсова і ін.), 
але ж у рідкісних випадках такий контекст враховується і навіть  
акцентується [198].

В епоху бароко багато композиторів у своїй творчій діяльності 
поєднують всі основні види професійних занять музикою – напи-
сання музичних творів, виконавська та педагогична діяльність, 
теоретичні розробки загальних та спеціальних питань музичного 
мистецтва [125; 267; 303; 548]. У XVIII столітті, мабуть, у зв’язку  
з успіхами просвітницької філософської думки наука про музику 
розвивається досить інтенсивно: «Закінчується передісторія і почи-
нається історія європейського музикознавства: різні його галузі 
вирівнюються в своєму розвитку і утворюють в цілому науку про 
музику», – пише Т. Ліванова [268, с.  153]. В цей період авторами 
найважливіших музично- теоретичних праць ставали досить відомі 
композитори, творчість яких сприймалася сучасниками як найвищі 
прояви професійної діяльності музиканта. Так, І. Вальтер, автор 
фундаментального довідника «Музичний лексикон, чи Музична 
бібліотека», який став одним з перших зразків музичної енцикло-
педії в сучасному розумінні цього слова, – був одним з найвидатні-
ших композиторів- сучасників Й. С. Баха, творчий шлях якого був 
пов’язаний з органом. І. Маттезон, автор понад сотні праць з історії 
та теорії музики (серед яких науково- популярне універсальне керів-
ництво по музиці «Оркестр» та видатна праця, що містить біографії 
видатних музикантів його часу «Підстава тріумфальної арки»), –  
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є також автором кількох опер. І. Форкель – перший біограф Й. С. Баха 
та автор відомих «Загальної історії музики» та «Теорії музики», що 
склали наукові засади історичного та теоретичного музикознав-
ства,– «…не претендуючи на композиторські лаври, проте писав 
дуже багато музики – кантати, пісні, фортепіанні п’єси» [228, с. 45].

Як відомо, загальний внесок композиторів в фундаментальну 
теорію музики в XVIII–XIX століть дуже значний: саме в їх пра-
цях були закладені концептуальні підстави музично- теоретичного 
знання як узагальнюючого вчення про музичну композицію. 
Відзначимо, що Ж. Ф. Рамо, І. Форкель, Ф. Марпург були композито-
рами різного масштабу, але, незалежно від художньої значущості їх 
творів, вони залишилися в історії музичного мистецтва видатними 
авторами етапних теоретичних концепцій. У XIX столітті, коли 
«композитор на зразок Вагнера або Верді міг стати національним 
героєм і провісником національного духу» [305, с.  270], словесна 
творчисть авторів музичніх опусів («композиторське музикознав-
ство» за Т. Франтовою [494; 495]) збагатилася розквітом музично- 
критичної думки, що стало найважливішим чинником розвитку 
вербального композиторського дискурсу. Найбільші творці музики 
проявили себе і як неабиякі автори словесної творчості: Р. Шуман, 
Г. Берліоз, Ф. Ліст, К. Вебер, Е. Гріг, Р. Вагнер, П. Чайковський,  
А. Бородін, М. Лисенко, С. Людкевич та ін. Критичні опуси названих 
композиторів являються дуже важливо стороною індивідуального 
таланта кожного з них: в ній знайшов своє яскраве вираження образ 
автора, його голос, тобто та особистісна свідомість творчої індиві-
дуальності, що стоїть за створеним музичним текстом.

Тип композитора, «що пояснює», тобто такого, який пише не 
тільки музично- теоретичні трактати і автобіографії, але й висту-
пає інтерпретатором власної творчості і естетики, явище в цілому 
романтичне, і найвідоміші приклади тут – Р. Шуман та Р. Вагнер. 
Розквіт такого типу композиторської діяльності пов’язаний зі змі-
ною соціальної функції мистецтва і статусом самого композитора 
як творця. Авторське слово композиторів тут стає найпотужнішим 
засобом автопрезентації, яка займала значне місце в мистецькій 
культурі романтичної доби, і в кінцевому рахунку визначила фено-
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мен віртуозного стилю у музично- виконавському мистецтві. Цей 
спосіб творчої реалізації композитора затвердився і в подальшому,  
і триває аж до теперішнього часу.

Для музикознавства цінність «композиторського музикознав-
ства» безсумнівна: тонкий та специфічно налаштований слух митця, 
досконале знання природи музичної мови та широка ерудиція 
дозволяють йому глибоко проникати в той історично- культурний 
контекст, в якому знаходиться він сам та «продукт» його творчої 
діяльності у вигляді музичного тексту, створювати за допомогою 
словесно- понятійного ряду образ «своєї» реальності – як життєвої, 
так і музичної, що складаються з дуже різних компонентів (зустрічі, 
події, враження і т.п.). Т. Франтова з цього приводу зауважує: 
«Слово композитора володіє особливою цінністю, бо це слово тво-
рця мистецтва. Але одночасно це і слово людини з багатющим слу-
ховим досвідом, знаннями, досконалим слухом, розвиненою інтуї-
цією, здатного миттєво проникнути в саме ядро   складної проблеми.  
А образній яскравості і переконливості аналітичних спостережень 
композиторів музикознавці можуть позаздрити» [494, с. 260–261].

Композиторська рефлексія, відбита в слові – це невичерпне 
джерело знання про автора музики, той ключ, який надає мож-
ливості відкрити двері до складного і часто незбагненного світу 
творчого мислення, що залишається за межами безпосеред-
нього об’єкту музикознавчих досліджень (музичного тексту) або 
ж слухацького сприйняття (його звукової форми). А якщо до того  
ж композитор добре володіє словом, його літературні висловлю-
вання – «справжнє свято» [там само, с.  260]. Дійсно, справжнім 
святом інтелектуального осягнення музичного мистецтва можна 
назвати словесну спадщину Р. Шумана, К. Сен- Санса, К. Дебюссі, 
А. Шенберга, П. Дюка, Ф. Бузоні, А. Онеггера, Д. Мійо, О. Месіана, 
І. Стравінського, П. Чайковського, М. Метнера, С. Прокоф’єва, 
А. Шнітке, В. Єкімовського, В. Мартинова, Л. Грабовського,  
О. Козаренка і багатьох інших композиторів.Потреба у «роз’ясню-
ючому» слові композитора особливо гостро відчувається в кризові, 
перехідні епохи розвитку музичного мистецтва, з якими пов’я-
зані будь які зміни усталених законів музичного мистецтва, його 
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художньо- естетичної парадигми в цілому. В ХХ столітті радикальні 
зміни в галузі музичної мови та теорії композиції спонукали бага-
тьох композиторів висловити своє бачення тієї ситуації та пояс-
нити суть своїх інновацій. Відомий навчальний посібник «Музично- 
теоретичні системи», виданий в 2010 році [502], наочно ілюструє 
ступінь участі творців музики в розробці її теорії: буквально всі 
ключові фігури зарубіжного музичного мистецтва представ-
лені тут як автори теоретичного музикознавства XX століття  
(Й. Хауер, А. Веберн, А. Шенберг, П. Хіндеміт, О. Мессіан, П. Булез, 
К. Штокхаузен, Я. Ксенакіс). Музикознавство  ХХ століття немож-
ливо уявити без праць композиторів- фольклористів, без статей 
композиторів- критиків та рефлексій композиторів- філософів, 
адже «…насилу можна уявити собі, як би «чисті музикознавці» 
зуміли розібратися в музиці композиторів ХХ століття без теоре-
тичних робіт Е. Денисова, А. Шнітке, С. Слонімського, не кажучи 
вже про роботи А. Шенберга, А. Веберна, К. Штокхаузена, 
П. Булеза, Д. Кейджа, Д. Лігеті, Я. Ксенакіса, Й. Хауера,  
О. Мессіана» [494, с. 261]. 

Авторське слово композиторів- сучасників представлено досить 
різноманітно, воно може бути максимально наближеним як до 
музикознавчого, так і до філософського; вираженим як в письмовій, 
так і в усній формі; може являти собою масштабну концепцію або 
ж інтимну сповідь; може бути епатажним чи навпаки вкрай тради-
ційним. Така різність вербального «образу композитора» зумовлена 
розмаїттям творчих індивідуальностей, що представляють музичне 
мистецтво сьогодення, в якому, на думку Т. Франтової «<…> не 
обійтися як без «чистих» музикознавців і композиторів, так і без 
універсалів, здатних до творчого самовираження в різних областях. 
І нам ще тільки належить спробувати в майбутньому поставити про-
блему порівняння двох видів музичної науки – «композиторської»  
і «некомпозиторської» за своїм генезисом» [там само, с. 262].

Кількісне накопичення композиторських вербальних текстів, яке 
створює на сьогодняшній момент досить масштабну та автономну 
галузь текстів про музичне мистецтво та культуру взагалі, законо-
мірно потребує їх спеціального вивчення та ставить досить спе-
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цифічні завдання перед музикознавцями. Мова йде про своєрідне 
«відокремлення» усного та письмового слова композитора від його 
слова музичного, які апріорі є взаємообумовленими і не можуть 
розумітися як самодостатні. Але ж цілком зрозуміло, що гуманітарна 
спрямованість сучасного музикознавства розв’язує цю проблему: 
дослідження компзитора як «людини, що говорить» одночасно  
є дослідженням і автора, що створює словесний образ себе і своєї 
музики, а якщо ширше – сучасного стану буття музики як виду мис-
тецтва та форми культурної свідомості. Тобто мова йде про досить 
продуктивний в методологічному сенсі підхід до вивчення компо-
зиторської постаті як суб’єкта та об’єкта музичного мистецтва, що 
надає можливостей комплексного осягнення універсалізму «автора 
музичного» (поняття К. Чепеленко). Яскравим прикладом такого 
підходу є дисертаційне дослідження І. Коновалової «Феномен ком-
позитора в європейській музичній культурі ХХ століття: особистісні 
та діяльнісні аспекти» [222], що стало вдалою спробою музикозна-
чого осмислення парадоксальності і складності феномену компози-
тора та різноманітності форм його творчої реалізаації, кожна з яких 
по-своєму затребувана музичною культурою.

У своєму досліджені І. Коновалова пропонує вивчення «куль-
турного сенсу феномена композитора в дискурсі сучасної авто-
рології» [222, с.  3], що дозволяє їй оперувати такими поняттями 
як автор музичний та автор вербальний, які відображають особи-
стісні та діяльнісні аспекти буття композитора в музичній культурі. 
Особливу увагу дослідниця приділяє автору вербальному, основ-
ною формою авторепрезентації якого виступає слово композитора, 
що розуміється як логос композитора і аналізується на прикладі 
композиторських вербальних текстів ХХ століття. І. Коновалова 
відзначає: «У вербальних посланнях, що є наслідком роботи інди-
відуальної свідомості, розкривається специфіка мислення і стилю 
композитора, діапазон і вектори його творчої діяльності, виявля-
ються духовно- ментальні орієнтири та естетичні домінанти твор-
чості. В цих текстах виявляється семантичний зв’язок з музичним 
авторським дискурсом та розкриваються інтелектуальні інтенції 
творців, які зумовлюють шляхи їх індивідуально- стильової еволюції 
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[222, с. 389]. Саме з цієї дослідницької настанови випливає функці-
ональне значення вербальної автореалізації композитора як такого, 
що зумовлює « <…> лінгво- музичний контекст композиторської 
творчості, який концентрує етико- естетичні й аксіологічні орієн-
тири, художницькі стратегії і творчі замисли митця, концептуально 
значущі ідеї і креативно- новаторські інтенції авторської свідомо-
сті», а також утворює «вербальні естетико- семіотичні об’єкти», які 
«є складовою музичної комунікації» [там само]. Тобто І. Коновалова 
визначає функціональну специфику вербальної діяльносної сфери 
композитора (комунікативна та інформаційно- семантична [там 
само, с. 391]) та пропонує свою діфініцію поняття вербальні тексти 
композиторів – це «конгломерат інформаційно насичених куль-
турних артефактів і документальних утворень вербально- знакової 
комунікативної природи, володіючих власною кодовою системою, 
комунікативно- жанровим потенціалом, особливим прикордонним 
статусом між художніми та позахудожніми структурами, що висту-
пають важливим естетико- семіотичним сегментом музичної куль-
тури» [там само, с. 394].

У дослідженні І. Коновалової здійснена класифікація вербаль-
них текстів композиторів за їх тематико- змістовною та функцій-
ною скерованістю: так виокремлені художньо- естетичні тексти, 
філософсько- концептуальні, музично- теоретичні (аналітичні), 
музично- критичні, автобіографічні (мемуарно- епістолярні), публі-
цистичні, суспільно- комунікативні та методико- педагогічні. На 
думку авторки дослідження всі ці різновиди співіснують на рівні 
інтертекстуальних зв’зків (як автономні тексти) та в комплексі утво-
рюють гіпертекст [там само]. В результаті ретельного дослідження 
специфічних властивостей і якостей вербальних текстів компози-
торів І. Коновалова приходить до цілком логічного висновку, що 
вони є «особливо ціним естетико- семіотичним сегментом музичної 
і – ширше – гуманітарної культури [222, с. 395], тим самим відкрива-
ючи широку перспективу мистецтвознавчого дослідження компо-
зиторського вербального дискурсу сучасності.

Переходячи до безпосереднього розгляду композитор-
ських рефлексій щодо спрощення музичного мистецтва як його  
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актуальної стильової тенденції наприкінці ХХ – початку XXI сто-
літь, що в результаті розгортання досить насиченого вербального 
дискурсу призвели до концептуалізації феномену «нової простоти», 
хотілось би звернутися до одного з висловлювань відомого сучас-
ного філософа М. Епштейна щодо специфіки гуманітарних наук,  
у смисловому колі яких, власне, і розгортається музикознавчий піз-
навальний процес сьогодення. На думку М. Епштейна, гуманітарні 
науки є саморефлексуючими, оскільки в них сам суб’єкт пізнання – 
людина – стає предметом вивчення. «Парадокс автореференції сто-
їть в центрі гуманітарних наук, – пише вчений, – визначаючи складне 
співвідношення їх гуманітарности і науковості <…>. Суб’єкт люди-
нознавства тому і не може бути повністю об’єктивованим, що зна-
ходиться в процесі становлення, і кожен акт самоопису є і подія 
його самопобудови. У гуманістиці людина не тільки відкриває щось 
в світі суб’єктів, але і виробляє в ході самопізнання власну суб’єк-
тивність» [563, с.  15–16]. Цікавим видається той факт, що один із 
найвидатніших представників композиторської словесної творчості 
сучасності, В. Мартинов, називає свої дослідження «автоархеологіч-
ними» і «музично- антропологічними» [306]. І якщо друге з автор-
ських визначень цілком зрозуміле з точки зору дослідницької уста-
новки його автора, то перше у своєму смисловому значенні досить 
явно ілюструє ідею самопізнання за допомогою висловлювання про 
самого себе, принцип «зростання» своєї суб’єктивності в акті само-
опису, про який говорить М. Епштейн. Здається, не тільки авторське 
слово В. Мартинова можна розглядати з такої точки зору: не дивля-
чись на той факт, що велика кількість композиторів на висловлю-
вались в такому концептуальному тоні щодо своєї мови «від пер-
шої особи», все ж таки самий виток явища самоопису містить в собі 
ідею зустрічі із собою «зовнішнім» і «внутрішнім», тим, кого ти «вже 
знав» і тим, хто тобі відкривається у процесі висловлювання (гово-
ріння).

І в цьому сенсі для об’ємного корпусу композиторських рефлек-
сій, виражених за допомогою слова (письмового та усного) дуже 
показовим є зазначений принцип становлення, що відображає 
динаміку самопобудови індивідуально- особистісної і творчої  
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самосвідомості. Саме в цьому смисловому напрямку, на наш 
погляд, варто розглядати різноманітність авторської «подачі мате-
ріалу» в кожному окремому випадку. Що ж стосується творчої 
постаті В. Мартинова (до  речі, дуже «зручної» для дослідження 
динаміки становлення «образу автора» у його словесній творчості), 
то позначений принцип дійсно відчувається як у фундаментальних 
дослідженнях композитора, що складають концептуальні підстави 
сучасного музикознавства, так і в його численних інтерв’ю та бесі-
дах. В хронологічному континуумі в них можна відчути зміщення 
змістовних і смислових акцентів, різну мовну інтонацію і т. п., що 
пов’язано зі змінами внутрішніх уявлень про самого себе і про ті 
контексти, які породжують ці зміни.

Взагалі треба відзначити, що вербальні тексти композито-
рів, у яких відбувався (й  донині відбувається) процес кристаліза-
ції смислового змісту «нової простоти» як музично- стильового 
явища, представлені не таким розмаїттям жанрів та типів автор-
ського висловлювання, що вивчається у досліджені І. Коновалової. 
Основне місце розгортання композиторських рефлексій щодо 
ідейно- філософських, художньо- естетичних та мовно- стилістичних 
особливостей «нової простоти» – це простір камерного спілку-
вання (багаточисленні інтерв’ю та бесіди, що існують як в усній, 
так і у письмовій формах), що фіксує безпосередність авторського 
висловлювання та зберігає його живу інтонацію. Саме такий фор-
мат авторепрезентації композитора є найбільш достовірним, автен-
тичним у плані сприйняття «образу автора» як тієї фігури, що ство-
рює ідеї та надає їм термінологічно- понятійних форм, що у потоці 
рефлексуючої свідомості митця знаходять власні смислові кон-
тури. Прикладами такого типу вербальних текстів композиторів  
є інтерв’ю В. Сильвестрова, В. Мартинова, Г. Канчелі, А. Пярта,  
Г. Пелециса, О. Рабіновича- Бараковського, І. Соколова, О. Кнайфеля, 
О. Айгі, В. Польової, М. Шуха, Х. Гурецького, М. Наймана, В. Рима,  
Дж. Тавенера та ін. Причому уявлення про особливості «нової про-
стоти» формуються не тільки у полі вербального дискурсу авторів, 
безпосередньо пов’язаних з нею, але і у висловлюваннях тих ком-
позиторів, які формально не мають прямого відношення до неї, 



105

Розділ 2. Актуальні методичні чинники дослідження «нової простоти»  
в сучасному музикознавстві

і більше того, свого часу розцінювалися як протилежні явища до 
«спрощеного» стилю академічної музики (наприклад С. Губайдуліної 
і А. Шнітке, Л. Грабовського). Виняткові випадки існування голосу 
автора у «крупній формі» представлені словесною творчістю  
В. Мартинова – автора відомих досліджень сучасного музичного 
мистецтва, у яких були осмислені концептуальні засади компози-
торської творчості в умовах сучасної музичної культури у широкому 
смисловому контексті, що виникає у точці перетину музикознавства, 
соціології та філософії («Кінець часу композиторів» [305], «Зона 
Opus Post, чи Народження нової реальності» [304], «Казус Vita Nova» 
[306]). І хоча останню з названих праць формально можна розціню-
вати як автобіографічну, бо відправною точкою композиторської 
рефлексії стають негативні критичні оцінки його оперного опусу, 
назва якого позначена на обкладинці книги, поруч з ім’ям її автора 
(«Казус Vita Nova Владимира Мартинова»), що створює саме авто-
референційний сенс авторської інтенції, – проте проблеми, які обго-
ворюються у ній, виходять далеко за рамки індивідуальної творчої 
біографії і сягають обріїв дійсно філософських роздумів про Музику 
та її головних героїв – композиторів, виконавців і слухачів. Як спра-
ведливо відзначає С. Левковська, «читається книга відразу, цілком, 
без довгих пауз. Особливо музикантами. І особливо – композито-
рами» [259, с. 107]. Книги В. Мартинова дійсно є винятковим яви-
щем серед вербальних композиторських текстів, важко назвати їх 
аналоги, перш за все, в масштабному і структурно- композиційному 
планах: зазначені роботи являють собою повноцінний текст, ком-
позиційна організація якого обумовлена оригінальною авторською 
концепцією та відповідними дослідницькими позиціями, що безу-
мовно відображає музикознавчу іпостась «автора музичного».

В існуючому на сьогодні корпусі вербальних текстів компози-
торів необхідно виділити спеціальні видання, у яких зібрані і сис-
тематизовані висловлювання «від першої особи», представлена 
пряма мова композиторів: їх значення важко переоцінити, оскільки 
подібні «антології» покликані здійснити зустріч з авторським  
Я, з авторською думкою про музику, з саморефлексуючою свідо-
містю і, таким чином, наблизитися до особистості творця музики. 
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Відомим прикладами таких видань є «Музика – це спів світу про 
самого себе … Бесіди, статті, листи» [448], «Дочекатися музики» 
[447] і «ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ: Зустрічі з Валентином Сильвестровим» 
[450], що присвячені творчій особистості В. Сильветрова; «Бесіди з 
Альфредом Шнітке [46], «Арво Пярт: бесіди, дослідження, роздуми» 
[21], книги А. Луніної «Композитор – маленька планета» [292], 
«Композитор у дзеркалі сучасності» [291] та О. Муніпова «Фермата. 
Розмови з композиторами» [339].

Будучи письмовим джерелом Слова композитора, зазначені 
видання складають важливий і цінний у своїй справжності матеріал 
для музикознавчого дослідження, оскільки на їх основі здійснюється 
процес формування тезаурусу «нової простоти» – за допомогою 
перекладу індивідуально- особистісних композиторських уявлень 
про «простоту» і «новизну», що виникають на основі практичного 
досвіду, у вербальну площину понять і термінів. Тим більше це від-
носиться до філософсько- музикознавчих текстів В. Мартинова.  
Що ж до усних текстів «автора музичного» («живі» інтерв’ю, що не 
є зафіксованими у письмовому вигляді), то така форма авторепре-
зентації композитора ще більшою мірою відображає процес «народ-
ження істини» в акті комунікації: емоційні реакції, мовна інтонація, 
міміка, пластика – всі ці «побічні» елементи словесного висловлю-
вання стають складовими того єдиного смислу, що стоїть за сло-
вами мовця (того, хто говорить). В остаточному підсумку йдеться 
про процес концептуалізації стильового явища «нової простоти» 
у вербальному композиторському дискурсі, якщо розуміти під цим 
процес обробки і організації інформації, що здійснюється людиною 
в ході комунікації або пізнання світу. Таке широке розуміння кон-
цептуалізації сходить до лінгвістичної теорії Р. Ленекера, у якій дане 
явище визначається як процес «когнітивної обробки інформації, 
пов’язаний з формуванням значень» [596, с. 2–3].

Примітним є той факт, що на початкових етапах композитор-
ського осмислення «нової простоти», відображених у вельми 
нечисленних висловлюваннях німецьких композиторів останньої 
третини ХХ століття, які стояли біля витоків цієї стильової концеп-
ції академічного музичного мистецтва, не виявляється прагнення 
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до формування чітких уявлень про специфічні властивості цього 
стильового феномена. Саме тому зрозумілим є досить прохолодне 
ставлення до нової композиторської практики одного з найавто-
ритетніших представників музикознавчої думки ХХ, К. Дальхауза, 
який звинувачував представників «нової простоти» у відсутності 
теоретичного обґрунтування стилю «нової щирості» або «нового 
романтизму» (синоніми «нової простоти», що були поширені  
в західній музичній критиці 1970–1990 рр.) [578]. Більш того, саме 
активна позиція К. Дальхауза щодо самого поняття «нова про-
стота», неодноразове обговорення його змістових значень на сто-
рінках музичних видань, на фестивалях і семінарах, присвячених 
сучасній музиці, спонукало композиторів, так чи інакше причетних 
до даного напрямку академічної музики, брати участь в полеміці  
й тим самим створювати свій вербальний дискурс.

Так, наприклад, В. Рим – композитор, який часто згадується як 
один із засновників «нової простоти», але при цьому не самоіден-
тифікує себе з цим музичним стилем, вважав, що основною ідеєю 
нового напрямку композиторської творчості стало повернення 
до музичної виразності минулих епох, що заснована на емоцій-
ній природі музики. «Композитори, які об’єдналися під знаком 
New Simplicity, – пише він, – не хотіли приховувати свій інтерес 
до повністю виразної музики, музики суб’єктивно мотивованої, 
до мислення покоління наших батьків. Після війни багато з них 
були щирі» [608, с.  42]. Основною ж якістю музики представни-
ків «нової простоти» В. Рим вважав «<…> наявність більш ясного  
і більш спонтанного емоційного елементу» і відсутність «<…> кон-
структивістського, «преформованного» розуміння музичної ком-
позиції, що є характерним для будь-якої іншої сучасної музики»  
[580, с. 191–192]. Однак через роки В. Рим відмовився від поняття 
«нової простоти» – як такого, що визначало б стильову приналеж-
ність його творчості, вважаючи його марним і обмежуючим творчу 
свободу [608, с. 42]. 

Німецький композитор Ханс- Юрген фон Бозе, один з най-
перших представників «нової простоти», в лекціях про сучасну 
музику, декларуючи художньо- естетичні принципи своєї творчості 
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в контексті стильових орієнтирів його однодумців, стверджував, 
що він далекий від музики, котра «<…> прихильна доктрині про-
гресу через матеріал і техніку, а також музиці з політичним зміс-
том» [619, с. 208]. Він висловлював жаль з приводу втраченої краси 
і змісту музичного мистецтва і колективне бажання писати зрозу-
мілу й лаконічну музику. Звідси – поняття «неоромантизму», що 
закріпилося в музичній критиці Німеччини і часто застосовува-
лося до музики групи композиторів, що формально були віднесені 
до течії «нової простоти» (Детлев Мюллер- Сіменс, Вольфганг фон 
Швайніц, Ганс- Крістіан фон Дадельсен, Ульріх Штранц, Манфред 
Троян і Вольфганг Рим). Закономірно, що дане поняття відображає 
основний зміст композиторських інтенцій: «нова простота» – це та 
форма музичного вираження, яка реалізує тенденцію відмови від 
потреби в постійних змінах і варіативності музичної мови в музич-
ному мистецтві. Саме ця ідея була сформульована Х. Ю. фон Бозе 
у маніфесті «нової простоти» в 1974 році: «Експерименти з матері-
алом зробили свою справу; головне зараз бажання вираження, яке 
покладе край матеріального фетишизму» [577, с. 359].

У 1979 р. видатний німецький композитор Аріберт Райман опу-
блікував свій погляд на явище «нової простоти», в якому у загаль-
ному плані були систематизовані ключові засади композиторської 
творчості у руслі спрощення музики. Серед таких були визначені: 
«відновлення зв’язку з традицією, тобто свідоме відродження, що 
тепер сформульоване в безпрецедентному масштабі; віра в музику 
як засіб безпосереднього вираження, далекого від романтичного 
внутрішнього протиріччя; впевненість у необхідності знову слі-
дувати своїм власним почуттям і інстинктам; досягнення нових 
форм за допомогою повернення до старих форм через розбудову їх 
художнього потенціалу» [579, с. 25]. Також А. Райман перераховує 
деякі прийоми композиторської техніки, що формують досить кон-
кретні уявлення про стильову своєрідність музичної мови «нової 
простоти»: «принцип мелодійного винаходу, відродження логічно 
упорядкованого напруженого фактурного поля, контрапункт, все 
організовано за індивідуальними стандартами; інстинктивний рит-
мічний пульс і метрика; широкі гармонійні асоціації, в яких втілю-
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ється переосмислення тональності (правда, далеке від замкнутих 
традиційних структур) [там само, с. 25]. Композитор також зазна-
чає таку особливість розвитку творчості представників «нової про-
стоти» як різноманітність індивідуально- художніх ідей, властивих 
кожному з композиторів: « <…> використовуючи особисту прони-
кливість, ці композитори витягли з традиції джерела інноваційних 
звукових світів», – стверджує він [там само, с. 27].

Як бачимо, серед розглянутих композиторських висловлювань 
щодо творчих ідей і принципів «нової простоти» спеціальної уваги 
заслуговують судження А. Раймана, що відрізняються від інших  
(Х. Ю. фон Бозе і В. Рим) більшою смисловою визначеністю і праг-
ненням до типологічних узагальнень. Найімовірніше, цьому спри-
яла музикознавча освіта композитора, його здатність до диферен-
ціації смислових компонентів загальної концепції «спрощення» 
музики, висунутої його співвітчизниками, що надала можливостей 
вельми успішно перевести їх до словесно- понятійної сфери. З огляду 
на ту обставину, що А. Райман не належав до тих композиторів, 
які проповідували зазначену концепцію музичної творчості, його 
авторське слово безумовно володіє професійною об’єктивністю 
(що становить невід’ємну умову музикознавчого дослідження), воно 
позбавлене будь-яких композиторських претензій на «пальму пер-
шості» серед своїх сучасників. Здається, що саме ця об’єктивність 
зумовила визнання його суджень щодо нової стильової тенден-
ції в професійному середовищі західноєвропейських музикантів 
1970-х років у статусі найбільш теоретично обгрунтованих: виник-
нення самого поняття «нової простоти» пов’язано безпосередньо  
з ім’ям А. Раймана, в більшості довідкових видань саме він зна-
читься як автор цього визначення.

Наведені судження німецьких композиторів, котрі представля-
ють особливий інтерес в силу того, що вони виникали в безпосе-
редній близькості до джерела нових ідей музичного мистецтва (і як 
висловлювання самих творців «нової простоти», і як «погляд зі сто-
рони»), дозволяють зробити висновок про те, що ідея спрощення 
музичного вираження виникла у якості альтернативи раціонально- 
технологічному розумінню музичної композиції як вищої цінності  
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композиторської творчості, що встановилася в Новій музиці в сере-
дині ХХ століття. Самі композитори розглядали свої творчі устрем-
ління як опозиційні по відношенню до авангардистської парадигми 
музичного мистецтва, їх декларація своїх позицій щодо змісту  
і виразних прийомів музики формує чітке уявлення про художньо- 
естетичні принципи «нової простоти» та її мовно- стильові характе-
ристики.

Що ж стосується смислової змістовності і понятійного образу 
«нової простоти», що формувався у вербальному дискурсі компози-
торів – репрезентантів радянського та пострадянського культурного 
простору і більш пізнього періоду – то він розумівся в дещо іншому 
напрямку: примітно, що у висловлюваннях від першої особи «авто-
рів музичних» практично не зустрічаємо самого терміну «нова про-
стота», як того, що визначав би індивідуальний стиль композитора, 
але при цьому кожен з тих індивідуальних стилів по суті з’явився 
оригінальною авторською версією «простої» музики – тієї ідеї про-
фесійної музичної творчості, що була висунута німецькими компози-
торами у 1970-х роках. «Концептуальний мінімалізм» В. Мартинова, 
«неактуальний» або «слабкий стиль» В. Сильвестрова, тintinnabuli 
стиль А. Пярта (який у західній музикознавчій і композиторській 
інтерпретації отримав визначення «сакрального мінімалізму»), 
«евфонічна музика» («нова консонантність») Г. Пелециса – усі 
ці творчі концепції академічного музичного мистецтва на межі  
ХХ–ХХІ столітть можна розцінювати як стильові інваріанти «нової 
простоти», що значно розширили начальну художньо- естетичну 
і музично- філософську ідею нової стильової тенденції. За межами 
зазначених географічних кордонів можна назвати «музичні ікони» 
британця Дж. Тавенера і хоровий стиль поляка Х. Гурецького, 
яких прийнято відносити до стильового напрямку «сакрального  
мінімалізму».

Перерахування цілого ряду оригінальних композиторських 
понять- визначень власної творчості говорить про те, що ми маємо 
справу з певним набором композиторських стилів, в основі яких 
міститься інноваційний принцип, творча установка на створення 
«своєї» особистої простоти музичного вираження, тобто «тієї 
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музичної мови, з якою хотілося б жити» у формулюванні А. Пярта 
[21, с. 13]. І це принципово відмінно від практичного досвіду німець-
ких композиторів, що ініціював відмову від усталених технологіч-
них нормативів музичної композиції і переорієнтацію вектору 
музичного мислення у бік емоційної виразності. Відповідно, мова 
йде про деяку трансформацію художнього смислу «нової простоти» 
як можливості реабілітації «емоційної музики» в більш концепту-
альному напрямку композиторської творчості, що розвивається під 
знаком авторського «винаходу» простої музичної мови. Об’єднує 
ж ці два різних підходи звернення до минулого музичної історії 
(«до мислення покоління наших батьків», за вище згаданим висло-
вом В. Рима), що розцінюється композиторським мисленням як 
об’ємний мовний матеріал, «придатний» до використання в сучас-
них художньо- естетичних умовах. Тобто можна говорити про розу-
міння «нової простоти», з однієї сторони, як спогаду про «минуле 
музики», з іншої – як винаходу, за допомогою якого втілюється цей 
спогад і формуються нові семантичні рівні музичної мови.

Якщо спробувати позначити, в яких напрямках розгортається 
композиторська думка, що зафіксована у вербальних джерелах та 
володіє певною інформативною змістовністю щодо специфічних 
проявів «нової простоти» у музичному мистецтві, то найбільш оче-
видними виявляються такі:

• опис особистісних світоглядних позицій і художньо- 
естетичних поглядів, що обумовлюють творчу установку на «про-
стий» стиль музичного вираження;

• роз’яснення основоположних принципів і методів своєї інди-
відуальної композиторської техніки у відповідності з тими поня-
тійним категоріями, що складають авторське визначення власного 
стилю;

• роздуми з приводу розвитку музичного мистецтва і ком-
позиторської творчості в умовах сучасної культури, які так чи 
інакше проектуються у площину свого творчого досвіду; сюди ж 
можна віднести і рефлексії щодо особистостей і творчості сучас-
ників, які виступають невід’ємними ланками музично- історичного  
контексту, в якому здійснюється творча самореалізація автора сло-
весного тексту.



112

«Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен 
в сучасному музичному мистецтві

У кожному із зазначених напрямків композиторської вербальної 
авторепрезентаціі можна виявити думки і поняття, що мають безпо-
середнє відношення до феномену «нової простоти», вибудовуються 
в результаті глибоко особистісного розуміння сутності музичного 
мистецтва кожним з композиторів. У досить широкій панорамі про-
блем, питань і подій академічної (і не тільки) музики ХХ століття, 
що виступає об’єктом композиторських роздумів і суджень, все ж 
вимальовується магістральна лінія пошуку і набуття себе і «своєї» 
мови у світі Музики, яка, за великим рахунком, і є смисловою домі-
нантою вербальних висловлювань «автора музичного».

2.3. Авторське композиторське слово  
як передумова музикознавчого моделювання 

теоретичної концепції «нової простоти»

Звернемося до більш докладного розгляду вербальних текстів 
композиторів з метою виявлення в них провідних тенденцій кон-
цептуалізації «нової простоти».

Першу з них можна визначити як стильову, яка формується  
з композиторських рефлексій щодо особистісних світоглядних 
позицій і художньо- естетичних поглядів, що обумовлюють творчу 
установку на «простий» стиль музичного вираження. Саме в цьому 
смисловому просторі здійснюється авторська самоідентифікація, 
«відділення» своєї творчої індивідуальності від загального музично- 
історичного контексту, проявляється оцінна активність компо-
зитора щодо цього контексту і реалізується функція роз’яснення 
власних світоглядних та творчих позицій, що закладена у самій 
ідеї будь-якого самоопису. Причому музично- історичний контекст  
в даному випадку існує в найширшому значенні цього поняття:  
і як сьогодення музичної культури («музична сучасність»), і як її 
минулі епохи.

Більшість композиторів, творчість яких так чи інакше демон-
струє стильовий комплекс «нової простоти», відзначають кризову 
ситуацію, що склалася в сфері музичного академізму на початку 
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1970 років і була пов’язана з ідейною конфронтацією представ-
ників авангардного напрямку музичного мистецтва і тих, хто не 
вписувався в нього в силу досить різних причин, що в цілому зво-
дилися до неприйняття авангарду як універсальної стильової кон-
цепції сучасної музики. Різноманітні пошуки інших смислів музич-
ного мистецтва, що здійснювалися у творчості того чи іншого 
автора, об’єднувало прагнення до тієї музичної мови, що виходила 
б за інтелектуально- раціоналістичні кордони та повернула Музиці 
«дихання життя».

Так, В. Мартинов основною причиною відмови від цінностей 
музичного авангарду називає «…втрату віри у смислоутворюючу 
силу тексту і втрату віри в можливість прямого висловлювання…» 
[306, с.  56], що була заснована на специфічному розумінні тек-
сту як базової категорії художньої культури. «Докорінно зміни-
лося співвідношення тексту і контексту на користь контексту,  
і співвідношення твору і ситуації, що його породжує, на користь 
ситуації», – пише він [там само]. Розмірковуючи про нову конфі-
гурацію тексту і контексту, що була породжена світоглядними орі-
єнтирами постмодернізму, композитор доходить до висновку, що 
філософія та естетика авангардизму як магістрального напряму 
академічного музичного мистецтва сучасності є досить далекими 
від постулатів нової реальності культури, проголошених філо-
софами та митцями у середині ХХ століття. Останні, як відомо, 
поставили під сумнів непорушний авторитет творчої індивіду-
альності як смислового центру художньої культури, заявивши 
про «смерть суб’єкту» і «смерть автора», що, відповідно, поро-
джувало принципово нове розуміння тексту як «продукту» твор-
чої діяльності і форми буття культури. Розбіжність світоглядних 
позицій В. Мартинова (автора концепції «кінця часу композито-
рів» [305]) і композиторів- авангардистів, природним чином, стала 
більш ніж достатнім приводом для відмови від ідеалів авангарду 
в особі великих – К. Штокаузена, Л. Беріо, Л. Ноно, П. Булеза,  
Я. Ксенакіса, і розриву зі своїм авангардним оточенням 
(С. Губайдуліна, Е. Денисов, А. Шнітке).
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Аналогічний поворот у творчій біографії стався у В. Сильвест - 
рова і А. Пярта, кожному з яких, за словами В. Мартинова, «… 
вдалося подолати силу тяжіння авангарду. Пройшовши горнило  
серіалізму, алеаторики і сонористики, вони прийшли до нової тональ-
ної і навіть модальної музики…Кожен з них йшов своїм шляхом: 
Пярт – через грігоріаніку і ренесансну поліфонію, Сильвестров – 
через Глінку, Варламова і Гурільова, – але так чи інакше їм обом вда-
лося увійти в якусь нову поставангардну зону, або в зону Opus posth» 
[306, с. 60]. До цього ж кола примикають Г. Пелецис та О. Рабінович- 
Бараковський, творчі погляди яких також у значній мірі відріз-
нялися від авангардистської естетики музичної творчості. Усіх 
зазначених композиторів об’єднувала ідея пошуку нових можливо-
стей існування музики і композитора, «…і ми почали рухатися до 
«нової простоти», придавши анафемі авангард <…> Сильвестров  
і Пярт, Рабінович і Пелецис – всі ми відчували єднання і прилучення 
до якоїсь нової композиторської істини» [306, с.  62]. В. Мартинов 
вказує також на найважливішу роль музикантів- виконавців у ста-
новленні нового напрямку композиторської творчості, без ентузі-
азму яких нові ідеї зазначених композиторів не отримали б своєї 
звукової реалізації і не дійшли б до слухача. Серед них він нази-
ває Т. Грінденко, О. Любимова, М. Пекарського, Л. Давидову, тут же 
можна назвати імена Г. Кремера, Н. Ярві та деяких інших виконав-
ців, які чуйно вловили дух оновлення, властивий творчим пошукам 
композиторів: їх тісний контакт, довірче та плідне спілкування «…
утворювали те силове поле, що живило мене, а може бути, і всіх нас  
і наповнювало відчуттям відкриття, що відбувається на наших очах» 
[там само, с. 52].

Основні інтенції композиторської творчості, що стимулювали 
відмову від авангардистської музично- художньої парадигми, були 
зумовлені усвідомленням кризового стану музичного мистецтва, 
що стало наслідком надзвичайної ускладненості його головного 
комунікативного каналу – музичної мови, що втратила здатність 
«транслювати» Істину. В. Мартинов ясно дає зрозуміти яка кон-
кретна проблема хвилювала тих композиторів, що «пішли» з аван-
гарду і звернулися до «нової композиторської істини»: чи продов-
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жує мистецтво, як і раніше, бути істотним, необхідним способом 
скоєння істини, вирішальним для нашого історичного тут-буття, 
або ж мистецтво перестало бути таким способом?» [305, с. 5]. І тут 
же дає свою відповідь, вказуючи на явний смисловий дисбаланс, що 
стався в музиці ХХ століття, яка зазнала жорстокої «мовної атаки»  
з боку композиторської індивідуальності: «Спосіб вчинення істини 
не може бути більше самої істини – ось чому вичерпання можливо-
стей певного способу здійснення істини можна розглядати як поча-
ток прояви тих сторін істини, які були приховані колись панівним, 
але тепер уже вичерпаним способом скоєння істини» [там само, с. 6].

Використовуючи поняття «істини» і розуміючи її як категорію 
музичного мистецтва, В. Мартинов переводить розмову в пло-
щину духовних підстав музики, у простір її онтологічних власти-
востей і характеристик, серед яких причетність до Істини як 
справжності, вірності, життєвості і вкоріненості в Божественному 
(за П. Флоренським [489]) – є визначальною. Істина як смисл і зміст 
музики, що існує як у композиторській свідомості так і автномно 
від неї (Логос музики по О. Лосєву [281]) знаходиться «по той бік» 
життєвої повсякденності, за межами емпіричного досвіду і втілює 
Божественну Любов і Красу, що є «реальним», а не порожнім існу-
ванням» [489]; «Істину оточує невисловленість – невимовність, тому 
що вона «…звук не для земних вух» [442, с. 138]. Тобто мова йде про 
втрату Істини музикою в результаті композиторського прагнення 
до гранично індивідуалізованого «вимовляння», «проголошення» її 
у своїх висловлюваннях «від першої особи» (музичних творах), що 
спостерігається в музичній історії ХХ століття. А. Пярт мислить  
у тому ж напрямку: «Починаючи з мадригалу музиканти занурюва-
лися в повсякденність. Світ мистецтва стає все ближче до людини, 
все реалістичніше, але якась дуже важлива його частина зникла 
[21, с. 60]. Г. Пелецис підкреслює, що в усі часи музику оточували 
війни, катастрофи і кризи, несправедливість і трагедія, «… але все 
це виносилося за дужки, мистецтво займалося іншими речами.  
Ну а потім – так, композитори стали відгукуватися на те, що від-
бувається навколо. Сталося омертвіння мистецтва, секуляри-
зація. Мистецтво спустилося з небес на землю… Ну скільки 



116

«Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен 
в сучасному музичному мистецтві

можна про земне? Давайте знову згадаємо про небеса» [180]. Тим 
самим В. Мартинов вказує на реально існуючу проблему сучасного 
музичного мистецтва, яка не може не хвилювати композитора, 
оскільки ставить під сумнів саме його існування і функціональні 
аспекти його діяльності (які детально обговорюються В. Мартиновим 
майже в усіх його книгах).

Дивно, але подібні думки висловлює і «інша сторона» сти-
льової опозиції авангард – «нова простота»: так, С. Губайду - 
ліної, яка розмірковуючи про той «злам» у композиторському 
нонконформізмі 1970-х років, що був персоніфікований іме-
нами В. Сильвестрова, А. Пярта, В. Мартинова, Г. Пелециса 
і О. Рабіновича- Бараковского, говорить наступне: «… У якийсь 
момент потрібно було озирнутися і подивитися, чи не перейшли ми 
грань. Є поняття межі, граничного здійснення якоїсь ідеї. І я бачу, 
що те ж саме відбувається не тільки в музиці, не тільки в області 
культури, але навіть і в області техніки: в якийсь момент потрібно 
озирнутися і подивитися, чи немає занадто великого перебільшення 
в тому шляху, який був узятий в ХХ столітті. [зазначені компози-
тори, О. О.] – це якраз люди ХХI століття. ХХI століття – це той 
стан людства, в якому воно знає: треба зрозуміти, чи не переступили 
ми межі» [338]. «Перегляд позицій», здійснений прихильниками 
«нової простоти», привів до втрати авангардом статусу «сильного 
стилю» – саме так його визначає В. Сильвестров у протиставленні 
до власного «слабкого стилю» як того образу музики, що постає «… 
в одязі буденності і простоти» [447, с. 118, 302]. Це авторське визна-
чення знаходить глибокий сенс саме в зв’язку із застосуванням 
поняття «сильний» як того, що вказує на ту властивість музичного 
стилю, що «надає силу» іманентним властивостям музичного вира-
ження, в тому числі і комунікативним. Констатація кризи, що про-
низує вербальний композиторський дискурс, говорить про те, що 
було втрачено базові підстави музичного мистецтва, серед яких – 
втрата його комунікативних властивостей, що була зумовлена про-
цесом тотальної деформації музичної мови на протязі ХХ століття, 
результатом чого виявилася нездатність музики бути почутою та 
зрозумілою. Дуже тонко про це говорить В. Рим в одному зі своїх 
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інтерв’ю, відповідаючи на питання в чому, на його погляд, поля-
гає сила музики: «У тому, хто її слухає. В його здатності до відгуку. 
Музика дійсно пробуджує в слухачі відповідну здатність … Головні 
труднощі: музика повинна знайти тих, хто здатний їй відповісти.  
І тоді вона виявить свою силу» [335]. У цій думці, на наш погляд, 
укладена дуже глибока і твереза оцінка тієї ситуації, в якій відбува-
лося становлення «нової простоти» як нової концепції музичного 
мистецтва, основною ідеєю якого було повернення до мови музики, 
її «мовного ореолу» і принципову відсутність їх «зовнішньої дефор-
мації» (за В. Сильвестровим [447, с. 276]).

В. Рим був одним з перших, хто озвучив композиторські сумніви 
щодо існуючого методу музичної композиції. Він стверджував, що 
для композитора у творчому процесі набагато важливішою є хви-
лина відкриття, сила моменту: «я не планую щось, щоб потім це 
здійснити, але я планую те, що я одночасно і здійснюю» [608, с. 42]. 
Подібний спосіб створення композиції В. Рим позначив як «вегета-
тивний твір», недвозначно вказуючи на мимовільні боки творчості, 
на його інстинктивну основу. Однак, В. Рим має на увазі не стільки 
несвідомий творчий акт, скільки стан «понад- ясності», що відпові-
дає тому, що, за його словами, «починаючи з древніх греків, назива-
ють ентузіазмом» [619, с. 205]: «я не стільки складаю (komponiere), 
скільки розпоряджаюся (disponiere) тим, що мені дано, я просто 
висловлюю стан самої музики, якщо я щось пишу» [608, с. 42].

У своїй відомій доповіді «Композитор у стані шоку» [608], що 
була прочитана на Дармштадтських курсах у 1978 році, В. Рим вико-
ристав ще одне поняття – «інклюзивна композиція» – під яким 
розумів такий метод композиторської творчості, при якому «про-
соченого сучасністю результату» [там само, с.  42] можна досягти 
тільки будучи вільним у виборі будь-якого комплексу засобів, навіть 
якщо цей вибір продиктований уявою, а не раціонально- технічним 
розрахунком.

Подібне розуміння процесу створення музичної композиції 
знаходимо у О. Рабіновича- Бараковського, який вказує на принци-
пову відсутність раціонально- структурної моделі композиційного 
цілого, що спочатку існує у свідомості автора: «Це вибудовується 
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як ланцюжок – одні концепції доповнюють інші концепції, і з цих 
цеглинок щось складається. Що – не знаю, мені не дано знати» 
[339]. В. Польова розмірковує у тому ж напрямку: «Твір іноді можна 
пояснити. Але це не передує музиці. Словесно прокоментувати 
опус – особлива фаза творчої роботи. Я розпізнаю свою музику, 
витлумачую її, коли вона вже створена [291, с. 461].

В паралель до творчої позиції В. Рима звучить і сентен-
ція В. Сильвестрова про «зону живого діяння», в яку композитор 
неминуче входить після виходу з «екстремальної ситуації маніфес-
тацій» [447, с. 73]. Композитор ілюструє своє розуміння створення 
музичної композиції певної формулою – «творіння з нічого»: «… це 
коли ти береш щось на зразок застаріле, точніше – коли не ти його 
береш, а воно тебе бере..» [там само, с. 73]; «Будь-яка форма … може 
бути проаналізована. Але коли ми створюємо, ми повинні ці знання 
як нібито забути. Забути, щоб діяти, щоб дати чомусь виникнути… 
Витоки не повинні бути раціональні! А ось підсумок, звичайно ж, 
він підводить до раціонального [там само, с.  49–50]; І уточнює:  
«Я говорю про ліричний тип свідомості, до якого себе відношу» [там 
само, с. 49]; «…коли ти знаходишся в зоні ліричного потоку, вистав-
ляються дещо інші критерії до творчості…  Для лірика основне 
мірило в творчості – авторський шлях. «Велінню Божому, о муза, 
будь слухняна»… – цими рядками Олександра Пушкіна все сказано» 
[292, с. 532]; «Ліричне – це ти йдеш від темряви до світла. Ти розум-
нієш по ходу того, як річ народжується, а вже потім, коли закінчиш, 
ти вже можеш сказати, чому так робив» [447, с. 50].

Таким чином, творчі позиції композиторів, які були орієнтовані 
на «іншу музику», що розцінювалася сучасниками як проста і при-
мітивна, є протилежними до інтелектуально- аналітичного прин-
ципу серіальної композиції, при якому пропонується початковий 
елемент майбутнього твору, і процес створення музичної компо-
зиції грунтується на структурно орієнтованих способах написання. 
Крім того, вводячи поняття «інклюзивної композиції» та «слабкого 
стилю», В. Рим і В. Сильвестров, по суті, відмовляють характерному 
для покоління композиторів 1950-х років уявленню про історично 
послідовний процес розвитку музики, що становить основу аван-
гардистського пафосу музичного прогресу.
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Друга тенденція, жанрова, виокремлюється з композиторських 

роздумів про метафізичну природу музики, що обумовлює той обра-
ний ними принцип взаємовідносин з нею, що полягає у прийнятті її 
як об’єктивної даності і усвідомленні «умовної» ролі композитора 
в її бутті, а внаслідок – орієнтацію на певний тип форм музичного 
висловлювання, які відповідають ідеї «усунення» композитора як 
центрального суб’єкту еволюції музичного мистецтва.

Найбільше обговорюються основні принципи композиторської 
творчості, що пов’язані з проблемами музичного авторства, вза-
ємин композитора з музичним матеріалом і з традиціями техніки 
музичної композиції, образного змісту музики та її музичної мови. 
Найбільш радикальним поглядом на дані питання, безумовно,  
є концепція кінця часу композиторів В. Мартинова, що проводить 
вододіл між тим, що «було» і тим, що повинно «бути» в музичній 
культурі. Сам же композитор розцінює власну творчість і творчість 
близьких йому за світоглядом композиторів як творчу реалізацію 
«пост-композиторської» музики, ідея якої полягає у «звільненні» 
музики від диктату композиторського індивідуалізму і спотво-
рення її справжньої природи. «Кінець часу композиторів зовсім не 
обов’язково повинен означати кінець часу музики взагалі, бо фено-
мен композитора і композиторства вочевидь не покриває усього 
того, що мається на увазі під музикою. В такому випадку кінець 
часу композиторів можна розглядати як початок вивільнення тих 
можливостей, що спочатку приховані в музиці, але придушуються 
композиторством під час панування композиторів над музикою» – 
говорить В. Мартинов [305, с. 5]. Альтернативою композиторський 
музиці («opus-музика»), яка так чи інакше, в залежності від культур-
ного контексту певної епохи, втілювала ідею центрального поло-
ження і значення Автора музичного тексту («музика є справою 
людини, справою, в результаті якої народжується твір, або opus» 
[304, с. 7]), В. Мартинов бачить «opus posth- музику» як інший тип 
і рід музики, у якому прихована Істина («музика є якоюсь даністю, 
що існує поза людиною, таким собі потоком, в який людина може 
вступити» [там само, с. 6]).
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Беручи все це до уваги, можна стверджувати, що внутрішнє онов-
лення композитора повинно полягати в тому, що композитор «…
повинен перестати виробляти продукти споживання і взагалі пови-
нен перестати ставитися до музики як до чогось такого, що має спо-
живатися публікою і критиками. А для цього композитор повинен 
перестати бути композитором» [306, с.  122]. Подібне твердження 
докорінно суперечило традиційним уявленням про роль компо-
зитора в музичному мистецтві як «двигуна прогресу», за допомо-
гою якого здійснювалася еволюція музичної мови, жанрів і стилів. 
Тим більше воно суперечило тому образу «автора музичного», що 
декларувався композиторами- авангардистами. Однак його поява 
є цілком закономірною, оскільки відчуття ситуації мовного тупика 
охопило не тільки радикально налаштованих композиторів, котрі 
кинулися (устремились рос.) до «нової простоти», але і більшість 
представників авангардного мейнстріму європейського музич-
ного мистецтва (про це, зокрема, говорив Д. Лігеті, пояснюючи 
свою особисту творчу кризу [149]. Саме з цим пов’язана і наступна 
думка М. Корндорфа: «Сьогодні, коли практично всі наші автори 
(навіть самі великі) займаються самоповторами або ж повторюють 
інших, постійна зарядженість на нову ідею, на нове рішення виглядає 
героїзмом» [там само, с. 271]. Оцінка даної ситуації В. Мартиновим 
видається більш ніж об’єктивною: «Але ж Лігеті говорить не про 
свою кризу і навіть не про кризу свого покоління, але про фунда-
ментальну, системну кризу самого принципу композиції. Ця криза 
є тим, що тепер прийнято називати «цивілізаційним викликом»,  
і цей «цивілізаційний виклик» звернений до всіх композиторів», – 
пише він [306, с. 69].

Виходячи з такого розуміння стану музичного мистецтва сучас-
ності, В. Мартинов оцінює і творчі постаті своїх сучасників, вису-
ваючи в якості критерію оцінки семантику авторського музичного 
висловлювання: «Те, що розділяє Шнітке і Денисова, з одного 
боку, і Сильвестрова, з іншого боку, – це катастрофа, яка спіткала  
смисл, – стверджує він. Шнітке і Денисов живуть і пишуть музику 
як би до цієї катастрофи, а Сильвестров живе у світі, в якому ця 
катастрофа вже відбулася» [304, с.  68]. В. Мартинов міркує щодо 
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прямого авторського висловлювання, що ще має сенс у пер-
ших двох композиторів, і принципової неможливості такого  
у В. Сильвестрова, оскільки той «…просто не вірить в таку мож-
ливість… Предметом музичного висловлювання у Сильвестрова 
стає … не те явище, що втратило сенс, але можливість, або, вірніше, 
неможливість самого музичного висловлювання, що з позицій нор-
мативної композиторської творчості виглядає як чистий нонсенс  
і що змушує говорити не стільки про композиції або твори, скільки 
про посткомпозиції і посттвори» [там само]. Цей принцип, як 
відомо, викликав до життя феномен «метамузики» і метафоричного 
стилю В. Сильвестрова, який, на думку В. Мартинова, «…пересту-
пив цю межу і виявився в абсолютно новому просторі» [там само]. 
Посилаючись на відоме висловлювання В. Сильвестрова («відтепер 
написання музики є гальванізація трупа» [306, с. 52], автор концеп-
ції кінця часу композиторів і opus post музики доводить, що музич-
ний твір «…не може не нести на собі печатки цієї катастрофи [яка 
спіткала смисл, О. А.]» [304, с. 68]. Але ж для нього також існують 
приклади і іншого типу композиторського мислення, що утри-
мує принцип авторського висловлювання в музиці «від першої 
особи» в умовах його смислової деконструкції – такою він бачить 
музику А. Пярта: «Це, я думаю, останній великий композитор.  
І в сенсі таланту, і в сенсі популярності… Те, що робить Пярт – це 
останній з можливих композиторських жестів» [88].

Розуміючи музику як єдиний потік, що існує автономно від ком-
позитора, В. Мартинов бачить єдиний шлях, по якому може руха-
тися сучасний композитор:»…то, може бути, найправильніше, що 
ми можемо зробити, це не заплямовувати його своїми думками  
і почуттями, просто зануритися в нього, намагаючись не порушити 
його початкової чистоти. Все питання полягає в тому, наскільки таке 
занурення можливо для нас – людей, які багато в чому знаходяться 
ще у владі композиторської парадигми» [306, с. 10–11].

Досить цікавим виявляється той факт, що поняття «потоку», 
що є основним для В. Мартинова, зустрічається і у інших ком-
позиторів, творчість яких пов’язують сьогодні з «новою про-
стотою». Так, В. Польова розуміє музику як ту субстанцію, яка  
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«… гнучкіше інших відображає» потік, котрий «… у своїй суті поз-
бавлений матеріальності», і вказує на те, що музика – це форма,  
у якій потік знаходить матеріальність [291, с. 463]. Подібні форму-
лювання знаходимо у М. Шуха, який в одному із своїх інтерв’ю гово-
рить про сучасну музику як про різноспрямовані енергетичні потоки 
(маючи на увазі стильове та видове розмаїття сучасного музичного 
мистецтва): «Ці потоки пронизують сучасний світ навколо і все-
редині нас. Вони проникають в його «Я» [сучасного художника,  
О. А.] і стають частиною його самого [411]. Г. Пелецис дещо в іншому 
ключі пояснює таке розуміння музики, пов’язуючи його із особли-
востями розвитку сучасної музичної культури: «…зараз, взагалі-то, 
актуально абсолютно все: і сучасна музика, і барокова. Якщо зіграти 
слухачеві якогось Перотіна, це XII століття, або Гійома де Машо, це 
XIV століття, і запитати, чи може це бути сучасним твором, багато 
хто скаже – так, запросто. Можливо, це новий Пярт або той же 
Мартинов. Відбулася глобалізація культури, не тільки в просторі, 
але і в часі [180]. О. Кнайфель вважає, що композитору завжди «…
знаходитися всередині музики потрібно – тоді вона відкривається» 
[149, с. 370].

Наведені висловлювання говорять про єдність композиторських 
уявлень. Цей принцип можна розцінювати як творчу реалізацію 
ідеї анонімності автора, актуальну для художньої культури постмо-
дерну і відображає ті процеси трансформації авторської свідомості 
у мистецтві, які визвали до життя судження, подібні наступному: 
«Істинний музикант є той, хто здатний своїм самоскасуванням 
надати місце музиці в собі самому» [88]. Дане питання є ключовим 
для багатьох композиторів, кожен з них вирішує його для себе інди-
відуально, але ж наскрізною є думка про те, що саме цей принцип 
визначає методи музичної композиції, якими користується той чи 
інший композитор.

Багато хто з композиторів акцентує увагу на своєму ставленні 
до авторства в музиці, висловлюючи, паралельно до концеп-
ції В. Мартинова, ідею анонімності композитора як актуальну для 
власної творчої свідомості. «…їх [творів, О. А.] написання було 
даністю, тобто процесом, який протікав крізь мене, а його просто 
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«схоплювала». Моя участь як автора була мінімальною, оскільки  
я служила тільки інструментом. Ця музика не мала авторства, що 
мені страшно подобалося» [291, с. 465]. Пояснюючи цю думку, ком-
позиторка наголошує на тому, що для неї мають принципову від-
мінність індивідуальність автора музики і його особистість: «Мета 
людини – не культивувати у собі індивідуальність… Слід створю-
вати у собі цілісність. Для мене насправді важливішим є не моє 
композиторське обличчя, а процеси росту, що в мені відбуваються» 
[там само, с.  471]. І якщо цьому особистісному процесу в якийсь 
момент відповідає чужий музичний матеріал, «не своя» музична 
мова, композиторка не проявляє до неї «жорсткості» – вона її при-
ймає [там само, с. 466], тому, що таким чином «проростає» її особи-
стість. «Якщо щось починає в мені відбуватися, тобто «посіялося» 
в мені і «росте», я буду дуже уважно це «щось» розглядати, допо-
магати йому розвиватися», – каже вона [там само, с. 468]. З цього 
посилу, власне, і виростає авторська концепція індивідуального 
стилю В. Польової], яку вона пояснює наступним чином: «Для мене 
взагалі є природнім процес «з’єднання- відокремлення». Можливо, 
я в малому ступені володію авторським честолюбством і самолюб-
ством, а це ті якості, що допомагають художнику огранувати власну 
музику, щоб вона відрізнялася від будь-якої іншої. Але якщо таке 
гранування і відбувається у моїй творчості, то йде саме по собі …  
я нічого не намагаюся домогтися штучним шляхом або насильниць-
ким методом» [там само, с. 466].

В. Сильвестров зводить функцію композитора до «очікування 
музики», його основне завдання – «дочекатися музики», в чому 
він, до речі, бачить запоруку єдності авторського стилю: «… вона 
[єдність стилю, О. О.] не в тому, що ти ставиш на музиці відбитки зі 
своїм прізвищем, а в тому, що ти запрошуєш музику до себе в гості, 
і вона до тебе зрідка заходить… Сенс існування того, хто діє подіб-
ним чином – чекати поки музика прийде до тебе в гості. У той час 
як інша парадигма, коли важливим є пізнавальний стилістичний 
знак – ти весь час повинен щось робити – і тоді, коли музика дотебе 
заходить, і коли не заходить» [448, с. 213]. Ще один з відомих пред-
ставників «нової простоти» О. Рабінович- Бараковський стверджує: 
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«Музика в своїй основі не має нічого оригінального. Вона всього 
лише імітує навколишню звукову реальність, користуючись народ-
ними і класичними джерелами (свого роду музичний досвід)» [79].

Деякі з композиторів пропонують власне рішення ідеї анонім-
ності автора, що має на меті максимальний вплив музики на слухача 
за допомогою виключення будь-яких відволікаючих моментів у про-
цесі виконання, у тому числі і виконавця як такого. Аргументацію 
такого рішення знаходимо у А. Батагова, який виконує свої твори 
в абсолютно темному залі (джерелом світла є лише мікроскопічні 
лампочки на пюпітрі), приховуючи тим самим фігуру автора музики 
у самому прямому сенсі. Свою позицію він пояснює наступним 
чином: «Якби освітлення було звичайним, можливо, інтерактивний 
зв’язок між мною і глядачами став би навіть слабкішим. Помістивши 
глядачів в темряву, я загострюю всі ці механізми. Психологічно для 
багатьох це некомфортно. Людям потрібен час, щоб заспокоїтися, 
розслабитися, зате потім вони повністю включаються в те, що  
я граю. Кожна людина виявляється наодинці сама з собою і з музи-
кою … ти знаходишся у потоці, де ніякого аналізу вже немає, і ти сам 
стаєш цим потоком. Бажано, щоб то ж саме було і у слухача» [85]. 
Зрозуміло, що таку авторську позицію можна розуміти в аналогії до 
концепції opus post музики, адже А. Батагов йде по тому шляху, що 
«не заплямовує» (у  термінології В. Мартинова) музику як енерге-
тичний потік навіть на візуальному рівні.

Однак не усі композитори, які причетні до «нової простоти», 
поділяють точку зору В. Мартинова. Так, наприклад Г. Канчелі, 
вважав, що будь-яка музика є авторською, навіть якщо вона  
виникла у фольклорному (ритуальному) середовищі, для якого 
авторство не є характерним: «…грузинська народна поліфонія – 
явище абсолютно унікальне. Думаю, що вона створювалася не на 
площах при скупченні народу. Чи не народ її складав. Її створю-
вали геніальні аноніми, про яких ми нічого не знаємо», – говорить  
композитор [570].

Інший вектор композиторських роздумів пов’язаний з образно- 
змістовною стороною музичного мистецтва та його естетичними 
параметрами. Різноманітність точок зору тут зводиться до єдиної 
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думки про втрату краси і ясності музичного вираження у творах 
композиторів- авангардистів, про втрату тієї музичної мови, що 
забезпечувала можливість «скоєння істини» (за В. Мартиновим).

В якості одного з найбільш різких прикладів критики аван-
гардної музики можуть розглядатися слова В. Сильвестрова, звер-
нені до західного авангарду в особі німця Х. Лахенмана, які наво-
дить В. Мартинов: «У своєму посланні до них він писав: «Дорогі 
колеги! Зима вже давно скінчилася. Пора листочки випускати. 
Музика не може більше відображати тільки напругу, жах, шипіння, 
гудіння, вона не в змозі лише дряпати, скреготати, нехай і в струк-
турно оформленому вигляді. Природний період заморозків про-
йшов. Необхідно, щоб на музичному континуумі розцвітали квіти, 
а то і плоди. Пропоную свій досвід випускання листочків». До 
цих слів він доклав кілька компакт- дисків зі своєю шалено краси-
вою музикою» [306, с.  72]. Подібний тон висловлювання (втім, як 
і сильвестрівська образна аналогія «гальванізації трупа» по відно-
шенню до ідеї «написання музики») цілком може розцінюватися як 
авторська маніфестація особистісної творчої позиції композитора, 
і це не суперечить тому духу ентузіазму, який охопив «радикально 
нову» (у  визначенні В. Мартинова [306]) течію «простої» музики  
у неофіційному композиторському середовищі радянського музич-
ного академізму 1970-х років. Але ж ці слова не є вираженням точки 
зору одного Сильвестрова, вони озвучили творчі ідеали цілого ряду 
видатних митців, які прагнули оновлення музичного мистецтва:  
у цьому ж напрямку міркують В. Мартинов, Г. Пелецис, О. Рабінович- 
Бараковський, в більш стриманому тоні ця тема присутня  
у А. Пярта. Тому слова В. Сильвестрова, безумовно, можна інтер-
претувати як той магістральний вектор композиторської творчості, 
що можна визначити як пошуки нового ідеалу краси.

Обраний шлях був більш ніж виправданий, бо істина свідчить, 
що музика завжди містить прекрасне, але ж «… не можна сказати: 
«це красиво, а то ні». Все справжнє мистецтво красиво. Але можна 
сказати: «ні, я це красивим не вважаю». Нічого не поробиш: саме 
поняття краси дуже відносне. Воно не піддається кодуванню» 
[335]. Ця думка В. Рима свідчить про труднощі досягнення краси  
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в мистецтві, про відносність її індивідуальної оцінки і про немож-
ливість створення її єдиного, універсального образу в музиці. 
Але кожному з тих композиторів, що пішли по цьому шляху, все  
ж вдалося знайти свою красу в музиці, свій образ цього глибин-
ного і вічного смислу музики, і в кожному окремому індивідуально- 
композиторському випадку ідея краси втілювалася у конкретній 
формі, конкретних елементах музичної мови, що набували якостей 
естетичних категорій. Мелодія, секвенція, консонанс, звук, що тихо 
триває, пауза-тиша, стильові фактурні моделі, ритмічні повтори – 
усі ці «забуті» авангардною музичною творчістю атрибути музич-
ного смислу стають найважливішим композиторським інструмен-
том «вибудовування» краси музичного висловлювання.

В цьому плані надзвичайно показовою є особистісна пози-
ція Г. Пелециса, який визначає надзавдання своєї творчості наступ-
ним чином: «…музика – це краса, що звучить, і хочеться бути при-
четним до створення цієї краси» [336]. Ця творча установка одного 
з найяскравіших представників «нової простоти» спирається на 
історичний досвід музики: «… якщо взяти так званий Новий час,  
з XVII по XIX століття, чим займалася музика? Вона оспівувала 
красу світу і красу самої себе. Прекрасними засобами оспівувався 
прекрасний світ» [180]. Для Г. Пелециса маркером музичної краси 
виступає консонанс, персоніфікований інтервалом терції – це  
є невід’ємний атрибут гармонії музичного звучання для компози-
тора, який називає себе лицарем ордена консонансу і діатоніки.

Ідеалами власної творчості композитор вважає евфонію і кало-
кагатію, які пояснює так: «Це означає «прекраснозвучність («пре-
краснозвучие рос.), милозвучність». Естетика недосконалого кон-
сонансу, упивання милозвучністю терції, сексти. Все, що я роблю –  
і Мартинов, і Карманов, і багато хто ще, – це гімн евфоніі. А кало-
кагатія – … означає поєднання естетичного і етичного позитиву». 
Що ж стосується особистісної позиції Г. Пелециса щодо авангард-
ної композиторської творчості, то вона є досить категоричною, але 
непозбавленою поетичності: «…Лінія фронту весь час рухається,  
і вони рухаються разом з нею. Ну а я в цих окопах не сиджу. Мене 
більше цікавить не те, що музика набуває, а то, що вона втрачає… 
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Вона оспівувала красу світу і красу самої себе… Мене, пишномовно 
висловлюючись, цікавлять вічні речі. У старовинній музиці є все, що 
нам потрібно, і виражено це дуже просто. Я не те щоб проти аван-
гардної, технологічно складної музики, просто мені особисто це 
все не близько. Я не хочу битися на передовій. Я хочу бути садів-
ником в саду тисячолітньої музичної культури» [180]. Порівняння 
себе із образом садівника у даному випадку вказує на певні автор-
ські наміри композитора, що, на наш погляд, спрямовані на збере-
ження, дбайливе вирощування і захист від оточуючого середовища 
тих листочків, квітів й плодів музики, про які казав В. Сильвестров 
у наведеному раніше зверненні до Х. Лахенманна.

Доречними в даному випадку є слова В. Рима – композитора, 
якого з певною умовністю можна співвідносити з ідеалами «нової 
простоти», – у яких відчувається занепокоєння за долю сучасного 
стану музичної мови, в якому втрачається «зв’язок часів»: «Якщо 
ми використовуємо слова і образи «з історією», ми розуміємо один 
одного. Якщо ми спробуємо спілкуватися мовою, що постійно  
оновлюється, то втратимо мову як історичний вимір» [335]. Увага 
композиторів, які стоять на позиціях «нової простоти», до вказаних 
вище елементів музичної мови сповна представлена в авторському 
слові: кожен з них в своїх висловлюваннях часто торкається питань 
їх виражальних можливостей і структурно- композиційних функцій, 
семантичних властивостей. І для кожного з них якийсь конкретний 
з цих елементів є тим смисловим «ядром», що породжує різнома-
нітність творчого втілення власних уявлень про «ідеальну музику» 
і ініціює роздуми про сутність і художні можливості музичної мови.

Вельми показовим у цьому плані є предметний покаж-
чик у відомому виданні лекцій- бесід за матеріалами зустрічей 
з В. Сильвестровим [447] в якому по кількісному критерію виділя-
ються такі рубрики як «музика», «мелодія» «композитор», «мова 
музики» (сюди ж примикає «авангард», що цілком можна пояснити 
з точки зору змістовного сенсу композиторської авторепрезентаціі). 
Перераховані поняття утворюють вельми красномовну послідов-
ність, яка легко вибудовується у смислову єдність: мелодія є тією 
мовою музики, за допомогою якої її створює композитор. І дійсно, 
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для В. Сильвестрова мелодія є самою суттю музичного вираження: 
«Мелодія – це фундаментальне поняття в музиці, воно тотожне 
музиці як такої. Ось це дуже важливо, у всякому разі для мене», – 
говорить він [447, с. 312]. І далі: «Мелодія – це профіль … «щойність» 
(«чтойность» рос.), коли ти впізнаєш обличчя …» [там само, с. 320]; 
«…якщо мелодія вдалася, вона вміщує в себе як би всю музику … це 
«квітка», яку, звичайно ж, можна і розтоптати, але ти будеш знати 
що ти робиш, що це – злочин…» [там само, с. 309]. Говорячи про свої 
багателі, композитор визначає саме мелодію у якості початкового 
імпульсу музичного висловлення: «… в слуху раптово утворювалася 
«квітка», і коли я до нього придивлюся, що він утворювався за зако-
нами «квітки»…. річ виникає…» [там само, с. 312]. В. Сильвестров 
також вказує на те, що мелодія для нього ставала і своєрідною 
моделлю форми музичного твору (цей принцип знайшов втілення 
у Другій симфоніі): «… я будував форму як мелодію. Мелодії там не 
було, але чергування частин було подібне надмелодіі» [там само].

Рефлексії В. Сильвестрова щодо мелодії в загальному контек-
сті проблематики музичної мови (як  своєї, так і композиторів- 
репрезентантів різних історичних епох), у кінцевому рахунку можна 
звести до думки про те, що сучасна композиторська практика не 
повинна відмовлятися від мовного словника, що був сформова-
ний класичною європейською традицією. Тому що в ньому укладе-
ний невичерпний семантичний потенціал, який здатний забезпе-
чити життєву силу музики у всі часи: «Якщо музика залишається 
музикою, а не заміщується новими формами взаємин зі звуком, то 
вона володіє ось цим мовним ореолом», – стверджує композитор  
[447, с. 276].

Відзначимо також відсутність поняття «нова простота» у біль-
шості вербальних текстів В. Сильвестрова, що цілком можна пояс-
нити з точки зору авторського визначення композитором власного 
стилю («слабкий стиль»), що сформувався у напрямку до нової 
простоті, в руслі даної стильової тенденції і досяг рівня ціліс-
ної стильової концепції. Дане поняття досить рідко зустрічається  
і у висловлюваннях інших композиторів, що вказує на автоном-
ність індивідуально- авторських концепцій «спрощення» музики, 
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представлених у творчості композиторів радянського та постра-
дянського простору, що не виключає точок перетину з основними 
ідеями, проголошеними німецькими композиторами.

Третя тенденція – технологічно- композиційна, вона зумовлена 
всілякими роз’ясненнями основоположних принципів і методів 
індивідуальної композиторської техніки, які композитори обирають 
для художньої реалізації «нової простоти» в музиці. Третій напря-
мок вважаємо найбільш цінним в силу своєї інформаційної ємності, 
в його змістовному просторі представлено розмаїття понять і тер-
мінів, оперуючи якими композитори описують основні принципи 
свого музичного мислення, методи роботи з музичним матеріалом 
та музично- технологічні аспекти своєї композиторської техніки.

Так, наприклад, у А. Пярта знаходимо вельми докладне пояс-
нення витоків його композиційної техніки tintinnabuli, що стала 
альтернативою до раннього авангардистського періоду творчості 
естонського композитора. Саме в ній, за словами композитора, 
він знайшов свою музичну мову, пішовши в «добровільну бідність» 
[21]. А. Пярт акцентує увагу на духовних основах tintinnabuli, що 
були ініційовані його особистим екзистенціальним досвідом у період 
творчої кризи, коли їм була усвідомлена неможливість подальшого 
перебування в зоні авангардної музики. На початку свого «пере-
ходу» він прагнув піти від суб’єктивності музичного вираження, 
від емоції в музиці: «Якби мені вдалося створити абсолютно безе-
моційну музику, то я зміг би піти від додекафонії» [там само, с. 34].  
З цим перехідним моментом своєї творчої біографії він пов’язує 
звернення до математичних структур, принципу раціонального роз-
рахунку композиційної форми, що в подальшому склав основу його 
методу музичної композиції: число композитор розглядає як інстру-
мент створення композиції.

Ще однією важливою ланкою переходу у «добровільну бідність» 
для А. Пярта стало відкриття григоріанського хоралу, яке він сам 
визначає як одкровення, бо «в його мелодійної лінії була душа…  
Я з задоволенням доторкнувся б до чогось живого, простого, неруй-
нівного» [21, с.  38, 49]. Одкровенням це стало тому, що в той час 
композитор, за власним зізнанням, був «…не здатний написати  
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мелодійну лінію без числового ряду, а серії дванадцятитонової 
музики для мене остаточно померли» [там само, с.  38]. «Все, що 
мені було потрібно, – це проста музична лінія, яка живе в глибині 
душі … абсолютна монодія, чистий голос, з якого народжується все» 
[там само, с. 50]. Власне до стилю tintinnabili А. Пярт, за його влас-
ним визнанням, прийшов через численні вправи написання мело-
дій до псалмів і оволодіння поліфонічною технікою, тобто витік 
його міститься у старовинній поліфонічній музиці, стилістика якої 
знайшла оригінальне переломлення у творчому мисленні компози-
тора. Він пояснює це так: «… це сталося в зовсім іншому контексті, 
ніж рання поліфонія. Можна сказати так: якщо в ранній поліфонії  
1+1=1+1, то у мене 1+1=1. Там два голоси – це дві відмінні одна від 
одної реальності; в моїй же музиці вони перетворюються в одне 
ціле» [21, с. 53]. І далі: «Можна, напевно, навіть сказати, що мело-
дійний голос є вираженням моїх гріхів і моєї недосконалої природи, 
тоді як другий голос (tintinnabuli) з трьох тонів – це дароване мені 
прощення … таким чином я намагався додати вищу об’єктивність  
і мелодійного голосу, особливо у вокальних творах, де кожне вико-
ристане мною в музиці слово, з усіма його параметрами, можна 
осмислити» [там само, с. 54].

Композитор також докладно розмірковує про своє розуміння 
релігійно- духовних підстав життя людини, що складають основний 
сенс його творчості. Він говорить про «чарівний і безцінний острів» 
у внутрішній потаємні людської душі, там живе Бог і Царство Боже – 
це місце він називає «людської геометрією»: «У міру цього «просу-
вання в глибину» ми залишаємо позаду себе всі соціальні, культурні, 
політичні і релігійні контексти <…> у цій глибині ми такі схожі один 
з одним, що можемо дізнатися самих себе в будь-якій іншій людині» 
[21, с.  14]. А. Пярт описує цю геометрію як «<…> впорядковану, 
оформлену, але перш за все – прекрасну» [там само]. Подібний опис 
духовного центру людської душі багато в чому пояснює «математич-
ний» підхід композитора до твору музики: впорядкованість і струк-
турованість «людської геометрії» виступає метафоричним образом 
стилю tintinnabuli, у якому закладено сакральний сенс логіки музич-
ної композиції, її вищий смисл. Більш того, подібний опис сакраль-
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ного простору людської душі можна розглядати у прямій залежності 
від переконання А. Пярта в тому, що «… під духовністю я маю на 
увазі не щось містичне, а щось дуже конкретне» [21, с. 57]: позитив-
ний образ мислення, який відкриває можливість принципово не-за-
судження і не-конфліктності, тобто прийняття свого буття і його 
об’єктивних законів [там само].

Особистісно- світоглядні інтенції творчості А. Пярта дещо спів-
звучні творчим намірам К. Пендерецького, що знайшли словесне 
вираження у наступному висловленні польського композитора: 
«Моє мистецтво, яке виросло з коренів глибоко християнських, 
тяжіє до побудови метафізичного простору, що витримує катаклізми 
ХХ століття. Повернення сакрального виміру дійсності – єдиний 
спосіб порятунку Людини. Мистецтво повинно бути джерелом важ-
кої надії» [184, с. 95]. Побудову метафізичного простору в музиці, 
про яку каже К. Пендерецький, можна визначити у якості провід-
ної ідеї композиторської творчості у напрямку «нової простоти», 
майже всі автори «простої» музики прагнули до вираження музич-
ними засобами того надособистісного смислу людського життя, що 
складає його вищий смисл (тієї істини, про яку писав В. Мартинов). 
Це обумовило появу досить оригінальних композиторських кон-
цепцій музичного мистецтва, що пов’язані із релегійно- духовним 
світоглядом митців та тенденцією спрощення музичної мови.

Серед таких – творчість британського композитора Дж. Тавенера, 
який порівнює свій метод написання музики з методом іконописця, 
а свої твори визначає як «музичні ікони»: «Я назвав би себе посу-
диною, крізь яку проходить музика. Коли я пишу музику, переді 
мною завжди стоїть ікона Спасителя. З появою музики я відчу-
ваю, як щось проходить крізь мене. Важко сказати, що це таке  
і звідки це виходить» [140]. В його роздумах про сакральний смисл 
своєї музики знаходимо вказівку на жанрові пріоритети компози-
тора, що склали основу його творчості по лінії «нової простоти»: 
«Чи можемо ми писати музику, яка насправді буде подібна іконі; 
чи можемо ми впасти ниць перед музичною п’єсою, мені про-
сто не відомо. Припускаю, що найближче до цього ми підходимо  
у співі церковного хоралу, сполученого з іконою» [там само, с. 26].  
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У численних висловлюваннях Дж. Тавенера щодо візантійської 
традиції церковного співу, що мала величезний вплив на його 
музичне мислення після прийняття православ’я, а також можли-
востей взаємодії богослов’я і музики, присутня наскрізна ідея про 
те, що він прагне до того, щоб його музика перетворювала того, 
хто її слухає, щоб у ній як в іконі «світилося божественне» [591]. До 
речі, Дж. Тавенер є одним з небагатьох композиторів, хто підтвер-
джує правомірність розгляду його творчості у напрямку «нової про-
стоти». Так, відкликаючись досить негативно про спроби критиків 
і музикознавців визначення його індивідуального стилю, він гово-
рить що: «…мінімалізм не має для мене абсолютно ніякого значення. 
Насправді я б уже волів «нову простоту», оскільки знаходжу мініма-
лізм нічим іншим як комп’ютерною музикою для ідіотів» [614, с. 68].

Словесна авторепрезентація В. Мартинова рясніє термінами 
і поняттями, за допомогою яких він роз’яснює свою концепцію  
музичного мистецтва і власні методи композиції. Найбільш сут-
тєвими для розуміння творчості композитора виявляються ті, що 
представляють авторські визначення стильових характеристик своїх 
творів, а також техніки музичної композиції. Так, серед наскрізних 
понять його вербального дискурсу виявляються такі як «нульовий 
стиль», наприклад, який композитор представляє як власний кон-
цептуальний варіант мінімалізму. «Нульовий стиль» визначається 
ним як «свідомо позбавлений ознак власної авторської індивідуаль-
ності в модусі розлапкованих текстів чужих творів» [304, с. 30]. «Ми 
<…> не стільки створюємо твори, скільки виробляємо певні мані-
пуляції над якоюсь вже існуючою музичною даністю, і тому наші 
твори – це не стільки твори, скільки posth- твори, а наша музика – 
це не opus-музика, а opus-posth- музика», – пише В. Мартинов [там 
само, с. 187]. На противагу поняттю «композиція» він висуває відоме 
поняття «бриколажу», суть якого полягає в оперуванні готовими 
наборами формул. Авторьске визначення бриколажу: «Бриколаж 
є техніка маніпуляції інтонаційними або мелодико- ритмічними 
формулами- блоками. Формули ці можуть бути вкрай різноманітні 
за мелодійним малюнком, але при всій відмінності однієї від другої 
самі по собі вони повинні представляти стабільні структури, що не 



133

Розділ 2. Актуальні методичні чинники дослідження «нової простоти»  
в сучасному музикознавстві

допускають внутрішнього динамізму. Кількість цих формул може 
бути вкрай великою, але обов’язково спочатку обмежена. В резуль-
таті виходить замкнута система, всередині якої можливі лише ком-
бінаційні перестановки формул» [там само, с. 189].

Виникнення даних явищ (стилю і техніки) В. Мартинов пов’язує  
з переосмисленням традиційного уявлення про фігуру композитора 
в музичному мистецтві і тіє кризою, що сталася у авангардній музиці: 
«Особисто я цю кризу почав переживати як кризу «прямого», або 
особистого, висловлювання … я прийшов до висновку, що зняти цю 
проблему можна тільки при переході на системний рівень, тобто під 
час переходу від окремого висловлювання до системи висловлю-
вань… у додатку до композиторської діяльності під висловом слід 
мати на увазі нотний текст, і в такому випадку виходить, що метою 
композиторської діяльності повинно бути не створення окремо 
взятого нотного тексту, але створення і організація системи нотних 
текстів. При цьому відбувається зміна одиниці виміру компози-
торської діяльності. Якщо раніше такий одиницею був окремо взя-
тий текст-твір, то тепер за одиницю приймається система нотних 
текстів- творів» [306, с. 56]. Композитор також вказує на той прин-
цип організації музичного матеріалу, що став для нього інструмен-
том реалізації техніки бриколажу: «…я звернувся до репетитивного 
принципу, запозиченого у американського мінімалізму. Але якщо 
американські композитори використовували репетитивний прин-
цип в масштабах одного твору або одного нотного тексту, то я почав 
використовувати його в масштабах енної кількості нотних текстів… 
таке розширювальне розуміння принципу репетитивності і дозво-
лило вийти на рівень системи, знімає проблеми особистого вислов-
лювання [304, с. 65]. 

Як бачимо, авторське слово В. Мартинова володіє вельми потуж-
ним інформативним ресурсом та чіткістю дефініцій, що дозволяє 
скласти цілісне уявлення про його творчі наміри та їх реалізацію.  
І тут, мабуть, доречно згадати вислів В. Рима, що ілюструє авторське 
розуміння довічної проблеми форми і змісту, яке цілком може бути 
застосовано до творчих рішень В. Мартинова: «Форма виникає «зсе-
редини назовні», вона народжується з музики, не навпаки» [335].
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Авторське слово В. Сильвестрова також є невичерпним дже-
релом розуміння композиторських уявлень «про музику і компо-
зитора» в сучасному світі, про його особистий досвід створення 
музики і ті творчі позиції, що зумовили оригінальність його ком-
позиторського стилю, який він сам визначає як «слабкий» (похід-
ними від цього визначення стають такі поняття як «слабка лексика», 
«слабка мелодія», «слабка музика»). В основі цього феномену – 
«знайомий матеріал» [65], що є словниковим запасом композитора, 
який, на думку В. Сильвестрова, складається з різних музичних тек-
стів, що «…вписані в генетичну пам’ять людства або пам’ять пев-
ної культури», подібно «татуюванню у свідомості»: «Ти її хочеш 
відмити, а вона не змивається» [447, с.  258–259]. У ролі того зна-
йомого матеріалу виступає розмаїття композиторської творчості 
класичних епох європейського музичного мистецтва, серед яких 
особливе місце належить музиці доби романтизму. Сам компо-
зитор визначає цей матеріал як «банальний», «банальність» –  
в силу його загальної відомості та «примітивності» у відношенні до 
складності музичного авангарду ХХ століття. З цього стає зрозу-
мілою думка В. Сильвестрова про «слабкий стиль» як той, в якому 
здійснюється «повернення музики до мови» [там само, с. 275]. На 
думку В. Сильвестрова, «… неактуальною або банальною мовою 
говориш не тому, що банальний, а тому, що високі слова недоречні, 
вони помилкові, їх соромно говорити. Та й ті інтонації, які ми вва-
жаємо банальними, – це, по суті, ослаблені високі структури…»  
[449, с. 16].

В. Сильвестров вважає, що будь-який текст, у тому числі музич-
ний, носить символічний характер: «Мова, через який цей текст зву-
чить, є важливою, але сутність речі нею не обмежується. Мова тут – 
як би можливість сказати щось позамовне. Це і є метафоричність, 
метамова» [447, с. 135]. У цьому висловлюванні композитор роз’яс-
нює смисл однієї з провідних категорій свого творчого мислення 
(метафори), що визначила специфічну природу його музичної мови: 
«Для того, щоб сказати інакше, потрібно сказати те ж саме… Коли 
ти говориш те ж саме, але з певним індексом, виникає якийсь натяк 
або знак, що ти говориш щось інше» [там само, с. 122]. Відносно до 
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цього питання дуже влучно висловився В. Мартинов: «Метамузична 
свідомість, за Сильвестровим, є щось таке, що, будучи поза межами 
нотного тексту, у той же самий час здатне надавати статус осмисле-
ного самодостатнього висловлювання того нотного тексту, на який 
воно спрямовує свої оперативні зусилля» [304, с. 67].

Не вдаючись у подробиці музичного символізму В. Сильвестрова 
та інших представників «нової простоти» (це  питання спеціально 
обговорюється у підрозділі 4.2.), відзначимо, що мова йде про 
нове, так би мовити, «спрощене» розуміння метафори як засобу 
реалізації символічної природи музичного вираження. Воно поля-
гає у запереченні смислового «розриву» між змістом авторського 
висловлювання і формою його звукового втілення, у принципі уник-
нення змістовної несхожості музичного смислу і тих засобів музич-
ної виразності за допомогою яких він реалізується. Якщо розу-
міти метафору як «спосіб осягнення однієї речі в термінах іншої», 
основна функція якого полягає у забезпеченні розуміння [254, с. 62], 
то метамузичне мислення В. Сильвестрова (як і музичне мислення 
А. Пярта, Г. Пелециса, В. Мартинова та ін.) можна розглядати як 
таке, що оперує найпростішими «термінами» музичної мови (мело-
дія, пауза, консонанс, тризвук, повторність або первинно- ужиткові 
чи «прості» музичні жанри), за допомогою яких здійснюється осяг-
нення вищого сенсу музики як форми краси, гармонії і духовного 
буття людини.

Тобто елементи музичної мови і є тим смислом, який закладе-
ний у музичний текст (мелодія, на думку В. Сильвестрова, це єдина 
мова музики, а музика – це спів світу про самого себе, консонанс – 
це універсальна форма музичної краси, за Г. Пелецисом, тиша, пер-
соніфікована у паузі – це необхідна умова спілкування з Богом  
і з собою, а також атрибут гармонії та вищої Божественної Істини, 
що знаходиться поза мовними межами і є невимовною у своїй суті 
на думку майже усіх названих композиторів. Мова йде про принцип 
тотожності внутрішнього смислу і зовнішнього його оформлення, 
про який писав Й. Гете стосовно до світу природи: «Зовні дано 
те, що є всередині» [108, с.  331]. Індивідуально- авторські концеп-
ції «нової простоти» таким чином пропонують шлях «по прямій»  
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до естетичного переживання духовного смислу музичної творчості, 
що завжди знаходиться в індивідуально- особистісному вимірі  
і тим самим апріорі розмикає семантичні межі музичної мови, 
якщо дотримуватися такої формули метафори, що розповсю-
джена у мовознавстві: «Той, хто говорить поміщає ідеї (об’єкти) 
у слова і відправляє їх тому, хто слухає і витягує ідеї / об’єкти  
зі слів» [254, с. 27].

Доречною тут є думка С. Франка про те, що те, що «висловлює 
прекрасне – є просто сама реальність в її абстрактно- невимовній 
конкретності – в її сутнісній незбагненності. Пережити реальність 
естетично – хоча в найменшому окремому її прояві – значить мати 
живий, наочно переконливий досвід її незбагненності – її збігу  
з незбагненним» [493, с. 427]. Саме в естетичному досвіді, в момент 
естетичної насолоди, підкреслює С. Франк, встановлюється тісний 
контакт, «глибинна єдність», «таємнича спорідненість» між нашим 
внутрішнім світом, нашим індивідуально- особистісним буттям  
і «першоосновою зовнішнього, предметного світу», тобто з мета-
фізичним виміром реальності. Примітно, що С. Франк саме мета-
фізичну реальність називав реальністю на відміну від предметної 
дійсності видимого світу і вважав, що краса, прекрасне і мистецтво  
як форма їх буття, відіграють велику роль в комунікації з реальні-
стю, у якій багато чого не є доступним людському пізнанню.

Комунікативна ситуація «прямого шляху» зумовлена у даному 
випадку відсутністю складної символічно- метафоричної струк-
тури, що виникає в результаті принципової значеннєвої далекості 
суб’єктів смислоутворення. Своєрідне пояснення цьому знаходимо 
у Г. Померанца, в його міркуваннях про паузи в музиці: «Музика, 
мистецтво абстрактне і засноване на паузах, на русі звуків навколо 
безмовності, воно не поступається фігуративному мистецтву  
в передачі останніх глибин. Між Бахом і Рубльовим немає суперечки. 
Мовою дзен, що тяжіє до <…> граничного зниження ролі знаку, сим-
волу, це розуміння виражено у притчі: «Не треба змішувати місяць 
з пальцем, що вказує на місяць». «Палець», символ, грає величезну 
роль в культурі. Духовний «місяць» не так легко розгледіти. І все ж 
палець є палець, а не сам місяць» [397]. Смислова відкритість «про-



137

Розділ 2. Актуальні методичні чинники дослідження «нової простоти»  
в сучасному музикознавстві

стих» музичних опусах В. Сильвестрова, А. Пярта, Г. Пелециса та 
ін. забезпечується з одного боку, буквальним збігом того, що зву-
чить з тим, що воно означає, з іншого – вкоріненістю того, що зву-
чить у глибинах культурної свідомості і пам’яті особистості у якості 
музично- звукових аналогів гармонії, краси (благозвучність і мело-
дійна виразність) і індивідуального духовного/релігійного досвіду 
(літургічна стилістика). Звернення композиторів «нової простоти» 
до первинного мовного фонду музичного мистецтва (інтонаційного 
та жанрового) сприяє спрощенню сприйняття авторського музич-
ного висловлення, оскільки семантичні значення цього фонду не 
потребують особливих роз’яснень в силу природньої закріпленості 
у музичній пам’яті слухача.

Крім роз’яснення фундаментальних підстав власних стильових 
концепцій музичного мистецтва, вербальний дискурс композито-
рів висвітлює ряд питань, пов’язаних з різними аспектами музичної 
виразності, виразного потенціалу музичної мови, взаємодії слова  
і музики, жанрових аспектів сучасної музики. В рамках окремого 
підрозділу монографії широкий спектр проблематики, що порушена 
у словесній композиторській творчості, охопити практично немож-
ливо, оскільки кожне з питань може скласти предмет спеціального 
дослідження. Ми спробували окреслити загальний смисловий про-
філь авторського слова композиторів, який давав би уявлення про 
концептуальні підстави «нової простоти» як того образу музики, що 
усвідомлювався видатними представниками музичного мистецтва 
останньої третини ХХ століття у якості єдиної можливості її нового 
життя.

Навіть самий короткий огляд зазначених тенденцій концептуа-
лізації стильового феномену «нової простоти» у вербальному дис-
курсі композиторів на рубежі ХХ–ХХІ століть дозволяє зробити 
висновки про надзвичайну активність «автора музичного» щодо 
осмислення- пізнання музичної сучасності, що виразилося в «бага-
тослівності» його авторського слова. Вживаючи поняття «бага-
тослівності» акцентуємо як і його пряме, кількісне, значення, так  
і якісне – оскільки словесні висловлювання видатних представників 
сучасного музичного мистецтва в більшості своїй виходять за рамки 
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саморефлексії і містять в собі оцінку самих різних аспектів музичної 
культури і композиторської діяльності. Безумовну цінність у даному 
випадку становить «спеціальний» погляд на ту чи іншу проблему – 
адже творча свідомість творця музики, його інтуїція і практичний 
досвід, здатні проникнути в самі глибинні смисли Музики та ком-
позитора як її Автора і Героя, почути і побачити ті сторони їх буття, 
які залишаються недосяжними для інших. Зазначена властивість 
авторського слова композиторів обумовлює можливість всебічного 
осягнення філософії, психології і поетики авторської творчості як 
магістрального змістовно- смислового вектору теоретичних текстів 
музикантів- творців ХХ ст. (за І. Коноваловою [222, с. 419]).

Завдяки настільки розгорнутому змістовно- смисловому про-
стору композиторського вербального дискурсу, формується музи-
кознавче уявлення про цілісний образ «автора музичного», невід’єм-
ними складовими якого є його особистісне світосприйняття, стиль 
мислення, творчі позиції щодо фундаментальних засад компози-
торської практики. І тут ключове значення має авторська інтен-
ція, його творча установка, творче кредо, що програмує напрямок 
і форму авторепрезентації композитора як способу пізнання «кон-
цептуального модусу творчого світу» [222, с. 393] того, «хто стоїть  
за текстом».

Виходячи з міркувань композиторів, основним чинником фор-
мування нового стильового вектору композиторської творчості 
останньої третини ХХ століття, що формально- умовно визначався 
як «нова простота», стало визнання кризи музичного мистецтва, 
що розвивалося у рамках авангардної художньо- естетичної пара-
дигми. В умовах «… усвідомлення небезпеки «гри в ускладнення»»  
[230, с.  127], що заявило про себе у загальноєвропейських масш-
табах, складалася нова музично- естетична концепція «простої» 
музики (що  розцінювалася її творцями як «радикально нова» по 
відношенню до «нової» музики авангарду- поставангарду) та прин-
ципово інше розуміння статусу композитора в академічному музич-
ному мистецтві, який втратив свою центробіжну силу.

Індивідуально- особистісні версії «уходу» з простору традицій-
ної композиторської практики видатних представників музичного 
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академізму, ініціювали виникнення цілого ряду оригінальних ком-
позиторських стилів, які в контексті «офіційного» та «неофіцій-
ного» мейнстріму розцінювалися як неактуальні в силу граничного 
спрощення музичної мови. Всі ці неактуальні стилі були спрямо-
вані на художнє втілення Надособистісного і Надчасового смислу 
Музики, що все більше ставав актуальним для ХХ століття, музична 
історія якого розвивалася під знаком гіпертрофованого індивідуа-
лізму: «Потреба у збереженні власного тимчасового «обсягу» змі-
нюється потребою в причетності до надчасового обсягу людської 
культури» [184, с. 106]. Композитори- репрезентанти неактуального 
стилю, у творчості яких народжувалася нова музична реальність 
(якщо висловлюватися мовою В. Мартинова), прагнули повернути 
музичній мові актуальність в умовах втрачених смислів Музики – 
Краси, Гармонії, Ясності, здатності говорити про Вічне і будити його 
в людині. В цьому сенсі «нову простоту» можна розцінювати як 
художньо- естетичну парадигму, у руслі якої розгорталась широка 
панорма індивідуально- стильових тлумачень загальної ідеї «повер-
нення до музики», що представлені «…індивідуальними компози-
торськими проектами різного ступеня оформленості, словесної та 
музичної» [230, с. 127].

Концептуальні основи індивідуальних композиторських вер-
сій «нової простоти» пов’язані зі зверненням до минулого музич-
ної історії як джерела авторських інновацій, що породжує одне 
з найістотніших імманентних властивостей неактуальних сти-
лів – інтертекстуальність, яка набуває досить спеціального значення: 
«неактуальний стиль не тільки долає авторський егоцентризм, 
знижує пафос «свого» висловлювання, але і відкриває можливість 
користуватися як «своїм» дуже далеким «чужим», наближаючи, 
«спускаючи» до себе високий етос цього чужого. Антиномичность 
«свого» – «чужого», таким чином, майже повністю долається, стає 
одним з важливих ознак неактуального стилю [242, с. 179].

Понятійно- термінологічний комплекс, що присутній у сло-
весній творчості композиторів, вказує на можливість виділення 
цілого ряду понять, що у словесній формі об’єктивують суб’єк-
тивні уявлення «автора музичного» про ідеальні форми музичної 
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змістовності і музичного вираження. Серед строкатого розмаїття 
понять, присутніх у висловлюваннях композиторів як репрезен-
тантів індивідуально- особистісної музично- творчої актуальності, 
можна виділити деякі наскрізні, що утворюють смисловий профіль 
вербального композиторського дискурсу. Серед таких необхідно 
позначити: музика, Бог, істина, краса, простота, ясність, баналь-
ність, мелодія, тональність, консонанс, простір, час, тиша, 
мить, повторення, музичний потік, анонімність, метафора, спо-
гад, музичне висловлювання, ліричність. Особливо відзначимо, 
що поняття «нової простоти» як таке практично є «виключеним»  
з авторського слова композиторів, воно зустрічається досить фра-
гментарно і не становить того смислового центру, який би ініціював 
композиторські рефлексії.

Зазначені поняття з певною умовністю вкладаються у змістовно- 
смислові межі основних тенденцій концептуалізації «нової про-
стоти», виявлених у вербальному композиторському дискурсі. 
Тобто:
 такі концепти як музика, Бог, істина, краса, простота, ясність 

можуть розглядатися у якості образно- смислових домінант стильо-
вої концепції «нової простоти»;
 музичний потік, музичне висловлювання, анонімність, спо-

гад, час, простір, ліричність є тими семантичними координатами, 
що визначають її жанрові орієнтири (канонічні первинно- жанрові 
обрядово- ритуальні сфери, мініатюра, циклічна форма);
 мелодія, тональність, консонанс, повторення, тиша, мить, 

метафора виступають у ролі «вказівників» на композиційну техно-
логію реалізації смислової інтенції авторського музичного вислов-
лення.

Даний «системний» розподіл ключових понять композитор-
ських автореференцій виступає у якості предметного «ескізу», який 
визначає подальшу логіку музикознавчого дослідження «нової про-
стоти», що досягає своєї реалізації у наступних розділах даної моно-
графії.
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Резюме до Розділу 2

Підсумовуючи огляд вербального композиторського дискурсу 
як об’єктивної передумови дослідження «нової простоти», відзна-
чимо, що сучасні музикознавці вказують на той факт, що вербальна 
композиторська творчість у значній мірі сприяла суттєвому розши-
ренню понятійно- термінологічного тезаурусу музичної культури 
ХХІ століття [222, с. 416]. З впевненістю можна стверджувати, що 
композиторські рефлексії щодо визначення суті «нової простоти» 
здійснили свій вагомий внесок до цього процесу, адже саме вони 
сприяли введенню до наукового обігу таких важливих понять і тер-
мінів, як «кінець часу композиторів», «бриколаж», «нульовий стиль» 
(В. Мартинов), «стиль tintinnabuli» (А. Пярт), «слабкий стиль», 
«метамузика» (В. Сильвестров), «нова простота» (А. Райман), 
«інклюзивна композиція» (В. Рим) тощо.

Таким чином, якщо розглядати наведені поняття у якості тезау-
руса «нової простоти», то можна констатувати особливе значення 
авторського слова композитора: адже воно реалізує процес об’єк-
тивації особистісно-суб’єктивного мислення у поняттєвій визначе-
ності вербальної мови, оскільки «понятійне» є тим способом, що 
приводить до «зручної зрозумілості» («удобопонятного» рос.) поза-
понятійного музичного смислу [524, с. 58]. Позитивний сенс цього 
твердження безумовно обнадіює музикознавче прагнення вибуду-
вати цілісне уявлення про феномен «нової простоти», складність 
і суперечливість якого полягає в його принциповій відкритості 
 і смисловій незавершеності, чому сприяє сучасна композиторська 
творчість (як  музична, так і словесна). Тому більш ніж справед-
ливою є думка О. Корчової щодо труднощів ««… вибудовування» 
й «видобування» формальної теорії з живого композиторського 
слова» [230, с.  133]. Звісно, Слово автора музики є лише часткою 
«музичного артефакту», що підлягає музикознавчому дослідженню, 
але ж ця частка має усі підстави розцінюватися у якості того мето-
дологічного інструментарію, що володіє спроможністю виявлення 
сутнісних смислів і значень досліджуваного явища, оскільки вона 
є просто його іншою формою – «домузичною», «дотекстовою» – 
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що відкривається перед тим, хто хоче почути вербальний простір 
«зручної зрозумілості».

Різноманіття роздумів, описів та теоретичних суджень компо-
зиторів, що представлені в їх вербальних текстах, володіє власним 
синопсисом, який в стислій, концентрованій формі висвітлює дуже 
широкий спектр фактів, явищ і проблем, з яких, власне і складається 
«нова простота» як феномен музичного мистецтва. Відсутність їх 
систематизації, докладної аргументації і детальної теоретичної роз-
робки у композиторському Слові обумовлюють принципову від-
критість цього багатошарового смислового простору, що, водночас, 
володіє величезним системним потенціалом.
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РОЗДІЛ 3. 
«НОВА ПРОСТОТА» ЯК СТИЛЬОВА 

КОНЦЕПЦІЯ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  
В КОНТЕКСТІ КОМПОЗИТОРСЬКИХ ІДЕЙ  

ХХ СТОЛІТТЯ

3.1. Музично- стильова парадигматика  
другої половини ХХ – початку ХХІ століть  

як чинник контекстуальних значень «нової простоти»

Становлення «нової простоти» як стильової тенденції європей-
ської композиторської практики проходило в умовах надзвичайної 
мовної щільності музичного мистецтва, що була зумовлена його 
стильовим розшаруванням в епоху граничної свободи творчого 
музичного вираження і, відповідно, розмаїттям «мов музики» як 
«мов культури» (у  термінології О. Михайлова [326]). Це законо-
мірно ставить питання контекстуальних значень «нової простоти», 
що знаходяться на межах співвідношень її художньо- естетичних  
і жанрово- стильових параметрів (сприйнятих музичним співтова-
риством 1970-х років як такий тип музичної творчості, що демон-
стрував зміну парадигми музичного мислення [578], – з музично- 
стильовими ландшафтом сучасності (тодішньої і теперішньої), що 
формується по законам стильової парадигматики академічного 
музичного мистецтва.

Використання загальногуманітарної термінології – понять пара-
дигми і парадигматики – у даному контексті видається досить 
доцільним в силу їх очевидної «співпричетності» до широкого смис-
лового спектру «нової простоти» в її контекстуальному аспекті.  
З одного боку, їх змістовні значення збігаються із системними яви-
щами і процесами музичного мистецтва – як внутрішнього порядку 
(мова, жанр, стиль, мислення і т. п.), так і зовнішнього, пов’язаного 
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із загальною системою людської розумової діяльності (психоло-
гія музичного мислення, індивідуально- творче мислення, форму-
вання знакових систем, форми музично- творчої діяльності і т. д.) 
[56, с.  543]. З іншого, в силу своєї універсальної гуманітарної спе-
цифіки вони у вищій мірі відображають логіку історичної динаміки 
культури і різних сфер культурної діяльності людини, у тому числі 
і музичного мистецтва, яке набуло у останній третині ХХ століття 
особливої напруги й гостроти. Не випадково Т. Чередниченко від-
значає, що «у музики складні стосунки з історією. Музика не завжди 
збігається з навколишнім її теперішнім часом, тому що цілком збіга-
ється з його змістом. «Музична сучасність» – це скоріше омонім, ніж 
синонім сучасності позамузичної …. Іноді музика дозволяє почути 
в режимі живого часу (а не реконструювати заднім числом) «несу-
часну» тенденцію сучасності. 1970-ті роки – якраз такий момент. 
Момент не рівновеликий цифрам між календарними нулями. Він 
розтягується до 1974–1978 років, але і розтягується в навколишні 
десятиліття вперед, в теперішні дні; назад, у ХІХ століття і далі до 
зовсім вже стародавніх століть» [522, с.  8–9]. Цифри на які вка-
зує Т. Чередниченко збігаються із хронологією формування «нової 
простоти» як нової течії композиторської творчості у загальноєвро-
пейському масштабі, а принцип «розтягування», про який говорить 
музикознавиця, має пряме відношення до вихідної ідеї «нової про-
стоти» яку, виходячи з світоглядних і творчих позицій композито-
рів, що були орієнтовані на «просту» музику, можна сформулювати 
як «назад у майбутнє», а словами Т. Чередниченко більш розгор-
нуто: у «новій простоті» зустрілися минуле, сьогодення і майбутнє 
музики, що існують в ній у «спресованому» вигляді [523].

Поняття парадигми (від грец. παράδειγμα, «шаблон, приклад, зра-
зок») використовувалося в античній і середньовічній філософії для 
характеристики взаємин духовного і реального світів; друге його 
значення – теорія (або модель постановки проблем), що прийнята 
у якості зразка вирішення дослідницьких завдань [383]. Ще Платон 
вбачав у ідеях реально існуючі прообрази речей, їх ідеальні зразки, 
що володіють справжнім існуванням: деміург створює все існуюче, 
дивлячись на нього як на зразок, або прототип. Таке розуміння ідеї 
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як парадигми (зразка) знайшло своє продовження у середньовіч-
ній філософії (вчення про творіння Богом світу за своїм образом  
і подобою). У англомовних енциклопедичних виданнях знаходимо 
визначення парадигми як певного набору концепцій або шаблонів 
мислення, включаючи теорії, методи дослідження, постулати і стан-
дарти, відповідно до якого здійснюються наступні побудови, уза-
гальнення та експерименти в різних сферах культурної діяльності 
людини» [606].

У загальному розумінні поняття парадигми визначає підхід 
людини до будь-якого явища, його бачення світу і погляд на речі, 
тому у самому примітивному значенні парадигмою можна назвати 
погляд людини на явища життєвої реальності, сформований його 
індивідуально- особистим світоглядом. У науковому обігу воно озна-
чає теорію, що визнана певним науковим співтовариством і визна-
чає комплекс правил і стандартів наукової практики, а також модель 
постановки проблем та їх вирішення. Таке розуміння парадигми 
утвердилося з часів відомої теорії наукових революцій Т. Куна [246], 
що мала великий вплив на теорію наукового пізнання ХХ століття.  
В теорії Т. Куна, парадигма – це те, що об’єднує членів наукового 
співтовариства, що складається з людей, які визнають певну пара-
дигму. В процесі розвитку будь-якої наукової дисципліни може ста-
тися заміна однієї парадигми на іншу, при цьому стара парадигма ще 
продовжує деякий час існувати і навіть розвиватися завдяки тому, 
що багато її прихильників виявляються з тих чи інших причин не 
здатні перебудуватися для роботи в іншій парадигмі [246]. Даний 
термін поширений у лінгвістиці (Р. Барт) і риториці, філософії науки 
та соціології, теорії програмування і т. д. Як зазначає С. Ковтюх, 
«парадигма – це не тільки формальний зразок, що використову-
ється під час вивчення лексико- граматичних класів. Парадигма – це 
також об’єктивна характеристика особливостей морфології, показ-
ник структури лексико- граматичних класів, їх основних категорій» 
[212, с. 16]. Саме з лінгвістики походить похідне поняття парадигма-
тики, під яким у широкому сенсі розуміють мовну систему як сукуп-
ність лінгвістичних класів (парадигм); дане поняття зазвичай про-
тиставляється синтагматики як синоніму поняття лінгвістичного 
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процесу і тексту [241]. Як стверджують лінгвісти, парадигматичні 
відношення, на відміну від синтагматичних, не є лінійними і одно-
часними у потоці мовлення або тексту: вони представляють собою 
співвідношення між елементами мови, що об’єднуються у свідомо-
сті або пам’яті того хто говорить якимись асоціаціями; вони пов’я-
зують ці елементи в силу спільності або їх форми, або змісту, або на 
основі подібності того й іншого одночасно [там само].

Сьогодні поняття парадигми існує далеко за межами історії 
науки і стало використовуватися повсюдно у своєму самому широ-
кому значенні світогляду або способу мислення. Що ж стосується 
безпосередньо мистецтвознавчого виміру його значень та суміжних 
областей наукового знання (психології та філософії в першу чергу) – 
то можна констатувати його поширеність у сучасному мистецтвоз-
навчому дискурсі, який доволі часто оперує такими поняттями як 
«парадигма мистецтва» [207; 260], «історична парадигма мисте-
цтва» [386] «естетична парадигма» [133; 308; 309; 513], художньо- 
естетична парадигма [6; 301], «художня- постхудожня парадигма» 
[414; 569], «модерна- постмодерна парадигма» [16; 126; 409; 419], 
«мовна парадигма» [179], «жанрова парадигма» [51] та ін.

Музикознавство також активно використовує поняття пара-
дигми, поряд з вже перерахованими, його смислове розмаїття вико-
ристовується у такій термінології як «парадигмальний простір» 
[375], «парадигма музичного мистецтва» [137; 74], «парадигма музи-
кознавства» [519], «парадигмальні ознаки аналізу музики» [466], 
«міжпарадигмальність» [446], «стильова парадигма» [415; 547], 
«жанрова парадигма» [37], «жанрово- стильова парадигматика» 
[8; 438], «індивідуально- авторська парадигма» [412] та ін. Тобто, 
як бачимо, поняття парадигми і парадигматичності виявляється 
досить затребуваними сучасними музикознавцями, і це цілком зро-
зуміло, адже вони дозволяють розглядати музичні явища у широ-
кому смисловому контексті та формувати їх багатомірні образи, що 
охоплюють весь спектр їх значень, системних взаємозв’язків, смис-
лових модифікацій та відображень у дослідницький рефлексії.

Особливого значення для опису стильової парадигматики музич-
ного мистецтва другої половини ХХ століття, у надрах якої наро-
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дилась ідея «нової простоти», набуває розуміння музичного стилю 
як певної парадигми («моделі», «шаблону») музичного мистецтва, 
актуальної для музичного середовища того чи іншого історичного 
періоду, що визначає його «стандартний» образ, який складається 
із специфічних «стандартів» музичного мислення і композитор-
ської практики та мовних «стандартів» музичних творів в їх типо-
логічних показниках. Такий підхід до стилю у певній мірі збігається  
з класичним визначенням Є. Назайкинського, в якому вказується 
на «авторів» стилю як «членів музичного співтовариства», що існує  
у межах певної парадигми та формує її (якщо адаптувати загальнона-
укове визначення парадигми до музичного контексту): «Стиль – це 
особлива властивість або, краще сказати, якість музичних явищ», – 
відмічає він…, «стиль – це та якість, яка дозволяє в музиці чути, 
вгадувати, визначати того чи тих, хто її створює або відтворює»  
[342, с. 17]. «Ті, хто створює» стиль, природнім чином перебувають у 
взаємодії, творчому діалозі з тим середовищем, що їх оточує, у тому 
культурному контексті, що так чи інакше «накладає печатку» на сві-
тогляд, художньо- естетичні уявлення, способи практичної діяльно-
сті митця та ін., – тобто «корегує» індивідуальну «якість» творчого 
мислення композитора та можливостей його практичної реалізації, 
адже, на думку Є. Назайкинського «композитор, який створює твір, 
який працює над своїм стилем, дивиться на всю іншу музику як на 
стильове середовище» [там само с. 44]. Не має сенсу сумніватися, 
що «стильове середовище», про яке говорить музикознавець, існує 
«по законах» певних парадигм музичного мистецтва – соціокуль-
турної, комунікативної, художньо- естетичної, мовної, жанрової  
і, власне, стильової.

Остання, як відомо, у ХХ столітті відрізняється особливим роз-
шаруванням на окремі стилі- парадигми, що підсилювалося і авто-
номізацією індивідуально- особистісних чинників музичного мис-
тецтва та висуненням на перший план індивідуально- авторського 
композиторського стилю (як окремої парадигми) у загальній систем-
ній стильовій ієрархії, який, у свою чергу, мав тенденцію «розшаро-
вуватися» на окремі мовно- стильові компоненти, все більше ста-
ючи полістилістичним за власними музично- мовними показниками  
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і досягнувши рівня метастилю у сьогоденні. Недарма музикознавці, 
намагаючись найточніше визначити суть стильових процесів в ака-
демічній музиці від останньої третини ХХ століття, використову-
ють поняття «амальгами», що вказує на розмитість стильових меж 
композиторської практики: «загальна формула Нової академічної 
традиції представляє собою свого роду амальгаму традиційного, 
нового і новітнього, національного і наднаціонального, індивідуаль-
ного і загального, – відзначає Т. Мдівані [311, с.  94], що викликає 
до життя «особливого роду метамову, яка формується на основі 
взаємодії і діалогу різних типів мислення і музичних систем»  
[там само, с. 95].

Зазначена ситуація зумовила виникнення цілого ряду музикознав-
чих визначень, що були спрямовані на термінологічно- понятійне 
відображення тих стильових процесів, що проходили в межах сти-
льової парадигми музичного мистецтва на протязі ХХ століття  
і з особливою силою активувалися у 19070-ті роки: «полістилістика» 
(А. Шнітке), «стильове моделювання» (О. Кузьменкова), «стиліс-
тичний плюралізм» (М. Тараканов), «стереостиль» (Є. Шевляков), 
«моностилістика» (Г. Григор’єва), «стильовий синтез», «сти-
льовий контраст» (Л. Казанцева), «стильова гра», «метастиль» 
(І. Коханик, В. Тарнопольський), «стильовий діалог» (О. Самойленко), 
«третій напрямок» (Г. Шуллер), «нова реальність», «нова музика» 
(А. Веймайер), «багатолике мистецтво» (Є. Назайкiнський), «інте-
гральне мистецтво» (Д. Житомирський, О. Леонтьєва) «world 
culture» (В. Сиро).

Як зазначають музикознавці, з полістилістикою безпосередньо 
пов’язаний стильовий плюралізм, який визнає одночасне існування 
і повноцінне функціонування в музичному соціумі декількох або 
навіть безлічі незалежних один від одного стильових субстанцій або 
видів музичного буття – класики, нонкласики, неокласики, строгої 
(серійної) і вільної додекафонії, мінімалізму і т.д. [311, с. 88].

Будучи художнім відображенням постмодерного світогляду, 
плюралізм апелює до «множинності, різноманіття і конкуренції 
парадигм і співіснування гетерогенних елементів» (В. Вельш [77]) 
та ініціює появу музикознавчих концепцій музичного виміру пост-
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модерної парадигми (розмаїття «ретро», «нео», «стилізації чужої 
музики», «псевдо» та «квазі» Ю. Холопова, які він розумів як «зане-
падницькі тенденції поставангарду» [504, с. 564], «сто музик нашого 
часу» М. Проснякова [405]) та спроби його «схематизації» з метою 
виявлення тих стильових магістралей, що підпорядковують своїм 
естетико- технологічним концепціям музичного мистецтва різно-
маніття творчого досвіду композиторів. Так, наприклад Т. Мдівані 
виокремлює три стильові парадигми, які зберегли провідне зна-
чення для загальноєвропейського стилю музики Нової академічної 
традиції від останньої третини ХХ століття, оскільки визначили 
головні вектори інтерпретації світових подій і сучасного світовід-
чуття музичним мистецтвом у просторі постмодерної культур-
ної парадигми: 1)  конструктивна, або раціоналістична; 2)  нелі-
нійна, або нерівноважно- самоорганізована (колажно- алеаторична 
і парамузикально- театральна концепція музики); 3)  чуттєво- 
колористична (сонорно- стереофонічна концепція музики)  
[311, с.  94]. Критеріями, що дозволяють розглядати дані стильові 
парадигми у якості магістральних, виступає їх «концептуальність 
(вони містять власну некласичну модель бачення реальності, іде-
али, способи втілення світу), що відповідає критеріям завершеності, 
цілісності (конкретна система мовних засобів, система музичних 
параметрів, конкретні види композиторських технік і т. д.) і високої 
художності» [там само].

Такий тип стильового середовища можна розглядати як парадиг-
мальний простір (у термінології Н. Овчаренко [375]), у якому співіс-
нують окремі стильові парадигми та складають стильову парадиг-
матику, якщо окремі стилі- парадигми розуміти як окремі елементи 
єдиної мови музичного мистецтва зазначеного історичного періоду. 
У такому ракурсі увага зосерджується саме на «..співвідношенні між 
елементами мови, що об’єднуються у свідомості або пам’яті того 
хто говорить… в силу спільності або їх форми, або змісту, або на 
основі подібності того й іншого одночасно» (дозволимо собі ще раз 
процитувати лінгвістичне тлумачення поняття парадигматика [241]. 
І тоді особливої актуальності для музикознавчого дослідження кон-
текстуальних смислів «нової простоти», стильова парадигма якої 
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створювалася досить різними представниками європейського ака-
демічного «музичного співтовариства», набуває розуміння категорії 
стилю О. Самойленко як такої, що «виникає між вже сформованими 
семантичними знаками музики і індивідуальним задумом твору, 
здійснюючи цілеспрямований вибір значень (означень) з тим, щоб 
дати їм нове тлумачення, ввести їх в нове концептуальне русло …» 
[438, с. 61].

Які ж складові стильової парадигматики заслуговують на увагу, 
якщо мова йде про той музично- стильовий контекст, на який 
«дивилися» (у  самому прямому розумінні) та й досі дивляться 
композитори- адепти «нової простоти»? Якщо оцінювати їх по сту-
пеню впливу на академічне мистецтво ХХ століття і до сьогодення, 
на їх наскрізне значення для його «парадигмального простору», то 
такими виявляються неокласицизм, неоромантизм, мінімалізм, які 
пройшли шлях від постмодерної культурної парадигми до метамо-
дерної (метакультурної). Увага до зазначених неостилів музичного 
мистецтва ХХ століття зумовлена ретроспективною природою 
«нової простоти», а мінімалізм потребує спеціальної уваги в силу 
безпосередньої ідейної та музично- технологічної спорідненості із 
нею. Окреме місце займає стильова парадигма авангардної музич-
ної творчості, що заслуговує на спеціальну увагу, виходячи з особли-
вих, досить не простих стосунків «нової простоти» з нею.

3.2. «Нова простота»  
в контексті авангардної стильової парадигми

За влучним визначенням Т. Мдівані музична мова європей-
ського музичного авангарду як форма буття музики містила інтен-
цію бути вістрям прогресу [312, с.  26], що визначила індиферент-
ність композиторів- авангардистів до будь-яких авторитетів, в тому 
числі і до слухача як адресата композиторської творчості, як кінце-
вої інстанції «музичного повідомлення» (якщо враховувати відоме 
висловлювання П. Булеза про те, що він ніколи не замислювався над 
тим, як буде звучати його музика для слухача і як він буде її сприй-
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мати). На протязі усього ХХ століття музичний авангард дотриму-
вався позиції власного бачення світу і людини та музики як форми 
їх буття, відсторонюючись від досвіду того музичного середовища,  
у якому існував. Причиною такої позиції, безумовно, можна вважати 
установку на прогрес як вищий смисл музичної творчості і еволюції 
музичного мистецтва, що була ініційована закликом Шенберга до 
«завжди нового» у всій широті цієї ідеї. Остання визначила найваж-
ливішу стильову рису авангардної музики – неповторність як твор-
чий принцип, якому підпорядковується логіка музичної композиції 
та композиторська самосвідомість, і який досягнув свого апогею  
у 1960-ті роки, обернувшись кризою цієї стильової парадигми, роз-
діливши історію академічної музики ХХ століття на «до» і «після» 
(що акцентується Т. Чередниченко у визначенні особливого поло-
ження музичної творчості 1970-х років).

Одним із шляхів подолання цієї кризи з’явився вихід авангарду 
за межі власної системи мислення в інше культурне середовище, що 
було вільним від прагнення до висот індивідуально- творчих про-
явів і раціонально- технологічних способів його досягнення – у світ 
східних релігійно- філософських знань, серед яких буддизм зайняв 
центральне становище, у значній мірі сприявши виходу авангард-
ної музики за свої межі, за межі музичного матеріалу як основного 
об’єкта творчості, тобто за межі власне музичного у простір поза-
музичних смислів. В центрі інтересів К. Штокхаузена, Дж. Кейджа 
та інших композиторів виявилися такі речі, що були дуже далекі від 
пафосу індивідуального вираження і інтелектуальних «ігор» з еле-
ментами музичної мови. Ідеї порожності («пустотности» рос.), мно-
жинності речей, що неперервно змінюються, спонтанності та інту-
їтивної присутності в матеріальному світі і т.п., що склали підстави 
буддійської культури Сходу, медитативної практики та філософії 
дзен, сприймалися представниками «вістря прогресу» як художня 
метафора, що дозволяє «… здійснить аналіз індивідуальної творчої 
свідомості як музичного образу в його співвіднесеності з природою 
і всесвітом в цілому» [312, с. 26].

Саме із цим пов’язаний рух індивідуально- особистої свідомо-
сті лідерів авангардної музики у бік духовного буття людини, що  
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знаходиться за межами життєвої реальності і складає найвищі 
смисли музично- творчої діяльності, як то проголошено у відо-
мій концепції трьох історичних типів музики К. Штокгаузена 
(рання «музика вокальна» як «музика релігійна», що безпосеред-
ньо виходить від людини до Бога; «музика інструментальна» як 
«музика людська», що займає центральне положення в музичній 
історії останніх 300–400 років; і «музика електронна» («Музика 
правлячого Духу») як «музика космічна», яка долає рівень «зем-
ного» та «людського» та здійснює прорив у понадземний, косміч-
ний простір буття на сучасному етапі історичної еволюції; «ера 
космічної музики» («Зоряна Епоха» за К. Штокхаузеном є епохою 
активізації духовного рівня людини). Подібна налаштованість  
з кінця 1960-х років творчої свідомості апостола західного музич-
ного авангарду, який завжди стверджував, що «сучасна музика – це 
я», на досить далекі від раціонально- технологічних засад музич-
ної творчості теми і проблеми, вельми красномовно вказує на 
зміну світоглядних орієнтирів та інтенцій музичної творчості, 
яка знайшла свою художню реалізацію у відомій оперній гепта-
логії К. Штокгаузена «Світ», яка ілюструє процес виходу за межі 
власне композиторської творчості у простір життєтворчості (хоча б 
тому, що даний опус створювався композитором на протязі кількох 
десятиліть, складаючи значну частину його життєвого континууму 
і відтворюючи у звучній формі «розгортання у часі» особистісної 
авторської самосвідомості).

Порівняльна скромність виразних засобів «Світу», яку сам автор 
визначив як «літургію Буття», дивним чином співвідносна із камер-
ністю музичних опусів нововіденців, що видається неможливим 
завдяки образно- сюжетним та композиційним масштабом циклу. 
Але ж музична складова у даному випадку виявилася підпорядкова-
ною загальному «надмузичному» смислу, який намірився охопити 
композитор, розуміючи музику як «модель якоїсь всеосяжної «гло-
бальної» структури, в яку усе втягується…» [424, с. 86]. Таке розу-
міння породжувало відповідний підхід К. Штокгаузена до «масш-
табування» музичних смислів, що знайшло своє вираження у його 
авторській концепції «світової музики» (Weltmusik), яка, з одного 
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боку, по суті своїй, відповідає ідеї романтичного синтезу мистецтв, 
з другого – була спрямована в майбутнє, що оформилося сьогодні 
в феномен метамови (у термінології Р. Барта [40]) як універсальної 
музичної мови. К. Штокгаузен декларував створення нової універ-
сальної музичної («звукової» за його визначенням) мови, яка син-
тезує різні композиційні техніки і системи – ця ідея й зумовила 
звукову еклектику циклічної форми «Світу», що охоплює «мови 
музики» у повному історичному обсязі – від архаїки до ембієнту. 
На думку С. Савенко, К. Штокгаузен бачить в ідеї «світової музики» 
можливість подолати індивідуалістичну обмеженість європей-
ської музики і вийти у сферу «загальної» музичної мови, надособи-
стого і універсального [430]. При цьому він турбується й про суто 
технічний бік справи: техніка інтегрування готових елементів, за 
Штокгаузеном, не повинна бути колажною, потрібно встановити 
зв’язок чужих елементів, «симбіотичним» способом, подібно до  
біологічних процесів – тобто мова йде про органічну цілісність 
нової універсальної мови, що у певному сенсі визначає суть сучасної 
музичної метамови.

З формальної точки зору у деструктурізованому композицій-
ному цілому циклічної форми гепталогії (чому у вищій мірі сприяє 
«формульна техніка»), помноженому на «тотальну театралізацію» 
інструментально- оркестрового звукового простору, чітко про-
ступає стрижневий смисл авторської концепції К. Штокгаузена, 
що розкривається у символічному образі безперервного перебігу 
моментів буття, у семантиці музичного часу-простору, межі якого 
не визначаються тільки звучанням музичних інструментів і люд-
ських голосів. І тоді масштабність духовно- філософського змі-
сту опусу К. Штокгаузена – створення Світу у біблейському зна-
ченні, – набуває інших «укрупнених» значень, що виявляють теургічні 
смисли музичної творчості: розгортання у часі-просторі музики, 
музично- звукової реальності і є процесом безперервного ство-
рення Світу – загальнолюдського і індивідуально- особистісного, 
ідеального і життєво- реального, музичного і людського. Такий 
рівень смислової «зарядженості музичної форми» (у  терміноло-
гії А. Климовицького [208]) у певній мірі компенсує утопічність 



154

«Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен 
в сучасному музичному мистецтві

загального авторського задуму «Світу», що зумовлює певні трудно-
сті його сценічного втілення у повному масштабі (29 годин загаль-
ного звучання) та досить важкий для сприйняття музичний ряд  
у дусі авангардної музичної складності.

Криза серіалізму як стильової парадигми академічної музики, що 
сталась в 1960-х роках, як відомо призвела до переорієнтації коли-
шніх однодумців у різні напрямки, які відповідали їх персональному 
баченню майбутнього нової музики. Д. Житомирський і О. Леонтьєва 
характеризують цей процес наступним чином: «Плодами про-
світлення додекафонією виявились розвалини європейської тра-
диції, на яких виросли: містика містифікаторів (Штокгаузен), 
глузування заради глузування (Каґель), судоми «класового», вульгар-
носоціологічного підходу до художньої творчості взагалі (Л. Ноно,  
Г. Генце) …» [156, c. 29–30]. Наведена оцінка є досить категоричною 
у своєму декілька спрощеному ставленні до стильових метаморфоз 
авангардної музики на початку 1970-х років, оскільки вона зовсім 
ігнорує ті авторські ініціативи, що виникали в межах авангардної 
творчості та склали вагому тенденцію спрощення музичної мови як 
головної альтернативи серіалізму. Серед таких, безумовно, можна 
позначити творчі постаті Дж. Кейджа та М. Фелдмана, компози-
торський досвід яких розгортався по лінії мінімалізації музично- 
мовних засобів та виходу за межі раціонально- прагматичної 
парадигми музичної композиції у простір свободи авторського 
музичного вираження. Однак, це була інша площина мінімалізації, 
відмінна від мінімалізму класичного, але в конфронтації з авангар-
дом. На думку М. Фелдмана, ідея Дж. Кейджа, сформульована в його 
відомому вислові «все є музика», все більше і більше приводила 
його творчі наміри до соціального сенсу музики, менше за все у бік 
мистецтва: «Кейдж відмовився від мистецтва, щоб об’єднати його  
з суспільством» [611, с. 8].

Індетермінізм Дж. Кейджа можна розглядати в якості пер-
шого композиторського досвіду, який подолав інерцію авторства 
у авангардній музиці через протиставлення принципу компози-
ції принципа випадкових процесів, ідеї «зробленої речі» – ідею 
потоку- становлення музичної матерії. Витоком такого радикалізму 
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поглядів на сутність музичного мистецтва і композиторської твор-
чості зазвичай вважають захопленість американського компози-
тора культурою Сходу, яка, як відомо, відіграла важливу роль у роз-
ширенні меж академічної музики в середні ХХ століття. Основне 
значення для Дж. Кейджа мала філософія дзен-буддизму і фігура 
її відомого «теоретика», японського вченого Д. Судзукі, – автора 
численних праць з дзен-буддизму, які визначили світогляд компо-
зитора, специфічне розуміння музики і музичної творчості. Цим 
впливом, зокрема, пояснюється його парадоксальна відмова від 
авторської величі та риторики. Як відзначають його біографи, само-
вираження, настільки типове для Бетховена, наприклад, було йому 
огидно [500], але що таке музика, як не самовираження душі худож-
ника? Але Судзукі вчив, що «его, приймаючи те, що подобається,  
і відкидаючи все інше, закриває собі шлях до осягнення світу в його 
цілісності. Отже, потрібно зняти залежність від оціночних суджень, 
щоб осягнути повноту існування» [232, с. 76–77].

Ще більш важливою для Дж. Кейджа виявилася відмінність між 
розумінням подій і їх взаємозв’язку у західній і східній філосо-
фії: у європейській свідомості всі речі і явища з’єднані причинно- 
наслідковими зв’язками, на Сході замість цього людина ідентифі-
кує те, що відбувається тут і зараз. Відкриття цієї різниці зумовив 
особливий тип музичної процесуальності, що виявив себе в алеа-
ториці Дж. Кейджа. В його основі лежить ідея непередбачуваності, 
спонтанності, що інспірувала принцип відкритої форми з незакрі-
пленим текстом, а також особливий тип розвитку, основу якого 
склала ідея перманентного становлення, апелювання до звукової 
події, а не до каузальної драматургії європейського типу. У під-
сумку логіка алеаторичної композицїї цілком залежить від «тут», 
«тепер», «зараз» (на  противагу заданій композиційній схемі), їй 
притаманна принципова нелінійність і «відкритість» форми, що 
зумовлена перманентним рухом в умовах структурної розімкнен-
ності. Композитором був створений новий метод формоутворення, 
що вбирає в себе не тільки традиційний звуковисотний матеріал, 
але і не-музичні звуки – тишу, мовчання і візуальний ряд у вигляді 
музичної графіки. Як зазначає А. Ліпов, «кейджевскій принцип  
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варіативного повторення став найважливішою основою в музиці як 
новий принцип, в якому кожен елемент, нехай і невеликий, так само 
важливий, як і будь-який інший. І в цій новій області, по Кейджу, 
такі поняття, як «розвиток ідей» безглузді, тому що будь-який вид 
рішення або постанови будуть знищуватися випадковістю» [271].

Дж. Кейдж вважав, що відновлює первісний статус звуку, коли 
відмовляв музиці в праві на вираз емоцій і почуттів або ж ком-
позиційну «впорядкованість», та закономірним чином «усував» 
власну композиторську волю від процесу народження музичного 
сенсу (Концерт для препарованого фортепіано та камерного 
оркестру). Його методи вели до поступової відмови від «власного 
смаку в створенні своїх творів» [500, с. 39]. Ідея уникнення емоцій-
ної забарвленості музичного матеріалу і процесу так само навіяна 
східною (але вже індійською філософією), переконаною в тому, що 
мистецтво повинно «заспокоювати розум і тим самим знаходити 
сприйнятливість до божественних впливів». У своїй «Лекції про 
Ніщо» (1950) Дж. Кейдж відстоює таку музику, яка вміщує у себе все, 
що відбувається, і немає потреби обмежувати цей простір звуків, які 
утворюють музичні події «тут» і «зараз». Результатом цих шукань 
з’явилася відома п’єса 4’33, у якій композитор знайшов власний 
спосіб «дозволити звукам бути просто звуками, які не обтяженими 
ні уявою композитора, ні історією музики, яка викликає у слухачів 
умовний рефлекс, як у собаки Павлова» [там само, с. 119].

Глибокий філософський зміст даного опусу американського ком-
позитора підкреслював О. Михайлов у своїх лекціях «Про те, що  
в музиці» [528], визначаючи його як приклад «замовчаної музики», 
ідея якої, за спостереженням Є. Чигарьової, була надзвичайно акту-
альна для композиторської творчості останньої третини ХХ сто-
ліття: «Долається опусність музики, але не долається «те, що». Не 
можна створити нічого безглуздого і нецілого. Твір Кейджда «4’33» 
(не перформанс, а мовчання) черпає свою логіку – у своєму ж цілому, 
тимчасово- просторовому або просторово- часовому цілому» [там 
само, с. 318]. Природа мовчання в розумінні Кейджа стала ключовим 
поняттям, як у східній, так і в західній думці. Тому, застосувавши 
поняття мовчання в музиці, він спробував звільнити саме відчуття 
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мовчання від соціально- історичного контексту, де тиша з радикаль-
ної художньої новації ставала в результаті утилітарним інструмен-
том для композиційного використання.

Безумовно, творчість Дж. Кейджа можна розцінювати як виклик 
творчому індивідуалізму композиторів- авангардистів, що був 
спрямований на «продукування» нових засобів композиторського 
контролю над будь-якими випадковостями, можливими у світі 
музичного матеріалу та пафосу творіння музичної історії. Але цей 
виклик не був одиничним, у цьому ж руслі рухалися творчі пошуки 
американця М. Фелдмана, якого небезпідставно іноді вважають 
«ще більш мінімалістом, ніж самі мінімалісти» [581]. М. Фелдман 
відомий як автор так званої табличної нотації, у якій було окрес-
лено лише реєстровий і часовий діапазон, в межах якого виконавцю 
надавалася можливість вибору звуків. За висловом Дж. Кейджа, 
з яким М. Фелдмана пов’язували дуже тісні творчі й дружні  
стосунки, він «змінив відповідальність композитора» і замінив 
«роблення» («делание» рос.) – «прийняттям» [300, с. 72].

Творча індивідуальність М. Фелдмана формувалася в середовищі 
нью-йоркського абстрактного експресіонізму 1950–1960-х років, що 
істотно впливав на його уявлення про музику і метод її створення: 
його ранні партитури були в основному написані у графічній формі, 
як малюнки, які виконавці могли інтерпретувати на свій розсуд. 
Пізніше він звернувся до традиційного способу нотації, але знайома 
нотація, в даному випадку, навряд чи означала знайомий музичну 
мову. Згодом музичні композиції М. Фелдмана ставали все більш 
екстремальними, особливо у питаннях масштабу: кульмінацією став 
Другий струнний квартет (1983), який (якщо виконувати повний 
обсяг повторень, зазначених автором) триває шість годин без пере-
рви. Відомий факт, що знаменитий Квартет «Kronos», що спеціалізу-
ється на виконанні мінімалістської музики, кілька разів скорочував 
авторський варіант партитури і неодноразово виконував її в такому 
вигляді, але так і не здійснив студійний запис Квартету. М. Фелдман 
писав фортепіанні п’єси, які в технічному відношенні цілком доступні 
навіть початківцям піаністам і музикантам- аматорам: наприклад, 
Зміна 6 (1953) – імпровізаційна п’єса медитативного характеру,  
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в якій виконавець вільно чергує окремі звуки і співзвуччя, причому 
утримує клавіші до тих пір, поки звуки зовсім не зникнуть. «Така 
ідея заворожує слухачів, даючи їм новий слуховий досвід і розши-
рюючи їх уявлення про музичний авангард», – відзначають музичні 
критики [581]. Згадані опуси М. Фелдмана дійсно радикальні в плані 
свого гранично простого звукового образу, в якомусь сенсі до них 
можна було б застосувати поняття «простої» музики за аналогією 
з «новою простотою», з огляду на їх опозиційне протиставлення 
авангарду. Достатньо поглянути на нотний текст Другого квартету 
чи інших творів композитора щоб зрозуміти ступінь мінімалізації 
музичної мови, що була здійснена М. Фелдманом – навіть нотний 
текст та звучання музичних композицій класиків американського 
мінімалізму у порівнянні з нею здається «максимальною», склад-
ною та «громіздкою»). Однак, їх простота мала зовсім іншу природу, 
її основним змістом було звільнення музичної мови від конструк-
тивної складності, що відкриває шлях до сприйняття виразного 
потенціалу її окремих елементів в «чистому вигляді» (звуку, тембру, 
ритму, темпу і т. п.).

Музику таких авторів як П. Булез чи К. Штокгаузен М. Фелдман 
розглядав з точки зору примату «технічної машинерії», яка для 
багатьох композиторів перетворилася у «священний ритуал, що 
обумовлено «міфологічним статусом» музичної традиції, що йде 
від Баха і Бетховена» [581]. При цьому кожен етап його творчої біо-
графії був ініційований єдиним і основним питанням, яким зада-
вався композитор – питанням ясності музичного сенсу і «поверхні 
музики» («чутності» за М. Фелдманом [там само]). Він вважав, що 
поверхня в музиці існує, якщо композитор конструює музику з часу: 
«ідея швидше в тому, щоб дозволити часу бути, а не сприймати його 
як композиційний елемент. Ні, навіть конструювати з часу не варто. 
Потрібно просто залишити час в спокої [581]. Час в музиці цікавив 
композитора як образ, як предмет пошуків (за М. Прустом): «Мені 
цікаво, як час існує до того, як ми накладемо на нього свої лапи – 
вкладемо в нього нашу свідомість, нашу уяву… Моя одержимість 
поверхнею – це сюжет моєї музики. У цьому сенсі мої композиції 
зовсім і не «композиції» насправді. Їх можна назвати часовими 
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полотнами, які я так чи інакше грунтую загальним тоном музики. 
Я зрозумів, що чим більше складаєш музику, тим більше пере-
шкоджаєш Часу стати непотривоженою метафорою, що контролює 
музику» [там само]. Як стає ясно з наведених цитат, особисті творчі 
інтереси М. Фелдмана долали межі прагматичного індивідуалізму 
дармштадського музичного співтовариства та сягали меж глибин-
ного сенсу природи музичного вираження, що існує поза межами 
композиторської волі, спрямованої на композицію як логічне упо-
рядкування одиниць музичної мови, тим самим «підриваючи» віру 
в авторитет «всемогутньої» фігури композитора.

Його сентенції щодо у авторства дуже близькі світоглядним 
позиціям таких представників «нової простоти» як Дж. Тавенер,  
В. Мартинов, В. Сильвестров, А. Пярт, Г. Пелецис, адже амери-
канський композитор заперечував традиційне розуміння компо-
зитора як «центрального елементу» історії музичного мистецтва  
і музики як автономного від людини феномену буття. «Створювати 
щось значить це обмежувати, – пише він, – … Мені здається, що, 
незважаючи на всі наші зусилля розтоптати її, музика вже втекла  
з в’язниці – вирвалася. Є стара приказка: «Людина будує плани, Бог 
сміється». Композитор будує плани, музика сміється. Якщо я і хочу 
щось показати своєю музикою, то лише те, що «природа і людська 
природа єдині». На відміну від Штокхгаузена, я не відчуваю себе 
обраним «посередником» між ними. Штокгаузен вірить в Гегеля,  
я вірю в Бога. Простіше нікуди» [581, с. 192]. У наведеному вислов-
люванні відчувається досить іронічне ставлення американського 
композитора до лідерів західноєвропейського музичного авангарду, 
що було викликане його переконанням у безвихідності того шляху, 
який вони обрали для себе і який є згубним для музики як такої, бо 
фундаментом його є творчий егоїзм композитора, який так напо-
легливо намагався подолати Дж. Кейдж. І саме ця лінія подолання, 
в кінцевому рахунку, визначила концепцію американського мініма-
лізму, який посів статус нової стильової парадигми в 1970-і роки. 
Запитуючи себе «чи вніс я ясність?» (повторюючи питання, з яким 
до себе звертався С. К’єркегор в останні роки життя), М. Фелдман 
відповідає на нього у формі питань: «а чи дійсно ми любимо  
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Музику, а не системи, ритуали, символи – мирську, жадібну гімна-
стику, якої ми її підмінили? а віддали ми все – або були абсолютно 
віддані нашій власній унікальності?» [там само]. Зрозуміло, що ці 
питання не входили в сферу інтересів композиторів- авангардистів, 
але, як показала епоха 1970-х, вони були не безпідставні і склали 
вихідну смислову точку творчих шукань академічного музичного 
співтовариства і представників «нової простоти» зокрема.

Таким чином, стильовий простір авангардної музики як скла-
дова того музичного середовища, в якому формувалася ідея «нової 
простоти», являв собою досить неоднорідне явище, і ця обставина 
мала безпосередній вплив на процес «визрівання» естетичних ідеа-
лів і стильових підстав нової тенденції композиторської творчості. 
В даному випадку мова йде про ті інноваційні ідеї, що мали місце 
у творчості представників авангардної музики і були обумовлені 
композиторським досвідом освоєння духовного сенсу музичного 
мистецтва і створення композиційних способів його музичного 
втілення – чи то були концепція музичної історії та симбіотична 
музика К. Штокхаузена, алеаторика Дж. Кейджа або нетрадиційний 
мінімалізм М. Фелдмана. Достатньо тільки пригадати ім’я компо-
зитора і піаніста О. Рабіновича- Бараковського, автора музично- 
антропологічної теорії «Третьої практики», що спрямована на 
досягнення духовної гармонії та цілісності людини, чи медитатив-
ний часовий вимір музичних композицій композиторів «нової про-
стоти» та притаманний їм принцип мінімалізації звукового об’єму 
музичного висловлювання, щоб відчути спорідненість творчих 
пошуків представників «складної» і «простої» музики.

3.3. «Нова простота»  
в контексті мінімалістської стильової парадигми

Що стосується американського мінімалізму, поява якого на стильо-
вому ландшафті музичного мистецтва у другій половині ХХ століття 
була безпосередньо ініційована ідеями Дж. Кейджа та М. Фелдмана, 
то він є найбільш близьким до музично- технологічних засад «нової 



161

Розділ 3. «Нова простота» як стильова концепція музичної творчості  
в контексті композиторських ідей ХХ століття 

простоти» у плані музично- технологічних засобів, адже репети-
тивна техніка склала фундамент індивідуально- композиторських 
технік представників даної стильової тенденції: майже усі дослід-
ники вказують на репетитивність як базову композиційну тех-
ніку В. Мартинова, Г. Пелециса, О. Рабіновича- Бараковського,  
у опосередкованому вигляді – у Дж. Тавенера, Х. Гурецького,  
В. Сильвестрова, А. Пярта, Д. Ленга та ін. (питанням індивідуально- 
авторських інтерпретацій репетитивності у творчості композито-
рів «нової простоти», наприклад, присвячені праці П. Поспєлова 
та В. Грачова [114; 117; 398]). Слід зазначити, що мінімалізм роз-
глядається деякими сучасними дослідниками у якості провід-
ного тренду саме європейської культури, для якої набули осо-
бливої актуальності у зв’язку з глобалізаційними процесами такі 
його властивості як простота, тиша (спокій) і прийняття супере-
чливості та випадковості життя, що були ініційовані постулатами  
філософії Сходу [518].

Є. Чигарьова пов’язує появу мінімалізму з інтеграційними про-
цесами в музичному мистецтві останньої третини ХХ століття, 
що сприяло народженню нових музичних стилів: «З 1970-х років  
в музичній культурі почала активно проявлятися тенденція інте-
грації музичних стилів і жанрів різних «пластів» музики (за концеп-
цією В. Конен), що призвело до народження нових «змішаних» сти-
лів та жанрів музики. Еволюція музичного мистецтва призвела до 
вичерпаності його художніх засобів, що дійшла до межі складності – 
і постала необхідність його (музичного мистецтва) оновлення або 
спроби «почати спочатку» (нова простота, неоромантизм, мініма-
лізм» [528, с. 307].

Музикознавці, відзначаючи «дифузний» характер мінімалізму, 
вказують на його різні стильові витоки, що пов’язані з мовним «роз-
шаруванням» музичного мистецтва у його кризовий період сере-
дини ХХ століття: «Виникнувши в переламну епоху 1960-х років,  
мінімалізм «з дитинства» відрізнявся дивовижною органічністю – 
при тому, що йому доводилося постійно балансувати на межі двох 
типів мислення: авангардного, що проявилося в безкомпроміс-
ному радикалізмі та стилістичній чистоті, що була інспірована  
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художнім Minimal art; і поставангардного, що відродив культ про-
стоти (лад, мелодія, ясна ритмічна пульсація), біля витоків якого 
і стояла репетитивна техніка. Багато особливостей мінімалізму 
дозволяють розглянути його в контексті постмодерністської есте-
тики», – зауважує А. Кром [239, с.  19]. У широкому стильовому 
вимірі творчість американських композиторів- мінімалістів об’єд-
нала провідні стильові принципи експериментального академічного 
мистецтва авангарду і неакадемічної сфери музичного мистецтва 
(джаз, рок).

Мінімалісти, які принципово ухилялися від університетської 
кар’єри «серйозних» композиторів, успішно поєднували у своїй 
творчості досить різні явища музичного мистецтва, що раніше не 
поєднувалися з такою легкістю – Схід і Захід як світоглядні моделі 
та способи мислення і пізнання оточуючого світу, «високий» та 
«низький» стилі музичного мистецтва, що відтворювалися у наслі-
дуванні духу експериментаторства, притаманному академічному 
авангарду у поєднанні з простотою звукового вигляду музичного 
опусу, архаїчні типи музично- творчої практики (імпровізаційність) і 
сучасні їх інтерпретації у джазовій та рок музиці. Єдність музичного 
(часового) і візуального (просторового) начал інспірувало форму-
вання великого поля музичної творчості, на якому виростали різно-
манітні поліжанрові експерименти, пов’язані з синтезом мистецтв: 
хепенінги, перформанси, інсталяції Л. М. Янга і Т. Райлі, інстру-
ментальний театр, електронні та мультимедійні проекти С. Райха 
і Ф. Гласса. Однак така жанрово- стильова поліструктурність міні-
малізму не заважає визначенню його типологічних стильових рис, 
що об’єднують досить різні індивідуально- композиторські підходи 
до музичної творчості. Так, музикознавці виокремлюють: камерно- 
інструментальну жанрову сферу, що склала пріоритети творчих 
інтересів композиторів- мінімалістів (але яка зазнала значних тран-
сформацій у бік збільшення виконавського складу у добу постміні-
малізму, яку дослідники визначають вже з 1970-х років і пов’язують 
з процесом комерціалізації даного напряму композиторської прак-
тики [239; 398; 183]); окремий елемент музичної мови є тотожний 
цілому музичної композиції; межі початку і кінця етапів розгор-
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тання музичної форми умовні; форма адекватна часу, в якому існує 
(онтологічний і психологічний час в мінімалізмі прирівняні один 
до одного, що відповідає вченню дзен про «пустотність» і є сенсом 
музики); репетитивна техніка музичної композиції, в основі якої 
лежить варіантний принцип розвитку вихідного музичного тема-
тизму (патерну); «процес доповнення» (additive process), заснований 
на розширенні патернів, додаванні до них нових елементів, нових 
голосів, зміни масштабу і метроритмічної регулярності («поступо-
вий процес» – одне з основних досягнень репетитивного методу, що 
відрізняє його від європейської традиції музичної процесуальності 
на основі тотожності психічних процесів людини («руху емоцій») – 
мінімалістична процессуальність не має нічого спільного з євро-
пейським «розвитком» і його лінійною логікою і замінює формулу 
«від-через-до» на «завжди в».

П. Поспєлов відзначає безліч мов витоків репетитивної техніки, 
що склали вихідний матеріал для формування її індивідуально- 
композиторських версій: статична форма та інші структурні прин-
ципи східної, а саме балінезійської, яванської, африканської, індій-
ської, корейської, японської традиційної та народної музики (але 
тільки самі принципи, а не саму музичну мову); поліфонія строгого 
стилю, і сама ідея жорсткої детермінованості тканини у серіалізі; ідея 
«єдиного в різному» (принцип композиторського методу А. Веберна 
«Dasselbe immer andere – «Те ж саме завжди інше»); довіль-
ність багатьох компонентів в алеаториці західних авангардистів 
і Дж. Кейджа; американська експериментальна музика, перш за 
все Дж. Кейдж і композитори його кола (за  П. Поспеловим [398]. 
При цьому для американських мінімалістів у рівній мірі є неприй-
нятними як методи серіалізму, так і алеаторики, що відторгаються 
ними в ту зону композиторського мислення, де «… хаос панує 
над ясністю процесів, де ускладнена комунікація між структурою  
і сприйняттям» [599, с. 69].

Примітно, що у своєму розумінні музичного твору, такий пред-
ставник класичного мінімалізму як С. Райх підкреслює особливу 
важливість його здатності викликати у слухача емоційний відгук, 
бути почутим і викликати особистісне прийняття, що відрізняє  
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його авторську позицію від «байдужості» композиторів- 
авангардистів по відношенню до проблеми слухацького сприйняття: 
«Я вважаю абсурдним писати про деталі емоційних властивостей. 
Якщо музика викликає відгук у душі слухача, тоді викличуть інте-
рес і її технічні закономірності … якщо ж твір залишає байдужим, 
навряд чи виникне бажання «копатися» у техніці» [144, c. 200]. У мір-
куваннях С. Райха простежується розуміння репетитивної музики 
як виключно звукової матерії, позбавленої будь-яких проявів вну-
трішнього змісту і пов’язаної з ним драматургії. Мінімалістська 
творчість повною мірою відповідала вимогам «прозорості», що 
висувалася до сучасного мистецтва деякими представниками пост-
модерністської філософії мистецтва: текст художнього твору має 
бути «прозорим» у своїх значеннях: «Прозорість сьогодні – вища, 
найрозвиненіша цінність в мистецтві і в критиці, що розкріпа-
чує. Прозорість означає – випробувати світло самої речі, таким, 
яким воно є», – заявляла американська письменниця С. Зонтаг  
[168, c. 145]. Подібні міркування відображали ідею іншого розу-
міння змісту і сенсу художнього тексту, і піднімали питання про 
переосмислення традиційного розуміння сутності інтерпретації, 
що відображено у думці С. Зонтаг про «вигнання» змісту з тек-
сту у звичайному сенсі – «де немає змісту, там нічого тлумачити»  
[там само, 143]. Власне, «світло», про яке говорить С. Зонтаг, можна 
розцінювати як ту вихідну ідею, що визначила мінімалістську 
(в порівнянні з традицією) концепцію музики, зверненої до її міні-
мального змісту, про який говорить П. Поспєлов: «Мінімалізм скон-
центрував увагу на звуці в його цілісності; на звуці, що має зовсім 
іншу природу, ніж культура звучань Старого Світу … Значимість 
звуку виростає саме тому, що він існує окремо від функціональних 
завдань, не є будівельним елементом в логічній структурі … у міні-
малізмі виключені такі поняття, як драматургія, розвиток, кульмі-
нація, контраст. Тому кожен елемент, будучи самодостатнім, висту-
пає у представництві усієї музичної форми відразу, а не грає роль 
синтаксичної одиниці. Виникає «не-твір»: адже елементи, які не 
підпорядковані зв’язкам, не можуть утворити систему і протиста-
вити себе елементам випадковим, що знаходяться в навколишньому 
середовищі» [398].
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Саме тому П. Поспєлов наполягає на розрізненні змістовного 
наповнення понять «мінімалізм» і «репетитивна техніка», що відо-
бражає в першому випадку філософську концепцію музичної твор-
чості, що склалася під впливом культури Сходу і вчення дзен-буд-
дизму, у другому – технологію музичної композиції як способу 
звукової реалізації цієї концепції. «Не всяка репетитивна музика, – 
пише він, – спирається на концепцію мінімалізму. Хоча, разом з тим, 
репетитивна техніка дійсно народилася з мінімального мислення,  
і «класичні», еталонні зразки репетитивного методу – твори, пов’я-
зані з концепцією мінімалізму» [там само]. Тобто репетитивну тех-
ніку треба розуміти як один із способів втілення мінімалістичної 
концепції музичного мистецтва в музиці, але вона може існувати 
також незалежно від неї, маючи іншу естетичну підставу. Це заува-
ження є надзвичайно важливим для оцінки репетитивних опусів 
композиторів- репрезентантів «нової простоти», які не тотожні  
у філософсько- естетичному аспекті мінімалізму і являють собою 
дещо інший сенс «мінімального змісту» музики (відмінний від буд-
дистського витоку і більш співвідносний з етичними і естетичними 
цінностями християнської культури).

Можливо, для мінімалістів «зняття» проблеми інтерпретації 
було принципово важливим саме тому, що вони прагнули до біль-
шого, ніж створення музичного твору, і навіть до більш грандіоз-
ного, ніж творчість у сфері мистецтва. Вони спрямовувалися за 
його межі, до області трансцендентного, послідовно вибудовуючи 
атмосферу екстатичного релігійного ритуалу, який відкривав розум 
нового сприйняття, що в повній мірі відповідало установці на інтер-
претативний досвід згаданої вище С. Зонтаг, яка вважала, що «ми 
повинні навчитися бачити більше, чути більше, відчувати більше. 
Наше завдання полягає не в тому, щоб проявити максимальну кіль-
кість змісту в художньому творі, а ще менше в тому, щоб вичавити  
з твору більше змісту, ніж там вже є» [168, с. 147]. Але ж у мінімалізмі 
перш за все знайшли свого художнього виразу й ті образно- смислові 
сфери музичного мистецтва, що «перекривали» у своїх значен-
нях людський вимір музичного смислу і були спрямовані на осяг-
нення за допомогою музики духовних підстав буття, про що чудово  
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сказав П. Хамель: « …немає ні мети, ні чіткої форми, ні початку, 
ні кінця: кипіння і бурління потоку життя, що вічно біжить. 
Звідси і вплив, який чиниться на слухача: вона не втомлює і може 
тривати вічно, так як пересититися життям не можна. У ній  
проявляється не час як таке, а певні стани життя, що проектуються 
на фон вічності … Вслухаючись в неї, не вболіваєш нічого певного, 
нічого збагненного і все ж відчуваєш в собі саму інтенсивність 
життя. Стежачи за зміною тонів, слухаєш фактично самого себе …»  
[585, c. 155]. Саме цей досвід американських мінімалістів має сенс 
вважати основним в контексті питання про запозичення стильових 
принципів мінімалізму «новою простотою», оскільки він відчиняв 
нові можливості музичного мистецтва у осягненні того надособи-
стісного смислу, що існує поза межами композиторського конструю-
вання музичних структур, і вказував на можливий шлях до нового 
типу музичного висловлення, що позбавлене печатки «авторського 
Его», але при цьому не втрачає свого сенсу, а лише нарощує його. 
Відповідно до цього, стає цілком зрозумілою універсалізація репе-
титивної техніки в індивідуально- композиторських стилях «нової 
простоти» як способу організації музичного матеріалу, що адек-
ватно відтворював «мінімальний зміст» музики.

Думка про «розчинення» композитора як автора музики в ній 
самій як автономній від людини субстанції (у «потоці» в терміноло-
гії В. Мартинова), що займала і Дж. Кейджа, і М. Фелдмана, і амери-
канських мінімалістів, хвилювала і тих композиторів, які покинули 
ряди радянського музичного авангарду і намагалися дослідити нові 
можливості музичного вираження, звернувшись до тих же джерел, 
що і західні музиканти, але з поправкою на «свою» європейську куль-
турну традицію. Рок-музика, фольклор та релігійно- філософські 
вчення Сходу у свій час опинилися у полі зору радянських компо-
зиторів (В. Мартинов та ін.), але до них ще додалися такі пласти 
докомпозиторської музики як давньоруський спів (В. Мартинов)  
і григоріаніка (А. Пярт), а також європейська класико- романтична 
музика, яка у вигляді типових музичних лексем, «очищених» від 
конкретики індивідуально- авторської стилістики, мислилася 
таким же анонімним потоком (В. Сильвестров, О. Рабінович- 
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Бараковський, Г. Пелецис, В. Мартинов, І. Соколов). У цьому ж нап - 
рямі розвивалися творчі пошуки Дж. Тавенера, Х. Гурецького,  
з молодшого покоління західних композиторів – Д. Ленга.  
Застосовуючи поняття потоку в якості метафори старої, давно 
втраченої докомпозиторської, надавторської (анонімної) 
музики, В. Мартинов відзначав, що «раніше звуковий потік існував 
крім людини і поза людиною, і людина повинна була увійти в цей 
потік, вписатися в нього, злитися з ним, щоб складати з ним єдине 
ціле. Для людей великих культур давнини цей звуковий потік був 
потік космічної енергії, для християн I тисячоліття цей звуковий потік 
був потоком Божественної благодаті» [305, с.  174]. З іншого боку, 
мінімалізм усвідомлювався композиторами не тільки як актуальна 
сучасність музичного мистецтва, а й як композиційна ідея музики  
в цілому, що актуалізується в різні періоди історії музичної культури 
відповідно до естетичних концепцій професійної музичного твор-
чості. На це вказує представник молодшого покоління «східного 
мінімалізму» (у  термінології П. Поспєлова) А. Батагов: «Я говорю 
слово «мінімалізм», тому що саме композиційні принципи цього 
стилю настільки, мабуть, природні для будь-якого періоду музич-
ної історії, що вони проявляються в різні епохи – через Перотіна, 
Гійома де Машо, Перселла, Шуберта, Гласса… Уявіть собі дерево: 
восени і взимку воно стоїть без листя, а навесні знову зеленіє.  
З цим приблизно так само» [85]. Цікаво пояснює інтерес до міні-
малізму радянських і пострадянських композиторів С. Невський, 
вказуючи на той факт, що під мінімалізмом в Росії розуміли вза-
галі будь-яку консонантну музику: «в Росії мінімалізм – це така 
зона приємного проведення часу на контрасті з дуже неприєм-
ною реальністю. І це значить, що у мінімалізму зараз буде новий 
зліт. Чим похмурішим буде життя навколо, чим більш безсилими 
будуть себе відчувати люди, тим більше буде мінімалізму» [339]. 
А В. Сильвестров вказує на різні смисли, що можуть бути закладе-
ними у поняття мінімалізму: «Є мінімалізм репетитивний. Є духов-
ний – це, припустимо, Веберн, особливо пізній. Коли мало звуків, 
простору. А можливий і композиторський мінімалізм. Він зараз 
дуже є потрібним» [73].
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Проте прихильність «нової простоти» естетиці мінімалізму  
в більшій мірі пояснюється закладеною у ній ідеєю свободи музики 
від «тиску» композиторської індивідуальності, що знайшло вира-
ження у відомій теорії кінця часу композиторів В. Мартинова. 
Суттєвим тут стає саме практично- методологічний аспект, що 
пояснює композиційний метод як автора даної концепції сучас-
ного музичного мистецтва, так і більшості композиторів, чия 
творчість рухалася у напрямі «нової простоти». «… Цілком зрозу-
міло, – пише В. Мартинов, – що музика класичного мінімалізму, – 
це «магічна» музика в повному розумінні цього слова. У ній немає 
нічого «артистичного», тобто нічого, що пов’язане з поняттями 
переживання і вираження. Вона є те, що вона є в даний конкрет-
ний момент, і нічого більше. А це означає, що композиції класичного 
мінімалізму не є творами мистецтва, в яких нотний текст вислов-
лює реальність, але ритуальними дійствами, що використовують 
нотний текст як вихідний пункт для занурення в реальність. Музика 
стає ритуалом, причому не ритуалом будь-якої релігії або будь-якої 
духовної практики, але ритуалом самого процесу музикування …» 
[304, с. 64].

Ця думка В. Мартинова не втратила актуальності і для наступ-
ного, вже пострадянського покоління композиторів, які представ-
ляють сучасний постмінімалізм (А. Батагов, П. Карманов, О. Айгі 
та ін.). В їх творчості ідея музики як ритуалу втілювалася дуже 
по-різному – від класичної моделі американського мінімалізму 
(А. Батагов, П. Карманов,) до імпровізаційних форм на стику 
мінімалізму та різних неакадемічних музичних стилів (О. Айгі). 
Індивідуальне розуміння «концептуальної зумовленості творчого 
процесу» та «мистецтва як просторово- часового досвіду освоєння 
буттєвості» [445, с. 41] породжувало авторські версії мінімалистської 
естетики, які іноді набували досить радикального вигляду не-автор-
ської музики, як наприклад Prayers and Dance (2001) А. Батагова – 
музична композиція, яка, по суті, являє собою записану композито-
ром ритуальну музику в буддистських монастирях Непалу.

Поняття ритуалу, яким користується в даному 
випадку В. Мартинов, зумовлено тією загальною класифіка-
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цією музичного мистецтва, яку він пропонує на основі двох типів  
соціальної свідомості та породжених ними методів культурної 
практики людини (інженерний і бріколаж у структуралистській тео-
рії К. Леві- Стросса [257]), під якими розумівся метод збирання куль-
турних об’єктів з існуючих деталей і елементів. Так, В. Мартинов 
визначає існування двох типів музики – «музики ритуалу» 
(«магічна музика») і «музики композиторів» («артистична музика»)  
[304; 305]. Методом першої є бриколаж, тобто створення тексту 
шляхом рекомбінації існуючих фраз і паттернів, а методом дру-
гої – те, що він називає революцією, тобто свідоме порушення 
композитором усталених правил, форм і норм. У першому методі 
(ритуалі) поняття композитора не існує, оскільки проявитися у цій 
якості він може, лише володіючи автономної волею. Революційний 
метод як спростування існуючих правил, на думку В. Мартинова, 
вже є вичерпаним, адже скільки б не існувало в музиці готових 
форм, вони рано чи пізно закінчуються, а слідом згасає і револю-
ційний потенціал. Таке поточне положення справ в музиці, адже  
в ній нічого більше спростовувати. До речі, про це говорять сьогодні 
і опоненти В. Мартинова у особі тих композиторів, творчість яких 
розвивається у руслі «культу складності» (за Б. Філановським, який 
стверджує, що метою його творчості є спростування й руйнування 
існуючих конвенцій музичного сприйняття [339]). Принцип бри-
колажу виявляє певну смислову співзвучність одному з основних 
понять постмодерністської естетики – «деконструкції» (як  спо-
руда, осмислення), що у концепції Ж. Дерріда вказує на змішання- 
зміщення мов, жанрів, стилів, руйнування кордонів між ними,  
а також на інтерес до маргінального, локального, периферійного 
[139].

Таким чином, «магічно- ритуальна» природа мінімалізму, що  
є такою привабливою для композиторів, які усвідомили кризовий 
стан музичного мистецтва на початку 1970-років, зумовила увагу до 
його первино- жанрових форм в їх творчості як таких, що актуалі-
зують надособистісний, не-авторський сенс музичного вираження. 
З цього приводу М. Катунян зауважує: «Структура ряду лежить  
в основі одного з провідних принципів композиції Мартинова, а саме 
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принципу репетитивності. У багатьох його творах можна бачити 
повний збіг техніки письма з антропологічним законом тотожності. 
З одного боку, ряд приймає різноманітні форми репетитивності- 
повторення, варіювання, комбінаторики як простих елементів 
форми, так і великих побудов. З іншого боку, він базується на прин-
ципі тотожності, що прийшов з архаїчного фольклору. Саме на 
архаїчний фольклор вказує композитор, коли говорить про коріння 
мінімалізму і репетитивної техніки» [197, с. 75]. В такому контексті 
музикознавиця розглядає композиційний принцип опозиції (біна-
рикі) у авторському стилі В. Мартинова, який вона співвідносить  
з структурою агону як давнього поетичного принципу, а також від-
творення архетипу кола (хороводу, циклу), покладеного в основу 
формоутворення музичних опусів композитора.

3.4. «Нова простота»  
в контексті неостильової парадигми ХХ століття

По лінії актуалізації архаїчно- фольклорного пласта музичного 
мистецтва «нова простота» перетинається з неокласицизмом як 
тією стильовою парадигмою музичного мистецтва ХХ століття, що 
заявила про «діалог культур» у якості методу музичної творчості 
[438, с. 111], заснованого на «грі сприйняття» [там само, с. 109], що  
й визначає музикознавче розуміння цього магістрального стилю 
академічної музики ХХ століття як «гру зі стильовими моделями» 
[423].

Зрозуміло, що з від неокласицизму «нова простота» наслідує 
ретроспективний принцип композиторського діалогу з минулими 
епохами музичного мистецтва, сутність якого О. Самойленко 
визначає як «споминаюча («вспоминающая» рос.) гра», що є необ-
меженою у своїй предметній основі, так як вона використовує не 
тільки «структурно- семантичні реалії музики періоду європей-
ського класицизму, але будь-якого історичного періоду – від самого 
віддаленого до найближчого» [438, с. 109]. Звертаючись до історич-
ної пам’яті музики, неокласицизм стверджує ідею нездоланності 
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дистанції між минулим і сьогоденням музичної історії, між авто-
ром і тим музичним матеріалом, з яким він працює, чим і зумовлю-
ється намір композитора відтворення його в іншій часовій реаль-
ності за допомогою прийому стилізації. Це зумовлює правомірність 
застосування С. Шипом поняття «художньої дистанції», за допо-
могою якого він пояснює суть стилізації в неокласицизмі і неоро-
мантизмі [558, с. 91]. Художня дистанція у розумінні С. Шипа – це 
«чуттєве або чуттєво- логічне представлення відомих композитору 
музично- стильових явищ як зовнішніх по відношенню до його влас-
ного художнього світосприйняття і мислення» [там само]. Почуття 
«художньої дистанції», що набуло особливої актуальності для 
індивідуально- творчої свідомості композиторів останньої третини 
ХХ століття та визначило стилізацію як специфічний спосіб його 
музичної реалізації, розвивалося, на думку С. Шипа, у загальному 
контексті ретроспективної стильової спрямованості в зарубіжній 
і радянській музиці, що спочатку виникла як безпосередня (багато 
в чому неусвідомлено експериментальна) реакція на авангардизм  
в його крайніх, ексцентричних проявах, а потім переросла у само-
стійний напрям» [там само, с. 104].

На думку В. Варунц, «у стилізації сам факт «запозичення при-
йому» – першооснова в формоутворенні,… в неокласицизмі той 
же принцип – першопричина, привід для створення неокласич-
ного опусу» [75, с.  11]. Таким чином, стилізація і неокласицизм – 
явища одного роду з тим лише найважливішим застереженням, що 
в першому випадку в більшій мірі акцентується намір наслідування  
«стильової моделі», а в другому – навмисність його втілення.

«Намір», «першопричина» відтворення минулого за допомогою 
«споминаючої гри» з вторинним, запозиченим музичним мате-
ріалом, споріднює неокласицизм з іншим неостилем музичного 
мистецтва, неоромантизмом, що склав магістральний вектор роз-
витку європейської композиторської творчості з останньої третини  
ХХ століття. Неоромантизм як «ретроспективна стильова манера» 
(за  визначенням С. Шипа [558, с.  86]), що відображала процес 
«наведення мостів» між класичними стилями в музиці 1970-років  
[142, с.  12], свого часу виступив синонімом «нової простоти»  
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у зв’язку з його лірико- сповідальною естетикою, декларацією лірич-
ного модусу музичного висловлювання, що відтворювали художні 
ідеали музичного мистецтва доби європейського романтизму (цим 
і були обумовлені визначення «нової простоти» як «нового роман-
тизму», «нового суб’єктивізму», «нової щирості» і т.п., а також факт 
частого ототожнення даної стильової тенденції з неоромантизмом  
в музикознавчих дослідженнях [138; 142; 152 та ін.]). До того ж, їх 
зближує відсутність будь-якої чіткої декларації основоположних 
ідей та принципів, що складали стильові засади даних музичних 
напрямів та кількісного фактору, що вказував би на тих композито-
рів, що працювали виключно в стилі «неоромантизму» чи «нової про-
стоти». Згідно до точки зору Є. Чигарьової, «…слід розділяти неоро-
мантизм у вузькому сенсі слова, що має певну естетичну платформу, 
коли можна говорити про напрямок, і неоромантизм в широкому 
сенсі слова, коли мова йде про прояв романтичного типу музичного 
мислення, що може виявитися в складній взаємодії з різними сти-
льовими тенденціями. Треба сказати, що у нашій вітчизняній музиці 
переважає другий тип…» [527, с. 79]. Деякі музикознавці визнача-
ють неоромантизм як «розумовий настрій» («умонастроение» рос.) 
[138, с.  14]), що мав місце в композиторській творчості останньої 
третини ХХ століття та не втратив своєї актуальності у сучасному 
музичному мистецтві. І. Коханик пов’язує дане поняття з явищем 
романтики як типу світосприйняття, що може поширюватись як на 
творчість окремого композитора, так і на певний період розвитку 
національної композиторської школи [233]. О. Марценківська ста-
вить питання про феномен панромантизму, під яким розуміє не 
напрямок або течію музичного мистецтва, а певний метод худож-
нього моделювання дійсності [307, с. 135]. Неоромантичні тенден-
ції мали і мають місце у творчості майже усіх класиків радянського\
пострадянського музичного простору і багатьох представників 
молодого покоління композиторів. Не буде перебільшенням пояс-
нити цей факт тим, що романтичне світовідчуття є глибоко влас-
тивим людській природі взагалі та художній свідомості в цілому, 
««романтичне» – це постійна, невідторгнена грань свідомості 
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людей взагалі і сутнісна якість творчого мислення особливо», – від-
значає Є. Шевляков [546, с. 11].

З неоромантизмом пов’язана тенденція ліризації музичного 
мистецтва ХХ століття, що набула особливого значення для епохи 
індивідуальних композиторських стилів і була зумовлена так зва-
ною «постмодерністською чутливістю» – специфічним типом сві-
товідчуття, в основі якого лежить криза віри в усі колишні цінності 
(прогрес, торжество розуму, безмежність людських можливостей). 
Людина «у стані постмодерну» (за Ж. Ф. Ліотаром [270]) не вірить 
у великі «пояснювальні» системи (метанарративи), що організують 
суспільство – релігію, мистецтво, науку, історію та ін., і будує свій 
діалог з реальністю на основі іронії, гри, алегорії, цитати. І. Ільїн  
з цього приводу вказує на пряму залежність постмодерної куль-
тури від її онтологічного фундаменту: «Проблема формування 
постмодернізму і його функціонування в системі сучасної західної 
культури тісно переплітається зі сферою, що є глобальною за своїм 
масштабом, оскільки вона стосується питань не стільки світогляду, 
скільки світовідчуття, тобто тієї області, де на перший план вихо-
дить не раціоналізована, логічно оформлена філософська рефлексія, 
а глибоко емоційна, внутрішньо відчута реакція сучасної людини на 
навколишній світ» [173, с. 207].

Зазвичай під постмодерністською чутливістю розуміють  
два роду явищ. Перше з них пов’язане з відчуттям світу як хаосу, 
в якому відсутні будь-які критерії ціннісної і смислової орієнтації, 
відповідно, будь-яка спроба сконструювати раціонально- логічну 
«модель» такого світу представляється безглуздою, що призводить 
до відчуття «епістемологічної невпевненості», яка в теорії постмо-
дернізму розуміється як «найбільш характерна світоглядна кате-
горія постмодерністської свідомості» [160, с. 478], що має на увазі 
«установку на сумнів в істинності яких би то ні було тверджень  
і цінностей» і наявність «в кожному тексті певної невизначеності, 
багатозначності, метафоричності» [255, с.  240–241]. Це відчуття 
зумовлювало переконання в тому, що найбільш адекватне осяг-
нення реальності доступно не природничим чи точним наукам, не 
традиційному філософському знанню, а належить інтуїтивному, 
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«поетичному мисленню» з його асоціативністю, образністю, мета-
форичністю. На думку філософів та лінгвістів- постструктуралістів 
художність – це не тільки властивість витворів мистецтва, але  
й принцип людського мислення в цілому, що не зводиться лише до 
логічних операцій, і цей висновок задавав зовсім інші критерії нау-
кового знання. Так утвердився новий тип теоретичної рефлексії, яка 
межує з художнім мисленням, що отримав назву «постмодерніст-
ської чутливості».

І. Ільїн підкреслює значущість східних впливів на «поетичне 
мислення» постмодерністської філософії, соціології та літерату-
рознавства, які спочатку виявлялися у нетрадиційному способі 
філософствування М. Хайдеггера. Він вказує на прийом словесно 
вираженого «натяку», до якого часто вдається німецький філософ,  
«… тобто до допомоги не стільки дискурсивної, логічно обґрунтова-
ної аргументації, скільки літературних, художніх засобів, висхідних 
до платоновских діалогів і діалогів східній дидактики, як вони засто-
совуються в індуїзмі, буддизмі і в чаньських текстах, де розкриття 
змісту поняття йде (наприклад в дзеновських «коанах») поетично- 
асоціативним шляхом. Німецьким філософом були сприйняті 
даоські міркування про «істинну мудрість» як про відсутність про-
фанного знання, стиль філософствування по ту сторону логічного 
мислення, любов до парадоксу, інтуїтивізм, техніка натяку і гроте-
скної думки, розкриття змісту за допомогою поетичних асоціацій, 
метафорично, і головне – уявлення про особливу роль мистецтва 
як найбільш вірного шляху осмислення глибинних онтологічних 
і психологічних зв’язків людини зі світом речей і світом ідей», –  
пише І. Ільїн [174, с.  224]. Зазначені особливості філософського 
стилю М. Хайдеггера, які мали безпосереднє продовження в гума-
нітарному дискурсі постмодернізму, що закарбовував у словесно- 
понятійній формі «антілогоцентрічну парадигму мислення» пост-
сучасності (у  термінології А. Пелипенка [386; 387]), вказують на 
особливу значимість «східного елементу» для гуманітарного зрізу 
європейської культури другої половини ХХ століття, адже він «про-
низує» буквально усі сфери як науково- теоретичної, так художньої 
практики та надає їм нових можливостей смислоутворення.
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Звідси походить другий аспект даного явища, що представле-
ний особливим стилем теоретичної рефлексії і авторського вислов-
лювання, яку філософи визначають як «метафоричну есеїстику»  
і котрий затвердився у гуманітарних науках, насамперед у літерату-
рознавстві і філософії, з 1980-х років. Філософський есеізм харак-
терний яскраво вираженою суб’єктивною стилістикою мислення: у 
есе філософського характеру явно проявляється суто індивідуальна 
дослідницька основа, що реалізується створюванням методологіч-
них процедур аналізу «по ходу справи». Серед таких процедур можна 
відзначити посилення і розширення метафоричного дискурсу, різні 
способи феноменологічного редукування об’єкту (по  Р. Музілю  
[334, с.  291]). Пізнавальний сенс постмодерної «метафоричної 
есеїстики» відтворює глибинні смисли ліричного в мистецтві, як 
такого, що завжди «…посилює самоцінність художньої форми, 
власне, перетворюють її в «артефакт», у ініціативне, направляюче 
начало культури» [438, с. 212]. Спрямованість індивідуалізованого 
«поетичного мислення» постмодерного гуманітарного дискурсу на 
виявлення «прихованого смислу» будь-якого тексту (за Ж. Дерріда) 
співзвучна ідея будування художньої форми «від першої особи» 
ліричним автором, в якому «фоновим» матеріалом для нього стає 
він сам – його здатність до розуміння – самопізнання й співоцінки 
свого й чужого психологічного «ходіння у реальність»» [438, с. 212].

Недарма Т. Ліва, аналізуючи особливості художнього мислення 
останньої третини ХХ століття, зазначає пафос самопізнання, 
інтровертний характер художніх інтересів, установку на тради-
цію, ліричну проникливість, більш особистісний і інтроспектив-
ний тон звернення, поглиблення і психологізацію форм музичного  
висловлювання [256].

У такому контексті розкривається особливий сенс мініатюри 
та циклічної форми, що склали жанрові пріоритети як музичного 
мистецтва романтизму, так і «нової простоти» – як своєрідного 
музичного відтворення методу філософської есеїстики. Якщо роз-
глядати у такому сенсі циклічні композиції «нової простоти», то 
можна констатувати, що мала музична форма стає тим смисло-
вим фрагментом, що набуває композиційного принципу тривання,  
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«розтягування» у часі-просторі з метою занурення у звуковий образ 
«прекрасного минулого», що зумовлює принцип циклізації таких 
фрагментів у великі форми (Тихі пісні, Кітч-музика, багательний 
цикл В. Сильвестрова, фортепіанні Прелюдії Г. Пелециса, Прекрасна 
музика О. Рабіновича- Бараковського, Passionslieder В. Мартинова, 
Проста музика Г. Канчелі, Простоспіви В. Польової, Вибрані 
листи С. Рахманінова, Де нас немає. Листи ігумені Серафими  
А. Батагова, Смерть говорить (Death Speaks) Д. Ленга та ін.).  
У тому ж випадку, коли композитори не йдуть по шляху цикліза-
ції мініатюр, мала форма окремої п’єси мислиться ними як спосіб 
зупинити час за допомогою перебування в одному стані, запобігти 
будь-якого руху емоцій за рахунок медитативної статики музичного 
процесу, досягти ефекту «тут» і «зараз – Дзеркало у дзеркалі (Spiegel 
im Spiegel), Für Alina, Моє серце у високих горах (My  Heart’s in the 
Highlands) А. Пярта, Заповіді блаженства В. Мартинова, Квітучий 
жасмин (Flowering Jasmine) Г. Пелециса, Плід мовчання (The Fruit of 
Silence), Самотній ангел (Lonely Angel) П. Васкса, Псалом Силуана 
для голосу і віолончелі В. Польової, Агнець (Тhe Lamb), Пісня Афині 
(Song for Athene) Дж. Тавенера, Просто (Just), Знову (Again), Я брешу 
(I lie) Д. Ленга.

Ідею музичної виразності наведених прикладів можна визначити 
словами Н. Хрущової, яка розмірковуючи про «нову сентименталь-
ність» метамодерну – холодну і відсторонену, наповнену носталь-
гією по тому, чого не було і одночасно ейфорією бажання знайти 
новий смисл, ейфорією по над-смислу, яка часто набуває відтінок 
сакральності, – висловлює думку про те, що такого роду мисте-
цтво «повертає нас до сьогодення за допомогою ритуального три-
вання однієї емоції» [516, с.  128–129]. Дане твердження вказує на 
первинно- жанрову сферу музичного мистецтва як свого роду «зна-
ряддя» конструювання музичного сенсу за допомогою композицій-
них принципів повторення, монодраматургіі і нелінійності музич-
ного процесу, що є притаманні обрядово- ритуальним музичним 
формам, семантичне поле яких безпосередньо пов’язано зі сферою 
духовних ідеалів романтизму.

У європейському музичному мистецтві кінця XX – початку  
XXI століття постмодерністські риси набувають форм «роман-



177

Розділ 3. «Нова простота» як стильова концепція музичної творчості  
в контексті композиторських ідей ХХ століття 

тичної чутливості», що приводить музикознавців до думки про її 
«романтичну домінанту» і «переважання ліризму над іншими фор-
мами вираження» [138], що зумовлюють такі засади композитор-
ської творчості як суб’єктивізм, підвищена увага до загальнолюд-
ських цінностей та їх духовного смислу, які у особистісній «картині 
світу» митців органічно пов’язані з національною самобутністю або 
класичною спадщиною. Так, наприклад, Г. Канчелі, стверджував, що 
«музика, так само як і саме життя, немислима поза романтизму… 
романтизм – це невід’ємна частина натхнення, це висока мрія про 
минуле, сьогодення і майбутнє, сила тієї непереможної краси, яка 
підноситься над силами неуцтва, святенництва, насильства і зла» 
[570]. Естетико- філософські категорії, що свого часу склали акту-
альні смисли романтизму як світовідчуття та стильового напряму 
європейської художньої культури (Дух, душа, особистість, твор-
чість, ідеальне- реальне, мистецтво- природа, суб’єкт-об’єкт, 
свобода- необхідність) виявилися також актуальними і для свідо-
мості людини «у стані постмодерну», що зазнала «збентеженості» 
і особливої чутливості завдяки розчаруванню у традиційних цінно-
стях та ідеалах. К. Зенкін, розуміючи, слідом за Г. Гегелем, під мис-
тецьким феноменом романтизму такий тип художньої форми, що 
сформувалась на основі поєднання християнської середньовічної 
культури та нового європейського мистецтва, відносить до спільних 
якостей християнства і романтизму надраціональність світосприй-
няття як властивої ідеї надреального вищого Абсолюту [165, с. 17]; 
це визначило провідну світоглядну позицію романтизму – інтимно- 
особистий зв’язок людини із надраціональною основою, якою керує 
саме любов, ірраціональна розкутість особистості по відношенню 
до Бога та світу [307, с. 133–134].

Для світогляду людини наприкінці ХХ століття в умовах «кризи 
віри» дуже близькою виявилося романтичне розуміння Абсолюту 
як створіння індивідуально- особистісної свідомості (в  противагу 
розумінню людини як створіння Бога у християнській ідеології), 
воно у великій мірі відповідало ідеї автономізації персонально- 
особистісного досвіду у системі пізнання світу, про що свідчить 
вже згаданий феномен «філософської есеїстики». Що ж стосується 
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безпосередньо музичного мистецтва останньої третини минулого 
століття, то підсилював його тяжіння до романтичного відчуття 
реальності трансгресивний смисл музичного романтизму, що вті-
лює властиві мистецтву процеси виходу за власні межі і породжує 
певні методи композиторської творчості, які спрямовані на подо-
лання семантичних меж музики, наприклад – нумерологія та оно-
матологія як зв’язок музичної семантики з числом та ім’ям як архе-
типами культури, які стали предметом досліджень О. Рощенко [410]. 
Так романтизм постає у широті своїх значень і надає змогу говорити 
про «романтичне» як про визначний метод художньої творчості, на 
що вказує В. Бурдов: «У романтизмі, як методі людського пізнання, 
світ людини досліджується з точки зору культу його чутливості. Для 
того, щоб людина була особливо чутливою, її почуття повинні бути 
безпосередніми, зовсім вільними від думки» [66, с. 13].

Показовим в цьому плані є факт актуальності романтизму для 
сучасних композиторів, прикладом чого може слугувати, напри-
клад, назва двох компакт- дисків із записами музичних опусів 
композитора В. Кульова – «Романтизм  XXI століття», що свід-
чить про авторську декларацію особистих естетичних уподобань, 
власного світогляду і творчого кредо. Зазначені образно- смислові 
домінанти романтизму виявилися надзвичайно актуальними для 
композиторів 1970-х років, які намагались знайти шляхи віднов-
лення музичного мистецтва в умовах кризи, тому так часто автор-
ські концепції «нової простоти» побудовані саме на ідеї пошуку 
вищих, абсолютних істин буття і «дотику» до них за допомогою 
музики. Цим пояснюються надперсональні смисли «слабкого 
стилю» В. Сильвестрова, що є прикладом лірики нового типу («нова 
лірика» за Ю. Грібінєнко [120]), суть якої полягає у деперсоніфіка-
ції музичного вираження за рахунок авторського «присвоєння» 
лексичного комплексу романсовій лірики (у противагу цитуванню 
і стилізації), але озвученого зі специфічною авторської інтона-
цією, що є актом озвучення особистісного відчуття краси і гармо-
нії як вищої цінності музики. Цим же пояснюється ідея евфоніі, що 
склала філософсько- естетичну суть творчої концепції благозвучної 
музики Г. Пелециса. У цьому ж смисловому ключі, як вираз суб’єк-
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тивних композиторських релігійно- філософських уявлень, фор-
мувався авторський стиль tintinnabuli А. Пярта і концепції «про-
стої» музичної мови у поставангардистських творах Дж. Тавенера 
і Х. Гурецького, оригінальний авторський стиль М. Шуха. Набуттю 
універсального сенсу музичного мистецтва, його «абсолютної» ідеї, 
непорівнянної у своїх значеннях із суб’єктивізмом індивідуально- 
творчого композиторського висловлювання, підпорядкована логіка 
авторського самовираження В. Мартинова як перебування в анонім-
ному («бріколажному») музичному потоці лексем і фонем, що нале-
жать різним епохам музичного мистецтва. У цьому ж ключі можна 
інтерпретувати антропологічну концепцію музики О. Рабіновича- 
Бараковського, побудовану на авторський «експлуатації» фактурно- 
гармонійної моделі романтичної музики ХІХ століття з метою 
набуття духовної рівноваги і внутрішньої гармонії.

Відзначимо, що подібні творчі установки були зовсім далекі іні-
ціаторам «нової простоти» в особі німецьких і датських компози-
торів, для творчості яких також актуальною виявилася класико- 
романтична музика, але в більш «вузькому» сенсі: їх звернення до 
чужого, вторинного музичного матеріалу зводилося до стилізації  
і цитування з метою повернення емоційності авторського вислов-
лювання як застави його відкритості для слухача. Прикладом такого 
роду неоромантичних тенденцій у представників німецької «нової 
простоти» можуть послужити Вальс Х.-Ю. фон Бозе або Варіації на 
тему Моцарта В. Швайніца. Причому «романтичне» у німецьких 
авторів може проявлятися не тільки на рівні типів музичного тема-
тизму, але й в самому типі підвищеної експресії музичного вислов-
лювання, що обумовлене його темпово- динамічними, фактурними 
і драматургічними параметрами (Musik für K. Х.-Ю. фон Бозе), які 
можуть іноді з’єднуватися з репетитивністю, як, наприклад, в Етюді 
числа 13 (Klavierstuck  II: Studie uber die zahl 13)  або Скрипковому 
етюді № 1 (Violine Solo «Studie») Х. К. Дадельсена.

Однак у просторі досить складної і «надлишкової» у мовному 
відношенні німецької «нової простоти» виявляються нечисленні 
приклади композиторського концептуалізму, які пов’язані з пошу-
ком надособистісного сенсу музичного вираження, виходом за межі 
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емоційно- чуттєвої змістовності музики в сферу її об’єктивних зна-
чень. Так, електроакустична композиція В. Швайніца KLANG auf 
Schön Berg La Monte Young (назву якої можна перевести як «Звук 
на Прекрасній Горі Янг») мислилася її автором як звукове втілення 
«розширеної краси» [610, с. 443] на основі чистих інтервалів з серії 
акордів, взятих з підручника А. Шенберга «Структурні функції гар-
монії». Цим, власне і обумовлено обігрування імені глави нововіден-
ської школи у назві п’єси поряд з ім’ям класика експериментального 
американського мінімалізму Ла Монте Янга, який активно займався 
вивченням властивостей розширеної тональності і розробкою спе-
цифічної концепції часу, в основі якої лежала ідея звільнення від 
«зовнішнього» лінійного часу, шляхом скорочення засобів музичної 
виразності. В. Швайніц досягає акустичного ефекту вібрації чистих 
інтервалів на високих частотах, що посилюється загальною стати-
кою композиції – у ній в самому прямому сенсі відсутній зовнішнє 
час і сприйняття «чіпляється» виключно за акустичні градації зву-
кового простору. Цей опус у певній мірі можна розцінювати як 
концепційний аналог евфоніі Г. Пелециса, проте шляхи досягнення 
краси музичного звучання у латвійського і німецького композиторів 
принципово різні. Різний і ефект: «розширена краса» В. Швайніца 
набагато складніше сприймається в силу раціонально- технічного 
способу її композиційного втілення (цілком в дусі дармштадських 
традицій), в той час як простота сприйняття «благозвучних» опу-
сів Г. Пелециса забезпечується за рахунок накопичення консо-
нантності за допомогою «знайомого» європейському слуховому 
досвіду матеріалу. Подібний композиційний метод представлений 
не тільки у Г. Пелециса, а й у деяких інших композиторів, у твор-
чості яких виявилися стильові тенденції «нової простоти» (показо-
вими прикладами у даному випадку є Колискова для 2-х фортепі-
ано М. Корндорфа чи Йде сніг О. Гугеля).

Ретроспективна інтенція неоромантизму природнім чином 
визначила його синтетичну природу, на що вказують більшість 
музикознавців [138; 152; 142; 522; 523; 527 та ін]: серед його 
історично- стильових витоків визначають європейський роман-
тизм, нововіденський експресіонізм, французький імпресіонізм, 
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окремі тенденції авангардизму та інші елементи стильових систем 
нового часу. Неоромантичну стилістику музичного мистецтва кінця 
XX століття визначив принцип органічного поєднання традиції 
і новаторства, історично- усталених семантичних і мовних моде-
лей і сучасного стилю музичного мислення, притаманного тому чи 
іншому композитору, що зумовило процес асиміляції різних музич-
них лексик в умовах міжкультурного діалогу. Останній у всій пов-
ноті відтворював постсучасний тип культурної свідомості, про який 
пише А. Пелипенко: «І ось рух рефлексії звернулся назад – до «істо-
рично сформованих» артефактів, форм, знаків, горезвісних «слі-
дів» та ін. Причому, замість впорядкованої системи розкладених по 
поличках форм і значень виявився хаотичний конгломерат – новий 
сінкрезіс: вже не природний і навіть не природно- культурний, а ціл-
ком культурний, де нерозчленованість – ефект стереометричного 
різноманіття «горизонтальних» (позаієрархічних) смислових зв’яз-
ків між елементами культурних феноменів, що сприймаються перш 
за все текстологічно» [387, с. 324].

Власне, розуміння запозиченого, «чужого» музичного матері-
алу як тексту минулої культури, що володіє широким смисловим 
полем, сформованим у процесі історичного «накопичення» музич-
ним мистецтвом власного семантичного досвіду, склало підставу 
інтертекстуальності як композиційного принципу музичного мис-
тецтва і полістилістики як методу композиторської творчості у дру-
гій половині ХХ століття, як «особливу творчу концепцію стилю»,  
в основі якої лежить «принцип оперування стилями як елементами 
зі встановленою виразністю» [19, c. 157–159]. Ю. Грібінєнко підкрес-
лює, що у полістилістиці приналежність звучання до того чи іншого 
стилю оцінюється як більш вагомий фактор, ніж властивості самого 
звучання, бо головним носієм сенсу виступає той чи інший стиль як 
знак культури «стиль світовідчуття» [120].

Необхідно відзначити, що у творчості композиторів, чиї імена 
зазвичай асоціюються з «нової простотою», співвідношення при-
належності звучання до «чужого» тексту та властивості звучання 
як «свого» авторського тексту дещо змінюється, оскільки компо-
зиторським методом тут не є цитування або колаж, і не стилізація,  
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а такий спосіб інтонування, проголошення «чужої» музичної лек-
сики, що утворює принцип авторського висловлювання «без 
лапок», в якому відсутнє відчуття історичної дистанції між «чужим» 
і «своїм» (цю особливість зазначає О. Кужелева у зв’язку з поети-
кою неактуального стилю В. Сильвестрова [242]). На такий прин-
цип взаємодії з «не-своїм» вказує також Н. Хрущова, приводячи 
відмінності між постмодерністською і метамодерністською як 
сьогоденною парадигмами свідомості: в першому випадку – все 
чуже, і відповідно, метод цитування, в другому – все своє і прин-
цип присвоєння; в постмодернізмі – неможливість авторського 
висловлювання сприймається як подія («смерть автора»), в метамо-
дернізмі – ця подія перестає бути подією («смерть смерті автора»); 
в постмодернізмі – складні слова, в метамодернізмі – прості  
[516, с. 18]. В цьому сенсі творче мислення А. Пярта, В. Сильвестрова, 
В. Мартинова, Г. Пелециса, Дж. Тавенера і інших композиторів 
«нової простоти» у значній мірі випереджало інтертекстуально-
сть як музично- композиційний метод і демонструвало новий тип 
музичної поетики, що не зовсім вписувався в класичні постмодер-
ністські нормативи художньої творчості, оскільки в ньому були 
затушованими «гострота» зіткнення «старого» і «нового», автора  
і матеріалу, об’єктивного і суб’єктивного вимірів творчого процесу. 
І тут, звичайно, неможливо не згадати зауваження Т. Чередниченко 
про те, що сліди музичних відкриттів 1970-х перетинаються далеко 
вперед [522].

У. Еко визначав принцип повторення і відтворення як провідний 
в постмодерністської теорії мистецтва і пропонував називати його 
«серійністю» в широкому розумінні, відмінному від серійної техніки 
музичного мистецтва як синонім «повторювального мистецтва»  
і «епохи повторення» [560, с. 5], він розумів інтертекстуальний діа-
лог як той, при якому в даному тексті відлунюють попередні тек-
сти [там само, с.  9]. Зауважимо, що неоромантизм не «повторює» 
буквально естетику романтизму та музично- мовний комплекс 
цього магістрального стилю європейського музичного мистецтва. 
Композитори лише «торкаються» (за влучним виразом З. Денисової 
[138, с. 14]) до них. Як зауважує В. Задерацький, «… в другій поло-
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вині ХХ століття в неоромантичному напрямку примарна присут-
ність знаків минулого стає нормою. Народжується особлива техніка 
тимчасової дистанції сприйняття» [158, с.  22]. Найбільш вагомим 
для них стає саме світовідчуття, народжене епохою романтизму  
з його прагненням відобразити внутрішній світ людини в його 
складності та неприйняттям дисгармонійності навколишньої дійс-
ності. Характеризуючи стиль «нового романтизму» і «нової про-
стоти» у вітчизняній музиці, О. Долинська каже про «відродження  
в музичних творах мелодійно ясної, індивідуально неповторної 
теми, природності ладогармонійності розвитку …» [142, с. 19].

Мабуть цим можна пояснити особливий тон ліричного 
висловлювання, властивий, наприклад, простим і тихим опу-
сам В. Сильвестрова, що викликає асоціації з музикою Ф. Шуберта. 
Смислова ємність, закладена у безпосередності авторського 
висловлювання австрійського композитора, чию «просту» музику, 
у порівнянні з масштабними формами симфонічного мислення 
віденського класицизму та пафосу індивідуального самовираження 
у музичному романтизмі, можна розцінювати у якості неактуаль-
ного стилю свого часу, – вражаючим чином відтворюється в есте-
тиці «нової простоти». Т. Фрумкіс відзначає важливість для інстру-
ментальної творчості В. Сильвестрова жанрової номінації «пісня 
без слів», романтичний сенс якої розкривається у всіх наступних 
інструментальних творах, створених композитором після «Тихих 
пісень», і відтворюють у авторській інтерпретації композитора 
стиль «пісенного інструменталізму», в контексті якого зазвичай 
розглядається творчість Ф. Шуберта [496, с. 365]. А Т. Чередниченко 
вважає, що образ шубертівської музики є дуже важливим для розу-
міння фортепіанних творів О. Рабіновича- Бараковського: «Все, 
що пишеться О. Рабіновичем з кінця 1970-х, являє собою один 
нескінченний «Експромт» Шуберта… Треба додати, що «Шуберт» 
у О. Рабиновича є абсолютно таємничим, при всій його знаковості  
і «знайомості» [522, с. 471].

Не випадково В. Сильвестров досить часто згадує ім’я Ф. Шуберта 
в якості художнього еталону музичного мистецтва, ідеальної форми 
авторського висловлювання в музиці як «скромності, в якій прояв-
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ляється символічна наповненість» [450, с. 174], та присвячує цьому 
композитору свою музику (причому не вокальну чи інструмен-
тальну, а хорову, образно- смисловим поштовхом до створення якої 
служать шубертівські фонеми [там само, с. 90]. Образно- змістовний 
комплекс вокальної музики Ф. Шуберта (екзистенціальне пережи-
вання природи, рефлексуюча свідомість, тема смерті та ілюзорності 
життя) та жанрові атрибути шубертівського стилю (вальс, вокальний 
і фортепіанний цикл, квінтет) досить часто виявляються в опусах 
сучасних композиторів (Тихі пісні, Кітч-музика, фортепіанні бага-
телі В. Сильвестрова, Шуберт- квінтет (Варіації на тему «Смерть 
й дівчина») В. Мартинова, Ars moriendi (22 монологи про смерть, 
Жодна людина – це острів (No man is an Island) В. Польової, Смерть 
говорить (Death speaks) Д. Ленга, …дозвольте мені сказати вам 
(… let me tell you) Х. Абрахамсена. Форми авторських інтерпретації 
«шубертівських тем» у кожному випадку гранично індивідуальні, а 
ідея простоти, щирості і безпосередності авторського висловлю-
вання в кожному окремому випадку реалізується в оригінальній 
жанрової концепції твору – будь то моноопера або камерний цикл 
пісень для актора, що вміє співати (Ars moriendi В. Польової), роз-
винута циклічна вокально- оркестрова форма, що розуміється ком-
позитором як втілення шубертівської метафори «зимового шляху» 
(… let me tell you) Х. Абрахамсена чи «спрощений» тип класичного 
камерного вокального циклу.

Н. Хрущова пояснює інтерес сучасних композиторів до 
фігури Ф. Шуберта тим, що австрійський композитор «…пропо-
нує нам доходить до межі простоти усередненого, узагальненого і, 
головне, статичного образу. Саме Шуберт більшою мірою працює зі 
статичним афектом, а також з простотою, яка доходить до баналь-
ності – і цими якостями він резонує з метамодерном» [516, с. 74]. 
Дійсно, на самодостатності статичної форми шубертівських сим-
фоній не раз наголошує В. Сильвестров, підкреслюючи, що в цьому 
сенсі композиційний метод Ф. Шуберта є унікальним, оскільки він 
обумовлює специфічний тип ліризму, в якому суб’єктивний тон 
висловлювання не грає вирішальної ролі; головне полягає у самій 
тезі цього висловлювання, тобто в основному музичному тематизмі, 
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що виражає об’єктивний сенс і може існувати без розвитку, і тому 
музична форма в симфоніях четвертого віденського класика скла-
дається з «музичних подарунків» – мелодій [450, с. 106]. Не випад-
ково Ю. Грібінєнко визначає ліричний смисл музики В. Сильвестрова, 
інспірований романтичним модусом музичного вираження, як «нову 
лірику», деперсоніфіковану, але медитативно- поглиблену [120], що 
вказує на особливе взаємовідношення ретроспекції та евристики 
у неостильовому діалозі в музичному мистецтві ХХ століття, яке, 
на думку О. Самойленко, дозволяє позначити два рівня смислотво-
рення «стильової рефлексії – як діалогу з традицією, і як прогнос-
тичного композиторського самодіалогу» [442, с. 116].

Взагалі саме Ф. Шуберт стає символічною фігурою для компози-
торів «нової простоти», яка свідчать про ностальгічне забарвлення 
композиторського діалогу з минулим музичної історії, але носталь-
гія ця відноситься не до минулого, а до теперішнього часу, до того 
розуміння та почуття реальності, про яке говорить В. Сильвестров, 
коли вказує на те, що не світ втратив красу і гармонію, а наша сві-
домість знаходиться у такому стані, що саме так відчуває його, 
тобто мова йде про відчуття втрати краси і гармонії, у той час, 
як світ не втрачав їх, вони завжди в ньому існують [447], не душа 
людини втратила свою потаємну глибину, де живе Бог, а людина 
себе відчуває так, якби втратила цей найбільший скарб свого буття 
(за  А. Пяртом [21]). Подібний тип музичного діалогу, що виявляє 
його історичні параметри, О. Самойленко називає «ностальгіч-
ним діалогом», що виступає різновидом «діалогу замовчування» 
як відкриття музичного мистецтва другої половини ХХ століття  
[435, с.  60]. Останній у значній мірі сприяє розвитку неоканоніч-
них тенденцій в академічній музиці останньої третини ХХ століття,  
і у неоромантизмі зокрема, на що вказують музикознавці [527], які 
відображали процеси складних взаємодій суб’єктивного і об’єк-
тивного рівнів жанрово- стильової парадигматики, «авторської 
стильової ініціативи» і «канонічних моделей музичної семантики»  
[242, с.  72]. Оскільки канон по суті своїй містить ідею повтор-
ності, його актуальність природним чином зростає в «епоху пов-
торення» по У. Еко: на перше місце ставиться різноманітність 
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можливостей його відтворення в авторських композиційних варі-
антах і широка амплітуда індивідуально- композиторської роботи  
з канонічною моделлю (від формування стилістичних ознак музич-
ного тексту на рівні форми і музичної лексики, жанру і індивіду-
ального стилю до домінування певної естетичної ідеї). Для «нової 
простоти» показовим є «ототожнюючий» тип канону (як різновид 
апріорно- канонічного типу культури за В. Холоповою [242; 505], який 
в умовах активної індивідуалізації жанрово- стильових ознак музич-
ного мистецтва демонструє тенденцію заперечення особистісно- 
композиторської ініціативи і руху до стильової анонімності (на 
противагу «парадоксально- евристичному» канону [там само], що 
активізує авторське перетворююче начало). Ця установка виявля-
ється основною майже для усіх індивідуально- стильових компо-
зиторських версій «нової простоти», які вибудовані за принципом 
повторення- ототожнення різних канонічних музично- семантичних 
моделей і «розчинення» власного авторського обличчя у безмеж-
ному просторі анонімних лексем й фонем (за  І. Ільїним [173]). На 
думку О. Кужелевої, «збереження ототожнюючого канону, повер-
нення до нього, нехай у новій якості, означає відновлення первинно- 
жанрових функцій музики, синтез первинних і вторинних жанрових 
установок» [242, с. 73–74].

Принцип неоканонічності виступає у якості визначальної сти-
льової характеристики «нової простоти», це зумовлено вихідною 
орієнтацією композиторів на канонічні моделі музичного мисте-
цтва – жанрові, композиційні, музично- лексичні, – що володіють 
певною семантикою, «накопиченою» пам’яттю музики. Семантична 
аура тих канонічних моделей, що виявилися актуальними для ком-
позиторів «нової простоти», в умовах сучасних культурних реалій 
набувала нових значень та здатності відтворювати у новій музичній 
формі вищий, духовний смисл людського життя та музичного мис-
тецтва. До таких канонічних моделей належать:
 Жанрові: літургійні жанри християнської традиції (А. Пярт, 

Дж. Тавенер, Х. Гурецький, В. Мартинов, Г. Пелецис, П. Васкс,  
М. Шух, В. Польова, Д. Ленг та ін.); мініатюра – п’єса, пісня, хо-
рова мініатюра (В. Швайниц, Х.-Ю. фон Бозе, Г. Пелецис, А. Пярт,  
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П. Васкс, Дж. Тавенер, Х. Гурецький; В. Сильвестров, М. Шух,  
В. Польова, Д. Ленг); романс, вальс, багатель (В. Сильвестров); 
цикл-сюїта (В. Мартинов, О. Рабінович- Бараковський; В. Сильве-
стров, Г. Пелецис, В. Польова, А. Батагов, Х. Абрахамсен).
 Музично- композиційні: старовинна поліфонічна техніка, 

християнський богослужбовий спів – католицький і православ-
ний (А. Пярт, Дж. Тавенер, Х. Гурецький, В. Мартинов, Г. Пелецис,  
П. Васкс, М. Шух, В. Польова, Д. Ленг та ін.); остинатні форми до-
класичної музики, репетитивність (А. Пярт, Дж. Тавенер, П. Васкс, 
Г. Пелецис, В. Мартинов, О. Рабінович- Бараковський, В. Польова,  
А. Батагов);
 Музично- лексичні: лексеми й фонеми первинно- жанрової 

сфери, докласичного та романтичного музичного мистецтва.
Підкреслимо, що семантична аура первинно- жанрових кано-

нічних моделей як «сфера анонімного» виступає в якості пріори-
тетної для більшості композиторів «нової простоти», що ілюструє 
думку О. Самойленко про те, що сучасна композиторська творчість 
виявляє «нову тенденцію культури – протест проти індивідуалізму, 
особистісного аутизму (символічного інтеракціонизму), що не ска-
совує, але навіть посилює увагу до людини як суб’єкта й об’єкта куль-
тури» [442, с. 160]. І тому «…відродження культових джерел музики… 
у вторинній композиторський творчості є важливим показником 
повернення до культури її головному значенні соборності – єднанні 
в дусі, у вершинних уявленнях про смисли» [там само, с. 161–162]. 
Ця тенденція вказує, в свою чергу, на прагнення сучасної культури 
вгамувати свою «тугу за знеціненими надсмислами» [516, с. 16], і це 
прагнення можна визначити як ключову інтенцію «нової простоти» 
як неоканонічної стильової тенденції академічної музики другої 
половини ХХ століття, що зумовила метод реінтерпретаціі канону як 
відтворення його онтологічних смислів на основі «зустрічі» тради-
ційного, «відомого» і індивідуально- особистісного, завжди нового 
у власних семантичних та композиційно- стилістичних проявлен-
нях, «апріорного» й «неапріорного» у термінології В. Холопової, 
як «повторення- відновлення» (за  Ю. Грібінєнко [120]). І тоді  
в окремих індивідуально- композиторських пошуках «надсмислу» 
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виявляється власний «надсмисл», що пов’язаний не тільки із 
створенням нових форм музичного висловлювання (як  напри-
клад Псалмофонії Г. Пелециса чи Простоспіви В. Польової), але  
і з «поповненням» музичної пам’яті як пам’яті культури.

«Нова простота» – на відміну від американського мінімалізму, 
що абстрагувався від багатовікового досвіду європейського музич-
ного мистецтва і висунув у якості альтернативи ідею його онов-
лення за допомогою східної духовності і музичної архаїки – уві-
брала до себе музично- мовний конгломерат європейської традиції, 
яким вона розпоряджалася як єдиною мовою, не розділяючи «своє» 
й «чуже». Думка Т. Чередниченко про «спресованість» музичного 
минулого і сьогодення у «новій простоті» набуває особливого сенсу 
в контексті її зауваження про те, що слід парадигмального зсуву 
1970-х триває на десятиліття вперед, оскільки в даному випадку 
мова йде про принцип універсалізації музичної мови, що є харак-
терним для метастилю сучасного мистецтва, про який говорять тео-
ретики метамодерну [124; 516] і сучасні музикознавці [234; 235; 311; 
312; 442].

Як вже зазначалося, «нову простоту» можна розглядати як нео-
канонічну тенденцію сучасного музичного мистецтва, але можна 
більш конкретизувати якісні характеристики даного явища, якщо 
визначити його як симбіотичну стильову тенденцію розвитку 
академічного музичного мистецтва, що персоніфікує процес уні-
версалізації музичної мови (формування метамови) в умовах пост- 
(останньої третини ХХ століття) та мета- (сьогодення) культурної 
парадигми.

Поняття симбіотичності використовує Є. Чигарьова стосовно 
принципу контрасту та ступеня стильових пластів у полістилістиці, 
відповідно вона розділяє полістилістику симбіотичну і колажну 
[529, с.  437]. В. Холопова виділяє три провідних типи полістиліс-
тики: дифузний (йому притаманний плавний перехід від одного 
стильового елемента до іншого, стилістичне «розсіювання» вихід-
ного тематичного комплексу), колажний (принцип контрастування, 
різкого зіставлення стильових елементів), плюралістичний (сво-
єрідний прийом непомітної поступової стильової модуляції, що 
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приводить в підсумку до складання такого стилю, якому не чужий 
ніякий інший) [509]. Ю. Грібінєнко пропонує визначення відцентро-
вого типу полістилістики, що напряму відноситься до «нової про-
стоти», адже він властивий авторському стилю В. Сильвестрова.  
З точки зору Ю. Грібінєнко, специфіка даного типу полягає  
в наступному: в ньому новим стає «… власна інтонація автора, 
знайдена ним шляхом складної взаємодії жанрових і стильових 
«знаків» музики», воно «…виявляє себе як оновлення музичної 
пам’яті… Інтонаційно- стилістична новизна, авторизованність 
музично- драматургічних концепцій виявляються в іншій мовній 
формі у порівнянні з відомими до нього формами висловлювання 
тих головних смислів, до яких завжди звернена художня свідо-
мість…» [120, с. 168]. В даному визначені акцентується принципова 
установка композитора як автора нових композиційних рішень 
«старих істин» на скорочення історичної дистанції між власним 
творчим досвідом і тим, що вже було сказано, на долання «страху 
повторення», що був у вельми актуальним для художньої свідомості  
ХХ століття. Сполучною ланкою між чужим словом і своїм тут 
виступає авторська інтонація, яка «анулює» цю дистанцію і «розчи-
няє» її у просторі нової смислової цілісності.

Ідея такої цілісності виявляється у визначенні симбіотичної 
полістилістики Є. Чигарьової з акцентом на прийоми досягнення 
симбіозу. Музикознавиця вказує, що симбіоз виникає в результаті 
такого стильового змішання, при якому контраст між авторським 
та іншими стилями згладжений… аж до зникнення «полі» і тяжіння 
до моностилістики… симбіотична полістилістика стає сполучною 
ланкою між полі- та моностилістикою» [529, с.  439]. Вона вважає, 
що стильовому симбіозу притаманні такі засоби його створення як 
алюзія і цитата, але глибинну сутність симбіотичної полістилістики 
найточніше передає саме алюзія – це цілком виправдано, адже при-
йом цитування посилює «окремість» автора і того «чужого» слова, 
що він присвоює. На відміну від цитати як точного або щодо точного 
відтворення іншого стилю, алюзія (лат. аllusion – натяк, жарт) є най-
тоншим натяком на чуже слово, «дотиком» до нього. Тому алюзія 
як би балансує «на межі точної текстової цитати з імітацією цитати 
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(quasi- цитати), вона цікава саме своєю «невловимістю», багатогран-
ністю, глибиною стильових аналогій… [там само, с.  445]. Цим, на 
думку Є. Чигарьової, і пояснюється широкий спектр проявів поліс-
тилістики симбіотичного типу, яка, як і алюзія, не піддається дифе-
ренціації: «класифікація тут неможлива, можливі лише приклади» 
[там само, с.  444], на які дослідниця прямо вказує: «стильовий 
синтез як головний результат симбіотичної полістилістики… апе-
лює до медитативної концепції (в  рамках таких музичних тенден-
цій як неоромантизм і «нова простота»)» [там само, с. 439]. Тобто, 
знаходимо підтвердження щодо методу присвоєння авторською 
свідомістю «мовного конгломерату», «музичної багатомовності»  
і ототожнення з ним як головного принципу смислоутворення  
в музиці «нової простоти».

«Нова простота» як симбіотична тенденція академічного 
музичного мистецтва виявляє себе у просторі індивідуально- 
композиторського стилю, але часто не є синонімом авторської 
самоідентифікації: жоден з тих композиторів, кого музикознавці, 
слухачі і виконавці асоціюють з «новою простотою», не ототожнює 
себе з даною стильовою номінацію (за  винятком німецьких і дан-
ських композиторів 1970-років). Стильові характеристики «нової 
простоти» також не «уловлюються» у конкретиці своїх проявів 
в музикознавчих описах- характеристиках, що постійно знахо-
дяться на межі класичного американського мінімалізму і неоро-
мантизму, ототожнюючись з ними і розчиняючись в них. Можна 
припустити, що така ситуація підкреслює ідею симбіотичної при-
роди музичної мови «нової простоти», структурними елементами 
якої є лексеми інших музичних стилів (як  «мов музики» у термі-
нології О. Михайлова [326]), що надає можливості застосувати до 
неї, наприклад, поняття «синкретичної цілісності», яким користу-
ється М. Махов по відношенню до сучасного художнього мислення 
[309]. Але ж, на наш погляд, поняття синкретичності не відтворює 
основного принципу зв’язку мовних елементів у стилістиці «нової 
простоти», що закладений у змістовних значеннях поняття «сим-
біозу» («συμ-βίωσις – «совместная жизнь»; от συμ – совместно + 
βίος жизнь) і вказує на органіку взаємного співіснування, що існує 
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на засадах «пристосування» різних елементів музичної мови один 
до одного в умовах індивідуально- авторської стилю, їх адаптації до 
«потреб» музичного смислу в умовах сучасної – метакультурної – 
свідомості композитора. Таке значення симбіотичності вказує на її 
принципову відмінність від синкретизму – як злитості і нерозчле-
нованості, що характеризує початковий, нерозвинений стан (від. 
грец. συνκρητισμός – з’єднання, лат. syncretismus – поєднання), та 
системного принципу синтезу як об’єднання- узагальнення автоном-
них елементів з метою утворення структурно- смислової цілісності.

Як не парадоксально, але в такому розумінні у «новій простоті» 
виявляється авангардний «слід» (пригадаємо симбіотичні форми 
«світової музики» К. Штокгаузена), втім, це цілком зрозуміло  
з точки зору пошуків нових форм музичного вираження і смисло-
вих меж музичного мистецтва, актуальних для композиторів дру-
гої половини ХХ століття. Зауважимо тільки, що подібні пошуки  
А. Пярта, В. Мартинова, В. Сильвестрова, Г. Пелециса, Дж. Тавенера, 
П. Гурецького та багатьох інших митців реалізувалися в наба-
гато скромніших масштабах, ніж у К. Штокгхаузена, обійшовшись 
«локальним» матеріалом – стильовими традиціями європейського 
музичного мистецтва, – не зачіпаючи «світову музику» в широкому 
сенсі й апелюючи до пам’яті виключно «своєї» культури. Так що, за 
великим рахунком, визначення поняття синкретизму, синкретичної 
форми, більш підходить до концепції класика академічного західно-
європейського музичного авангарду в силу граничної різнорідності 
елементів «світової музики», у той час як «симбіотична» музика – 
це те поняття, що досить точно відображає зміст творчих пошуків 
зазначених композиторів.

Таким чином можна стверджувати, що зміст словосполучення 
«нова простота», який виявися актуальним для композиторів епохи 
1970-х, полягав у новому способі вираження простих істин буття за 
допомогою «накопиченого знання» музики про художньо- смислові 
можливості музичного вираження, «спресованого» (якщо кори-
стуватися термінологією Т. Чередниченко) у комплексі музично- 
мовних формул («стереотипні формули» за А. Ільїною [172], «архе-
типічні формули» чи «коди культури» за Н. Хрущовою [516]), 
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притаманним наведеним вище канонічним моделям, актуальним 
для «нової простоти». Ці формули належать різним історичним 
музичним стилям, але об’єднані єдиною семантикою ідеального 
смислу, що визначив образно- змістовний рівень «нової простоти» 
та симбіотичний принцип його музично- композиційного втілення. 
Серед таких першочерговими виявляються наступні, які виконують 
функцію «…опредмечування «історичного часу» за допомогою кон-
кретних знаків, перш за все стильових, що визначають авторський 
характер музичної композиції» [242, с. 44]:
 мелодія – як той елемент музичної мови, що відповідає самій 

природі музичного вираження та є невід’ємним атрибутом краси 
як смислу музичного вираження і повноти музичного змісту, якщо 
мова йде про мелодію як «музичну думку»;
 консонантність (благозвучність) – як та якість музичного 

вираження, що відтворює семантику гармонії і краси;
 тиха динаміка, пауза – як музичні аналоги тиші, що зна-

ходяться у семантичному просторі незбагненної і невимовної 
Божественної істини та вказують на тишу як необхідну умову 
дотику до неї та її пізнання («замовчуване слово» у терміноло-
гії О. Михайлова та Є. Чигарьової [528];
 повільні темпи – що визначають відмінність від динаміки 

життєвої реальності та «переключають» музичний час у смисло-
вий простір надлюдського, надісторичного («повільний час – час 
сакральний», за Н. Герасимовою- Персидською, «музика повільного 
часу нескладна, при цьому вона тяжіє до цілісності і тим самим 
виховує у людини здатність розуміти велич, масштаби світу, необ-
хідні для його духовного життя» [106, с. 7];
 відсутність контрастного тематизму і контрастної 

драматургії – як принцип музичного вираження, що зумовлений 
його образно- змістовим «зрізом», принципово відміним від дра-
матичних колізій життєвої реальності та протиріч душевного світу 
людини;
 повторність – як фактор «континуального типу викладу», 

«продовженого розгортання єдиного стану» (за  В. Задерацьким 
[158, с. 67) як стильових домінант архаїчної, богослужбової, профе-
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сійної ренесансної музики і композиторської творчості ХХ століття, 
у якій особливого значення набуває «музичне опредмечування часу, 
що виражає відношення автора до процесуальності часу» та додає 
їм значення семантичної характеристики» [438, с. 121]; повторність 
як чинник «медитативного образу, що моделює власний процес 
роздумів», та молитовної музичної семантики (за Л. Шаповаловою  
[542, с. 116]).

Оскільки семантичні одиниці музичної мови складаються у про-
сторі функціонування жанру (як необхідне забезпечення змістовно- 
смислових орієнтирів середовища, в якому він існує), вкажемо 
також й на ті жанри, для яких є показовими виділені мовні фор-
мули, що охоплюють чотири музично- мовних рівня: мелодійний, 
ладогармонічний, метроритмічний та просторовий (за Г. Тараєвою 
[471]). Розуміння жанру як елементу музичної мови в даному 
випадку спирається на уявлення про музичну мову як систему зна-
ків та їх значень, «що існують (актуалізуються) у звуковій формі…» 
(за  О. Самойленко [442, с.  107]), серед яких жанр сам по собі, як 
певний тип музичного змісту та його композиційного оформлення, 
виступає у якості «готового набору звучних одиниць» [20]:
 канонічні (літургійні) жанри як носії сакрального смислу та 

пам’яті культури, за якими історично закріплений певний зміст та 
«ситуативний комплекс» (за Є. Назайкинським [342], пов’язаний з їх 
життєвим призначенням і типом виконання («…чим онтологічнішим 
є бачення, тим більш загальнолюдською є форма, якою воно вира-
зиться» [489, с. 82]). Жанр, подібно до «когнітивної моделі», «акти-
вує у довготривалій пам’яті автора (і інтерпретатора) той сценарій, 
який дозволяє не тільки прогнозувати подальше розгортання дис-
курсу, а й впливати на відбір його мовних засобів» (за А. Амраховою 
[11, c. 26];
 жанрові форми мініатюри у сенсі «художньої операції стис-

нення, що здійснюється у мисленні, а також концентрація великих 
об’ємів чи енергій у малій сфері» (за Є. Назайкинським [341]); семан-
тика цієї жанрової сфери пов’язана з індивідуально-суб’єктивним 
переживанням окремого моменту часу як «фрагменту вічності» та 
потаємного як вічно актуального для людини;
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 циклічні форми як структурно- композиційний тип музич-
ного вираження, семантика якого відтворює зупинений час як образ 
Вічності (принцип «звернення» часової горизонталі у просторову 
композиційно- фактурну музичну вертикаль, що призводить до 
зупинки лінійного ходу часу та «відкритої форми», незавершеної 
структури звукового ландшафту (за О. Кужелєвою [242]).

Наведені типи музично- мовних формул частково співпа-
дають з типологічними ознаками композиційного прийому 
завершення та його катарсичного смислу, який О. Самойленко 
розглядає у якості стильового показника музики сучасних компо-
зиторів, зокрема В. Сильвестрова [438, с.  186–188] та метафорич-
ними властивостями фактурних фігур «неактуального стилю», 
що були визначені О. Кужелевою [242], що вказує на значимість їх 
«семантичного коду» у загальному мовному просторі сучасного 
музичного мистецтва. Більшість із зазначених формул вказують на 
стильові ознаки первинно- ритуальних музичних форм, семантика 
яких пов’язана з сакральним і трансцендентним смислами Буття, 
що виключають проявленість в них індивідуально- особистісного 
начала. І це відповідає ситуації стильової «вирівняності» звукового 
ландшафту «нової простоти», в якому часом буває важко розріз-
нити індивідуально- композиторський почерк і манеру «говоріння»: 
вони дуже схожі, часто ідентичні, але це абсолютно не виключає їх 
«авторського обличчя». Так, музика В. Сильвестрова, пізнавана за 
особливою статикою, що ніби мерехтить мелодійними відлуннями у 
тиші, А. Пярта – за цілковито особливим аскетизмом музичної мови, 
який «відсікає» будь-який прояв емоційно- афектованого сенсу  
і занурює слухача у молитовно- медитативний стан, В. Мартинова 
і О. Рабіновича- Бараковського – за особливою пафосністю, «підви-
щеним» тоном авторського висловлювання, що посилюється прин-
ципом «нескінченного» повторення, Г. Пелециса – по дивовижній 
благозвучності, м’ягкості і навіть поетичності музичного висловлю-
вання, емоційної стриманості і врівноваженості репетитивних ком-
позицій і т.д.

На завершення залишається відзначити, що в кожному окремо 
взятому випадку музичний образ «нової простоти» був і буде новим, 
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адже кожен з композиторів бачить, чує і розуміє прості і вічні істини 
по-своєму і, відповідно, розповідає (у прямому та переносному 
сенсі) про них на власній мові. Але спільним знаменником цієї мно-
жинності авторських композиторських версій «нової простоти»  
є їх взаємозалежність із ситуативним комплексом здобуття відпо-
віді на екзистенційно- онтологічні питання культури та людини – чи 
то є ситуація перехідної епохи в культурі, чи ситуація кризи ака-
демічного музичного мистецтва на зламі епох, або переламного 
моменту у житті окремо взятої творчої індивідуальності.

3.5. Тенденції «нової простоти»  
в контексті стильової парадигматики сучасності

Якщо розглядати «нову простоту» та її тенденції у парадигматич-
ному просторі сучасності, то вони органічно вписані у світоглядні 
позиції сучасної культури, які філософи, культурологи та мисте-
цтвознавці визначають поняттями метакультури, метамодерну 
(метамодернізму), постсучасності, що виступають репрезентантами 
сучасного стану свідомості людини, актуальних для неї способів 
пізнання світу, принципів існування в ньому та смислових інтенцій 
творчої самореалізації.

Під метакультурою зазвичай розуміють такий стан культури, при 
якому рефлексивно відкривається її залежність від «надкультур-
ного» особистісного, перш за все, творчого, потенціалу, а точніше – 
від етики творчості особистості [573, с. 182]. Наведене визначення 
вказує на значимість творчого потенціалу окремої індивідуальності 
для загальної системи культури як буття людини, у якій виявляється 
фундаментальне значення цінності Іншого, цінності різноманіття 
особистостей, з яких складається безмежний простір сучасного 
світу, що існує у парадигмі «особистісного плюралізму» [600]

Сучасна філософська думка все частіше намагається класифіку-
вати шляхи та способи утворення метакультурної єдності, у в зв’язку 
з чим вказує на три основні стратегії метасинтезу в культурі – мета-
синтез як Всеєдність, як Зустріч і Діалог та як Гіпертекст [401]. 
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Згідно з першою стратегією (релігійно- філософською), шлях до 
єдності в культурі вбачається у знятті множинності бачення реаль-
ності за рахунок здійснення процедур синтезу. Суть даної страте-
гії полягає у злитті роз’єднаних сфер культури і отриманні якогось 
нового цілісного, синтетичного знання як моменту цілісного життя 
в єдності з Абсолютом. Згідно з другою – релігійно- богословською 
стратегією, шлях до єдності в культурі вбачається за посередниц-
твом живої неповторно- іпостасної зустрічі Церкви з парадигмами 
секулярної культури і «спів-перебування» з ними в Бозі. Суть цієї 
стратегії полягає в розумінні культури як моменту динаміки створе-
ного буття на шляху до його порятунку і в сприйнятті сфер культури 
як автономних і індивідуальних утворень за принципом «незлиттє-
вості» і «неподільності». Відповідно до третьої стратегії (естетико- 
філологічної), шлях до єдності в культурі полягає у знятті меж між 
сферами культури за рахунок розпредмечування смислового змі-
сту цих сфер і розгляду їх у єдиному концептуальному просторі. 
Підсумком реалізації цієї стратегії метамоделювання, що знахо-
диться в одній площині з музичним мистецтвом, є метасинтез як 
Гіпертекст, теоретична концепція якого представлена, наприклад, 
у лінгвістично- культурологічних концепціях «Уявленої словесно-
сті» та «Нового реалізму» Ю. Степанова (що  розуміються вченим 
як особливий естетичний і ментальний простір творчого існування 
людини в культурі, що об’єднує в собі ряд філософських, релігійно- 
богословських і художньо- естетичних напрямів [460; 461]),  
а музикознавчі підходи до цього феномену апробовані у досліджен-
нях Л. Воротынцевой, Ю. Грібінєнко [93; 94; 121]. В даному випадку 
мова йде про моделювання певних теоретичних схем, за якими 
можуть об’єднуватися різні сфері культурного досвіду людини 
з метою набуття універсального, «мета-» знання, що відповідає 
новому стану людської свідомості та вирішує актуальні проблеми 
свого часу.

Саме цей сенс закладений у понятті «метамодерн» (або «метамо-
дернізм»), який сьогодні все частіше застосовуються в самих різних 
областях культури – в антропології, філософії, психології, архітек-
турі, літературі, музичному мистецтві. На думку сучасного амери-
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канського психолога Г. Енрікеса, автора Об’єднаної теорії пізнання, 
системи древовидних знань і «Нової єдиної теорії психології» [587], 
найпростіший спосіб концептуалізувати метамодернізм – це роз-
глядати його як образ мислення, сприйнятливість або культурний 
код, що прийшов після постмодернізму [там само]. А один з про-
відних західних теоретиків метамодерної культури Д. Герц розгля-
дає феномен метамодернізму у шести вимірах, з яких безпосеред-
ньо причетними до сфери художньої творчості, музичної зокрема, 
виявляються такі: 1) метамодернізм як пізній і рідкісний етап осо-
бистісного розвитку, для якого характерний «цілісний, інтегрова-
ний і пост-конвенційний спосіб існування»; 2)  метамодернізм як 
цілісна філософська парадигма, яка складається з філософії, що 
включає в себе сімейство ідей, що стосуються онтології, епістемо-
логії, естетики та етики й виділяє потенціал об’єднання наукових  
і гуманістичних міркувань; 3) метамодернізм як культурна фаза, для 
якої характерна тенденція «спокутування і перевершення» пост-
модерністського цинізму і іронії в культурі в цілому, включаючи 
образотворче мистецтво, театр, архітектуру, літературу, музику,  
кіно і т.д. [600].

Так, наприклад М. Епштейн, описує сучасний стан постмодерно-
сті (яку він розуміє значно ширше ніж постмодернізм у якості «вели-
кої історичної формації», що бере початок від останньої третини 
ХХ століття) за допомогою префікса «транс-», що визначає процес 
відродження втрачених ідеалів культури, яка розвивалася під зна-
ком «пост-»: вони зараз відроджуються у формі «транссуб’єктно-
сті», «транс- ідеалізму», «транс- утопізму», «транс- оригінальності», 
«транс- ліризму», «транс- сентиментальності» [565]. Латинська при-
ставка «транс», як відомо означає «над», «понад», «через», «по той 
бік», отже останні два значення особливо важливі для поняття мета-
культурної свідомості сучасності, оскільки мають на увазі вклю-
чення не одного, а декількох смислових контекстів, в якому існу-
ють відмічені ідеали, їх перетин, «ковзання» між ними й особливий 
стан культурного потойбіччя – «не там і не тут», або «і там, і тут», 
в залежності від індивідуального розуміння і переживання. С. Ячин, 
підкреслюючи виключну роль творчості особистості як джерела 
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розвитку культури, вказує, що межа культурних середовищ не поро-
джує самого витоку творіння, але сильно сприяє тому, щоб особи-
стість виявилася в позиції «за межами» й наодинці зі своєю творчою 
рефлексією [572].

Сучасні музикознавці підкреслюють парадигматичні значення 
метамодернізму та ототожнюють їх з феноменом «міжпарадигмаль-
ності», що виступає у якості атрибуту сучасної музичної культури: 
«Дигітальна цивілізація відкрила шлях формування постнонкла-
сичної парадигми музичної творчості, яка декларує вихід до нових 
стратегій мистецтва. У той же час жодна з цих тенденцій не претен-
дує на парадигмальну значимість, не відображає цілісної картини, 
яка об’єднує всю «вертикаль» музичного мистецтва в його естетич-
ній, стильовій, мовній множинності. Можливо, значущою причи-
ною цього є перебування в одночасності різних парадигм, перетину 
тих моделей творчості, що самовизначилися», – зазначає Т. Сиднєва 
[446, с.  25]. Використовуючи поняття «межпарадигмальності», 
музикознавиця йде по шляху виявлення значимості й актуально-
сті різних традицій мистецтва, естетичних цінностей, культурних 
модусів, множинності жанрово- стильових моделей музичної твор-
чості на межі ХХ–ХХІ століть, та доходить до висновку, що звуковий 
образ сучасної епохи відображає принцип міжпарадигмальності.  
Це проявляється у характерній «багатомовності», що складає теза-
урус сучасної музики в широкому сенсі своїх значень – як «західних  
і східних, академічних та фольклорних, елітарних і побутових, реаль-
них і віртуальних типів музичного висловлювання» [там само].

Якщо зосередитися на стильовому ландшафті музичного акаде-
мізму, на посторах якого виникли та сформувалися стильові засади 
«нової простоти», то його сучасний стан у значній мірі відрізня-
ється від ситуації останньої третини минулого століття саме вказа-
ною Т. Сиднєвою «міжпардигмальністю», адже для нього дуже пока-
зовими є відсутність стильових та жанрових меж та «особистісний 
плюралізм» композиторів, які «ковзають» у власній творчій реалі-
зації між різними парадигмами композиторської практики (власне 
академічна, прикладна (театральна, кіномузика, реклама), експери-
ментальна, літературна (розвинений вербальний композиторський 
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дискурс), суспільно- організаційна діяльність (організація фестива-
лів, проектів, акцій) та просвітницька творчість (аудіо- відео- лекції 
в online й offline режимах).

О. Муніпов вказує, що представники сучасного композитор-
ського співтовариства сходяться на тій думці, що мейнстріму, 
загальної течії, до якого можна було б примкнути чи проти якого 
боротися, зараз просто немає, можна розрізнювати обриси кіль-
кох композиторських спілок (такі, наприклад, як «авангардисти», 
«пострадянські мінімалісти», «група СоМА»), але всі ці об’єд-
нання досить умовні, хоча і стали частиною історії музики [339]. 
«Нова простота» не згадується в даному контексті, що вказує на 
«непроявленість» її як стильового напряму чи композиторського 
угрупування з певною програмою творчої діяльності у сучасному 
музичному мистецтві. І цьому є певне пояснення: у стильовій 
парадигматиці музичної сучасності «нова простота» втрачає ту 
«напругу» контекстуальних зв’язків, що була очевидною у остан-
ній третині минулого століття і зумовила її опозиційний характер 
до авангардної стильової парадигми та активні діалогічні відно-
сини з мінімалізмом та неокласичним напрямом музичного мис-
тецтва. Присутність у просторі сучасної музики адептів модер-
нізму ніяким чином на загострює їх «міжпардигмальних» відносин 
з протилежною лінією «простої» музики, але іноді представники 
«складної» музики констатують неготовність класиків «нової про-
стоти» до будь-якого діалогу та невтішну ситуацію «монологів із 
закритих кімнат» [339]. Дійсно, зовнішня активність таких майстрів 
як А. Пярт, В. Сильвестров, Г. Пелецис чи В. Польова не може порів-
нюватися з творчою активністю Б. Філановського, С. Невського 
чи Д. Курляндського – і це цілком зрозуміло, адже названі компози-
тори мають принципово різні творчі установки та по-різному розу-
міють головний смисл власного буття в музиці.

Сьогодні можна стверджувати, що стильова атрибутика «нової 
простоти» як симбіотичної тенденції музичного мистецтва  
з одного боку, локалізується у просторі окремих індивідуально- 
композиторських стилів, визначаючи специфічний звуковий вигляд 
музики як її «класиків» (В. Сильвестров, А. Пярт, В. Мартинов,  
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Г. Пелецис, П. Васкс та ін.), так і творчості наступного поко-
ління композиторів (І. Соколов, А. Батагов, В. Польова, Д. Ленг,  
Х. Абрахамсен), яка виступає у якості «інтерпретуючого» типу «про-
стої» музики, до якої не зовсім правомірним є застосування поняття 
«нова» з погляду на вторинність її музично- мовного комплексу, що 
формувався (у  багатьох випадках) під впливом авторських стилів 
тих композиторів, що стояли біля витоків дійсно нового стилю 
музичного висловлювання. З другого боку, стильові показники 
«нової простоти» сьогодні «розсіяні» майже по всьому простору 
музичного мистецтва, перетинаючи «свої» межі і закріплюючись 
у статусі стильової атрибутики неакадемічної жанрово- стильової 
сфери, що, у свою чергу провокує музичних критиків і музикознав-
ців інтерпретувати творчість окремих її представників як «неокла-
сичну» (М. Ріхтер, Л. Ейнауді, Х. Цимер, Я. Тирсен, К. Дженкінс та 
ін.). Як бачимо, музично- стилістичний комплекс «нової простоти» 
виступає у якості фактору «утримання» класичної парадигми 
музичного мистецтва в умовах метакультурної музичної свідомо-
сті, за межами академічної традиції він часто існує у спрощеному, 
«дистильованому» вигляді, що не заважає його успішному діалогу 
з музичною пам’яттю слухачів. Також він є чинником активного 
розвитку універсальної метамови сучасного музичного мистецтва, 
що формується на засадах особистого інтерпретативного досвіду 
сучасних композиторів.

І це не в меншій мірі відноситься і до академічного композитор-
ського середовища, що береже вірність авангардно- модерністським 
ідеалам, оскільки вже згадані представники «сучасного модернізму» 
(Б. Філановський називає себе саме модерністом [217]) проповідують 
ідеї авторського винаходу як основного критерію композиторської 
майстерності й смислу професійної діяльності композитора, але 
при цьому визнають використання всього корпусу колишніх вина-
ходів, здійснених класичним музичним авангардом ХХ століття. По 
суті, вони йдуть тим самим шляхом універсалізації музичної мови, 
але у локальному масштабі, так би мовити: за великим рахунком,  
і цій стильовій парадигмі існує така ж проблема ототожнення ком-
позитора з тими музично- мовними моделями авангардної музики, 
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якими він користується у якості власного словникового запасу. 
Підкреслимо лише провідну для більшості композиторів цього 
стильового напряму установку на уникнення мелодії як основного 
засобу музичної виразності, яку композитор Б. Філановський пояс-
нює тим, що «будь-який тон з певною висотою вже містить в собі 
певний комплекс слухацьких очікувань … Будь-яке поєднання звуків 
обтяжене очікуваннями слухачів, а вони тягнуть за собою величез-
ний оберемок звичок і конвенцій … Чому ми цього не робимо? Тому, 
що наше alter ego, той гіпотетичний слухач, для якого ми пишемо … 
хоче звільнення від конвенцій. Точно так само справа йде з гармо-
нією» [339]. Тобто мова йде про апріорний асоціативний потенциал 
мелодії як мовного елементу музики, що зумовлений всією «істо-
рією слуху» (у термінології Б. Філановського [там само], тим музич-
ним тезаурусом слухача, який сформований нею.

Ця позиція принципово відрізняє творчі засади сучасного модер-
нізму, як «нової складності», від тієї лінії музичного мистецтва, що 
розвивається у стильовому руслі «нової простоти» музики і апелює 
до пам’яті слухача і історії його слуху: відмова від усіляких кон-
венцій, що становлять основу музичного сприйняття та їх руйну-
вання – це паралельний процес, супутній їх зміцненню і розвитку на 
новому рівні, відповідно до смислового контексту метакультури, що 
долає історичний час, з’єднуючи минуле й сьгодення. І тому у вищій 
мірі справедливою є думка О. Кужелєвої щодо змістовного смислу 
поняття «неактуального стилю», смисловим синонімом якого 
колись виступила «нова простота»: «... в епітеті «неактуальне» під-
креслюється свобода від часової залежності, – отже, від підпоряд-
кованості поточного моменту, миттєвим подіям, що породжує від-
чуття приналежності до Часу без його поділу на минуле, сьогодення 
і майбутнє» [242, с. 6].

На погляд С. Губайдуліної, «… по суті, часу не існує. Минулого 
не існує, тому що воно вже пройшло. Майбутнього не існує, тому 
що його завжди ще немає. Справжнє ж абсолютно невловимо, воно 
весь час зісковзує в небуття минулого. І все ж ми живемо в реаль-
ному космічному часі – вічно триваючому сьогоденні. Але цей 
час не спокутуваний. Він спокутується тільки в мистецтві – там  
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відбувається творіння сутнісного часу» [512, с. 93]. О. Кнайфель вва-
жає, що «музика не належить часу, змінюється тільки мова…, вона 
завжди говорить про однакові смисли, але різними мовами… Музика 
скасовує час, якщо вона дійсно музика» [183]. Наведені приклади 
композиторського розуміння взаємовідносин часу і музики під-
тверджують думку В. Мартинова про те, що немає примату категорії 
«сучасна музика» у композиторський практиці, а є просто Музика, 
немає актуальності «сучасної композиторської практики», а є єдина, 
всепрониклива музика, на всі часи і на віки вічні» [306, с. 99], що зна-
ходить продовження у творчій установці В. Сильвестрова на «очіку-
вання» музики як «співу світу про самого себе» [447; 448].

Спів цей, знаходячись в умовах сучасності як «інтерпрета-
тивного часу» (у  термінології О. Самойленко [442, с.  187]), визна-
чає найрізноманітніші звучні форми, адже інтерпретативний час 
«поєднує глобалізацію простору і міфологізацію часових устано-
вок, уявлень, входить в усі музично- творчі й музично- рефлексивні 
форми – композиторську, виконавську, слухацьку, музикознавчу» 
[там само]. О. Самойленко феномен інтерпретативного часу роз-
глядає у якості головного атрибуту постсучасності як поточної істо-
ричної ситуації, постсучасного стану культури, що набуває нових 
якісних рис у порівнянні з добою постмодернізму, який доволі часто 
виступає синонімом постсучасності [400], що споріднює точку зору 
музикознавиці з позицією М. Епштейна щодо сьогодення як нового 
етапу розвитку «постмодерності», у якому вона набуває транскуль-
турних рис [565]. «Транс-»-категорії М. Епштейна (транс- лірика, 
транс-суб’єктивність та ін.) за своїми функціональними значеннями 
у сучасній художній культурі збігаються із тлумаченням поняття 
постсучасності О. Самойленко: «трансформація поняття сучасності 
у неологізм «постсучасність» поясняється потребою знайти вихід  
з напруженого очікування [екзистенціального], як переживання 
часової невизначеності, втрати ціннісного темпорального центру» 
[442, с. 187–188].

Філософи, намагаючись визначити сутнісні ознаки культури 
сьогодення і головних підстав життєдіяльності сучасної людини, 
вказують на новий тип свідомості, що у значній мірі відрізняється 
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від стану «напруженого очікування» – процес виходу з нього визна-
чає формування нових ціннісних орієнтирів та уявлень про норми 
суспільних та міжособистісних відносин, про «правила» самоак-
туалізації у метакультурному просторі. «Нова природність» – таке 
визначення пропонує А. Пелипенко у якості понятійного аналогу 
нового типу свідомості та актуальної метапардигми культури  
[387, с.  334]. Сутність її полягає у «знятті» логоцентристського 
досвіду історичного буття культури і «перемиканні» його в режим 
інтуїтивної життєтворчості. Свідомість, яка досягла нової природ-
ності, «…будь-яку серед програм, що осіли у підсвідомості, вибирає 
окказионально, у згоді із заново розкріпаченою інтуїцією. Причому 
інтуїцією не архаїчною, не напівтваринною, а вже переважно куль-
турною, … яка стверджує принцип невтручання в іманентну діалек-
тику іншого» [там само]. Мабуть саме цей принцип зумовлює логіку 
спрощення, уникнення ускладнення майже в усіх сферах життєді-
яльності сучасної людини – у життєвому побуті, міжособистісних 
стосунках, способах комунікації, професійної та творчої реалізації –  
з метою набуття екзистенціального комфорту.

У такому смисловому контексті концептуальні засади «нової 
простоти» виявляються у вищій мірі актуальними для «нової при-
родності», адже вони збігаються у своїх прагненнях екзистенціаль-
ної гармонії та комфортного перебування у життєвому просторі. 
Класичні зразки «нової простоти» пропонують за допомогою музики 
почути у собі позитивний сенс буття, згадати про нього і пережити 
його. Саме такий життєтворчий потенціал закладений у «слабкому 
стилі» В. Сильвестрова, у Простій музиці Г. Канчелі, яка нагадує 
нам про саме краще, що є в людині, у пафосній декларації високого 
смислу романтизму В. Кульова, який у циклі своїх творів під назвою 
«Романтизм  XXI століття. Присвята класикам» (2013), стверджує, 
що «мелодико- гармонійна мова і емоційний настрій музичних тво-
рів повинен відповідати високій естетиці та позитивній музичній 
екології, нести слухачам радість» (текст анотації до CD). Очевидно, 
що для композитора «романтичне» є тим, що пов’язане з тим, що 
прийнято називати «людськими цінностями», позитивними емоці-
ями, красою навколишнього і внутрішнього душевного світу.
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Прикладами «нової природності» у музичному мистецтві сьо-
годення, яка сприяє створенню «позитивної музичної екології», 
слугує досить різноманітна за своїми стильовими показниками 
композиторська творчість, яка демонструє художню реалізацію 
позначеного С. Ячиним принципу «окультуреної інтуїції».

Так, вундеркінд Альма Дойчер, яка відома сьогодні у світі як 
композиторка, піаністка й скрипалька, є авторкою досить значної 
кількості музичних творів у самих різних жанрах, стильові харак-
теристики яких укладаються в класико- романтичний комплекс. 
ЇЇ музичні твори не вписуються у стильові параметри «нової про-
стоти», вони у більшій мірі є репрезентантами неромантичної есте-
тики, вільно інтерпретованої індивідуально- особистісною свідомі-
стю сучасного композитора. Але вони, на наш погляд, мають пряме 
відношення до тих трансформацій ідеї спрощення форми музичного 
висловлювання як вихідної смислової інтенції «нової простоти», що 
спостерігаються у сучасній композиторській творчості.

А. Дойчер з дивовижною легкістю ставиться до критики своєї 
музики, яку часто називають дуже простою як для сучасного компо-
зитора: відповідаючи на таку оцінку своєї творчості, вона висловила 
свою особисту авторську позицію щодо основної функції музики – 
приносити радість і задоволення, адже музика повинна бути кра-
сивою і викликати бажання співати і танцювати. Досить простий 
і гранично ясний аргумент, який можна розцінювати і як прояв  
юної безпосередності, і як сучасного типу творчої свідомості: не 
дивлячись на молодість, якій, найчастіше, властивий певний сві-
тоглядний максималізм, А. Дойчер не прагне власного самоствер-
дження за допомогою створення чогось «нового», того, чого ще не 
було у світі музики, або хоча б за рахунок вміння говорити складною, 
доступною професіоналам, музичною мовою, у неї відсутнє й будь-
яке бажання боротьби за «своє» місце в музичному співтоваристві. 
Чому? Тому що вона перебуває у комфортному екзистенціальному 
просторі, що створений за допомогою музичної творчості, і цією 
власною гармонією, що створена за принципом «радості першо-
слова» (у термінології Н. Хрущової [516, с. 44]), вона щиро ділиться 
зі світом («… розмикаючи лапки, суб’єкт метамодерну по-справж-
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ньому присвоює собі слово – він, подібно новому Адаму, роздає 
(повертає?) імена всім поняттям та речам, він не боїться гово-
рити – так, ніби він знову опинився один на Землі, він весь в ейфорії 
«першоговорення» (Н. Хрущова про «нову щирість» метамодерну  
[516, с. 44]).

Творчість А. Дойчер можливо розглядати також у площині цін-
нісних орієнтирів постсучасної свідомості, як приклад розуміння 
творчості як дару, про що пише С. Ячин: «те, що архаїчна свідомість 
приймає у формі звичаю, ритуалу і традиції, творча особистість 
проживає абсолютно безпосередньо. Архаїчна свідомість визначає 
необхідність дару і його повернення формулою чудового звичаю: 
володіти – значить віддавати. Поетична і всяка інша художня твор-
чість пронизана відчуттям імперсональності, свідомістю того, що 
мій талант (поета, музиканта) є те, що мені даровано, а тому це не 
є моя власність. У цьому випадку формула буде та ж сама: володіти 
творчим даром – значить його віддавати [572, с. 156–157]. На наш 
погляд, обидві точки зору на творчу індивідуальність А. Дойчер 
представляються можливими, оскільки кожна з них має величезний 
дослідницький потенціал, здатний реалізовуватися у процесі осмис-
лення явищ сучасного музичного мистецтва та його світоглядних 
засад у відповідності до постсучасного стану культури.

Ще одним прикладом безпосередності творчого вираження, за 
допомогою «простої» музики може слугувати фігура ісландської 
піаністки Ейдіс Івенсен, яка відома своїми лірико- медитативними 
музичними композиціями для фортепіано з камерним ансамблем; 
їх стилістика складається на засадах симбіозу музично- мовних 
принципів романтизму, мінімалізму- постмінімалізму і джазу та 
ісландської інді-музики. Цікаво, що Е. Івенсен деякий час пра-
цювала моделлю, що не завадило їй по закінченню кар’єри у світі 
фешн-індустрії зайнятися музикою та стати досить відомим музи-
кантом на посткласичній сцені (що  являє дуже показовий при-
клад принципово простого ставлення сучасної людини до питань 
професійної переорієнтації). Якщо послухати музику ісландської 
піаністки, стає зрозумілим, завдяки чому їй це вдалося: ця музика 
не може не «чіпляти» хоча б тому, що вона у буквальному сенсі  
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виключає слухача з оточуючої реальності, занурюючи до глибин 
внутрішнього «Я», в яких «оживають» спогади і почуття. Ця музика 
надто лірична і навіть надто експресивна, якщо її порівнювати  
з творами класиків «нової простоти», але в ній присутній той верти-
кальний вимір музичного смислу, що склав фундаментальні засади 
«нової простоти» і «розвернув» значення музичного вираження 
до духовного виміру людини. Слухаючи цю музику, занурюючись  
в її неквапливий, тихий плин, слухач опиняється всередині звуко-
вого потоку, що несвідомо активізує «внутрішні» слух і зір, виявляє 
у потаємних глибинах душі світло, тепло, щемливу радість і легкий 
смуток («Музика, не згадуючи ні про що, може сказати все», – як 
казав І. Еренбург [567, с. 235]).

Характерно, що в деяких студійних записах Е. Івенсен навмисно 
у звучання композиції у деякі моменти «попадають» фрагменти 
звуків оточуючої реальності (шум вуличного руху, сигнали машин 
і т. п.), що призводить до ефекту раптового «виходу» з музичного 
потоку та відчуття паралельності звукових просторів, і взагалі, 
паралельно існуючих реальностей (до  речі, дуже сильний ефект  
з точки зору способів музичного смислоутворення). Аналогічний 
ефект присутній в авторському виконанні фортепіанних багате-
лей В. Сильвестрова, коли композитор грає їх в домашніх умовах:  
з відкритих вікон здалека доноситься дитячий сміх, звуки пташи-
ного гомону, звуки машин та людських голосів, і на цьому звуко-
вому тлі розгортається інший вимір буття, що підносить свідомість 
слухача над життєвою повсякденністю, над «суєтою суєт» у горній 
світ. І ця невелика і скромна кімната у цей момент стає осередком 
«позитивної музичної екології», якщо скористатися вельми дореч-
ною термінологіє сучасних композиторів. Але не тільки кімната: 
звучання багателей упорядковує думки і почуття, позбавляючи їх від 
швидкоплинного та хаотичного інформаційного потоку повсякден-
ного життя і переключаючи на режим неквапливого спостереження 
над деталями звукових подій. І тоді за допомогою музики просто-
ром «позитивної музичної екології» стає внутрішній світ того, хто 
слухає багателі, як і того, хто їх виконує…

Шляхи досягнення позитивного ефекту музичної творчості  
у творчості сучасних композиторів є досить різними, але їх об’єднує 
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принцип «комфортної звукової форми», який не ускладнює слухове 
сприйняття і апелює до слухового досвіду слухача, котрий висту-
пає інструментом впізнавання «вже знайомих» зворотів музичної 
мови та їх семантики. Саме цей принцип комфортності (простоти?) 
дозволяє композиторам створювати досить оригінальні концепції 
музичного мистецтва, в основу яких покладено розуміння музики 
як енергії, що спроможна покращити психологічний стан сучасної 
людини та відновити її внутрішні ресурси, а це вкрай актуально для 
сучасного світу (по аналогії з «музикою для релаксації» та арт-тера-
пією). Тобто мова йде про музику як органічну частину життєдіяль-
ності людини, й показовим є факт умовного збігання такого роду 
музики зі стильовими показниками «нової простоти»; умовність 
полягає в ідентичності її звукового образу (консонантно- статичного 
й негучного), але композиційно- технологічних розбіжностях.

Як приклад можна навести творчість польської піаністки Ханії 
Рані, яка часто виконує свою музику у мінімалістичному стилі 
під звучання аудіотрека із записом звуків природи, чи вишукані 
композиції японського композитора Рюїті Сакамото, стилістика 
яких визначається у органічній єдності неокласики, джазу, етно-  
і поп-музики, або ім’я відомого італійського «неокласика» Людовіко 
Ейнауді. Найбільш показовим у цьому сенсі є проект відомого і дуже 
популярного у світі сучасної кіномузики британського композитора 
Макса Ріхтера Спати (Sleep) – 8,5 годинний альбом, який сам ком-
позитор називає «особистою колисковою для божевільного світу» 
й вважає маніфестом більш повільного темпу існування в сучас-
ному світі, протестом проти нашої невпинно «увімкненого» життя. 
Критики розглядають проект М. Ріхтера як своєрідне дослідження 
нових способів взаємодії музики і свідомості, оскільки початково 
цей твір виконувався open air та передбачав ситуацію засинання слу-
хачів: «Це заспокійливий музичний засіб від все більш неспокійного 
ритму сучасного життя, в якому сон часто вважається незручністю 
або навіть слабкістю» [592]. Терапевтичний сенс даної акції підтвер-
джується і функцією композитора як спостерігача за процесом, що 
поєднувалася з виконавською: М. Ріхтер відходив від фортепіано 
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з метою подивитися, «що робить п’єса», перш ніж повернутися на 
сцену, щоб продовжити виконання. Ця досить оригінальна у своєму 
концептуалізмі форма сучасного існування «простої» музики 
відображає актуальні смисли сучасного глобалізованого світу,  
а головне – прагне до практичного вирішення його проблемних 
питань за допомогою музики, до створення позитивного «середо-
вища проживання» людини у процесі виконання- слухання музики. 
В цьому сенсі, проект М. Ріхтера можна інтерпретувати у якості 
самого того дару, про який говорить С. Янчин, мабуть тому західні 
музикознавці назвали музичний витвір британського композитора 
«протиотрутою від сучасного життя з музикою для мрій» [592].

Аналогічними за композиторським задумом є й інші «довги» та 
«тихі» постмінімалістичні альбоми М. Ріхтера, такі як, наприклад, 
Блакитні зошити (Blue Notebooks), Про природу денного світла 
(On The Nature Of Daylight), композиції з якого використані у філь-
мах М. Скорсезе та інших відомих режисерів сучасності; чи більш 
контрастний у темповому відношенні, «гучний» й «драматичний» 
Дом пам’яті (Memoryhouse), в якому музика поєднана зі звуками 
природи та поезією, що звучить на різних мовах (окремі композиції 
з цього альбому були використані у документальному фільмі BBC 
«Освенцим: Нацисти і «остаточне рішення»»). Найбільш масштаб-
ним у часовому відношенні є один з останніх проектів М. Ріхтера, 
що є безперервним 10-ти годинним звучанням композиції «Про 
природу денного світла» – якщо її прослухати повністю, вона  
в прямому сенсі стає частиною життя слухача. І це підтверджу-
ють досить численні коментарі користувачів Youtube, в яких вони 
діляться досвідом впливу музики на власний екзистенціальний про-
стір, описуючи процес глибоко особистісного, потаємного прожи-
вання часу, що відчувається ними як «коло життя»: «…так звучить 
душа. Я вважаю. Ось як мені звучить сумне і сире людство. Я, плачу, 
глибоко»; «… це допомогло мені впоратися зі своєю боротьбою…»; 
«... так це сумно, але це стосується життя..., це так само, як життя, 
непросте, часом важке, екстатичне в інших випадках, але саме тому 
ми повинні це цінувати, поки ми тут… Це довге коло життя. Ця пісня 
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справді підсумовує це для мене…»; «ця пісня допоможе вам пройти 
все, і я маю на увазі саме все»; «це допомагає мені написати про-
повідь для великоднього ранкового богослужіння»; «музика – це 
сукупність життя…»; «я не знаю, чи трапляється це з кимось іншим, 
але пісні просто іноді змушують вас відчути щось таке, чого ви 
не можете пояснити, скільки б часу це не чули...»; «все життя  
в одній пісні...» і т. п.). Тобто мова йде про зовсім непрості резуль-
тати впливу вельми простої музики, про її здатність безпосередньої 
спів-участі у життєвому просторі людини, навіть в тому випадку, 
якщо вона говорить на принципово іншій мові, ніж класичні зразки 
високої класики музичного мистецтва.

Дещо протилежним композиційним рішенням М. Ріхтера є його 
знаменита рекомпозиція «Пор року» А. Вівальді, яка набуває у ком-
позиторський концепції сучасне «неокласичне» звучання за раху-
нок авторського переінтонування популярного музичного матеріалу  
у мінімалістській манері. «Зустріч» таких далеких з історичної точки 
зору музичних мов у композиційній формі опусу М. Ріхтера звучить 
більш ніж органічно, в ній важко вловити межі «свого» і «чужого» 
(чому сприяє, звичайно, загальний для репетитивності і барокової 
музики принцип остинатності). Музичній мові даного твору влас-
тиві симбіотичні ознаки, адже музика А. Вівальді тут адаптується 
до технічних можливостей сучасного композитора – великий вико-
навський склад, компьютерні технології, а головне – власний слухо-
вий досвід, музичний тезаурус, що дозволяє використовувати у мові 
різні музичні лексики та конструювати з них власні музичні смисли. 
Це стосується не тільки ріхтеровської версії «Пор року» А. Вівальді, 
а й вже згаданих його проектів – в них у симбіотичні відносини 
вступають мовні елементи вже не тільки класичних європейських 
музичних стилів, але й провідних напрямів неакадемічного музич-
ного мистецтва, таких як ембієнт (англ. Ambient) чи дроун (англ. 
Drone). Якщо оцінювати результат подібних творчих експеримен-
тів, то вони виглядають вельми позитивними з позиції формування 
нових смислів сучасної музичної творчості та створення звукової 
реальності сьогодення.
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Таким чином, головне питання полягає в тому, що значить про-
стота і чому вона є такою важливою для композиторів, які розумі-
ють «просту» музику як єдине можливе майбутнє – як музичного 
мистецтва в цілому, так і власного, у сенсі особистої присутності 
у світі музики. Цілком очевидно, що ті композитори, які спочатку 
ініціювали новий підхід до музичної творчості, розуміли під про-
стотою, в першу чергу, звільнення від складнощів музичної мови 
класичного авангарду, і це вельми переконливо доводять рефлексії 
музичних теоретиків того часу, що зосередилися виключно на «гар-
монійній тенденції» «нової простоти» (К. Дальхауз). Під просто-
тою ініціатори нової течії в музичному академізмі розуміли також 
свободу творчого волевиявлення композитора, що відчиняв шлях 
до інтуїтивного, та відкритого слухачеві у своїй безпосередності 
музично вираження (В. Рим та ін). Що ж стосується інтерпретацій 
музичного смислу «нової простоти» композиторами радянського/
пострадянського простору та деякими представниками західної 
музики (Дж. Тавенер, Х. Гурецький, Д. Ленг), то тут у значній мірі 
«ускладнюються» вихідні установки «нової простоти» як течії ком-
позиторської творчості, що виступила у якості опозиції авангард-
ній парадигмі музичного мистецтва. Це ускладнення пов’язане  
з насиченням розуміння музичної творчості духовним смислом, 
що «перекривав» у своїй значущості особистісно- індивідуалістську 
ідею мистецтва і гранично розширював у зв’язку з цим, смислові 
межі музики, яка прагнула вийти за межі індивідуалізму творчого 
самовираження у простір надособистісних і надісторичних кате-
горій і значень, повернутися до власних онтологічних витоків, до 
духовного як «животворящого, буквально благотворного джерела» 
[442, с. 75].

Але творча реалізація такого смислу проходила під знаком спро-
щення композиторського ставлення до власної ролі в музичному 
мистецтві і відмові від «винаходу новизни» як головного критерію 
авторської музики, як парадигматичної умови творчої реалізації 
композитора у світському музичному професіоналізмі європейської 
традиції від Нового часу, також шляхом наближення до парадигми 
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анонімної музичної творчості у первинних формах музичного мис-
тецтва (фольклорна і богослужбова традиції). Безумовно, даний 
розворот композиторської свідомості виглядав як такий, що відтво-
рював «примітивну» прикладну функцію музики, яка ще не зазнала 
перетворюючої сили творчої індивідуальності митця, як такий, що 
здавався надто простим на тлі художніх досягнень музичного мис-
тецтва у ХХ столітті, ще більше – на тлі досягнень музичного аван-
гарду ХХ століття щодо оновлення мови музики.

Ще одним проявом спрощеності тут виступає відмова від 
«драми життя», як незмінного об’єкту музичного мистецтва, який 
воно поступово й неухильно завой овувало від часів секуляризації 
і виходу у простір композиторської творчості. І це можна розці-
нювати як ухилення від «складних» тем музичного мистецтва, 
що зумовлені складністю організації внутрішнього світу людини 
та її відносин з оточуючої реальністю, з собою, з іншою людиною,  
з Богом; більш актуальною стає установка на «говоріння» за допо-
могою музики про вищі смисли і цінності буття – духовну гармонію, 
добро, красу, Божественне начало у навколишньому світі й в людині. 
Музика, в даному випадку, розуміється як найбільш доступний 
шлях до простих, але вічних істин, без яких людське життя втрачає 
смисл, вона виступає у якості живого голосу цих істин, як їх звучна 
форма, адже вона є «відгомоном далекого гармонійного світу», 
«зітханням ангела в нашій душ» (за поетичним висловом Жан- Поля 
[352]), вона «показує людині ті можливості величі, які є в її душі», як 
вважав В. Емерсон [там само] та являє собою «абсолютний транс-
цендентний засіб проникнення до сфер вищого порядку і краси», на 
думку Й. Гете [109, с. 434].

Резюме до Розділу 3

Підсумовуючи, зазначимо, що неоканонічний посил і симбіотич-
ний принцип «нової простоти» як стильової тенденції музичного 
мистецтва останньої третини ХХ – початку ХХІ століть, вказує на 
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розуміння музичної творчості як життєтворчості у сенсі здатно-
сті музики «творити» (актуалізувати) у екзистенційному просторі 
людини ідеальні смисли Буття за допомогою простоти музич-
ного вираження як ясності (смислової «відкритості») музичної 
семантики позначених канонічних моделей, що вкорінена в пам’яті 
музичної культури. На згадку приходять слова С. Слонімського, 
який вважав, що музика «не так втілює, відображає навколишнє 
життя, скільки створює нову, особливу реальність. Уявний світ 
цей живиться всіма соками сьогоднішнього побуту, всієї історич-
ною пам’яттю людини» [452, с.  15]. И на відміну від літератури, 
яку Ю. Лотман визначав як «непрожиті життя» [273], музика має усі 
можливості бути прожитою людиною тут і зараз у процесах її ство-
рення, виконання та слухання, завдяки своїй символічній природі, 
що оперує невербалізованими смислами та має безумовний вплив  
на психіку людини.

Наведені приклади сучасної музичної творчості в руслі відтво-
рення симбіотичного музичного стилю у міжпарадигмальному сти-
льовому просторі неокласики, демонструють більш ніж успішне 
вирішення того питання, що постало перед академічним музич-
ним співтовариством та його окремими представниками в особі 
молодого покоління європейських композиторів на початку 1970-х 
років – про те як бути з музикою, яка втратила здатність спілкування 
з людиною, яка замкнулася «сама в собі» і перестала бути провідни-
ком позитивних енергій і тим самим бути спрямованою до людини 
і спів-спрямованою його духовному світу. За великим рахунком про 
проблеми «музичної екології» свого часу говорили і В. Мартинов, 
який висловлював велику жаль з приводу неможливості «про-
ходження Істини» через гранично ускладнені звукові конструкції 
музичного європейського академічного авангарду, і В. Сильвестров, 
який закликав до «розпускання квіток і листочків» в музиці замість 
надмірно експресивних і агресивних у звуковому відношенні музич-
них висловлювань композиторів- авангардистів, в яких людині дуже 
важко щось «привласнити», знайти співзвучне своїй внутрішній 
природі [339]. Вирішення цього питання відбувалося в «приват-
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них» масштабах, в життєвому і творчому просторі окремо взятого 
індивідуально- композиторського стилю: у більшості з компози-
торів останньої третини ХХ століття, імена яких зично співвідно-
сяться з «новою простотою», виникала потреба у власному, особи-
стому позитивному музичному екологічному просторі, часто в силу 
різних кризових життєвих ситуацій. Але ці окремі випадки сприяли 
формуванню тої загальної парадигми музичного мислення, яка від-
крила шлях досягнення «позитивного ефекту» сучасного музичного 
мистецтва. І цей факт особливо підкреслює культурну «продуктив-
ність» інтерпретативного часу музичної історії як «індивідуально- 
психологічного часу інтерпретації з її власними смисловими компо-
нентами та резонансами» [442, с. 187].
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РОЗДІЛ 4.  
ПРЕДМЕТНІ КОНОТАЦІЇ ПОНЯТТЯ  

«НОВА ПРОСТОТА» ЯК СМИСЛОВІ ІНТЕНЦІЇ 
КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

4.1. Змістовний комплекс поняття простоти  
у визначені художньо- естетичних засад  

музичного мистецтва

Той факт, що поняття простоти є складовою частиною терміна 
«нова простота», який визначає його змістові межі, природним 
чином спонукає до більш пильного погляду на компоненти звич-
ної – як у повсякденному, так і в науковому побуті – якісної харак-
теристики найрізноманітніших явищ. Само собою, зрозумілий 
зміст, вкладений в дане поняття, не так часто ставав предметом 
мистецтвознавчого інтересу, ймовірно, саме в силу своїх апріор-
них значень, часто присутніх й в музикознавчих описах. Вивчення 
феномену «нової простоти» в музичному мистецтві обумовлює 
необхідність розгляду «простого» як ключового поняття для даного 
явища з метою виявлення його змістовно- смислового комплексу.

Терміни «простота», «просте» присутні в якості наскрізних 
понять- характеристик у європейському філософсько- естетичному 
дискурсі від самих ранніх історичних епох, що обумовлено їх онто-
логічним статусом у філософському знанні. Вони представлені  
у відомій парній діалектичній категорії просте- складне, яка відби-
ває полярні сторони цілісних явищ і процесів дійсності та їх уні-
версального зв’язку. Якщо розглядати поняття простоти в логічно- 
смисловій зв’язці з поняттям складності в ряду таких парних 
категорій як частина-ціле, кінцеве- нескінченне, одиничне- загальне, 
схожість- відмінність, якість- кількість, форма- зміст, – то воно 
виступає як словесно- понятійний аналог універсальних законів 
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організованості буття. Оскільки діалектика об’єктивного світу і діа-
лектика мислення збігаються в основному, але не тотожні, а катего-
рії діалектики традиційно в філософії розглядаються як «сходинки 
пізнання світу» і як «роди буття» [238, с.  159], поняття простоти 
можна розуміти як таке, що містить в собі єдність онтологічного 
(об’єктивне знання буття) і гносеологічного (пізнавальні прийоми) 
смислу. Саме така універсальна природа даної категорії обумовлює 
її актуальність для сучасного наукового мислення, що пропонує роз-
глядати простоту в якості спеціального методологічного принципу, 
який «поряд з евристичністю, когерентністю, логічністю й іншими 
ознаками, спирається на уявлення, що компактність викладу, кон-
цептуальна цілісність…, здатність дослідника спростити і «згорнути 
складну думку», зробивши її зрозумілою неспеціалістові, і є одним  
із критеріїв науковості» [207, с. 60].

Методологічний потенціал поняття простоти в даному випадку 
вказує на вихідний принцип «відсікання» всього зайвого, надлиш-
кового у викладі наукової концепції, що передбачає чітке авторське 
уявлення про її смислове ядро і структурно- функціональну логіку. 
Саме ця ідея присутня у гносеологічному протиставленні простого 
і складного у видатного представника раннього гуманізму Миколи 
Кузанського: «Я бачу, отже, яким чином відчувається щось в області 
чуттєвого: йому передує просте, що мислиться» [243, с. 293]. Уміння 
відобразити на вербальному рівні ясність смислу тієї чи іншої ідеї 
передбачає високий рівень наукового мислення дослідника, його 
здатність до широких і багаторівневих узагальнень, знання пред-
мету дослідження «зсередини», а також розвинені комунікативні 
здібності, щоб забезпечити можливість «перекладу» спеціального 
змісту свого дослідження на зрозумілу («просту») для реципієнта 
мову. Простота, безумовно, в цьому випадку може розглядатися як 
найвищий рівень наукового мислення і авторського стилю дослід-
ника, прояв його професійної майстерності. У такому контексті 
простота може розглядатися як певний гарант збереження того 
початкового й цілісного образу обраного явища, існуючого у сві-
домості дослідника (за  аналогією з античним ейдосом), що спо-
нукає до його раціонально- логічного пізнання та має здатність  
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«розчинятися» в процесі аналітичної діяльності, про що свого часу 
чудово писав І. Гете:

«…живой предмет желая изучить,
Чтоб ясное о нем познанье получить,
Ученый прежде душу изгоняет,
Затем предмет на части расчленяет
И видит их, да жаль: духовная их связь,
Тем временем исчезла, унеслась» [110, с. 71–72].
Філософи, намагаючись відповісти на питання, що є «про-

сте», а що «складне», виходять із закономірного логічного твер-
дження: цим поняттям «… щось повинно відповідати у дійсності»  
[211, с.  167]. Спроби визначення специфічних властивостей «про-
стого» й «складного» виявляються у філософському дискурсі  
з найраніших його часів.

Очевидно, що говорити про «простоту» можна лише з огляду на 
«складність», як на її протилежність. Саме так чинить у своїх діало-
гах Платон, розрізняючи «просте» й «складне», перш за все, в онто-
логічному аспекті: «Значить, бог – це щось цілком просте й правдиве 
і на ділі, і в слові; він і сам не змінюється і інших не вводить в оману ні 
на словах, ні посилаючи знамення – ні наяву, ні уві сні» [392, с. 2098]. 
Говорячи про речі, які можуть зазнавати стан «розсіювання» (тобто 
знищення), від імені Сократа, Платон стверджує: «Не слід випро-
бовувати цей стан такої речі, що виникла з складання і складна за 
своєю природою? (Чи не повинно це складне розділятися, оскільки 
воно було складно? Тільки тому, що виявиться нескладним, чи не 
слід переважно не відчувати цього стану») [393, с.  1746]. З огляду 
на загальний контекст філософської доктрини Платона, можна зро-
бити висновок, що «просте» інтерпретується античним філософом 
як вічне, незмінне, божественне, дійсне, а тому Єдине. «Складне»,  
у свою чергу, розуміється як мінливе, непостійне, вторинне по своїй 
природі, оскільки простота в онтологічному сенсі передує склад-
ності. Ця ж ідея звучить і у неоплатоників, які застосовують поняття 
простоти як синонім ідеальності Єдиного Першоначала, з якого 
відбувається складний і різноманітний комплекс багатьох явищ, 
але «багате» («многое» рос.), – за твердженням Плотіна, – відбува-
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ється не від багатьох чинників, а від небагатого («немногого» рос.) 
[83, с. 4]. При цьому Єдине Первоначало є не тільки протилежністю 
всьому множинному і різноманітному, але й повне їх заперечення в 
силу того, що воно безмежно і зовсім просте [там само].

У Аристотеля простим є тільки те, що властиво розуму і поз-
бавлене матерії. Найпростіше, за Аристотелем, – те, що не підля-
гає ніякому визначенню і є самоочевидним, відповідно, науковим 
пізнанням воно не визначається, навпаки, все інше підлягає визна-
ченню через просте: «щойність» («чтойность» рос.) не можна зво-
дити до іншого визначення, багатшого за словесним вираженням; 
попереднє (більш раннє) визначення завжди є визначенням у біль-
шій мірі, а подальше – ні; якщо ж до чого-небудь початкове визна-
чення не підходить, то і подальше також. А потім і знання скасову-
ють ті, хто робить такі твердження: немає можливості знати, поки 
не прийдеш до неподільних [складових частин] [283, с. 277]. Тобто 
справді науковим за Аристотелем є таке визначення, що від без-
лічі властивостей і причин приходить до неподільного і простого. 
Таке розуміння простоти як категорії мислення випливає із загаль-
ного вчення Аристотеля про красу і добро. Тому, коли Аристотель 
говорить про «просте благо» [24], його слід розуміти як синонім 
ідеального блага, позбавленого будь-якого матеріального різно-
маніття: «просте благо» у нього протиставлено «багатоманітному 
злу» [там само]. А саме поняття простоти Аристотель визначає як 
«те, що має говоритися без додавання чого б то не було» [там само]. 
Відповідно, як стверджує О. Лосєв, «звідси прямий висновок про 
те, що й все естетичне, за Аристотелем, – принаймні у своїй гли-
бині, – теж «просто»» [279, с.  192]. Причому О. Лосєв спеціально 
акцентує увагу на понятті «просто», яке у вченні Аристотеля про 
калокагатію є основним: «Принцип краси і принцип моралі характе-
ризуються Аристотелем за допомогою терміну «просто», тобто він 
говорить про «гарне просто» і про «прекрасне просто»» [там само, 
с. 191]. Співзвучним за змістом є й відомий афоризм Г. Сковороди 
«У істини проста мова».

Простота як поняття, що відображає Божественну сутність, 
присутня в теології Блаженного Августина. При тому, що до Бога  
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незастосовні ніякі категорії, оскільки «він благ без якості, великий 
без кількості, повсюдний без місця, вічний без часу» [83, с. 8], йому 
«на відміну від усього кінцевого, властивий предикат незмінності і, 
як корелят останньої – простота» [там само]. Ці судження зумовлю-
ють ідею абсолютної простоти (або незмінності) Божественної сут-
ності як центральну в його апофатичному богословському вченні.

Майже слідуючи за Платоном, Микола Кузанський зазначає, що 
простота – це властивість Бога: «… у царстві Божому, де простота 
й світ перевершують всяке сприйняття, не може бути відмінно-
сті» [83, с. 13]; «Бог – не є коренем суперечливих понять; він сама 
простота, яка є першою за будь-яку відмінність» [243, с. 286]. З цих 
тверджень випливає, що простота становить головну властивість 
непізнаваного Єдиного: «Ти, Бог, всемогутній, бо Ти – абсолютна 
простота, в якій абсолютна нескінченність» [там само, с. 285]. Але 
простота, згідно уявленням Миколи Кузанського, є характеристи-
кою не тільки божественного буття, вона також характеризує і сут-
ність кожної справи і явища. Таким чином, просте буття – це сут-
ність і єдність речі, стосовно ж до Бога, – це також нескінченність, 
злиття протилежностей, необхідність. Складність, у свою чергу, 
розуміється філософом Відродження як протилежність простоти 
і характеризується через множинність, фінальність («конечность» 
рос.), випадковість.

З наведених філософських роздумів ясно, що простота як влас-
тивість Божественної сутності ототожнюється, перш за все, з від-
сутністю в ній різноманіття, множинності, тобто тих якостей, що 
співвідносяться з кількісним початком. Як наслідок – простоті 
не властиві такі характеристики як кінцевість та змінність, котрі 
онтологічно притаманні складності в силу її специфічних власти-
востей: останні досить часто обговорюються у сучасній філософії, 
яка ставить гранично конкретну мету – відповісти на питання що 
таке «складність»? [320]). Так, філософське розуміння «складного» 
зводиться до наступних положень, що узагальнюють основні якісні 
показники даної категорії:
 перше визначення складності – різноманіття (наявність 

диференційованих частин, різні їх типи та різне число цих типів);
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 друга необхідне визначення складності – внутрішня взаємо-
пов’язаність частин між собою (чим більше різноманітність зв’яз-
ків – їх числа, типів і напрямків – тим річ складніше), в цьому поля-
гає складність форми;
 в онтологічному плані складність ототожнюється з імовірні-

стю утворення системи випадковим чином з вихідних елементів;
 у сукупності складність матерії і складність форми утворю-

ють складність цілого;
 складність, що розуміється таким чином, виступає як кіль-

кісна характеристика речі. У той же час це й якісна характеристика: 
«складна» річ – це та, що розглядається як гетерогенна, як безліч, 
об’єднана в щось одне [211; 320].

На думку філософів, «складніша справа з характеристикою про-
стого» [211], проте визначити її прояви цілком можливо. До них 
належать такі:
 річ проста, якщо вона містить необхідний мінімум частин  

і зв’язків;
 логічна ідея простоти – відсутність внутрішнього і зовніш-

нього різноманіття;
 простота може розумітися як якість або суть, що не діляться, 

просте це ціле як таке, що розглядається безвідносно до частин;
 у якісному сенсі ідея простого полягає в тому, що принцип 

різноманіття стає незначущим. Річ виступає не тільки як одне, але і 
як байдужа до власного різноманіття;
 простота – це теж кількісна характеристика речі. У логічному 

сенсі просте й складне розрізняються не кількісно, а тим, що вони – 
протилежності [там само].

З наведених положень ми можемо зробити висновок, що склад-
ність і простота є категоріями об’єктивними, хоча й досить віднос-
ними. Для сучасних філософів це питання є надзвичайно актуаль-
ним, у зв’язку з ним досліджується проблема антитетики «простого» 
й «складного» у світлі їх «взаємоперетворення», що зумовлюють 
«простоту складності» та «складність простоти» [206]. Філософська 
думка приходить до висновку про неможливість абсолютних зна-
чень кожного із зазначених феноменів, «… оскільки мірність  



220

«Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен 
в сучасному музичному мистецтві

розрізнення … пульсує між уточненим через своє інше, уявлен-
ням про складність через предикат простоти, а простоти – через 
предикат складності» [там само, с.  278]. Складне в одному відно-
шенні може бути простим в іншому. Складне за будовою може бути 
простим по функції. Потрібно розрізняти внутрішню і зовнішню 
простоту і складність. Річ може бути зовні простою, а внутрішньо 
складною. Складне може спрощуватися до певної межі, яка і є «про-
сте складного» (у формулюванні Г. Гегеля [101]).

Антиномія простого- складного є предметом філософії І. Канта, 
у центрі якої – пізнавальні можливості людського розуму, що сти-
кається з нерозв’язними протиріччями буття (так званими анти-
номіями). Як й інші антиномії (обмеженість простору, свобода  
і причинність, а також наявність Бога), «… вона описує драматичну 
колізію» космологічного спору розуму з самими собою» [206, с. 280]. 
Розгорнуті міркування німецького філософа щодо пізнавальних 
здібностей і можливостей «чистого розуму», ініційовані думкою 
про те, що у світі «все просто і все складно». Основною властиві-
стю «простого» по Канту, слідом за античною філософією, є непо-
дільність: неподільне (просте) можна знайти тільки у світі речей  
у собі, який є протилежністю світу явищ дійсності. «Просте – це щось 
єдине, неподільне, і в силу цього воно є доступним тільки розуму, 
але не почуттям» [98]. Таке розуміння «простого» бере витоки  
у раціоналістичній філософії Г. Ляйбніца, у його вченні про монади 
як про прості субстанції, що існують самі по собі, і котрі ні в чому 
іншому для свого існування не мають потреби: «… як у Ляйбніца 
без неподільних (субстанцій) не може існувати також і ділене, без 
простого – складне, так і у Канта без речі у собі не може існувати  
і світ явищ» [там само].

Філософські тлумачення «простого» безумовно претендують на 
статус спеціального об’єкту наукового дослідження, оскільки на 
кожному історичному етапі осмислення даної категорії набувало 
все нові й нові смислові нюанси. Для нас же важливим є змістов-
ний вектор поняття простоти, присутній у класичному філософ-
ському знанні: простота – це невід’ємний атрибут Єдиного сущого 
(Бога, Божественної сутності), непізнаваного людським розумом; 
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простота як якісна характеристика цілісності- неподільності  
є форма буття вищої Істини як першопричини буття взагалі; 
логічний зміст простоти як якості або суті речей та явищ полягає 
у її протилежності складності.

Ототожнюючись з Божественною сутністю, поняття простоти 
природним чином володіє етичним змістом, що усвідомлювався ще 
з давніх часів у органічній єдності з естетичної оцінкою (вчення про 
благе і прекрасне у Аристотеля), і надає підстави розглядати про-
стоту у якості естетичної та етичної категорії. Однак обидві ці сфери 
гуманітарного знання (етика та естетика) на сучасному етапі свого 
розвитку констатують той факт, що «…в основний понятійний апа-
рат етики термін «простота» поки ще не увійшов… мова повинна 
йти саме про термін, а не про випадкові слововживання в найрізно-
манітніших контекстах» [166, с. 175–176].

В естетичному дискурсі, який найбільшою мірою актуальний 
для дослідження феномену «нової простоти» в музичному мисте-
цтві, термін «простота» не має спеціальної дефініції, він відсутній 
у якості рубрики довідково- енциклопедичної літератури, а також 
у предметних покажчиках дидактичної або дослідницької літера-
тури, але при цьому виступає як незмінний, постійний супутник 
основних естетичних категорій краси і прекрасного. Ця смислова 
сопряженість парадоксальним чином відображена у інформацій-
них джерелах неакадемічно- наукового статусу, в той час як спеці-
алізоване галузеве знання поки що не пропонує теоретичних роз-
робок простоти, тим більше усталеної її естетичної теорії. Цитуємо 
Вікіпедію: «Простота – властивість, якість або умова вважатися 
простим та елементарним за складом. Часто позначає красу, чистоту 
або ясність. Прості речі часто легше роз’ясняти та зрозуміти, аніж 
складні. Простота може значити свободу від труднощів, натуги або 
плутанини. Також простота може відноситись до простого способу 
життя» [406]. Дане визначення, звичайно ж, не представляється 
можливим розглядати у якості наукової дефініції: присутній в ньому 
опис простоти є гранично абстрактним, кожен з його компонентів 
не відображає сутнісних властивостей простоти, але при цьому 
вказує на ті образи «простого», що «закріплені» у повсякденній  
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свідомості. У такому контексті найбільший інтерес викликають 
краса, чистота та ясність, тобто поняття, що співвідносяться  
у своїх смислових значеннях з простотою та володіють певною 
предметною конкретикою. На чому заснована така презентація про-
стоти як синоніму понять естетичного (краса) і етичного (чистота) 
характеру, а також якісної характеристики чіткості і визначеності 
вираження смислу (ясність)?

Відповідь, що знаходиться на поверхні – на колективному куль-
турному досвіді, відбитому у незліченних прикладах народної 
мудрості, прикладом якої можуть слугувати такі загальновідомі 
істини як «Простота – половина щастя», або «В простих серцях Бог 
спочиває». У прислів’ях і приказках у надлишку зафіксовані при-
клади розуміння простоти як найвищої чесноти, як того морально- 
етичного принципу, що пов’язаний з чистотою помислів і добрим 
серцем, безпосередністю і гармонійним у своїй цілісності світовід-
чуттям, що виключає такі прояви людської природи як лукавство, 
лицемірство, жорстокість. В узагальненому сенсі перераховані 
якості особистості укладаються у відому біблійну істину «Будьте 
як діти» (Мф. 18: 3), «бо таких є Царство Боже» (Мк. 10: 14). Однак 
народна мудрість дає й інший образ простоти, що представляє зво-
ротний бік цього явища: «Простота гірша за крадіжку», «З простоти 
люди пропадають» і т.п.

Саме від такої «простої» форми опису простоти як властивості 
людської натури відштовхується А. Зімбулі, намагаючись окреслити 
її морально- ціннісні аспекти [166]. Спираючись на досить значну 
кількість біблійних висловів, в яких фігурує поняття простоти, при-
слів’їв і приказок, словникових дефініцій даного поняття і родин-
них йому, А. Зімбулі вказує на принципову смислову неоднорідність 
«простого» і окреслює проблемне поле можливого етичного дослі-
дження у трьох напрямках: про простоту розуму (думок), простоту 
почуттів, простоту поведінкову [там само, с.  179]. Висновок, до 
якого приходить філософ, вельми привабливий у своїй предметній 
конкретності, бо в ньому позначені ті характеристики життєво- 
повсякденних проявів людини, які дозволяють говорити про нього 
як про «просту людину»: «… у морально- ціннісному ракурсі про-
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стота представляє собою прагнення і вміння людей по можливості 
доброзичливо, спокійно, впевнено і нехимерно (невычурно – рос.) 
вписуватися e світ» [166, с. 175].

При більш глибокому розгляді етичного та естетичного значень 
простоти стає зрозуміло, що вони завжди були присутні в дискурсі 
даних областей гуманітарного знання, але не завжди на його поверхні. 
Причому поглиблення в історію естетичної думки виявляється єди-
ним шляхом з’ясування змістовних смислів поняття простоти як 
естетичної категорії, оскільки народна мудрість в цьому випадку не 
дає практично ніяких зразків розуміння прекрасного і краси як про-
стоти. Єдиною підмогою «ненаукового» характеру тут виявляється 
творчий досвід художників – письменників, поетів, художників, 
музикантів, – який в їх авторських висловлюваннях у безпосеред-
ній формі відображає розуміння суті прекрасного і краси в мис-
тецтві. Прикладом таких суджень можуть бути слова Л. Толстого  
з листа Л. Андрєєву, наприклад: «Простота – необхідна умова пре-
красного. Просте й природнє (безыскусственное – рос.) може бути 
негарним, але непросте й штучне не може бути гарним» [481, с. 177], 
або відомий вислів Г. Флобера «Все, що прекрасно – є моральним» 
[488], чи думка Леонардо да Вінчі про те, що «простота – це крайня 
ступінь витонченості» [134].

Не будучи спеціальною естетичною категорією, поняття про-
стоти часто присутнє у описах- характеристиках таких категорій як 
смисл, форма, краса. Так, в «Поетиці» Аристотеля наведена класи-
фікація міфів на прості й складні в залежності від наявності в них 
перипетії і впізнавання як сюжетного переходу «від незнання до 
знання». Аналогічним чином Аристотель розділяє фабули трагедії 
на складні й прості та розуміє їх як різні драматургічні принципи 
[25]. Прагнення Аристотеля до типологізації композиційних прийо-
мів обумовлено його розумінням форми як того начала, що створює 
матерію: вона є внутрішній імпульс, що підводить предмет до його 
досконалості; це і сутність, і стимул, і мета, а також причина станов-
лення різноманітних речей з одноманітної матерії.

У цьому сенсі вельми примітним виступає досвід композитор-
ського осмислення простоти і складності як якісних показників 
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музичної мови, представлений у літературній спадщині М. Метнера. 
У його відомій книзі «Муза і мода» [319] присутні роздуми про рів-
новагу простоти і складності в музиці, причому дані поняття автор 
застосовує як до музичної мови, так і до смислу музичного вира-
ження в цілому. На думку М. Метнера мова музики як така, що 
виникла від ідеї висловити «правду невимовного» (курсив наш –  
О. О.), спочатку володіє такими властивостями як єдність і простота: 
«Елементи його не потребують виправдання остільки, оскільки вони 
(кожен окремо і у своїх взаємовідносинах, що є підлеглими духу 
людському), виявляють таку ж централізованість і узгодженість  
у своєму прагненні до єдності і простоти» [319, с. 10]. Таким чином 
композитор розуміє простоту як іманентну властивість музичної 
мови, що природним чином випливає з головного смислу музич-
ного вираження: «Музика наспівує про невимовне» [там само].  
А невимовне (Божественне або Істинне), як стверджують філософи, 
є простим і єдиним у своїй суті. Як бачимо, тут виникає ідея тотож-
ності зовнішнього і внутрішнього, форми і смислу. Далі М. Метнер 
зазначає, що «для невимовного потрібні не слова, а самі смисли» 
[там само], і якщо під смислом розуміти внутрішній ідеальний зміст, 
ідею, сутність, призначення чого-небудь, то музична мова повинна 
володіти тим інструментом, який дозволяє у звуковій формі здійс-
нюватися усім перерахованим її значенням. І тоді вступає у свої 
права антитетика «простого» і «складного», оскільки смисли, про 
які говорить композитор, «… укладені в узгодженій складності 
музичних звуків» [там само, с. 10]. Складність внутрішньої струк-
тури музичної мови є зворотною стороною простоти її звукового 
образу, а ясність музичного смислу виступає зворотною стороною 
багато- й різноманітності взаємодії музично- мовних елементів. 
Тобто ми маємо справу зі складністю як «безліччю, об’єднаною  
в щось одне» [211], що є необхідною умовою простоти.

Вже з давніх часів мислителі і художники намагалися описати, 
визначити та сформулювати «закони» і «правила» краси, серед яких 
найчастіше фігурували такі характеристики, як гармонія, доскона-
лість, міра, домірність, порядок, симетрія, пропорція, число, ритм, 
конкретні пропорції, типи ліній, певні співвідношення частин  
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і цілого і т.п. [70, с. 154–155]. Поняття простоти у зазначених харак-
теристиках присутні не завжди, але той факт, що краса від самих 
витоків естетичних уявлень європейської людини розумілася як 
прояв Божественного начал, як видима чуттєва форма Божественної 
сутності, дає підстави припустити, що простота є якісною характе-
ристикою краси апріорі (Платон, Аристотель). У середні віки пану-
вала концепція божественного походження краси, що представлена 
в трактатах Тертулліана, Августина Блаженного, Фоми Аквінського, 
Франциска Ассізького: Бог, одухотворяючи відсталу матерію, надає 
їй естетичних властивостей; краса будь-якої речі є наслідком натх-
ненності її Богом. Фома Аквінський стверджував, що прекрасне 
сприяє пригніченню земних бажань людини і полегшує її шлях до 
віри. Цьому, на думку філософа, сприяють формальні якості пре-
красного, серед яких поряд з гармонійністю і цілісністю, присутня 
й ясність – вони безпосередньо впливають на людину, відкриваючи 
йому можливість в чуттєвій формі сприймати Божественну краси  
і переживати її [355].

В естетичних концепціях Нового часу поняття простоти фігу-
рує з певною сталістю, але так і не набуває категоріального ста-
тусу. Примітно, що його смислові значення, про які йшлося раніше, 
присутні у понятті ясності, яке можна розглядати як наскрізне  
у західноєвропейській естетиці епохи Просвітництва і класицизму. 
Так, наприклад, Р. Декарт проголошував простоту як неодмінну 
умова повноцінного естетичного сприйняття: об’єкт естетичного 
задоволення повинен бути простим, позбавленим диспропорції  
[548, с.  186], в музиці для французького філософа аналогом про-
стоти для були стійкі співзвуччя, яким він віддавав перевагу перед 
нестійкими – «щоб слух не втомлювався і сприйняття було при-
родним [там же, с. 187]. Д. Дідро вважав, що прекрасне пізнається 
почуттям, а не розумом, відповідно, основою прекрасного є чуттєве 
сприйняття гармонійних пропорцій естетичного об’єкту («єдність 
цілого» [568, с. 107]). Тому він стверджував, що основною умовою 
сприйняття прекрасного є міра в супідрядності тих частин, що 
складають гармонійну єдність: «бідність відносин знижує красу, 
надмірність – руйнує, бо шкодить ясності і не може бути охоплена  
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у єдності» [там само]. У цьому висловлюванні мається на увазі 
певна якість композиційної форми естетичного об’єкту, що забез-
печує його ясність для сприйняття, та позначені крайнощі прояву 
цього якісного показника (бідність і надмірність), що само собою 
має на увазі якийсь проміжний, оптимальний для ясності варіант,  
в якому дотримана міра. Якщо ж розуміти «просте» як те, що не 
вимагає багато- й різноманітності та у своїй суті є неподільним 
(про що йшла мова раніше), – то можна припустити, що Д. Дідро 
говорив про простоту як природність вираження, про ту простоту 
форми, що не «спотворює» своєю витонченістю зміст, бо «справ-
жня гармонія волає не тільки до слуху, але і до душі, що зачала її»  
[там само, с. 107].

Поняття ясності є наскрізним в естетиці Н. Буало, який ствер-
джував, що немає краси поза істини [355, с. 75]. Великий теоретик 
класицизму визначив основні критерії краси як істини – це ясність 
та очевидність, бо на його думку, «все незрозуміле є некрасивим» 
[там само]. Експлікуючи ці істини в область художньої творчості, 
він формулює основні ознаки краси твору мистецтва: ясність змісту 
і, як наслідок, ясність його втілення: принцип ясності відноситься не 
тільки до цілого, а й до його частин [там само]. Ж. Ж. Руссо, відсто-
юючи освітянські ідеї «вірності природі», також вимагав від сучас-
ного йому мистецтва певної простоти стилю: усунення помилкової 
патетики і зайвого героїчного пафосу, щирості вираження, ясності 
і дохідливості. Поняття «благородної простоти» присутнє в есте-
тиці І. Вінкельмана, який протиставляв його помпезності та химер-
ності барокового мистецтва. Пізніше Ф. Шиллер, а слідом за ним  
і романтична естетика, також вважав, що основою краси є простота.

Досить оригінальними у своєму розумінні краси та її основних якіс-
них характеристик представляються естетичні судження Е. Берка, 
відомого як автора «Філософського дослідження про походження 
наших ідей піднесеного і прекрасного» (1757). При тому, що поняття 
простого і простоти в них практично не використовується, загаль-
ний зміст його міркувань спрямований саме в цьому напрямку. 
Так, до основних характеристик прекрасного Е. Берк відносить 
порівняно невеликі розміри, гладкі поверхні, непомітні відхилення 
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від прямої лінії, світлі і яскраві кольори, легкість і витонченість, 
тобто те, що на його думку, приносить людині задоволення. «Вираз 
«величезна красива річ» взагалі навряд чи коли-небудь можна 
почути … красиві предмети порівняно невеликі», – зазначає він  
[47, с. 139–140]. Досліджуючи сутнісні ознаки «прекрасного в зву-
ках», тобто музики, Е. Берк оперує наступними характеристиками: 
«Перше: прекрасне в музиці не терпить ні тієї гучності і сили зву-
чання, які можуть бути використані для порушення інших афектів, ні 
звуків різких, пронизливих, грубих і низьких; найбільше йому підхо-
дять чисті, рівні, плавні і слабкі звуки. Друге: велика різноманітність 
і швидкий перехід від одного такту або тону до іншого суперечать 
духу прекрасного в музиці …» [там само, с. 149]. Як бачимо, автор 
наведених висловлювань схиляється у бік усередненого художнього 
вираження, тобто тих критеріїв краси, що відображають ідею уник-
нення всього надмірного і надлишкового як «зайвого», як того, що 
не приносить естетичного задоволення, а лише «замутнює» образ 
прекрасного, даний у художній формі.

Подібні судження знаходимо в естетичних рефлексіях італій-
ського поета Дж. Леопарді  XIX століття, який розмірковував про 
невідповідність зовнішньої химерності твору мистецтва самій ідеї 
прекрасного на прикладі музики. Він пише, що джерелом задово-
лення в музиці є «…прикраси, спритність, мінливість, жвавість, 
швидка послідовність, чергування і різноманітність звуків або  
тонів …, – все те що подобається нам завдяки своїй труднощі…, 
завдяки незвичності, тобто речам, що не мають нічого спільного з 
прекрасним» [262, с. 381]. Поет закликає не плутати приємне з пре-
красним, наводячи, як приклад, вплив старовинної музики («дав-
ньої», у формулюванні Дж. Леопарді), яка «… без сумніву дуже 
проста» [там само, с. 382]: «Навіть найменш виразна і найпростіша 
музика, – пише він, – з першої ж миті дає душі відпочинок, підносить 
її або розчулює … і занурює слухача в безодню незліченних неяс-
них відчуттів, викликає у нього сльози … пробуджує в ньому думки  
і почуття абсолютно довільні … Остережемося ж приймати приємне 
за прекрасне» [там само, с. 382]. Примітно, що розуміючи гармонію 
і мелодію як «природні», сутнісні прояви музики, Дж. Леопарді 
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стверджує неможливість новизни в музичному мистецтві без «пору-
шень» цих основних мовних елементів музики: «… абсолютна нови-
зна в музиці не може бути нічим іншим, як порушенням гармонії … 
там, де справа стосується чистої гармонії і мелодії, новизна майже 
неможлива» [там само, с.  390]. Дане спостереження вражаючим 
чином співзвучно творчим позиціями композиторів, які представ-
ляють стильову тенденцію «нової простоти», що полягають у від-
мові від принципу новизни як основної смислової інтенції власної 
творчості, від створення «нового» як того смислового вектору про-
фесійної діяльності композитора, що визначав історичну еволюцію 
європейського музичного мистецтва від Нового часу.

Якщо розуміти гармонію у висловленнях Дж. Леопарді у більш 
загальному сенсі – як метафору вихідної семантичної визначе-
ності музичної мови (як  чуттєво- матеріальної форми музичного 
Логосу), що зумовлена її об’єктивною природою, – то будь-який 
«вплив» творчої індивідуальності композитора на неї можна 
розцінювати як «руйнівну новизну». Власне, про це й гово-
рять В. Мартинов, В. Сильвестров, Г. Пелецис у своїх вербальних 
текстах про музику, на цю ж ідею прямо вказує В. Польова, кажучи 
про те, що вона йде у своїй творчості шляхом створення не тільки 
нового, скільки простого, що обумовлено принципом «прийняття» 
в себе Музики і безмірною цінністю для автора внутрішнього слу-
хання її голосу і проростання його у авторській свідомості [291].

Дж. Леопарді стверджував, що «простота – це майже завжди 
краса, будь то в мистецтві, будь то у складі (слоге – рос.), будь то  
в манерах, в одязі і т.д. Хороший смак завжди любить просте»  
[262, с. 371]. І задається питанням: чому простота така прекрасна? 
В його відповіді міститься двояке розуміння сутності простоти, 
що випливає з осмислення даної якісної характеристики як тієї, що 
відноситься й до природного світу, й до світу предметної дійсності: 
простота прекрасна тому, що вона «… звичайно притаманна при-
роді, яка … здебільшого поводиться просто, обходячись простими 
засобами …» і тому, що «… найчастіше вона є не що інше як природ-
ність; інакше кажучи річ має право іменуватися простою не тому, що 
абстрактно проста сама по собі, але тому, що вона природна, ненав-
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мисна, не підроблена штучно, проста по відношенню до людини, 
а не до самої себе і по відношенню до природи» [там само, с. 372]. 
Головними характеристиками простоти як природності (естествен-
ности – рос.) Дж. Леопарді називає непідробленість і природність 
[там же, с.  392]. Міркуючи таким чином, італійський поет вико-
ристовує поняття простоти у якості естетичного критерію оцінки 
творів мистецтва та категорії художнього смаку (порівнюючи різні 
типи національно- культурних уявлень про простоту) і зводить його 
у ранг законів прекрасного – «незмінних, загальних і справедливих» 
[там само, 373].

Безпосередньо в галузі музичної естетики також виявляється 
вичленення поняття простоти як такої характеристики музичної 
мови і форми музичного твору, що є умовою ясності сприйняття. 
Вже на самому ранньому етапі розвитку музично- естетичної думки, 
у трактаті Плутарха «Про музику», використовується поняття про-
стоти, яке (поряд з «піднесеним»), використовується автором як 
позитивна характеристика «старої» (давньої) музики. Причому  
у протиставленні «старої» музики до сучасної, остання в інтерпре-
тації автора трактату виявляє якісні характеристики, співвідносні  
з такими показниками «складного», як різноманіття і різнома-
нітність зв’язків внутрішніх частин («строката», «розхлябана»  
і «порожненька» [548, с. 55]). Сучасне «театральне» мистецтво, на 
переконання Плутарха, в гонитві за новизною втрачає власну висо-
чину [там само]. Боецій також напочатку VI століття дорікав сучасну 
музику у «різноманітності» та «складності» [там само, с. 96].

В епоху Ars Nova в музичній естетиці була зроблена спроба кла-
сифікації музичного мистецтва на основі простоти і складності як її 
якісних характеристик і морально- етичних ідеалів. Іоанн де Муріс 
(Жан де Мер) поділяв інструментальну музику на просту (що від-
повідає скромності і шанобливості) і складну (тобто непристойну). 
Перша відповідає традиційній церковній музиці (ars antiqua), 
друга – сучасній (ars nova) [548, с.  128]. Така категорична позиція 
французького музичного теоретика представляє інтерес для нас 
саме в силу смислової конкретизації простоти і складності в музич-
ному мистецтві, як це розумілося в XIV столітті. У світлі естетичних 
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ідеалів «нової» музики І. де Муріс ототожнює складність із хрома-
тикою та дрібною ритмікою, що складали виразну ідею «помилко-
вої» («ложной» рос.), «фіктивної» музики (ficta musica), створеної 
за допомогою хроматичного підвищення і зниження рівнів ладу. 
Відповідно, простота пов’язувалася з диатонічною мелодикою  
і рівномірним ритмом – такий тип музичної виразності розціню-
вався прихильниками Ars Nova як «однорідна простота», що супе-
речить «благовидному і прекрасному злагодженому поєднанню»  
[там само, с. 130] елементів музичної мови, заснованої не тільки на 
числових закономірностях, але й на ірраціональних уявленнях ком-
позитора. Пізніше послідовник Р. Декарта, французький матема-
тик, філософ і теоретик музики Марен Мерсен, абстрагуючись від 
етичного контексту музичного мистецтва, гранично чітко позначив 
головні ознаки краси в музиці: це простота і ясність. «Ми знаємо  
з досвіду, що більше задоволення нам доставляють ті речі, що зро-
зумілі з першого погляду, а не ті, від яких виходить враження неясне 
і невизначене» [там само, с.  190]. Правило ясності поширювалося  
і на окремі частини музичного цілого, тобто на окремі компоненти 
музичної мови, про що говорить І. Маттезон, описуючи естетичні 
властивості та ознаки мелодії [там само, с. 264].

Питання спрощення техніки музичної композиції і ясності 
музичного смислу висувалося досить часто музичною естетикою 
у добу Відродження. Це було пов’язано з осмисленням принципу 
творчої свободи, як композиторської, так і виконавської: фактурний 
«декор», що був допустимим у вокально- хоровому поліфонічному 
стилі й досяг свого апогею у кінці XVI століття, істотно ускладню-
вав звуковий образ музики та сприйняття мелодії, гармонії й ритму 
як основ музичної виразовості, тим більше це стосувалося ясності 
смислу словесного тексту. По суті, на основі усвідомлення проти-
річчя складності зовнішньої форми й укладеного в ній смислового 
змісту, виникала ідея нового монодичного стилю, що здійснилася  
у Dramma per misica, яку не без підстав можна розглядати як «нову 
простоту» взірця XVII століття, бо її автори ратували за відродження 
в музичному мистецтві справжньої виразності, що була втрачено 
в ході еволюції раціонально- технологічного принципу поліфоніч-
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ного стилю. «Флорентійська опера Пері і Каччині, безсумнівно,  
є моделлю нової музики, – пише з цього приводу К. Дальхауз, – 
проте поза історичного впливу, що від неї виходив, вона залиши-
лася б даниною античності, експериментом поряд з незліченними  
іншими … Монодія Каччині, nuove musiche 1601 року, різко від-
різняється від того, що їй безпосередньо передувало … швидше 
несподіваною скупістю і бідністю, ніж позитивно новим; про-
грес, якщо такий є, заснований в даному випадку на редукції. І все  
ж тим, що монодія по праву сприймається як нова музика XVII сто-
ліття, вона зобов’язана тим наслідкам, що з неї пішли. Повернення 
до примітивності стало передумовою довгого і далекого шляху  
розвитку …  Нове, на яке вказує поняття нової музики, можна 
порівняти ні з тим, чим воно є, але з тим, чим воно, можливо, буде. 
Бідність, яка її супроводжує, є одночасно пророкування майбут-
нього багатства» (курсив наш – О. О.) [135]. Ця думка К. Дальхауза, 
на наш погляд, пояснює той глибинний сенс художнього відкриття 
представників флорентійської камерати, що в історичній перспек-
тиві у деякому роді передбачає творчі інтенції «нової простоти» 
останньої третини ХХ століття.

Т. Манн вклав в уста вчителя Кречмара, одного з героїв роману 
«Доктор Фаустус», такі міркування про музику: «У самій сутності 
цього дивного мистецтва закладена здатність в будь-яку хвилину 
все почати спочатку, на порожньому місці, нічого не знаючи про 
багатовікову історію того, що їм досягнуто, здатність заново від-
кривати і породжувати себе. І тоді музика знову проходить через 
все найпростіші стадії розвитку, через ранню пору свого існування,  
і вміє коротким шляхом, в стороні від стовпової дороги своєї історії, 
у повній самоті, чи не підслухана світом, досягти нечуваних висот 
краси» [299, с.  61]. Розмірковуючи таким чином про музичне мис-
тецтво ХХ століття, німецький письменник тонко відчував комуні-
каційну кризу, що утворювалася між вкрай радикально налаштова-
ними композиторами- авангардистами і слухачем, для якого «нова 
музика» ставала все менш й менш доступною. «Короткий шлях» до 
краси, про який говорить Т. Манн, можна розуміти як поетичний 
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образ тих стильових тенденцій західноєвропейської музики, що 
були пов’язані із спрощенням музичної мови та поверненням її до 
консонантно- гармонійного звучання – на противагу радикальним 
деформаціям «мовного коду» європейського музичного мисте-
цтва, які здійснювалися в рамках того чи іншого композиторського 
стилю. У перехідні епохи, на гребені пошуків, експериментів, усклад-
нення музичної мови, завжди з’являється їх антитеза – прагнення 
до більш простого способу музичного вираження. Так, паралельно 
з поліфонічними творами І. С. Баха, багатозначними у своїй філо-
софській концепції, що розкривається у складних співвідношеннях 
музичної символіки з індивідуально- стильовими нюансами компо-
зиційної техніки, народжувались інструментальні опуси А. Вівальді, 
що залучають слухача ясною й доступною мовою, простою формою 
викладу музичної думки, яскравою манерою оркестрового письма. 
Поруч з масштабністю симфонічних концепцій Л. ван Бетховена 
з’являється феномен вкрай «простої» музики Ф. Шуберта, яка за 
своїми стильовими показниками кардинально відрізняється від 
складності симфонізму як парадигми інструментального мис-
лення. Поруч зі стильовою ускладненістю творів пізніх романтиків 
розвивається блискуче у своїй простоті демократичне мистецтво 
майстрів оперети. Численні прояви «простого» стилю в музич-
ному мистецтві ХХ століття завжди розцінювалися сучасниками 
як результат нового погляду на музику та її Автора, що породжував 
нову стильову якість: досить екстремістські у своїй екстравагант-
ності твори Е. Саті складали неактуальну стильову антитезу майже 
усім напрямам музичного мистецтва на межі XIX–XX століть,  
а неопримітивізм К. Орфа, звернений до первинно- жанрової сфери 
музичного мистецтва, виступив стильовою альтернативою суб’єк-
тивно загостреному світовідчуттю музичного експресіонізму. Цей 
принцип коливання «простого» та «складного» в історії музич-
ного мистецтва описує Р. Тарускін у своїй «циклічній» або «маят-
никовій» теорії музичного стилю, що вибудовує систему законо-
мірної зміни історичних періодів великої складності періодами  
простоти [615].



233

Розділ 4. Предметні конотації поняття «нова простота»  
як смислові інтенції композиторської творчості

Щоразу простота музичного вираження являла собою зворотний 
лик новизни, не повторюючи того, що «вже було», буквально і не 
допускаючи банальності, виявляючи при цьому тонкі нитки наступ-
ності від багатогранної традиції. Про це свого часу писав Ж. Кокто: 
«Не слід приймати «простоту» за синонім «бідності» або за повер-
нення назад. Простота прогресує на тих же правах, що й витонче-
ність, і простота наших сучасних композиторів зовсім не та, що  
у клавесиністів. Простота, що виникає як реакція на витонченість, 
сама запозичує у цієї витонченості; вона конденсує успадковане нею 
багатство» [487, с. 96].

У А. Пярта знаходимо таке метафоричне визначення простоти: 
«… думка невинної дитини іноді може виявитися сильніше, ніж зов-
нішня складність усього світу, тому що один погляд цієї невинної 
істоти здатний передати вищі істини, ніж наші натужні старання» 
[21, с. 60]. У філософсько- релігійному контексті його творчості ціл-
ком зрозуміло, чому образ дитини персоніфікує ідею простоти – це 
та форма людської душі, яка ще не «замутнена» індивідуальністю  
і в якій ще живе Бог, і тому світовідчуття дитини цілісне у своїй 
позитивності, позбавлене внутрішнього конфлікту. Гармонія в душі 
дитини дозволяє бачити гармонію і навколо себе, це і є те справжнє 
Царство Боже, що знаходиться «всередині нас» (Лк. 17: 21). Примітно, 
що простота асоціюється з образом дитини й у Дж. Тавенера, коли 
він говорить про свій інтерес до коптських ікон, у яких «<…> дитя-
чий склад розуму <…> Я маю на увазі дитячу простоту» [612]. 
Вражаючим чином співзвучно такому розумінню простоти ототож-
нення сутності мистецтва з образом дитини, яке знаходимо у худож-
ників епохи романтизму: «Мистецтво можна порівняти з дитиною, 
науку – з дорослою людиною; Єдине справжнє джерело мистецтва – 
наше серце, мова чистої дитячої душі» [325, с. 509].

Аналогічний метафоричний образ простоти присутній у розду-
мах В. Сильвестрова, який, говорячи про проблему кітчу, подає таке 
порівняння: «Людина слухає «слабку» музику і думає: що ж там слу-
хати? В принципі, це нагадує сентенцію, якою пронизані Євангелія, 
ось цю формулу: «дивлячись не бачать, слухаючи не чують». Тому 
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що, коли літаюча тарілка – то там відразу видно, що таємниця,  
а коли дитина чи квітка, то тут дивитися нічого» [447, с. 302]. Про це 
ж мова і в рядках Б. Пастернака:

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.
В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Но мы пощажены не будем,
Когда её не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им [384].

У питанні, яким був так стурбований С. К’єркегор, а слідом за 
ним і Г. Пелецис («Коли помремо, бог запитає, чи вніс ти ясність?») 
укладено відповідь на будь-які запитання, що можуть виникнути  
у зв’язку з надмірною простотою «нової простоти», її наївністю  
і примітивністю у порівнянні і зі спадщиною «прекрасної епохи» 
музичної класики, і з винаходами музичного авангарду. Необхідність 
ясності, потреба в ясності, яка так гостро відчувалася музичним 
мистецтвом середини ХХ століття, неминуче викликала до життя 
ясну форму вираження, що забезпечує доступність Істини, яка 
завжди має можливість відбуватися в Музиці (за В. Мартиновим). 
В художньо- естетичному контексті авангардизму подібна форма 
не могла сприйматися інакше, ніж «проста», але саме завдяки цій 
простоті вона знайшла таку смислову глибину, що надала іншого 
семантичного значення простоті музичного вираження: у простоті 
й полягає Істина, яку так легко розгубити у «складнощах» повсяк-
денності («… і дивлячись не бачать, і слухаючи, не чують, і не розу-
міють», Мф. 13:13).

А. Пярт зазначає, що «… починаючи з мадригалу музиканти 
все більше занурювалися у повсякденність. Світ мистецтва стає 
все ближче до людини, все реалістичніше, але якась дуже важлива 
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його частина зникла [21, с. 60]. Композитор не називає прямо, що 
ж зникло, але його музика дає більш ніж зрозумілу відповідь на це 
питання: зникла ясність розуміння глибинного сенсу життя, його 
істинного смислу, який неосяжний розумом і не висловлюваний 
словом в силу своєї вищої надособистісної суті. Смисл цей все 
більше й більше розчинявся у «драмі життя», що стала основним 
об’єктом інтересу музичного мистецтва Нового і Новітнього часу,  
з одного боку, і в раціонально- технологічній ідеї музичної творчості 
авангарду, з іншого. Про пошук краси і простоти як про «прикмету 
часу», що відбиває прагнення людини знайти втрачену ясність 
смислу свого життя і навколишнього світу, говорить сучасна есте-
тика, проводячи паралелі зі станом людської свідомості на зорі 
його історії: «… реальне буття – прекрасне. Ця дитяча безпосередня 
віра в скрутне для стародавньої людини життя, в його красу і гар-
монію актуальна сьогодні у світі, близькому до розпачу» [58, с. 37].  
У свідомості сучасної людини цілісність світосприйняття, влас-
тива стародавній людині, «розщеплена» його знанням і практичним 
досвідом, що не лишив місця для таємниці світобудови: гранична 
ясність уявлень про матеріально- фізичну природу оточуючої реаль-
ності та людини обернулася неясністю істинного смислу існування  
у зрозумілому і зручному функціонально- прагматичному світі.

В музиці втрата ясності смислу музичного вираження (музика 
як спосіб здійснення істини, за В. Мартиновим) пов’язана з втратою 
ясності музичної мови шляхом її граничних структурно- семантичних 
трансформацій відповідно до індивідуально- авторських уявлень. 
Відсутність же краси у світі і мистецтві, як їх онтологічного смислу, 
свідчить про вичерпання буття (за Плотіном [70, с. 142]). У такому 
контексті змістовно- смисловий комплекс «простого» набуває осо-
бливого значення для розуміння художніх устремлінь «нової про-
стоти»: за допомогою музики вони відкривають можливість набуття 
Істини, чітко висловленої у ясній формі, необтяженої індивідуально- 
особистісними смислами, що «заплямовують» вічне прагнення 
людської душі до прилучення своєму Божественному першообразу, 
про що йдеться у відомих словах апостола Павла: «Тепер ми бачимо, 
як крізь тьмяне скло, приблизно (гадательно рос.), тоді ж лицем до 
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лиця; тепер розумію частково, тоді ж пізнаю, як я був пізнаний» 
(1Кор. 13:12).  

Як бачимо, поняття простоти володіє досить ємним смисловим 
полем, що «пронизує» різні сфери європейської культурної тради-
ції – пізнавальну діяльність людини, її етичні прояви та естетичний 
досвід. Існуючи у діалектичній єдності зі складністю, простота як 
якісно- кількісний маркер, тим не менш, може претендувати на ста-
тус монокатегоріі, що виступає незмінним атрибутом таких катего-
рій як Істина і Краса, неодмінною умовою їх чуттєвого вираження, 
тією формою, що забезпечує ясність їх онтологічного смислу (якщо 
під категорією розуміється загальне поняття, що володіє мінімаль-
ним вмістом і «…виражає найбільш істотні відносини тих чи інших 
областей дійсності, знання і діяльності» [258]). З цього можна зро-
бити висновок, що простота виступає таким собі ликом – зовнішнім 
виглядом, способом існування – Істини- Краси, втіленої у ясній для 
людського сприйняття формі (за аналогією з сакральним значенням 
поняття лику як ікони, що є видимою формою невидимого смислу).

Зазначимо, що простота як творчий принцип й якісна характе-
ристика індивідуального стилю композиторів набуває сакрального 
смислового відтінку, оскільки вона відображає фідеїстичний витік 
мистецтва як такого, що базується на вірі художника в його вищий, 
божественний смисл й розумінні його як способу пізнання і набуття 
Істини. Дане твердження засноване на розумінні сакрального як 
«онтологічно первинною реальності, що має потенцію до вияв-
лення себе у земному світі» [157], воно спирається на концепцію  
М. Еліаде, який у своїх релігієзнавчих дослідженнях вводить спе-
ціальний термін ієрофоніі, що позначає акт виявлення сакрального  
в чуттєво доступній формі як початкову інтенцію релігійно- творчої 
діяльності людини [561].

Відповідно, представляється можливим констатувати наступні 
змістовно- смислові рівні поняття простоти, що співвідносяться зі 
стильовими параметрами «нової простоти»: пізнавальний (образ 
Істини), естетичний (образ Краси), фідеїстичний (образ ясності 
смислу). Єдність зазначених рівнів утворює змістовну цілісність 
концепту простоти, що визначила смислову інтенцію творчості 
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композиторів- репрезентантів «нової простоти» та концептуальні 
засади даної стильової тенденції музичного мистецтва у різнома-
нітті їх індивідуально- авторських заломлень.

4.2. Антиномія простоти- складності  
як чинник композиційної логіки «нової простоти»

У мистецтві поняття простоти зазвичай вживається у двоякому 
значенні. Наприклад, можна казати, що народна пісня простіша, 
ніж симфонія, або що дитячий малюнок простіший, ніж живо-
пис Тьєполо або Рембрандта. У данному випадку, посилаючись на 
моделі, які містять у собі лише кілька елементів і відповідно лише 
кілька зв’язків і відносин, зазвичай мають на увазі використання 
поняття простоти у його кількісному сенсі, що виступає антиномією 
до складності. Однак у художній творчості простота вказує на щось 
важливіше: коли в естетичній оцінці художнього твору присутня 
вказівка на притаманну йому простоту, то під цим зазвичай мається 
на увазі особливий принцип організації окремих структурних еле-
ментів у композиційній цілісності, в основі якого лежить ідея ясно-
сті авторського висловлювання, його смислова «прозорість», що 
досягається за рахунок чітких функціональних значень кожного  
з елементів. На це вказував відомий німецький теоретик візуаль-
ного мистецтва Р. Арнхейм: «В малюнках дітей, а також у творах 
первісного мистецтва простота цілого, як відомо, досягається лако-
нічними засобами. Причиною, на основі якої ми можемо сумніва-
тися назвати звичайний малюнок дитини твором мистецтва, є саме 
відсутність необхідного мінімуму складності, властивої класичним 
художнім стилям. В естетиці принцип економії означає, що худож-
ник не повинен прагнути до більшого, ніж потрібно для досягнення 
його цілей» [29, с. 249]. В такому контексті вельми симптоматичним 
виявляється напрям думки К. Дальхауза, коли він міркує з при-
воду «повернення» гармонійної вертикалі у творчості німецьких 
композиторів «нової простоти»: «Справа не у відновленні тризву-
ків, але в протиставленні їх абсолютної якісної сили кількісному  
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вимірюванню Нової музики, що знаменує повернення вертикаль-
ного виміру музичної композиції як гармонії, яку можна почути  
і аналізувати [578]. У протиставленні «якісної сили» і «кількісного 
виміру» у німецького теоретика, який не використовує понять про-
стоти і складності, проте відчувається присутність їх семантичної 
аури: співвіднесення Нової музики з кількісним параметром має 
на увазі принцип множинності елементів та їх системних зв’яз-
ків, що обумовлює її складність; відсутність же цього параметру  
у визначенні сутнісних якостей тризвуку говорить про властивість 
неподільності, яка розуміється в даному випадку як художеьно- 
естетична перевага. Також К. Дальхауз вказує на закладену в «новій 
простоті» ідею заперечення форми як тієї «програми», що органі-
зовує музичну матерію, і це, на його погляд, є наслідком відсутності 
всілякої штучності музичного висловлювання «це <…> спроба про-
никнути крізь чисту матерію через руйнування формальних катего-
рій» [там само].

Німецький мистецтвознавець К. Бадт визначав художню про-
стоту як «найбільш розсудливу послідовність засобів, заснованих 
на інтуїтивному проникненні в сутність, якої повинно служити все 
інше» [29, с.  253]. Як приклад художньої простоти він згадує тех-
ніку графічного малюнка А. Дюрера та його сучасників, що зобра-
жали тіні і обсяги тією ж самою хвилястою лінією, якою малювали 
і обриси самої фігури. При цьому підкреслюється, що простота,  
в даному випадку, досягається об’єднанням образотворчих і вираз-
них засобів, єдністю об’єкта та техніки його візуалізації. Даний 
приклад є дуже показовим щодо розуміння простоти як якісної 
характеристики твору мистецтва відповідно до неподільності як її 
іманентної властивості. Подібну точку зору знаходимо у висловлен-
нях В. Сильвестрова, який стверджує, що мелодія – це та метамова 
музики, на яку вона приречена в силу того, що саме за допомогою 
мелодії вона втілюється у звучній формі; мелодія є тим засобом, що 
забезпечує її існування у чуттєво- матеріальній формі, тобто мело-
дія ототожнюється з музикою як такою. Можна стверджувати, що 
мелодія у такому розумінні відновлює кордони мови музики і того 
предмету, про який вона говорить, які, на думку В. Сильвестрова, 
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були трансформовані та загублені у творчості композиторів- 
авангардистів і повинні відроджуватися. Головною у цьому віднов-
ленні є ідея єдності смислу і способу його музичного вираження, їх 
принципової «співдружності» у площині змістовних співвідношень. 
Відповідно – мелодія є звуковим вираженням простих, але дуже 
важливих істин, таких як Краса та Гармонія, які, як вважає компо-
зитор, не повинні зникати ані з життя людини, ані з музики взагалі.

Аналогічним чином міркує і Г. Пелецис про благозвучність 
музики як про ту її природну властивість, яку було втрачено у ком-
позиторській творчості ХХ століття: ця втрата була зумовлена праг-
ненням композиторів говорити більшою мірою про негаразди світу, 
ніж про його Красу та Гармонію. Це обернулося, на думку компо-
зитора, досить невтішною ситуацією, коли «мистецтво спустилося 
з небес на землю» (у його власному формулюванні [180]). Цим він 
пояснює своє прагнення до відродження благозвучності музич-
ної мови за допомогою консонансу, що стає для нього основним 
«інструментом» створення ясних у своїй тонально- гармонічній 
визначеності музичних композицій на основі варіантних перетво-
рень вихідного, вельми простого, тематизму (що й зумовило визна-
чення його авторського стилю як «нової консонантної музики»). 
Принцип простоти в музиці Г. Пелециса реалізується за допомо-
гою буквального збігу смислу і способу його музичної реалізації:  
консонанс як форма музичної благозвучності втілює ідею благозвуч-
ності, тим самим знімаючи будь-які інші нашарування смислів і зна-
чень, уникаючи їх різноманітності і взаємодії в силу їх відсутності.

Тобто спостерігаємо ту ж ситуацію єдності предмету і вираз-
них засобів, про яку говорить Р. Арнхейм, і у даному випадку вона 
породжує певний тип музичної семантики, коли музичний символ 
(консонанс) збігається зі своїм значенням (благозвучність як краса 
і гармонія). З одного боку тут можна говорити про обмеження 
смислового поля музичного символу, оскільки воно звужене зав-
дяки тотожності знаку та його значення; з іншого, воно гранично 
розширене, оскільки консонанс в системі музичної мови сучасного 
композитора має принципово інші смисли, ніж консонанс як атри-
бутивний елемент музичного мистецтва класичних епох, на які 
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посилається цей композитор. Подібна ситуація описана у відомому 
оповіданні Х. Л. Борхеса «П’єр Менар, автор «Дон Кіхота»», в якому 
описана історія письменника, що поставив перед собою завдання 
відтворити стиль і текст Сервантеса, передати їх через світовідчуття 
людини XX століття. Незважаючи на те, що він створює свій текст 
як відтворення деяких глав з книги Сервантеса від свого імені, це 
відтворення виключає смисловий збіг вихідної моделі та її варі-
анту: авторське слово Сервантеса виявляється поміщеним в інший 
контекст (суб’єктивно- особистісний і об’єктивно- культурний) і, 
відповідно, наповнюється цими контекстуальними значеннями. 
Консонантна музика Г. Пелециса ілюструє загальну закономірність 
у символізації музичної мови: «одночасне скорочення кордонів 
висловлювання – композиційне скорочення прийому, що додає 
йому більший лаконізм (афористичність) – і розширення його смис-
лових можливостей, продовження смислового ряду до нескінчен-
ності» [439, с. 21]. Як зазначає О. Самойленко, «деякі з вторинних 
авторських рішень набувають загальнозначущого характеру і ста-
ють невід’ємною частиною стилю епохи як «того, що повторюється, 
що відтворюється» в ньому. Вони перетворюються <…> у «первинні 
знаки» музичного смислу < …>» [там само].

Окреслені властивості та якісні характеристики простоти як 
філософської та естетичної категорії виявляються на різних рівнях 
композиційної логіки в музичних творах, що репрезентують стиль 
«нової простоти». Так, на рівні музичного тематизму виявляється 
принципова відсутність «множинності» його структурних елемен-
тів: у даному випадку показовою є відсутність кількісного набору 
елементів музичної теми, що забезпечують її структурне членування. 
Лаконічність основного музичного тематизму, його стислість та 
інтонаційна однорідність, виключає використання класичних типів 
музичної теми як структурної одиниці музичної форми (речення, 
період). Замість цього функцію основного тематизму виконують 
«малі» структурні одиниці музичної мови – мотив або фраза, що 
є досить обмеженими у можливостях структурного поділу в силу 
хоча б своїх малих масштабів, що співвідноситься з неподільністю 
як атрибутивній властивості простоти (Stabat Mater, Opus Posth, 
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Шуберт- квінтет, Пори року В. Мартинова, Für Alina, Дзеркало  
в дзеркалі, The Deer’s Cry, Tabula Rasa, Da pacem Domine А. Пярта, 
Endorphin Music, Freezing Cascade Г. Пелециса, Just Д. Ленга та ін.).

Як основний тематизм, часто використовуються легко впізна-
вані лексеми і фонеми класико- романтичної музики, що нада-
ють музиці «нової простоти» ностальгічного відтінку і демон-
струють метастильове мислення сучасних композиторів, котре 
оперує архетипічними формулами музичної мови як метамов-
ними категоріями (постлюдії й багателі, Кітч-музика, Тихі 
пісні, Мелодії пам’яті (пам’яті О. Вустіна) В. Сильвестрова, 
Осіння музика, 30 прелюдій для фортепіано, Квітучий жасмин, 
Concertino bianco Г. Пелециса, La Belle Musique, Три маленькі сим-
фонії, О. Криволап, Сирин-соната В. Польової, Останній алхімік, 
Вибрані листи С. Рахманінова А. Батагова), які також можуть 
вказувати на маніфестацію авторської анонімності як творчого 
методу – в цьому випадку «чужий» музичний матеріал звучить 
особливо нарочито і створює ефект афектованого музичного 
висловлювання, ейфорійного переживання «кінці часу компози-
торів» (Прекрасна музика, Музика трагічна, іноді сумна, Die Zeit,  
Liebliches Lied, Incantations О. Рабіновича- Бараковського чи 
більш стриманий, але не позбавлений прямоти вираження 
композиторського права на присвоювання «чужого» слова 
Гольфстрим В. Польової). У зв’язку з цим М. Хрущова зазначає: 
«Метамодерні меланхолія й ейфорія сходяться в особливій «новій 
сентиментальності» метамодерну, що наповнена ностальгією по 
тому, що не було й одночасно ейфорією бажання знайти новий 
смисл, вона найчастіше має відтінок сакральності, – не випадково 
виникають такі поняття, як «сакральний простір» Володимира 
Мартинова і сакральний мінімалізм Арво Пярта. В обох цих 
(таких несхожих) випадках сакральне знаходиться поза конфе-
сійних і навіть власне релігійних рамок, а звертається до поза-
часових і загальнолюдських сподівань» [516]. Ця думка багато  
в чому пояснює і жанрово- композиційні орієнтири деяких ком-
позиторів «нової простоти», що апелюють до первинно- жанрової 
обрядово- ритуальної сфери як «мовного коду» сакрального смислу 
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музики, вільного від авторського індивідуалізму й персоніфікую-
чого природну сутність музики як енергетичного потоку. У цьому 
ключі збудовані авторські концепції таких містеріальних опу-
сів В. Мартинова як Ніч в Галичині, Діти видри, Сінгапур, Ігри анге-
лів і людей, «Вправи і танці Гвідо» чи Паломництво в країну анге-
лів М. Шуха. Власне, жанрова сфера хорової музики, що виступає  
в якості пріоритетної для композиторів «нової простоти», вказує на 
принцип відтворення- повторення первинно- жанрових канонічних 
форм як «тем і образних домінант» музики, які забезпечують рух 
«… музичної ідеї від форми до змісту – і далі – до стилю, дозволя-
ючи останньому стати «духовнішим» і «ширшим», ніж сам жанр» 
[439, с. 16–18]. Тому стильове розмаїття хорових опусів А. Пярта, 
В. Мартинова, В. Сильвестрова, В. Польової, М. Шуха, О. Кнайфеля, 
Дж. Тавенера, Х. Гурецького, Д. Ленга, І. Муді можна розглядати як 
приклади композиторських «варіацій на смисл» (буттєву антино-
мію Вічності – життєвої детермінованості смертної людини) шля-
хом стильової конкретизації умовності жанру у взаємодії ідеального  
й актуального в ціннісно- смисловому просторі музичного мисте-
цтва (за О. Самойленко [там само, с. 23]).

Щодо ладово- гармонійного рівню музики «нової простоти», то 
він формується з урахуванням обов’язкової умови консонантності, 
ладової визначеності звукового простору (у якому, за спостережен-
ням Н. Хрущової, переважає меланхолійно- ейфорійний мінор [516]) 
що «накопичується» у процесі метроритмічних і фактурних модифі-
кацій вихідного тематизму, і тим самим сприяє формуванню консо-
нантного звукового вигляду музичної композиції. Про цей принцип 
«тотальної благозвучності» дуже переконливо говорить Г. Пелецис: 
«Все, що я роблю – і Мартинов, і Карманов, і багато хто ще, – це 
гімн евфоніі» [180]. Прикладами цього твердження можуть висту-
пити досить різні за своєю стилістикою твори, які об’єднує ладово- 
тональна ясність або нейтральна діатонічність в якості основного 
елементу виразності музичної мови та музичної семантики.

Методи розвитку «простого» музичного тематизму засновані на 
варіантному викладі вихідного матеріалу (що є аналогічним за сво-
їми функціями із патерном у мінімалістській техніці). З цього фор-
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муються особливості метроритмічного рівня музичної композиції, 
які обумовлені технікою багаторазового повторення- варіювання 
основного тематизму, багато в чому схожої з репетитивністю, 
але вони мають деякі відмінності. Репетитивну техніку у даному 
випадку треба розглядати у широкому контексті індивідуально- 
композиторських інтерпретацій старовинних технік музичної 
композиції, американського мінімалізму, християнських бого-
службових співочих та фольклорних традицій (Da  pacem Domine, 
Fratres А. Пярта, Заповіді блаженства, Passionslieder В. Мартинова, 
Матір Божа стояла на вірші М. Лермонтова (Mother of God Here I 
Stand), Похоронні ікоси Дж. Тавенера, Симфонія № 3 Х. Гурецького, 
I lie, Little Match Girl Passion Д. Ленга). Багаторазове повторення 
одного і того ж мотиву або фрази обумовлює статику інтонаційної 
процесуальності і сприяє виникненню стану занурення- розчинення 
у акустичному просторі, поступового «виключення» слухача  
з зовнішнього світу.

У техніці багаторазових повторень, яку композитори в кожному 
окремому випадку трактують індивідуально, укладений принцип 
відсутності мелодійного і ритмічного розмаїття як «різноманіття» 
елементів цілого, що є властивим складності. І в цьому полягає 
основний пафос репетитивності як композиційної техніки мініма-
лізму, що маніфестував спрощення музичної мови за допомогою 
мінімалізації виразних засобів та набуття музикою за рахунок цього 
нових трансцендентних смислів. Музична композиція, що засно-
вана на багаторазовому повторенні початкового патерну, не воло-
діє чітким членуванням на розділи форми (тим більш контрастні): 
її виразний сенс укладений у створенні звукового еквіваленту 
безперервного енергетичного потоку, музичного простору-часу,  
у якому відсутні «прикмети» життєвої реальності (просто- складно, 
швидко- повільно, голосно-тихо, далеко- близько і т.п.). Цим знач-
ною мірою забезпечується «безпристрасність» музики, про яку 
говорить В. Польова щодо своїх творів [291], і яка є фундаменталь-
ним концептом релігійно- духовних практик (ісихазм, буддизм)  
і визначальною характеристикою богослужбової музики. В цьому 
плані дуже показовим є також багательний стиль В. Сильвестрова, 
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який дуже далекий від класичного типу репетитивності, але в якому 
виявляється та сама ідея «безпристрасності», що пояснює думку 
композитора про те, що його багателі покликані відкрити «внутріш-
ній слух», наблизити слухача і виконавця до особливого гармоній-
ного психічного стану.

Визначаючи індивідуальні особливості музичної мови  
В. Польової, А. Луніна виділяє ряд компонентів, що утворюють 
«комплексну формулу» її музики: медитативність, споглядальна 
статичність, спіралеподібна динаміка розвитку, різновекторне тим-
часове протікання-рух звукових енергій (інтонаційних потоків) все-
редині одного просторового континууму; ліричність, неконфлік-
тність, теплота та ефірність [291, с. 445, 447]. У цілому, ця формула 
актуальна для більшості індивідуально- композиторських стилів 
«нової простоти», в неї містяться ті способи і принципи організа-
ції музичного матеріалу, які мають універсальне значення для твор-
чості найбільш видатних представників даного напрямку музич-
ного мистецтва на межі XX–XXI століть. Сама ж композиторка 
характеризує свою музику словом «безпристрасна», що в повній 
мірі пояснює закономірність наведених А. Луніною характеристик, 
які відображають певний емоційний модус авторського музичного 
висловлювання.

Відсутність мелодійної і метроритмічної різноманітності та спе-
цифічний тип музично- тематичного розвитку обумовлює певний 
тип музичної драматургії, який також являє собою ідею принципо-
вої неподільності: конфліктна драматургія, що освячена історією 
європейського музичного мистецтва замінюється монодраматур-
гією (поняття В. Бобровського), в якої основним способом музич-
ного розвитку є повторення (або так зване додаткове зіставлення) 
образів, що є різними сторонами однієї і тієї ж сутності (Відкриття 
(Откровение) Г. Пелециса, Молитва Святому Духу для хору віолон-
челей О. Кнайфеля, Листування В. Мартинова – Г. Пелециса, цикли 
фортепіанних багателей В. Сильвестрова, фортепіанних прелю-
дій Г. Пелециса та ін.).

У програмних назвах музичних композицій часто присутня 
ідея смислової відповідності смислу-об’єкта (образної змістов-
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ності) та способу його музичного вираження за допомогою про-
стоти, тихості та благозвучності музичного вираження (Прекрасна 
музика О. Рабіновича- Бараковського та О. Криволап, Тиха музика, 
Мелодії пам’яті В. Сильвестрова, Проста музика Г. Канчелі, Проста 
пісня Д. Ленга, Простоспіви В. Польової і т.п.). У деяких випадках, 
програмний підзаголовок виконує функцію вербальної «фіксації» 
авторської творчої позицій, що безпосередньо пов’язано з якіс-
ними характеристиками музичної мови і розумінням стильової 
специфіки даного твору. Так, наприклад, твір В. Польової «Злидні»  
є новою віхою її творчого шляху, що знаменує перехід до нового розу-
міння музичної виразності: злидні розуміються, у даному випадку, 
«у євангельському сенсі. Але не тільки <…> це злидні «точки входу», 
стан просвіту в бутті», – каже В. Польова [291, с. 451–452], вказу-
ючи тим самим на глибинний сенс свого твору, що пов’язаний зі 
зміною свого світовідчуття, відкриттям «применшення розуму  
і розростання серця» як шляху до Бога («<…> немає розділень, 
немає гріха, душа всеціла тиха <…>» (поетичні рядки З. Міркіної) 
[там само, с. 452]. Як бачимо, мова йде про особливий стан цілісно-
сті особистісної свідомості, що співвідносно з основними якісними 
характеристиками простоти (відсутність різноманіття елементів 
цілого і, відповідно, його принципова неподільність [211] як атри-
бут божественної сутності). У такому контексті стає цілком зрозу-
мілим твердження В. Польової про те, що «Злидні» – це музика не 
для слухання, а для роздумів» [291, с. 452], оскільки в ній здійснений 
перехід від «зовнішніх речей у внутрішні» [там само]. Відповідно, 
змінюється і якість музичного матеріалу, що стає «безбарвним», 
«не світлим, але і не темним – він просто тепер не має характе-
ристик» [там само]. Подібна ідея закладена у програмній назві 
«Трансформа»: цей твір знаменує різкий перехід композиторського 
стилю В. Польової до іншої стильової площини, що характеризу-
ється відмовою від складності різноманіття і різнорідності музич-
ного матеріалу на користь його натхненності Словом.

Аналогічний смисл має перехід до іншого стилю музичного 
висловлювання у творчості А. Пярта: свою індивідуальну тех-
ніку композиції він назве «втечею у добровільну бідність» в ім’я  
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здобуття «свого» місця в Музиці: «Існуванням tintinnabuli я хотів  
у деякому сенсі підкреслити, що істина Господня перебуває вічно, що 
істина ця є простою! Хочеться йти до неї прямо» [21, с. 170]. Назва 
індивідуально- композиторської техніки А. Пярта мала на увазі бла-
гозвучність дзвонового дзвону, що сприймається як метафора про-
тилежності дисонантному звуковому світу авангарду 1960-х років. 
Тintinnabuli без перебільшення можна назвати найбільш показовим 
прикладом втілення філософського сенсу простоти у композицій-
ній техніці і звуковому образі музики. Сам композитор визначає 
сутність взаємодії двох основних структурних елементів музичної 
композиції (Т-голосу і М-голосу, де T-голос символізує сакральний 
вимір об’єктивної реальності, божественне «прощення» і «при-
мирення», а М-голос є втіленням суб’єктивних граней реальності, 
блукання особистості та її рефлексій), парадоксальною числовою 
формулою: «… якщо у ранній поліфонії 1+1=1+1, то у мене 1+1=1. 
Там два голоси – це дві відмінні одна від одної реальності: в моїй же 
музиці вони перетворюються в одне ціле» [21, с. 53]. Тобто А. Пярт 
акцентує ідею принципової єдності різних за своєю семантикою 
структурних елементів, наполягаючи на їх смисловій неподільності 
і виключаючи їх кількісне розростання (множинність). У реаль-
ному звучанні ця теоретична конструкція набуває досить специ-
фічного у своїй простоті вигляду: гармонія і мелодія зливаються 
в єдиному полі обертонового спектру. Як зазначають дослідники 
творчості естонського композитора, «пяртовське «основне дво-
голосся» неможливо інтерпретувати у традиційних термінах: це 
не гомофонія і не поліфонія, і не щось середнє. І чи двоголосся це 
взагалі?» [431, с.  44]; «для tintinnabuli- двоголосся, на наш погляд, 
найбільш адекватним є термін ««сонорно пофарбованого уніс-
ону»» [479, с.  209]; «…Т-голос «втілює гармонійну якість окремих 
тонів М-голосу, яке, по суті, є іншою стороною їх мелодійної якості»  
[60, с. 150].

Семантичний комплекс стилю tintinnabuli зумовлений глибин-
ним філософсько- богословським смислом авторської концеп-
ції А. Пярта, який можна визначити як пошук єдиного, оскільки 
«тема єдності… пов’язана з етичним й естетичним мотивом пошуку 
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досконалості, <…> теологічним пошуком божественного»; вона 
базується «на вагомості опори на одному тоні, одному звуці чи кіль-
кох звуках; на намаганні виразити й «продемонструвати «єдине»  
в різному вигляді» [60, с. 130, 134, 137, 140]. Як зауважує О. Опанасюк, 
пошук цього єдиного <…> визначає зміст творчості Пярта. У такий 
спосіб митець піднімається до феноменологічної площини, де  
й знаходить глибинний зміст музики та істинний смисл буття зага-
лом» [378, с. 21].

А простота звукового образу того єдиного виявляється оман-
ливою, бо в ній виявляються прихованими складні механізми 
числового розрахунку музичної конструкції, які не поступаються  
в раціонально- технологічному плані серійній техніці, що спонукає 
музикознавців до спроб визначення специфіки індивідуального 
методу А. Пярта [60; 385; 477; 623]. Так, спираючись на компози-
торські вказівки щодо «цифрової» основи свого методу компози-
ції, С. Савенко стверджує, що «… мова йде про застосування інди-
відуального числового алгоритму в кожному окремому творі»  
[431, с.  45]. Дане твердження у найвищій мірі є справедливим, 
оскільки значення числа і числових співвідношень важко переоці-
нити у творчості А. Пярта, який у повній відповідності до філософ-
ського розуміння музики О. Лосєвим вважає, що без чисел не було 
б музики, адже вони і є об’єктивно- раціональним виразом вищого 
природного і божественного закону. Розуміння числа як універсаль-
ної форми музичного буття у О. Лосєва, як відомо, протиставлено 
розумінню музики як такого феномену, що у звуковій формі відобра-
жає світ людських емоцій, адже «музичний рух – не натуральний- 
життєвий, а естетично- вивірений» [502, с. 590]. Відповідно – саме 
емоції вищого порядку, естетичні емоції (почуття прекрасного),  
є найважливішою складовою музичного змісту, що наближає людину 
до її духовного виміру за допомогою «упредметненого життя чисел» 
[281]. О. Лосєв, аналізуючи гармонію як філософську категорію, 
виділяє п’ять позицій, що складають її метафізичну сутність: Єдине, 
Число, Розум, Душа, Космос (так звана «пентада Лосєва» [280]), 
але як зауважує Ю. Холопов, хід думки філософа визначає нові 
горизонти розуміння гармонії як суто музичної категорії. Число  
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у філософській концепції гармонії О. Лосєва є тією даністю, що 
уособлює у собі гармонію єдності і безлічі як іманентну властивість 
первинного Єдиного та «з’єднує» виміри Розуму та Душі та Космосу  
в їх абсолютній гармонії з ним. Тим самим філософський зміст гармо-
нії О. Лосєва імплікує метафізичні виміри музичного змісту, оскільки 
«матеріальне (звукове) існує заради реалізації внутрішнього, нема-
теріального» [502, с.  595]. Екстраполюючи філософьску пентаду  
у простір музичного мистецтва, Ю. Холопов вибудовує таку систему 
[там само, с. 596], у якій фігура композитора знаходиться у метафі-
зичному просторі та персоніфікує Розум, що «пізнає» та «транслює» 
Єдине за допомогою Числа (композиція як процес «оформлення» 
гармонії), а фігура виконавця (матеріалізоване звучання гармонії) 
поміщена у простір реальності та персоніфікує Душу та Тіло- Космос 
(остання категорія персоніфікована також слухачем, який сприй-
має матеріальну- тілесну звукову форму музики). Що ж стосується 
найвищого елементу цієї схеми (Єдине як вища Гармонія), що є тим 
імпульсом, що запускає «процес творіння», то у визначенні його 
втрачає сенс будь-яка конкретизація в силу метафізичної природи: 
«це – від Бога», «іскра Божа», натхнення, «коли рукою водить Бог» 
та ін. [там само]. Наведена схема Ю. Холопова найкраще ілюструє 
творчий метод А. Пярта, В. Польової, Дж. Тавенера та інших мит-
ців, які розуміють число як метафізичну ідею та структурну основу 
музичної композиції, та ідентифікують себе як «транслятора» вищої 
гармонії та краси як Божої Істини.

Композиційні техніки «нової простоти» дуже різні: кожен компо-
зитор знаходить свій варіант музично- технологічної реалізації ідеї 
простоти в музиці, але кожен з них має підвищену складність – будь 
це гранично раціоналізована техніка А. Пярта чи Дж. Тавенера, або 
позбавлений, на перший погляд, будь-якої технологічності «слабкий 
стиль» В. Сильвестрова, або таким чином модифікована репетитив-
ність у В. Мартинова, О. Рабіновича- Бараковського і Г. Пелециса, що 
створює ефект відсутності будь-якої техніки у звичайному розумінні 
класичної музичної композиції європейської традиції (в останньому 
випадку, як зауважує В. Сильвестров, «…відчувається, що компози-
тор взагалі все відкидає і переходить на мантричну систему» [339]).
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Характеристика В. Сильвестрова підкреслює орієнтацію зазна-
чених композиторів на стилістику первинно- жанрової сфери 
музичного мистецтва в її обрядово- ритуальному прикладному 
сенсі, яка неодноразово підкреслювалася не тільки В. Мартиновим, 
а й А. Пяртом, Дж. Тавенером, Х. Гурецьким та ін. Для самого 
ж В. Сильвестрова, який орієнтований більше на класико- 
романтичний словниковий запас, ніж на семантику музичної арха-
їки, питання ступеня складності композиційної техніки вирішу-
валося досить просто, без будь-яких маніфестацій: «… Технічну 
сторону я не відкидаю, а скоріше опускаю. Наприклад, я можу 
зіграти три п’єси, вони від сили звучать хвилин п’ять, а я записую їх 
цілий день… Жести-то залишаються, але вони як би пішли за сцену 
цього тексту… Ти вигнав техніку у вікно, а вона повернулася через 
чорний хід… І зіграти мої нинішні твори начебто легко, але музич-
ний текст виходить дуже складним, він нібито обліплений дефор-
муючими мікроелементами… І ці мікродеформації помітні, тільки 
якщо текст прозорий і як би ослаблений. Тоді вони відновлюють 
його життєву силу. А якщо це буде складна, заплутана музика, то 
нічого не спрацює» [339]. При цьому він акцентує увагу на тому, що 
простота в музиці не пов’язана з технічною стороною музичної ком-
позиції, а, перш за все, з її відкритістю слуховому сприйняттю, вона 
повинна сприйматися на слух, і це зовсім не виключає її складність – 
не технічну, але семантичну, яка й досягається мікродеформаціями 
(що  фіксують у знаковій формі специфічну манеру індивідуально- 
композиторської вимови) «прозорого» нотного тексту як інстру-
менту метафоричного авторського висловлювання, що утворює 
нові смисли знайомих й простих музичних лексем («Тому що  
в музиці справа не у величині, а в перетворенні часу… і дві хвилини 
перетвореного музичного часу стоять сорока хвилин», – стверджує 
композитор [там само]).

Мабуть тому і з’являється іноді у роздумах композиторів та 
тих, хто прагне почути, тема складності «простої» музики, що 
принципова відрізняється від звичного розуміння її у віртуозно- 
технічній площині виконавської інтерпретації й пов’язана як раз з 
відсутністю будь-якої можливості демонстрації віртуозної техніки  
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виконавця у звичному сенсі (швидкість, чіткість артикуляції, дина-
мічний баланс і т.п.). У цій ситуації основним завданням виконавця 
стає максимальне нівелювання власної інтерпретативної волі  
й зосередження на вслуханні у внутрішній смисл простого («прозо-
рого») нотного тексту, що знаходить свою звучну форму за допомо-
гою композиторських ремарок, віртуозного володіння туше, темб-
ровою палітрою інструменту, бездоганним відчуттям метроритму  
і елементарної фізичної витримки, оскільки репетитивні компо-
зиції, тривалість яких може перевищувати годину, виявляються 
далеко не всім під силу (Стіна-повідомлення, Машина спогадів, 
На пришестя героя В. Мартинова, Трагічна, іноді сумна музика,  
La belle musique О. Рабіновича- Бараковського), навіть, в тому 
випадку, коли музичний матеріал «розподілений» між двома або 
кількома виконавцями (Листування Г. Пелециса – В. Мартинова, 
Canto Ostinato С. тен Холта). Тобто мова йде про принцип від-
мови від власних індивідуально- творчих амбіцій та «розчинення- 
злиття» з потоком музики як автономної енергетичної субстанції 
(за В. Мартиновим), «оформленої» композитором у певній компо-
зиційній структурі.

З певними «труднощами перекладу» внутрішнього змісту твору 
в його звучну форму говорять як виконавці, так і композитори. На 
питання, чому так часто солісти зазнають труднощів при виконанні 
його інструментальної музики, А. Пярт відповідає однозначно: тому 
що це дуже просто, незвично у своїй простоті для виконавця, що 
традиційно є орієнтованим на віртуозну ідею сольного музику-
вання, «це дорога в зворотному напрямку», не у зовнішній світ, але 
у внутрішній, що виключає демонстрацію себе. Ця простота, гово-
рить композитор, «як іноземна мова для оркестрантів і солістів, 
якою потрібно опановувати, і на це потрібен час» [490]. Досить зга-
дати такі твори А. Пярта як Дзеркало в дзеркалі, Fur Alina, Silentium 
з Tabula Rasa, (My Heart’s in the Highlands), щоб у всій повноті від-
чути їх складність для виконавця, перед яким стоїть завдання озву-
чування духовного універсуму, прихованого за гранично простим 
нотним текстом. Про Дзеркало в дзеркалі виконавці говорять як 
про надзвичайно складну для виконання музику: «Простота цього  
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твору дуже оманлива: права рука піаніста повинна рухатися як 
робот, але при цьому бути емоційно гнучкою, одне невелике коли-
вання – і все заплуталося. Партія віолончелі не поступається за 
складністю – найменша помилка буде сприйматися подібно горі на 
рівному ландшафті. Рівень концентрації виконавця, темп, динаміка  
і тривалість звучання п’єси роблять її дуже складною» [490].

Подібна ситуація – з тихою і повільною музикою В. Сильвестрова, 
про яку виконавці відгукуються як про надскладну, і складність ця 
полягає, перш за, в тому, щоб навчитися грати її так, як вимагає того 
композитор – «на зниженій гучності», що, на його думку, є просто 
умовою існування цієї музики [339]. Пояснює він цю умову дуже про-
сто, аргументуючи свою позицію особливостями музичного сприй-
няття: на переконання В. Сильвестрова «музика повинна викликати 
насторожену собачу стійку», а грати її потрібно так, як ніби вона 
є «красою, що може впасти…» [там само]. При цьому композитор 
вказує на принципову різницю своїх тихих опусів з тією естетикою 
тиші в музиці, що має місце у творчості М. Фелдмана, наприклад: 
«Там зовсім інше – він хоче зупинити час, загальмувати так, щоб 
і духу його не було. А у мене час постійно тремтить. Хоча часто  
і кажуть, що це медитативна музика. Але медитативність буває 
різна. Буває, що валяєшся на дивані, а буває – коли напружено вслу-
хаєшся. Основна біда не тільки слухачів музики, а й взагалі всіх 
людей в світі – це неуважність» [там само].

Неуважність про яку говорить В. Сильвестров, можна віднести 
не тільки до проблеми сприйняття музики, і його музики зокрема, 
яка не для кожного слухача (в  силу своєї зовнішньої простоти)  
і виконавця (через надмірну складність її просторово- часової 
організації і достатку авторських ремарок, «блокуючих» свободу 
індивідуальної інтерпретації композиторського тексту в класич-
ному розумінні) може стати об’єктом уваги і активного сприй-
няття. У більшій мірі відмічена композитором неуважність сто-
сується загальних закономірностей свідомості сучасної людини, 
у якій дуже часто осмислене, усвідомлене ставлення до головних 
питань і вічних істин життя втрачається, «розпорошується» в кон-
тинуумі повсякденності. В даному випадку мова йде про не-увагу  
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як байдужість до навколишнього світу і, що важливіше – до самого 
себе, до своєї внутрішньої природи, що спочатку є гармонійною  
і здатною до «переживання величі життя» у всій повноті [600], 
про ситуацію «забутості» сокровенних глибин людської природи,  
в яких приховано Божественне начало.

Власне, спогаду про цей бік людської природи і затвердженню її в 
якості смислової основи музичного мистецтва були підпорядковані 
творчі шукання більшості композиторів «нової простоти», які праг-
нули повернути музиці духовний вимір, що був, на їх погляд, втра-
чений у процесі історичній еволюції авторської музики. Основною 
темою останньої, на відміну від музики ритуально- обрядової  
(до-авторської), виявилася людина, з усією широтою і глибиною 
свого внутрішнього життя і незмінним прагненням до спілку-
вання зі світом і з самою собою. Музика В. Сильвестрова, А. Пярта,  
Г. Пелециса, В. Мартинова, Дж. Тавенера, Д. Ленга, В. Польової  
та ін. знаходиться в іншому вимірі, у просторі надособистісного 
сенсу творчої діяльності та вищих, трансцендентних, підстав буття 
як основної теми музичного мистецтва.

Можемо стверджувати, що в «простих» опусах названих ком-
позиторів здійснюється включення в екзистенціальну ситуацію 
Зустрічі через апофатичне просвітлення і через спрощення музич-
ного вираження як «заперечення всього того, що Бог «не є»»  
[132, с. 9], всього того, що «заважає» цієї Зустрічі. Недарма компози-
тори акцентують увагу на ідеї переживання музики (виконавського 
й слухацького) як духовного досвіду; в певному роді це є досвід міс-
тичного споглядання, особлива налаштованість на вихід в такі пси-
хічні стани, які вербально не артикулюються, відповідно до перебу-
вання у смисловому просторі «невисловленого» (в богословському 
розумінні).

О. Івашкін у своїх бесідах з А. Шнітке висловлює думку про гли-
боку символічність простоти в музиці: «Простота твоєї музики оман-
лива, тому що під простими співзвуччями, «між нотами» лежить 
щось інше… Те, що можна було б назвати «четвертим виміром»  
[46, с. 68]. Сам же А. Шнітке, розмірковуючи про музику В. Сильвест-
рова, говорить наступне: «Сильвестров знайшов вихід в таку 
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якість звуку, що не була усім зрозумілою, а тому і музика його не 
всім зрозуміла. Якщо його «Тихі пісні» виконувати як взагалі при-
йнято – це неможливо слухати. А коли це виконується так, як 
йому потрібно, – з’являється магія, тихе потрясіння або ще щось, 
не знаю, як це назвати, – але виникає світ, який вже не здається 
стилізацією під Аляб’єва або розрідженого Чайковського…  У цій 
музиці відкривається незримий, словами невизначений спектр»  
[там само, с. 97, 98].

Ця особливість музичної змістовності творів композиторів 
«нової простоти» все частіше привертає музикознавців і виконав-
ців, які вказують на труднощі виконавського сприйняття подібних 
«простих» опусів, в яких не так просто прозріти внутрішній зміст, 
внутрішню сутність музичного тексту, в якому мова – «тільки 
можливість сказати щось» [292], що перебуває поза мовою, те, 
що не може бути висловлене словом, тому що буде спотвореним 
[522; 333]. У зв’язку з цим, дозволимо собі висловити припущення, 
що музика «нової простоти» сприяє досвіду іншого світобачення 
шляхом набуття особливого «внутрішнього слуху» (у  терміноло-
гії В. Сильвестрова), про який свого часу писав П. Клодель, вико-
ристовуючі метафору «око, що слухає» [209]. Відомий французький 
поет і драматург закликав почути внутрішні смисли живописних 
полотен за допомогою певної настройки зору, проникнути в неви-
димий світ видимого. В. Сильвестров говорить про те, що його бага-
тельний стиль покликаний відкрити «внутрішній слух», наблизити 
слухача і виконавця до особливого стану прозорості та тихості сві-
домості, що співвідносно, звичайно ж з релігійно- духовний досві-
дом (про що, власне, і каже композитор, порівнюючи виконання  
і слухання своїх фортепіанних багателей з медитацією).

Якщо перевести принцип «ока, що слухає» безпосередньо  
у площину музичної структури духовного сенсу музики «нової про-
стоти», то на поверхні музикознавчого сприйняття виявляються 
два рівня: видимий (той, що зафіксований в авторському нот-
ному тексті) і чутний (звукова форма музичного тексту, звучний 
текст). Перший з них в окремих випадках може відрізняться зазна-
ченою вище граничною складністю в плані «перенавантаження»  
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композиторськими вказівками на якість звучання (що  вдало 
відображено в іронічній метафоричній характеристиці власної 
музики В. Сильвестровим: «мої багателі немов обсижені різними 
мошками – нюансами і деталями, що деформують час і простір» 
[292, с. 540]). Інший – граничною простотою, яка межує з баналь-
ністю в сенсі загальновідомості музично- інтонаційного словника  
і простоти музично- лексичних формул, якими користується компо-
зитор і, відповідно, полегшує його слухове сприйняття за рахунок 
семантичної пам’яті слухача. Принцип «складності простоти» в цій 
системі взаємодії позначених рівнів може обертатися протилежним 
принципом «простоти складності», що вказує на органічний симбіоз 
«простого» й «складного» в музиці, їх антиномічну єдність як необ-
хідну умову досвіду набуття «ока, що слухає» й «вуха, що бачить».

На слушне міркування Б. Філановського «те, що ми чуємо, 
завжди простіше того, що записав композитор» [339]. Зовнішня 
простота музики «нової простоти» завжди має зворотну, складну 
сторону її авторського композиційного оформлення, в якому сут-
нісного значення набувають усі мікрорівні партитури (інтонацій-
ний, динамічний, темповий, метроритмічний, часово- просторовий), 
що в комплексі утворюють семантичну цілісність видимого і чут-
ного. Тут доречно згадати думку О. Михайлова про «конструкцію 
як носія сенсу» [324, с.  717], в якій він підкреслював відмінність 
між композиційною структурою в літературі (як вербальному мис-
тецтві) і в музиці (невербальному). Літературознавець вважає, що 
«в музиці, починаючи з певного періоду дуже природно робити 
акцент на першому (конструкція смислу), а в літературі так само 
природно робити акцент на другому (конструкція смислу), тому що 
це інше мистецтво: «воно свій смисл – завдяки тому, що користу-
ється тією ж самою природною мовою, якою користуємося ми – 
легко віддає» [там само, с.  717–718], «слово мови націлюється на 
свою точність, і так починає осмислюватися, а музиці відводиться 
семантична просторість» [322, с.  22]. Так, О. Михайлов вказує на 
трансгресивну природу музики, тобто на принцип переходу дено-
тації музичного тексту в більш широке смислове поле і розширення 
його коннотативного потенціалу. На це ж вказують і композитори 
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«нової простоти», коли висувають ідею життєздатності звичай-
ного, тобто такого, шо не потребує нових винаходів словникового 
запасу музики, який дає можливість їй знову знайти власну втра-
чену мову, свої слова, якими вона говорила завжди і за якими в її 
пам’яті закріплені усталені значення, що в сучасному світі знаходять 
нові смисли. Тобто вищий сенс такого відношення до «знайомого» 
музичного матеріалу полягає у впевненості в його нескінченому 
семантичному потенціалі, що реалізується не стільки шляхом вина-
ходу нової мови, скільки за допомогою нових способів композитор-
ської вимови, нової авторської інтонації. І якщо враховувати розу-
міння мелодії (В. Сильвестров), або консонансу (Г. Пелецис), монодії 
або поліфонії (А. Пярт, Дж. Тавенер, Д. Ленг, В. Польова), або ости-
натності (В. Мартинов, Г. Пелеціс, О. Рабінович- Бараковський та 
ін.), повільного темпу, тихої динаміки, паузи-тиші, конкретних 
жанрово- стильових лексем (як  основних типологічних стильових 
характеристик музики «нової простоти») як звичайних слів музики, 
нехай і простих, але властивих тільки їй, – знаменним уявляється 
висловлювання О. Михайлова про взаємозв’язок музики і слова, 
якщо останнє розуміти в широкому сенсі: «Музика … взагалі не 
обходиться без слова як того, що називає щось в ній. І, навпаки, 
будь-яке слово, з самого початку «прив’язане» ось до такої-то 
музики, те, що з самого початку з нею сполучилося…. – є істотним 
і сутнісним способом її самовиявлення …, її смисловиявлення…»  
[цит. за: 526, с. 92].

У разі смислових інтенцій творчості композиторів «нової про-
стоти» очевидною є неможливість досягти ефекту простоти музич-
ного звучання і його смислової ясності більш простими засобами, 
уникнути складності як зворотного боку простої форми музичного 
висловлювання. Оскільки його простота (як  і будь-якого кому-
нікативного акту) є результатом граничної продуманості форми 
«повідомлення» – тобто ретельного відбору саме тих елементів 
мови як засобів вираження, що є доцільними з точки зору його 
змістовності, відсікання всього зайвого як того, що «замутнює» 
смисл авторського посилання й тим самим ускладнює його розу-
міння. При цьому така форма передбачає певну складність в плані  
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множинності тих елементів, структурно- семантична взаємодія  
яких утворює на виході шукану простоту, яка, як показує й історична 
практика художньої творчості, й життєва повсякденність, відкрива-
ється далеко не всім і не відразу, бо вона є результатом духовної зрі-
лості та найвищого рівня професійної майстерності. Про це чудово 
сказано у відомому афоризмі Леонардо да Вінчі: «Простота – це 
те, що найважче на світі; це крайня межа досвідченості і останнє 
зусилля генія» [134, с. 27].

А. Пярт об’єднує поняття ясності і простоти: «… завдяки ясності 
і простоті побудови п’єси виникає той абсолютно ясний порядок, 
який ми всі свідомо чи несвідомо сприймаємо», – зазначає компози-
тор [21, с. 63]. Для Г. Пелециса ясність – це той атрибут Істини і Краси, 
що викликає до життя ідею благозвучної музики, О. Рабінович- 
Бараковський стверджує, що пошук краси став головним імпуль-
сом його творчості, що зумовило виникнення фортепіанних циклів 
з символічною назвою Прекрасна музика, а сама ідея краси визна-
чила спосіб її музичного втілення – тональна музика, проста і ясна  
у порівнянні з авангардним стилем. Ідея простоти – ключова 
інтенція зрілої творчості В. Польової, яка стверджує, що дорівню-
вати тональність до простоти – кричуща помилка, адже простота  
в основному пов’язана з текстурою і обмеженим музичним вибором, 
а також визначається культурними нормами, пов’язаними зі швидкі-
стю, з якою музичні події відбуваються в часі [291]. Як бачимо, смис-
лові значення простоти для кожного з композиторів свої, що визна-
чило специфіку індивідуально- композиційних рішень «простої» 
музики. Загальним же для них є переконання в тому, що простота 
музичного висловлювання сприяє смисловий ясності та уникненню 
надмірної виразності «авторського обличчя», що відволікає слухача 
і виконавця від природної смислової прозорості музичної мови.

Підводячи підсумок, зазначимо, що переконаність композито-
рів «нової простоти» в тому, що Істина є простою – звичайно ж, 
не є відкриттям, бо у всі часи композитори і виконавці прагнули її 
знайти і пізнати, й у кожного вона була своєю, й у кожної з них було 
своє обличчя, й багатьом творцям вона відкривалася у своїй про-
стоті тільки в кінці життєвого шляху. Але той факт, що представ-
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ники «нової простоти» відокремлюють «просте» від «складного» 
(не виключаючи при цьому їх антиномічної єдності) й визначають 
саме простоту в якості смислової інтенції музичної творчості, – без-
умовно підштовхує до роздумів, бо, як бачимо з більш ніж короткого 
екскурсу в історію філософського та естетичного осмислення сут-
ності простоти, вона має виключне значення не тільки для компо-
зиторської творчості останньої третини ХХ століття, а й для онто-
логічних горизонтів музичного мистецтва взагалі.

4.3. Змістовні значення «нового»  
в академічному музичному мистецтві ХХ сторіччя  

і «новій простоті»

Розуміння стильових новацій «нової простоти», що відображали 
індивідуальні композиторські трактовки техніки музичної компози-
ції та онтологічних підстав музики як специфічної форми мистецтва 
в цілому, органічно пов’язано із змістовним наповненням поняття 
«нового», що є наскрізним для історії європейської музичної куль-
тури. Дане поняття містить у собі суть того авторського відкриття 
Музики, що здійснюється у творчій свідомості композитора та зна-
ходить специфічну форму художньої реалізації в його індивідуаль-
ному стилі. Саме понятійний контекст «нового» розкриває суть того 
особливого розуміння музичного мистецтва, що виділяла представ-
ників «нової простоти» з художньо- стильового простору академіч-
ної музики другої половини ХХ століття, а також може слугувати 
смисловим ключем до адекватного сприйняття їх «простої» музики.

В існуючих музикознавчих дослідженнях індивідуально- 
авторських стилів композиторів, що виступають репрезентантами 
естетики «нової простоти», не розглядалося питання про сутність 
«нового» в ній, хоча це питання є вельми актуальним для осмис-
лення тих композиторських новацій, що визначили стильову кон-
цепцію даної тенденції розвитку музичного мистецтва. Вкрай важ-
ливими в цьому плані є музикознавчі розробки категорії «нової 
музики» і поняття «нового», власне принципу новизни в музичному  
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мистецтві: серед таких відзначимо праці К. Дальхауза [135],  
Ю. Холопова [503], Т. Чередниченко [523], М. Лобанової [274],  
Л. Мазеля [93] та інших музикознавців.

Наскрізним для музичного мистецтва XX століття стало уза-
гальнююче та широко розповсюджене поняття «нової музики», 
що було вперше застосовано в 1919 р. німецьким музичним крити-
ком П. Беккером, під яким він розумів різні течії європейської ака-
демічної музики XX століття, які яскраво демонстрували її іннова-
ційні тенденції. Початок епохи Нової музики він датував 1910 роком 
[576], ранній період її тривав приблизно до Другої світової війни 
(в музикознавстві він традиційно позначається як епоха модерну), 
а другий етап – після Другої світової війни і до кінця ХХ століття 
(епоха постмодерну). У концепції П. Беккера саме поняття «нова 
музика» не означало якийсь конкретний стиль музичного мисте-
цтва, його значення зводилося до самого принципу поновлення тих 
нормативів жанрово- стильових нормативів, що склалися в класичні 
епохи і подолання класико- романтичної традиції в області музичної 
мови. Це зумовило розуміння його як смислового еквіваленту аван-
гардного музичного мистецтва, авангарду в музиці, який у хроно-
логічному та стильово- типологічному відношенні в музикознавстві 
прийнято розділяти на «перший» і «другий» [503].

На думку К. Дальхауза поняття «нова музика» «… покликане 
відокремити частину творів, що виникли в XX столітті від маси 
інших» [135]: перш за все видатний німецький філософ і теоретик 
музики мав на увазі атональність нововіденської школи, серіалізм 
Дармштадскої «трійки» (К. Штокхаузен, П. Булез, Л. Ноно), а також 
«нову складність» Б. Фернейхоу та його послідовників і зразки 
«конкретної інструментальної музики» Г. Лахенмана. Зазначений 
музичний матеріал, на основі якого К. Дальхауз вибудовує свою 
концепцію «нової музики» (як  історичної категорії та естетичного 
феномену), дійсно представляє нове уявлення про техніку музич-
ної композиції та музику як вид мистецтва взагалі (на відміну від 
різного роду нео- стилей і напрямків композиторської творчості  
ХХ століття, що так чи інакше зверталися до фундаментальних під-
став європейської музичної традиції, творчо інтерпретуючи їх від-
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повідно до художньо- естетичних запитів і соціально- культурного 
контексту свого часу).

Саме тому поняття «нової музики» має авангардистське смис-
лове навантаження і функціонує в музикознавчому дискурсі у якості 
синоніму таких понять як «авангард» чи «модерн». І саме тому воно 
набуло статусу власної назви (Нова музика), що виділяє творчість 
композиторів, орієнтованих на дармштадські ідеали музичного 
мистецтва в якості конкретного об’єкту із загального та надзви-
чайно широкого у своїх індивідуально- авторських проявах стильо-
вого контексту післявоєнного західноєвропейського музичного 
авангарду. Як зауважує Т. Чередниченко, «<…> симптоматично, що 
коли у XX столітті в черговий раз заговорили про нову музику, то 
писати це словосполучення стали з великої літери: «Нова музика». 
Очевидно, поняття новизни, затерте європейською музичною істо-
рією, набуло в XX столітті особливої напруженості» [523]. І якщо 
змістовне наповнення авангарду і модерну не викликає зовнішніх 
складнощів, то визначення музики як «нової» потребує більш гли-
бокого розуміння даного поняття, яке, незважаючи на те, що має 
досить давнє походження, залишається актуальним і для сього-
дення європейського музичного мистецтва.

В історичному континуумі європейської музичної традиції під 
поняттям «нової музики» зазвичай розуміють феномен зміни мов-
них нормативів музичного мистецтва, який відображає зміну сві-
тоглядних установок людини в різні історичні епохи. Починаючи  
з XIV століття вираз «нова музика» стає актуальним кожен раз, 
коли культурна свідомість європейської людини відчуває готовність 
по-новому поглянути на світ та зафіксувати нове його розуміння  
в музичній формі. І тоді новий погляд і на світ, і на себе в ньому 
визиває до життя новий спосіб музичного вираження, тобто нову 
музичну мову та нові музичні жанри, що ініціюють виникнення 
нових музичних стилів. «Починаючи від реформ Ґвідо Аретинського, 
европейська професійна композиція тільки тим і займалась, що ого-
лошувала себе «новою»: у XIV, у XV, у XVII, у XVIII і – багатора-
зово – у XIX століттях», – зазначає Т. Чередниченко [523].
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З одного боку, у виникненні «нової музики» виявляється певна 
закономірність: відбувається постійне оновлення музичної мови  
і засобів музичної виразності, поява нових композиторських тех-
нік і прийомів в момент повного або часткового вичерпання старих 
ресурсів, або коли композитор розуміє неможливість висловити 
старими засобами новий зміст. З іншого боку, «нова» музика – це 
відмова від традиції, створення нової музичної мови, нових компо-
зиторських технік і прийомів по відношенню до попередньої епохи. 
Таким чином, можна виявити двоїстість поняття «нова музика», що 
пов’язана зі ставленням композитора до традиції.

Неоднозначність розуміння «нового мистецтва» відзначав сучас-
ний теоретик мистецтва Б. Гройс. Під «новим», за його висловом, 
мається на увазі «подолання конвенцій, правил і традицій в резуль-
таті спонтанного впливу якоїсь прихованої сили. У цьому випадку 
нове не може створюватися чисто технічними засобами, оскільки 
буде «несправжнім, неавтентичним новим» [124, с. 29]. Інше тракту-
вання «нового» у Б. Гройса пов’язане з естетичною теорією І. Канта, 
де «абсолютне Інше», стремління або сама мова стають джерелами 
нового, що розуміється як непередбачене. «Художник перетворю-
ється в простого глядача – нехай і привілейованого: він передає 
іншим тільки те, що відкрито йому у внутрішньому спогляданні», – 
пише Б. Гройс [там само]. Таким чином, нове – це старе і первинне, 
те, що «ховалося» позаду культурних конвенцій і лише в результаті 
подальшого виявлення стало видимим. Під інновацією тут розумі-
ється перехід від явища до сутності або від «зовнішньої конвенції до 
внутрішньої істини» [там само].

Б. Гройс вказував на те, що будь-який твір мистецтва завжди  
є новим. «Твір мистецтва, що не є новим, – пише він, – візуально зли-
вається з художньо- історичним тлом, ми не можемо його від цього 
фону відрізнити, воно втрачається з уваги. Прийшовши на виставку 
перш незнайомого нам художника, ми в першу чергу реєструємо 
риси подібності з вже знайомим і баченим. Як тільки ця подіб-
ність встановлено, виникає ефект невидимості: ми просто йдемо 
далі, фактично не помічаючи твір цього художника» [124, с.  27].  
Позиція мистецтвознавця по відношенню до художнього твору 
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перетинається з позицією А. Шенберга по відношенню до музич-
ного твору: високе мистецтво гідно бути представлене тільки тим, 
що ніколи ще не існувало: «Не існує жодного великого твору мис-
тецтва, яке не несе людству нового послання… Мистецтво означає 
Нове мистецтво» [550, с. 260]. Таким чином, на думку А. Шенберга, 
будь яке високе мистецтво спочатку несе в собі новизну і не може 
називатися мистецтвом, якщо не містить в собі нічого нового. 
Критерій новизни є головним в музичному творі і на думку сучасних 
композиторів, яку висловлює В. Єкимовський: «Кожний новий твір, 
на мій погляд, має бути індивідуальним проектом, не схожим на те, 
що зроблено раніше. Новизна – це для мене головний критерій» 
[150]. А. Шенберг протиставляє поняттю «нова музика» поняття 
«застаріла музика», згідно з цим його визначенням, нова музика – 
це «музика, яка, залишаючись музикою, в усьому найістотнішому  
є відмінною від музики, складеної до сих пір», вона «повинна вира-
жати щось, до сих пір ще не виражене» [550, с. 258–259].

Наведені висловлювання великого представника Нової музики 
ХХ ст. багато в чому співвідносяться з поняттям «художнього від-
криття», яким оперує Л. Мазель в своїх міркуваннях про художній 
образ, його змістовне наповнення і втілення за допомогою музичної 
виразовості: «…розуміння художньої творчості, що панує в євро-
пейському мистецтві останніх століть, передбачає, що художник  
є покликаним сказати своїм твором щось таке, що раніше в мисте-
цтві (або в даному його вигляді) сказано не було або, у всякому разі, 
не було так сказано (курсив – О. О.)… Твір має містити – в своїй 
темі або в її трактуванні і втіленні – якщо і не обов’язково будь-яке 
одкровення, то, в крайньому випадку, деяку творчу знахідку, вина-
хід, нову конструкцію, що несе відповідний образно- виразний сенс. 
Для позначення всього цього ми будемо користуватися поняттям 
художнього відкриття (при розширювальному тлумаченні слова 
«відкриття») [293, с.  316]. І далі: «Художнє відкриття – це втілене 
в творі деяке нове (курсив – О. О.) бачення … Сформулювати суть 
відкриття найлегше … як нове змістовно цінне поєднання будь-яких 
важливих і, як правило, тих властивостей, що важко поєднуються» 
[294, с. 64].
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Ще одне розуміння «нового» в музичному мистецтві знаходимо 
у А. Веберна, який у своїй книзі «Шлях до нової музики» вибудовує 
процес еволюції музичного мистецтва і показує поступовий шлях 
ускладнення гармонійної вертикалі від консонансу до дисонансу, 
розширення вертикалі від одноголосної музики до багатоголосся 
[76], тобто розглядає категорію новизни як незмінний фактор істо-
ричної еволюції системи музичної мови, що спрямована на самоу-
складнення. Така позиція співвідносна з традиційним поглядом на 
історію музики як постійний діалог традиції і новаторства, кла-
сичного і акласичного, «старого» і «нового». Тому «нове» в новій 
музиці – це природний закон циклічних змін парадигм художнього 
мислення, які є значущими і для музичного мислення XIV ст., коли 
естетичні ідеали Ars nova поставили під сумнів усталені уявлення 
про змістовний сенс музичного мистецтва і нормативи музичної 
виразності (хоча формально сам термін Ars nova позначав новий 
спосіб нотації); і для романтиків, які прагнули до створення ідеаль-
них форм «мистецтва майбутнього», що в їх уявленнях відповідали 
завданням і функціям музики в сучасному суспільстві; і для пору-
біжної епохи ХІХ – початку ХХ ст., коли пафос авангардистських 
устремлінь до «нового мистецтва» руйнував освячені часом канони 
класичних музичних стилів і жанрів. Сутнісним принципом такого 
«нового часу» (modern times) стає те, що «він повинен черпати свою 
нормативність з самого себе», минуле не є нормою і правилом,  
а «сучасність» є «теперішністю» [498].

Розглянуті позиції показують, що несхожість і оригінальність  
є необхідними властивостями «нового мистецтва». Але ж ці власти-
вості можна розуміти як зовнішні прояви новизни, крім них існу-
ють і внутрішні інтенції «нового», що пов’язані з соціокультурними 
конотаціями. Саме на цей зв’язок вказує Т. Адорно, який у своїх 
музично- соціологічних дослідженнях дуже часто розмірковує про 
нерозуміння широкою публікою «нової музики» першої половини 
ХХ ст. Насправді «…лякають публіку дисонанси, що говорять про 
її власний стан: тільки тому-то вони для неї і нестерпні» [2, с. 50]. 
Таким чином, публіка не бажала слухати те, що відповідало об’єк-
тивному стану справжнього, тобто того, що нагадувало їй про те, що 
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відбувається в світі. У той же час в так званій «традиційній музиці» 
слухач знаходив розраду, бо саме така музика далека від реальних 
подій сьогодення. «З думкою, що розуміють її, – писав Т. Адорно, – 
вони сприймають лише мертвий зліпок з того, що зберігають як неза-
перечне надбання і що вже втрачено до моменту, коли воно стає 
таким: нейтралізований, позбавлений власної критичної субстанції, 
байдужий експонат [там само]. Таке ставлення широкої публіки до 
«нової» і традиційної музики німецький соціолог пов’язував з тими 
засобами виразності, якими складна «нова» музика впливала на 
публіку. Якщо у «новій музиці» переважає дисонанс, витоком якого 
є об’єктивна реальність, то в традиційній на перше місце висува-
ються консонанси, легко запам’ятовуються ідеї, приємні співзвуччя 
і абсолютно все, що викликає асоціації з музикою минулого.

Зосередження уваги на зв’язку нової якості музики з її внутріш-
ньою ідеєю ми знаходимо у відомому дослідженні М. Лобанової 
[274], яка вказує на взаємозалежність смислових інтенцій і фор-
мального боку «нової музики» один від одного. Ідея «нової» музики 
як нового мистецтва виникає в переломні моменти історії людства: 
«Пильна увага до мови природно народжується в епоху підвищених 
культурних «перевантажень», зіткнення старого і нового, поліфоніч-
ності свідомості» [там само, с. 96]. Саме в такі моменти художники 
свідомо працюють над оновленням мовного арсеналу мистецтва. 
Як приклади перехідних етапів музичного мистецтва М. Лобанова 
наводить Ars nova, епоху Бароко і XX ст.: саме в ці періоди стає акту-
альним поняття «нової музики», «нового мистецтва».

Робота над мовою набуває статусу парадигматичного явища  
в музичному мистецтві XX ст., яке визначило цілий ряд нового розу-
міння музики як мови звуків та ролі композитора як творця нової 
мови, що спричинило появу цілого ряду авторських теоретичних 
концепцій техніки музичної композиції і нових образів музики як 
форми людської свідомості і мистецької практики. Одним з істот-
них моментів, що визначив новий поворот в естетичних концепціях 
музики, стало нове ставлення композиторів до ролі інтелекту в твор-
чому процесі. І. Стравінський, П. Хіндеміт, О. Мессіан, Я. Ксенакіс 
уникають іменування себе «композитором», «художником»,  
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вважаючи за краще поняття «майстер». Специфічним феноменом 
музичної культури XX століття стає докладний опис композитором 
свого власного твору, тобто безпосередньо авторський аналіз. Мета 
таких автокоментарів полягала не тільки у роз’яснені власного ком-
позиторського методу, вона вказувала і на безмежність того музич-
ного смислу, що закладений у композиційній структурі.

На думку П. Булеза, «серійність … це категоричне відкидання 
класичного мислення, яке бажає, щоб форма була, з одного боку, 
попередньо заданою, і в той же час представляла собою загальну 
морфологію. Тут (в серійному мисленні) ви не знайдете попередньо 
підготовлених ступенів, тобто загальних структур, в які повинна 
укладатися конкретна думка: навпаки, думка композитора, засто-
совуючи певну методологію, творить потрібні їй об’єкти і організує 
їх форми щоразу, як бажає висловитися» [64, с.  154]. А. Шенберг 
створив власну систему музичної композиції, яка в подальшому 
отримала розвиток і втілилася у створенні нових систем, все більше 
індивідуалізованих для кожного композитора. Так, А. Веберн під-
порядкував серії всі елементи музичної мови, створивши серіальну 
техніку, яка склала технологічний фундамент Нової музики післяво-
єнного часу, що цілком стоїть під знаком розвитку серіалізму: майже 
всі пізніші композиційні та теоретичні положення приходять до 
прийняття (критичного або стверджувального) серіальної техніки 
музичної композиції. З 1950 року серіалізм стає головною теорією  
і методом композиції, його естетична ідея та технологічні принципи 
персоніфіковані творами і теоретичними роботами А. Шенберга, 
естетичною теорією Т. Адорно, музичною спадщиною великої кіль-
кісті композиторів. Серіалізм, як відомо, став ідеологічним пунк-
том згуртування нового післявоєнного європейського авангарду  
в Дармштадтській літній школі. Нове покоління композиторів нама-
галося ефективно узаконити все більш і більш радикальний власний 
дискурс. Провідні представники серіалізму 1950-х років (П. Булез 
і К. Штокхаузен в Дармштадті, М. Беббіт у Прінстоні) різними спо-
собами намагалися зробити з нього новий універсальний метод 
музичної композиції, вони почали обгрунтовувати наукові концеп-
туальні підстави композиторської творчості, залучаючи матема-
тику, інформаційну теорію, логіку і лінгвістику.
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Так, у відомому електронному творі К. Штокгаузена «Спів отро-
ків» на тексти 104 Псалму (1956) за єдиною числової сіткою прора-
ховані не тільки звуковисотні й темброві елементи композиції, але 
навіть звуки мовної артикуляції. Голосні і приголосні, а також їхні 
комбінації є результатом числового розрахунку загальної компо-
зиційної схеми. Синтезований таким чином «спів» набуває макси-
мально інструментального звучання, слова в ньому сприймаються 
як музика, втрачаючи власні вербальні значення, що демонструє 
новаторську концепцію опусу німецького композитора. Пафос 
індивідуалізму в такому технічному винаході набуває радикальної 
форми й завдяки тому, що композитор замінює в тексті Псалма 
ім’я Бога на власне, авторське «Я». Цей композиторський жест не 
без іронії, засуджуючи штокгаузенівське прагнення стати музи-
кальним «усім», прокоментував свого часу відомий критик аван-
ґарду В. Крюгер: «Господь (Штокгаузен), наскільки творіння (ком-
позиції) твої великі та численні! Ти мудро (тотально) все улаштував 
(упорядкував)…» [595, с. 44].

Теоретичні розробки К. Штокхаузена синтезували серіалізм, 
науку і електроніку з метою повного контролю над тембром – 
найбільш невловимого елементу музичної виразності, що досить 
складно піддається аналізу. Як відомо, К. Штокхаузен намагався 
створити систематичний каталог штучно вироблених тембрів, ана-
літично заданих і відповідних для послідовної маніпуляції. Cерійне 
мислення кожен раз створює необхідні йому об’єкти, а також  
і форми, необхідні для їх організації. Іншими словами, воно ста-
вить під сумнів мовні універсалії музики – в першу чергу тональ-
ність, бо відмовляється від функціональних відносин, характерних 
для тональної музики. Для серіалізму приоритетною стає органі-
зація висотного матеріалу за допомогою ряду з дванадцяти звуків, 
і це, на думку Н. Петрусєвої є «… запозиченим з природознавства 
«мислення параметрами», що дозволяло розглядати звук як склад-
ний сплав його фізичних якостей…, така уніфікація параметрів 
сприяла об’єктивності музичної мови, яка перебувала під впливом 
«сумнівного» суб’єктивізму (за Дальхаузом) і перебільшених жестів 
вираження пізнього романтизму» [391, с. 181]. Поняття «серіальна 
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музика» охоплювала всі типи композицій з рядами, розширювалося 
та узагальнювалося у творчості композиторів- авангардистів другої 
хвилі, визначаючи тим самим нормативний технолоґічний образ 
«музики взагалі», який активно продукувався адептами Дармштадту 
та мав величезний вплив і за межами академічної музики. Примітно, 
що П. Булез не бачив ніякого сенсу співвідносити поняття «пре-
красного» з сучасною йому музикою: «Думаю, що швидше скажуть 
«істинне», ніж «прекрасне», і мова буде йти про істину твору, ніж 
про його красу, – нехай навіть про істину у співвідношенні компо-
нентів художнього цілого» [45, с. 161].

Концептуальні засади Нової музики досить часто розглядаються 
у смисловому полі поняття постмодернізму, яке в широкій філософ-
ській перспективі бачиться однією з версій модерну: модерним, чи 
сучасним вважається те, що сприяє об’єктивному вираженню акту-
ального духу часу, що спонтанно оновлюється. Розпізнавальним 
знаком таких творів є «нове», що старіє і знецінюється в резуль-
таті появи наступного стилю з його «більшою новизною. У зв’язку 
з цим механізмом постійного актуального поновлення модерн 
може інтерпретуватися як «незавершений проект» [498], який, на 
думку Н. Петрусєвої смислово перетинається з музикознавчим розу-
мінням сучасності [391]. З іншого боку, для розуміння Нової музики 
як парадигматичного явища європейської художньої традиції важ-
ливим виявляється в корені відмінне від такого бачення сучасності 
хрестоматійне положення Ж. Ліотара про постмодернізм як кризу 
«метапринципу», що зумовила народження епохи «мовних ігор»  
в результаті скасування метамови [270]. В сфері музичної творчості 
зазначена французьким філософом криза проявилася у «ліквідації 
загального коду» (за висловом П. Булеза) – тональності – на користь 
множинності кодів, результати яких майже повністю залежали від 
особистого рішення композитора. Множинність (технік, методів 
композиції, стилів і т.п.) – це те, що потрібно приймати як найва-
гоміший критерій постмодерну, поряд з тезою про «кінець великих 
оповідань» і деконструкцію. Ця множинність демонструвала прин-
цип розриву з метапринципом музичного мистецтва попередніх 
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епох і, знаменувала собою момент зміни парадигми музичного мис-
лення, «відкриття» майбутнього Музики.

Зазначене багатоголосся композиторських винаходів «майбут-
нього» музичного мистецтва в його стильовій диференціації відобра-
жене у «календарях сучасних новацій», що наводить Т. Чередниченко 
у своєму дослідженні Нової музики [523]. Один з них склада-
ється з «суцільних «завтра»», другий – з «суцільних «вчора»»,  
для обох визначальним критерієм стає ступінь співвіднесення 
новизни композиторських відкриттів з традицією, з попередніми 
новаціями в області музичної мови. Наведемо їх у повному обсязі  
для наочності:

Календар із суцільних «завтра»:
1910–50-і роки: серійна (додекафонна) композиція; серіалізм;
1950–70-і роки: алеаторика, варіабельна композиція, індетермі-

нована композиція;
1950–70-і роки: електронна музика;
1960–90-і роки: сонорика;
1960–90-і роки: мінімалізм;
1950–80-і роки: інструментальний театр (хепенінґ);
1970–90-і роки: мультисенсорні процеси, або музика оточуючого 

середовища.
Календар із суцільних «вчора»:
1910–20-і роки: французький дадаїзм та італійський футуризм;
1930–50-і роки: конкретна музика;
1920–50-і роки: неокласицизм;
1910–1990-і роки: неофольклоризм;
1970–90-і роки: неоромантизм [там само].
Як бачимо в даній схемі відсутнім є об’єкт нашого дослідження, 

«нова простота», яку Т. Чередниченко виносить у окрему графу  
в якості абсолютно спеціального стильового явища, що увібрало  
в себе й «вчора», й «завтра», тому й персоніфікує глибинний 
смисл «сьогодні» в музиці академічної традиції (згадаємо її визна-
чення «спресованості» щодо стильових витоків «нової простоти»). 
Розмірковуючи про те, як можна розуміти музичну сучасність, 
музикознавиця зауважує, що справжній смисл «сьогодні» знаходить 
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себе у вербалізованій формі композиторського самовираження, 
в тих авторських коментарях, що супроводжують безпосередньо 
музично- творчий досвід. Причому вона розрізнює смислові градації 
естетичних коментарів і технологічних: перші, на її думку, вказують 
на духовно- історичні цілі авторських новацій, другі – зосереджені 
виключно на музичному тексті, «…музика, описана в естетичних 
гаслах дивиться в минуле, а описана технологічно, дивиться в май-
бутнє» [523]. Однак другий тип «словесної синхронізації» твор-
чих намірів композитора ніяким чином не поступається першому, 
оскільки технологічні коментарі, а також назви напрямків музич-
ного мистецтва прямим чином вказують на звукову структуру як 
на духовно- історичний знак сучасности: «Надати зрозумілий образ 
того, чого ще немає, завдання майже нерозв’язне. Є, щоправда, 
обхідний шлях: використовувати визначення, що вже затверди-
лися в культурі, приставляючи до них модернізуючу частку «нео».  
Звідси – «неокласицизм», «неоромантизм», «неофольклоризм» 
тощо [523]. Однак знову ж, «нової простоти» в цьому переліку 
немає, що вказує на іншу природу цього явища, яке Т. Чередниченко 
не співвідносить до музичних неостилей ХХ століття.

Виходячи з розуміння симбіотичної природи «нової простоти», 
підкреслюємо її принципову різницю з ними, оскільки в основі її 
методу не був покладений такий тип індивідуально- композиційного 
відтворення канонічних моделей музичного мистецтва минулих 
епох, що спрямований на декларацію історичної дистанції між ними 
і сучасним авторським поглядом на них у якості «будівельного мате-
ріалу» індивідуально- авторських новацій. Навпаки, композитори,  
у творчості яких склалися музично- стильові принципи «нової про-
стоти», вибудовували свої авторські «винаходи» «простої» музики 
виключно з позицій стирання меж між минулим і сьогоденням як 
«чужим» і «своїм», як об’єктом й суб’єктом музичної творчості, 
ототожнюючи свою авторську манеру «говоріння» із канонічними 
музично- семантичними формулами європейської традиції, тим 
самим деперсоніфікуючи стиль свого музичного висловлювання  
і переводячи його у площину надособистісного об’єктивного сенсу.
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Якщо розглядати «нову простоту» як стильовий репрезентант 
музичної сучасності останньої третини ХХ століття, то його фор-
мальний смисл зводиться до тенденції спрощення музичної мови в 
умовах її граничної індивідуалізації в академічному авангарді, а саме 
поняття «нової простоти» фіксувало у своїх значеннях нове розу-
міння простоти музичного вираження. Під «простим» малося на 
увазі насамперед повернення до фундаментальних підстав музич-
ної мови (мелодії, консонансу і тональності) як основних елементів 
музичної композиції. Але ж вихідною смисловою інтенцією ком-
позиторської практики виступала можливість простого способу 
авторського музичного висловлювання, яка усвідомлювалася як 
свобода від раціонально- технологічного канону музичного профе-
сіоналізму, що затвердився у поставангардній музиці.

Тобто, мова йшла про отримання права на інший спосіб музич-
ного мислення та висловлювання якщо розглядати «нову простоту» 
у площині психології композиторської творчості, певних мотивацій 
творчого процесу та суб’єктивних факторів музичного мистецтва.  
У площині об’єктивних закономірностей музично- історичної ево-
люції вказаний суб’єктивний фактор можна розцінювати як той, що 
втілював права музичного мистецтва на іншу форму свого існування, 
принципово відмінну від складності техніцизму серіальної компо-
зиції та спрямовану на комунікативну відкритість. У зв’язку з цим 
виник цілий ряд понятійних визначень, що відображали рефлексію 
сучасників щодо відмінностей нової стильової тенденції від того зву-
кового ландшафту, на тлі якого вона виникла («новий класицизм», 
«новий романтизм», «новий експресіонізм», «новий суб’єктивізм»). 
І тут треба згадати розгорнутий вербальний дискурс композиторів 
«нової простоти», про що вже йшлося у другому розділі моногра-
фії, в якому у словесній формі фіксувалися естетичні та музично- 
технологічні засади композиторських відкриттів нових смислів 
музичної творчості, що розкривали її актуальність для музичного 
«сьогодні» і найчастіше не відділялися один від одного, демонстру-
ючи дивовижну смислову неподільність. На таку природню органіку 
феномену новизни у музичному мистецтві вказує Т. Чередниченко: 
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«Дволикий Янус технологічно і естетично визначених «сьогодніш-
ніх сьогодні» – все-ж таки одна й та сама істота. Теоретичне слово 
про музику щоразу має на увазі виокремлення істини часу зі сміття 
сучасности <…> Специфіка «істинних сьогодні» в Новій музиці  
XX століття полягає у детальній відрефлексованності їх ставлення 
до всього контексту музичної історії – і тієї, що вже відбулась, і тієї, 
що очікується» [523].

Ця думка у повній мірі підтверджується вербальним автор-
ським словом композиторів «нової простоти», в якому вияв-
ляється принциповий взаємозв’язок музичної технології та її 
філософсько- естетичного підгрунтя, образно- змістовного та 
музично- композиційного сенсу, і ця смислова єдність «форми 
і змісту» утворює художню цілісність індивідуального ком-
позиторського стилю. Показовим є, наприклад, аргумента-
ція В. Сильвестрова свого творчого методу, яку він пропонує на під-
ставі своєї особистої оцінки сучасних методів музичної композиції: 
«Додекафонія – останній впливовий метод, тому вона і була так 
важлива … Думаю, зараз тотальним методом може бути опора на 
словник всієї попередньої музики, на фонеми, які належали Шуману 
і всім іншим» [339]. Даний вислів можна розцінювати як техно-
логічне роз’яснення світоглядних позицій композитора та його 
авторської концепції «слабкого стилю», в основі якого покладено 
«вже знайомий матеріал», що набуває нових семантичних обріїв  
у специфічній сильвестрівській манері його інтонування. Аналогічні 
приклади в буквальному сенсі розсіяні в композиторських вислов-
люваннях В. Мартинова, Г. Пелециса, А. Пярта, Дж. Тавенера,  
В. Польової та ін., мета яких полягає у поясненні своєї авторської 
концепції музичного мистецтва і принципів її музично- технологічної 
реалізації.

Н. Ліва, обговорюючи термінологічні синоніми «нової про-
стоти», підкреслює «…об’єднуючу рису наведених назв – переважну 
наявність у них епітету «новий», що додатково підтверджує позиціо-
нування музики даного напряму як певного нового етапу у розвитку 
європейського музичного мовлення. Зазначимо також, що у двох із 
трьох наведених ситуацій функціонування термін «нова простота» 
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вживається для вираження опозиційної реакції на ускладнену мову 
авангарду» [264, с.  46]. Опозіційна сутність «нової простоти» під-
креслюється і М. Катунян: ««нова простота» опонувала одночасно 
двом течіям: ідеологічно – радянському офіціозу, культурологічно – 
будь якому академізму взагалі, включаючи академічний авангард як 
«замкнуту в собі культуру»» [475, с. 486].

Дійсно, початкову ідею спрощення музичної мови і повернення 
до її традиційних основ розглядали як опозиційно налаштовану 
щодо раціоналізованого інтелектуалізму дармштадтських авангар-
дистів, і тому як «похідну» від мінімалістської концепції музичного 
мистецтва. Саме тому деякі з дослідників розглядають «нову про-
стоту» в співвіднесеності зі стильовими позиціями мінімалізму, 
який свого часу виступив як радикальна альтернатива до серіаль-
ної техніки музичної композиції. Однак примітним є той факт, що 
мінімалізм, при всьому його концептуалізмі, не позиціонував себе 
у якості «нової музики», хоча був саме такою з точки зору історич-
ної динаміки європейського музичного мистецтва і зміни естетич-
ної та технологічної парадигми музичної творчості. Важливим тут 
є сам контекст, в якому формувалася стильова ідея «нової простої» 
музики, і який, по суті, і був індикатором новизни даної стильової 
тенденції: «Те, що поняття нового закріплюється за цілою епохою,  
а не за окремою неповторною миттю, дозволяє припустити, що 
поряд з новою музикою існує якась стара, prima prattica, – чи то  
є периферійна традиція, як у XVII столітті, або ж пануюча, як в XX», – 
відмічає К. Дальхауз [135]. По відношенню до новизни «нової про-
стоти» Нова музика як prima prattica ХХ ст. маніфестувала досить 
активну позицію композиторів стосовно традицій музичного мис-
тецтва і зокрема традицій музично- мовних.

Відсутність об’єктивної точки зору на нормативи музичної мови 
в авангардній музиці зумовила гіпертрофію творчого індивідуа-
лізму в сфері музичної лексики та самих принципів існування її 
провідних елементів в умовах звукової композиції. Тобто обов’яз-
кова для художньої творчості проблема суб’єкту набувала інший 
сенс – «суб’єктивності» – що утворювала смисловий контекст 
пошуків Істини у Новій музиці: саме такими бачаться і принципи 
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невизначеності в музиці А. Веберна, і «чарівність неможливо-
стей» у О. Мессіана, і синтез суворої раціональності у П. Булеза, 
і «стохастична композиція» Я. Ксенакіса, і Ніщо як естетична 
категорія в музиці Дж. Кейджа та інтуїтивна, космічна і всесвітня 
музики К. Штокхаузена та ін.

В авангардистських концепціях Нової музики музична мова  
у якості «метапринципу» (за  Ж. Ліотаром) європейської традиції 
музичного мистецтва зазнала дуже сильної атаки з боку творчого 
індивідуалізму того чи іншого композитора, що відчували себе тво-
рцями ідеальної форми існування Музики та, відповідно, її «нової» 
мови, яка заперечувала усі старі канони музичної виразності. Якщо 
розуміти музичну мову як «метапринцип», то вона дійсно була тим 
загальним кодом, під знаком якого протягом минулих століть існу-
вало музичне мислення і естетичні підстави музичної творчості. 
Але ж історична еволюція європейської музики все більше оголю-
вала конфлікт між об’єктивністю музично- мовної парадгматики 
та суб’єктивністю її індивідуально- творчої інтерпретації тим чи 
іншим митцем, між загальноприйнятими, «колективними» засо-
бами музичної комунікації та індивідуальними засобами вираження 
музичного смислу. Власне еволюція музичної мови і є наслідком 
цього конфлікту, що розгортався за принципом наростання і гіпер-
трофії індивідуалізму тлумачень музичної мови, які її формували за 
своїм бажанням і особистими потребами та забезпечували ситуацію 
«мовних ігор», про які говорить Ж. Ліотар [270].

Переосмислення мовних основ музики йде різними шляхами: 
замість тактового метра і метричного періоду – «ритмічні пер-
сонажі», відкриті такти, «додаткові тривалості», числовий ряд, 
індивідуальна ритміка (І. Стравінський, О. Мессіан, Дж. Кейдж,  
А. Веберн, П. Булез, К. Штокхаузен і ін.); замість класичної мажоро- 
мінорної тональності і теми – мотивно- тематичне трактування серії 
у нововіденців, «звукова магма» В. Лютославського, «звукова маса» 
Е. Вареза, різного роду сонори, групи і констеляції в циклі «Молоток 
без майстра» П. Булеза, формули і суперформули К. Штокхаузена, 
спектри звуку в спектральних композиціях французьких компо-
зиторів (Т. Мюрай, Ж. Гризе, М. Левінас).У більшості досліджень, 
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що так чи інакше обговорюють проблематику «нової простоти», 
наголошується, що дане поняття ще в 1930-х роках використову-
вав С. Прокоф’єв для пояснення своїх творчих установок щодо 
авторського стилю: «Музика стає простіше. Я помічаю, що нова 
простота характеризує не тільки мій власний стиль, а й властива 
творам інших композиторів … Це – безумовно і реакція на крайні 
прояви модернізму. Я еволюціонує в бік простоти форми, до менш 
складного контрапункту і до більшої мелодійності стилю; все це  
я називаю «новою простотою» [404, с. 67]. Зазначена позиція росій-
ського композитора обговорюється музикознавцями зазвичай  
в контексті стильової еволюції його творчості, яка, з одного боку, 
прагнула до гармонійності і ясності класичного стилю, з іншого – до 
простоти і доступності музичної мови, що було прямим наслідком 
«масової» ідеї радянського мистецтва. Подібне пояснення «нової 
простоти» С. Прокоф’єва знаходимо у А. Цукера, що пропонує роз-
глядати її у якості дуалістичного принципу стильового мислення 
композитора, який розвивався в його творчості «між моцартіан-
ством і соцреалізмом» [517].

У даному випадку важливим є той факт, що поняття, 
якими С. Прокоф’єв позначає свої стильові орієнтири в період 
відомого стилістичного перелому його творчого шляху (пов’яза-
ного з переходом в так званий «радянський період») у змістовному 
сенсі відображають ідею відходу від екстравагантності і «різкості» 
вираження авторської індивідуальності, властивої новаторським 
авангардистських проявами прокоф’євського таланту, в сторону 
стриманості і гармонійності музичної мови, зумовленими іншими 
художніми орієнтирами композитора. Як бачимо, поняття «нової 
простоти» фіксує зміну того вектору композиторських уявлень про 
сутність і функції музичного мистецтва, які сформувалися в лоні 
авангардистської парадигми музичної творчості і визначили прин-
ципово інноваційний підхід композиторів до системи музичної 
мови і її окремих елементів (апогеєм якого, безумовно, є тотальний 
серіалізм К. Штокхаузена).

Власне це й визначило основний сенс декларації нових творчих 
ідеалів, що прозвучала у 1970-ті роки у колі німецьких компози-
торів, що проголошували «нову простоту» у якості нового стилю 
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музичного мистецтва: вони стверджували, що вони дуже далекі від 
музики, приналежної до доктрини прогресу через матеріал і техніку, 
а також від музики з політичним змістом, а єдиним їх бажанням  
є писати зрозумілу і лаконічну музику.

Нова тенденція відмови від необхідності постійної зміни  
і тотальної інтелектуалізації музики і повернення до більш тради-
ційного, доступного розуміння музики була позначена деякими 
музичними критиками і музикознавцями Німеччини поняттям 
«неоромантизм» [619]. При цьому деякі з композиторів, які пред-
ставляли новий напрямок, вважали, що «нова простота» не «… пов-
ністю охоплює ідею вираження почуття в музиці» [там само, с. 255], 
відповідно, не є апологетом музичного романтизму. Проте, німецькі 
музичні критики вважали, що неоромантичній тонус «нової про-
стоти», демонструє тенденцію відмови сучасного композитора 
від потреби в постійних змінах і варіативності музичної лексики, 
а також провокує принцип абстрактного підходу до музики, який 
поміщає цю форму художньої практики в більш широкий контекст 
постмодернізму. Але саме поняття неоромантизму при цьому трак-
тується як обмежене, оскільки воно «викликає пряме повернення 
до минулого» [там само]. Тому коли В. Рим, творчість якого іноді 
розглядають в контексті ідей «нової простоти», реанімувавши 
поняття «душевності» й «емоційності» у своєму маніфесті неоро-
мантизму [608], тлумачив їх скоріше як екзальтовану духовність, 
у вагнерівському розумінні, ніж як задушевність, що притаманна 
лірико- сповідальному тону романтичної музики XІХ століття.

Більш близькою до буквального сенсу нового погляду на 
романтичну традицію виявилася її авторська інтерпрета-
ція В. Сильвестровим, музично- композиційна реалізація якої долає 
канонічну модель романтичної мініатюри за допомогою «розмиття» 
заключного розділу форми, яка зливається з початком наступної 
п’єси та утворює неподільну на закінчені фрагменти quasiциклічну 
(«фрактальну» [333]) структуру (Тихі пісні, фортепіанні багателі, 
цикли- присвяти О. Вустіну та ін.). Використовуючи в якості основ-
ного тематичного матеріалу окремі лексеми і фонеми музичної 
мови романтичної музики, зокрема жанрової сфери романсової- 
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танцювальної лірики (вальс, романс), композитор нівелює темпово- 
динамічну контрастність, притаманну романтичному тону музич-
ного вираження, замінюючи її статикою повільного й тихого 
звучання. В результаті мелодико- гармонійні кліше музики минулого 
здаються незвичайними, ніби «примарними», вони сприймаються 
як спомин про щось знайоме та далеке, утворюючи специфічну 
«мелодійну консонантність» [443].

При цьому композиційна техніка В. Сильвестрова виявляється 
вкрай новаційною у порівнянні авангардною, оскільки вона не під-
коряється якомусь передзаданому структурному принципу. Він від-
мовляється від класичного для європейської музики Нового часу 
типу музичної процесуальності, в основі якої лежить принцип трьох-
фазного розвитку музичного матеріалу (initio – motus – terminus) та 
деяких атрибутивних стильових параметрів музичного романтизму 
(специфічна мелодійна виразність, що відтіорює тип рефлексую-
чої свідомості (за Л. Шаповаловлою [542], контрастна драматургія, 
ладо-гармонійна колористика, фольклорна забарвленість музич-
ного тематизма та віртуозний стиль викладення). Натомість він 
поєднує окремі мовні одиниці музики «романтичного минулого» 
з прийомами музичної композиції сучасності (репетитивності, 
але вільно трактованої, виключно у якості техніки повторення) та 
монодраматургії як композиційного типу первино- жанрової сфери 
музики).

Симбіотичний принцип поєднання музично- мовних моделей 
різних історичних стилів, в якому відсутня межа їх «стикування» як 
авторського й не-авторського («свого» й «чужого», індивідуально- 
авторського й анонімного), історично- хронологічного (минулого  
й теперешнього), мовно- типологічного (первинно- й вторинно 
жанрового) – зумовлює новий рівень музичної семантики, в якому 
музичний смисл утворюється у просторі де-індивідуалізованого 
(анонімного), метамузичного висловлювання, що апелює до семан-
тичної пам’яті слухача. Останню психологи визначають як довго-
тривалу пам’ять на загальні знання і значення, які не пов’язані з кон-
кретними подіями в нашому житті і спогадами про них. Семантична 
пам’ять являє собою словник подій, символів й слів, що пов’язані  
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з нашим особистим досвідом, на відміну від такого різновиду нашої 
пам’яті як епізодична пам’ять, що є свого роду особистим щоденни-
ком, заснованим на подіях нашого життя. У психології семантична 
пам’ять розуміється як свого роду ментальний словник, що допома-
гає організувати і надати значення словам, символам й знанням, що 
зберігаються в нашому мозку.

Універсальна мова, про яку говорить В. Сильвестров як про 
власний творчий метод, являє собою такий принцип індивідуально- 
композиторського «використовування» словника музичної 
мови («звичайної мови», «звичайних слів», не-авторизованих- 
анонімних), що передбачає «смиренність перед мовною даністю»  
і відсутність установки на «вигадування мови» [450, с. 140, 215–216], 
авторський же внесок в її еволюцію полягає в «…особливому поєд-
нанні цих слів … намагнічуванні їх якимось особливим станом …» 
[там само, с.  140–141]. Саме в цьому напрямі композитору треба 
шукати новизни, але неманіфестованої, а природньої, тобто такої, 
що надає можливостей мові музики володіти композитором, а ні 
навпаки [там само, с. 138–139]. Така авторська позиція композитора 
дозволяє музикознавцям пояснювати його «новонавернення» до 
тональності і мелодії ідеєю «перевідчуття» і «переосмислення» вже 
існуючої музики, за допомогою «прислухання» до звукових коли-
вань, при цьому він, на відміну від неоромантиков, … не купається 
в ідіомах романтичної музики, а рефлексує «поверх» них» (курсив 
наш – О. О.) [443]. В даному випадку істотною виявляється смис-
лова спрямованість вказаних дій, що укладена в значеннях виділе-
них курсивом приставок «пере» і «при»: перша з них вказує на пов-
торюваність того, що відбувається; вчинення дії крізь який-небудь 
простір; переміщення, що відбувається з одного пункту в інший; 
повторення дії [486, с. 2383–2384]; друга – на наближення, приєд-
нання, просторову близькість, повноту й неповноту вчиненої дії  
[376, с.  1466–1467]. Цей смисл збігається з ідеєю «перетвореного 
часу», про яку говорить В. Сильвестров як про метод своєї твор-
чості, який, на його думку, й укладає суть композиторської твор-
чості: за допомогою повторення «вже відомого» відбувається набли-
ження до його смислу та подолання його просторово- часових меж,  
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що звужуються в самому моменті повторюваної дії й одночасно від-
кривають неповноту цього смислу, обумовлену потенційною мож-
ливістю наступного повторення.

Зрозуміло, що така авторська позиція виступає повною проти-
лежністю розуміння розвитку музики як «безперервного перегляду 
історії», що притаманна представникам сучасної музичної склад-
ності: так, композитори СоМа (творче об’єднання- угрупування 
сучасних російських композиторів «Опір матеріалу») упевнені, що 
«Музика – найпотужніша машина пам’яті серед усіх, що створені 
культурою <…> Будь-яка машина пам’яті, навіть сама передова, 
працює на паливі спогадів. Тому СоМа проти зберігання традиції.  
СоМа пектиме традицію у звукових топках нових машин пам’яті. 
Саме так завжди і зберігалася традиція <…> Музика живе тільки в 
русі» [339]. Зрозуміло, що подібні сентенції наслідують парадигму 
авангарду як актуального мистецтва, у діалозі з яким розгорталося 
становлення «нової простоти» в минулому столітті, адже «акту-
альне мистецтво – безпам’ятливе. Це не мистецтво забуття, це мис-
тецтво не потребує мнемотехнічних засобів, оскільки триває у пев-
ному проміжку часу, не підкоряється тривалості збереженої пам’яті, 
що оберігається інституційно. Актуальний художник діє так, щоб 
кожен новий його жест стирав попередній. Ось чому він весь час 
повторюється, хоча і кожен раз по-різному [396, с. 42].

Тому новим у «новій простоті» виявляється насамперед специ-
фічне композиторське розуміння новизни як необхідного чинника 
музичної творчості, що полягає у відмові від авторського «маркеру» 
музичної мови, який був визначальним для «покоління великих», 
що існувало за законом «революційної новизни» і тим самим здій-
снювало музично- історичний прогрес. Саме цей аспект проблеми 
«нового» в музичному мистецтві потрапив в центр уваги компо-
зиторів, імена яких зазвичай пов’язують з «новою простотою»  
у радянській і пострадянській музиці.

Так, полемізуючи з особистим переконанням В. Єкімовського 
в тому, що основним завданням композитора є створення 
нового («нове повинно бути новим у всіх мислимих відносинах» 
[149], В. Мартинов зазначає, що на його думку те, що робить цей 
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відомий представник сучасної музики «<…> не є «новим у всіх 
мислимих відносинах», бо він всього лише відтворює модель ство-
рення новизни зразка 1960-х років минулого століття, а це аж ніяк 
не вичерпує «всіх мислимих відносин новизни». Більш того, це зву-
жує проблему новизни до проблеми мовно- структурних новацій, 
залишаючи за дужками область контексту, тобто ту саму область, 
де зараз, на мою думку, і можуть здійснюватися справжні новації.  
І якщо поглянути на творчу установку Єкимовського з цієї точки  
зору, то вона представиться не так новаторською, скільки консер-
вативною, що відстоює ідеали новизни сорокарічної давності –  
чимось на зразок позиції Вознесенського або Аксьонова, перенесе-
ної в сферу музики [306, с. 69]. Категоричність суджень В. Мартинова 
є цілком зрозумілою, якщо враховувати його позицію щодо фігури 
композитора, яка «вичерпала» свою функціональність у сучасному 
музичному мистецтві та глибоке переконання в тому, що епоха 
справжніх і великих композиторів закінчилася, а на зміну їй при-
йшла епоха opus-posth- музики. Композитор досить однозначно 
висловлюється з цього приводу: «Останнє покоління великих – 
заявило про себе на початку ХХ століття, критерій великості – рево-
люційна новизна» [306, с. 96].

Подібна конфронтація індивідуально-суб’єктивних творчих 
позицій відображала загальні настрої у композиторському серед-
овищі на межі ХХ–ХХІ століть, що були пов’язані зі спробами 
тверезо оцінити сучасний стан академічного професіоналізму 
та зрозуміти потенційні можливості його подальшого розвитку.  
І та можливість, яку пропонує В. Єкімовський закономірно обумов-
лена історичною традицією європейського музичного мистецтва: 
в цьому сенсі «свята віра» композитора в ідею прогресу музики  
і композитора як його головного «інструменту» не може не викли-
кати поваги. Так, композитор М. Корндорф відзначав, що «<…>  
в нашій музиці немає іншого композитора, у якого б буквально кож-
ний твір несе нову композиційну ідею. Сьогодні, коли практично всі 
наші автори (навіть самі великі) займаються самоповторенням або 
ж повторюють інших, твоя постійна зарядженість на нову ідею, на 
нове рішення виглядає героїзмом» [149, с.  85–86]. У цій же смис-
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ловій площині міркує і С. Губайдуліна, кажучи про труднощі ком-
позиторського ремесла, що пов’язані із пошуком новизни: «<…> 
Оволодіння технікою письма – це не найголовніше. А все інше – це 
те, що не можна повторити. Потрібно весь час щось шукати нове,  
і це все складніше, тому що вся композиторська творчість направ-
лено всередину, в область інтуїції <…>» [339].

Однак загальний культурний контекст, в якому існує сучасна 
музика, давав усі підстави і для скептичного погляду на пафос 
новизни, що декларувався В. Єкімовським, і саме це відчувається в 
оцінці його творчості радикально- налаштованим В. Мартиновим: 
«<…> мені ця позиція видається не стільки героїчною, скільки не до 
кінця продуманою. Справді, як можна поєднати його абсолютиза-
цію новизни із заявою самого ж Єкімовського про те, що вже в 1984 
році наріжна установка авангарду на новизну стала втрачати акту-
альність? Чи слід це розуміти в тому сенсі, що виробництво новизни 
стало неактуальним? І якщо це так, то чи можна з цього зробити 
висновок, що сам Єкімовський займається чимось неактуальним, 
тобто другорядним?» [306, с. 68–69].

Загостреність проблеми новизни як основного критерію оцінки 
композиторської творчості, яка відчувається у наведених суджен-
нях, свідчила про неповторність і унікальність ситуації, що склалася 
в академічній музиці другій половині ХХ століття, і яку В. Мартинов 
визначав як «неактуальність виробництва нового» та актуалізував 
у власній концепції «нульового стилю», епіграфом до якої могло 
б стати його майже маніфестаційне висловлення про «І нам зараз 
потрібно робити радикальні речі. Скинути з пароплава сучасності 
Дюшана, Кейджа і Малевича. Звільнитися від їх диктату. Тому що 
весь контемпорарі-арт, що знаходиться під їх гнітом, перетворився 
в якусь остигнулу жуйку. Треба через це переступити. За вели-
ким рахунком наша задача зараз – зупинити прогрес. Пам’ятайте, 
Малевич так підписав книжку Хармсу – «Йдіть і зупиніть прогрес». 
Ось це моя головна задача. Я її дуже серйозно сприймаю» [88].  
В результаті кардинальної переоцінки сутності та функцій «нового» 
як категорії музичного мистецтва та критерія оцінки творчості 
композитора відбувається заміна принципу винаходу «нового»  
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на принцип «використання» того, що вже є – маніпулювання «слов-
никовим запасом» минулих епох європейського музичного мисте-
цтва, що апріорі породжує його контекстуальні значення. Саме про 
це говорить В. Сильвестров: «Моє утопічне припущення полягає 
в тому, що можна говорити на нормальній музичній мові так, щоб 
вона все одно залишалася актуальною. Мені здається, що ідею нови-
зни потрібно змінити. Тимчасово перестати йти по лінії прогресу…» 
[339].

Вказуючи на ті історичні метаморфози, які, на його погляд, від-
булися з Автором і авторством в музичному мистецтві на межі 
ХХ–ХХІ століть, В. Мартинов говорить про маніпулятивну ідею 
композиторської техніки: «Ми не стільки створюємо твори, скільки 
виробляємо певні маніпуляції над якоюсь вже існуючої музичної 
даністю» [304, с. 187], а В. Сильвестров під цією даністю розуміє ту 
саму Істину, що була втрачена в музичному авангарді ХХ століття,  
й часто через свою тривіальність, «звичайність»: «…вона є в самому 
звичайному слові, звичайній ситуації, якщо на них правильно диви-
тися … Взагалі найзначніші істини тривіальні … Вони тому і стали 
тривіальними, що значні» [339]. Власне, цей етичний посил думки 
композитора й визначає ціннісні смисли «музичного словника» 
як інтонаційно- звукової форми пам’яті музики про найзначніші 
істини, що відкрита для сучасного композитора й володіє невичерп-
ним музично- семантичним потенціалом.

Пафос мартинівського концептуалізму у творчості наступного 
покоління композиторів перетворився у загальний метод музичної 
творчості, світоглядним фундаментом якого є усвідомлення без-
межних можливостей сучасного композитора, у пам’яті і в руках 
якого знаходиться бездонна та універсальна «база даних» музики 
всіх часів. Питання новизни в такому контексті не втрачає своєї 
актуальності, але вирішується воно кожним з композиторів індиві-
дуально, оскільки не знаходиться в статусі «обов’язкового».

Так, А. Батагов вважає, що принципово змінилося ставлення до 
того, що таке «нове» і «старе»: «Людина, яка сідає складати, імпро-
візувати, грати, може користуватися чим завгодно – будь-якими 
засобами, які не обмежені ні стилістично, ні технологічно <…> Коли 
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у нас є безмежні можливості, в тому числі віртуальні, з’являється 
розуміння, що завдання – не шукати нове, а заново відкривати вже 
давно існуюче, яке через цей процес стає новим [85]. В. Польова 
взагалі ставить під сумнів критерій новизни: «Створити те, чого не 
було, мені хочеться весь час. Але де критерій того, що є ново? Це 
те, що ніколи тобою не було чувано? Тоді ти просто його не відсте-
жиш або сприймеш як какофонію. Я, напевно, прагну не до нового 
як принципу, а до простоти і правди вираження» [176].

Якщо ж пригадати думку В. Польової про те, що простота  
в музиці проявляє себе у принципі композиторського самообме-
ження у виборі музичного матеріалу та швидкості, з якою музичні 
події відбуваються в часі, що по суті своїй збігається з принципом 
«перетвореного часу» у В. Сильвестрова – тобто часових параме-

трів музичного висловлювання, – то вона прямо вказує на ті головні 
стильові новації «нової простоти», що зумовили її звуковий вигляд. 
З одного боку – це жорстка система відбору мінімальної кількості 
елементів музичної мови у якості будівельного матеріалу «простої» 
музики, з іншого – специфічне розуміння музичного часу, що було 
підпорядковане ідеї відтворення духовно- трансцендентного смислу 
буття в музично- інтонаційній формі та формуванню певного типу 
«темпоральної естетики» (визначення В. Суханцевої [464]. Але 
одразу зазначимо, що дане твердження не має прямого відношення 
до творчого досвіду німецьких представників «нової простоти» 
1970–1990 років, в більшій мірі воно стосується її індивідуально- 
стильових проявів у творчості радянських/пострадянських ком-
позиторів, сучасних українських, а також таких авторів, як, напри-
клад, Дж. Тавенер чи Х. Гурецький чи Д. Ленг, оскільки для них 
новий підхід до музичної творчості зовсім не обмежувався викорис-
танням тональності та тризвуку як атрибутів музичної простоти, що 
мало місце у німецьких композиторів.

Що ж стосується ідеї повернення «нової простоти» до тризвуку 
та консонансу як основних конструктивних елементів музичної 
мови, то воно репрезентує зовсім інший підхід композиторів до 
техніки музичної композиції в умовах «заборони на співзвуччя», 
що була у свій час проголошена А. Шенбергом та ініціювала епоху  



282

«Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен 
в сучасному музичному мистецтві

серіалізму у західноєвропейській композиторській практиці, 
яку з історичної точки зору можна розглядати у якості апогею 
раціонально- технологічного принципу створення музичної компо-
зиції. Останній, у свою чергу, створив передумови для появи прямо 
протилежного до «нової простоти» напряму музичного академізму, 
що розвивався у руслі ідей дармштадських курсів Нової музики 
спочатку в середовищі британських композиторів 1970–1980 років  
і отримав назву «нової складності» (англ. New Complexity), його іде-
ологом і ключовою фігурою був композитор Б. Фернейхоу. Новим 
в даному випадку було розуміння основної функції тризвуку і кон-
сонансу, що зводилася ні до функціональної природі тональності  
й тональних відносин, але до фонічного вигляду музики, тобто до 
того фактору, який забезпечував її принципову консонантність  
в сенсі слухового сприйняття, а також давала можливість «більш 
ясного і спонтанного емоційного прояву» [580, с. 191–192].

Свого часу К. Дальхауз, оскаржуючи в своїх лекціях на 
Дармштадтських курсах правомірність застосування терміну «нова 
простота» стосовно нової тенденції музичної творчості, вказу-
вав на той факт, що не співзвуччя як таке потрапило під заборону 
у А. Шенберга, але співзвуччя як носій тональної функції є немож-
ливим для музичної свідомості Нової музики. Саме тому німець-
кий музикознавець визначає повернення до тональності, присутнє 
у композиторів «нової простоти» поняттям «нова суб’єктивність» 
[578], вказуючи тим самим на вільне трактування фундаментальних 
підстав класичного музичного мислення. І ця суб’єктивність давала 
повне право К. Дальхаузу дорікати «нову простоту» у відсутності 
теоретичної концепції і схильності «маскувати почуття за стере-
отипними термінами» [там само]. К. Дальхауз, акцентуючи увагу 
на емоційно- чуттєвій стороні «нової простоти», вказує на досить 
важливий момент, який виявляється фактором новизни в концеп-
ції даного напрямку композиторської творчості: прагнення компо-
зиторів «нової простоти» повернути втрачені смисли і можливості 
музичної мови шляхом зміни інтелектуального та структурного 
принципу музичної композиції на емоційний, відображають ідею 
реабілітації лірико- сповідального дискурсу композиторської твор-
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чості. Виникнення цього прагнення цілком закономірно в загаль-
ному контексті розвитку європейського музичного мистецтв ХХ ст., 
що зазнало радикального розриву з традиціями не тільки художньо- 
естетичного порядку, а й філософсько- світоглядними, і це породило 
потребу емоційного переживання музики і смислової визначеності 
її інтонаційного словника.

Що ж стосується нової «естетики темпоральності» у «новій про-
стоті», то вона полягає у принциповій свободі від часової визначе-
ності, що породжує відчуття приналежності «простої» музики до 
Часу як універсальної категорії, без його поділу на минуле, сього-
дення і майбутнє (згадаємо поняття «спресованності» часу, яким 
користується Т. Чередниченко по відношенню до «нової про-
стоти»). Мова йде про закономірності моделювання часового пара-
метру музичної композиції як способу існування змістовної музич-
ної форми, а через неї й музичної образності. Оперуючи мовним 
матеріалом минулого та «промовляючи» його сучасним способом 
ввідповідно до актуальних буттєвих смислів сьогодення, компози-
тори створюють таку музичну реальність, що спрямована на май-
бутнє музики, на ідею життєздатності музичного мистецтва як 
форми культури та спосіб самоактуалізації людини. Сьогодення як 
«інтерпретуючий час» (у  термінології О. Самойленко) долає будь-
які просторово- часові межі, долаючи тим самим історичний тип 
свідомості та притамане йому відчуття лінійності часу, що склало 
світоглядну парадигму європейського світу: «Для європейської 
(християнської) ментальності, на відміну від її альтернативи – схід-
ної культури, – було й залишається природним інтенсивне пережи-
вання існування у часі. Перманентне відчуття линності часу, інак-
шими словами – історизм (на який на початку ХХ століття звертав 
увагу в своїх працях М. Бердяєв) якнайкраще характеризує євро-
пейську культуру» [263, с.  40]. Причому «спресованість» різних 
часів і просторів в музичних творах відчувається на різних рівнях, 
як у смислово- змістовному плані, так і в композиційному, й осо-
бливо – в їх звучанні, що «мерехтить» минулим і сьогоденням (при-
мітними є в цьому сенсі фортепіанний цикл А. Батагова Вибрані 
листи Сергія Рахманінова, що являє собою за авторським задумом 
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«звернення- діалог» класика російської музики до своїх нащад-
ків А. Пярта, В. Мартинова, Л. Ейнауді, П. Габріеля та інших компози-
торів, а також його пісні на вірші жінок- поетів різних часів 16+ – від 
шумерської жриці Енхедуанни, що жила 4000 років тому, візантій-
ської святої Кассії Константинопольської до З. Гіппіус, М. Цвєтаєвої 
й сучасної поетеси В. Полозкової).

Нове відчуття часу, що спочатку було концептуалізувано репе-
титивністю класичного мінімалізму, знайшло інший зміст у «новій 
простоті», яка прагнула не стільки до перекладу на мову музики буд-
дистської філософії часу і простору, скільки до набуття за допомогою 
музики духовного досвіду взагалі через переживання сакрального 
часу. Аналогічне прагнення спостерігається й у творчих намірах 
композиторів- авангардистів, адже саме воно визначило концепцію 
«момент- форми» К. Штокгаузена, що являла собою композиційний 
метод, в якому навмисно уникався лінійний принцип музичного 
процесу, тому поняття «атемпоральності» може застосовуватися до 
вельми різних у стильовому відношені музичних явищ, серед яких 
феномен неактуального стилю, безумовно, викликає найбільший 
інтерес в контексті данного дослідження. Так, О. Кужелєва, харак-
теризуючи різні неактуальні стильові концепції, вказує на значи-
мість семантики медитативності, що зумовлює феномен відкритої 
форми («…незавершеної, принципово недоговореної структури як 
нескінченого звукового «ландшафту», що весь час повторює сам 
себе …» ), в основі якої покладений принцип «звернення» часової 
горизонталі у просторову композиційно- фактурну музичну вер-
тикаль, що призводить до зупинки лінійного ходу часу [242]. Дане 
визначення в повній мірі розкриває принцип організації музич-
ного часу-простору в творах А. Пярта, Д. Тавенера, В. Мартинова,  
Г. Пелециса, В. Сильвестрова та багатьох інших композиторів – для 
них у вищій мірі показовими є відсутність драматичної концепції 
лінійного часу, натомість надісторична свідомість композиторів 
«нової простоти» дозволяє створити таку музичну форму, у якій 
весь мовний досвід європейської музики існує в одночасності, 
«зараз і тут». 
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І такі темпоральні характеристики розкривають іманентні 
властивості музики, що набувають у «новій простоті» статусу 
стилєутворюючого фактору, адже, як зауважує С. Губайдуліна,  
«… у повсякденному житті ми ніколи не маємо часу теперішнього. 
Лише тільки вічний перехід від минулого до майбутнього. І тільки 
уві сні, в релігійному досвіді і в мистецтві ми можемо пережити той 
час, що триває нині» [339]). Додамо також, що О. Кужелева, розгля-
даючи проблему співвідношення канону в музичному мистецтві та 
неактуального стилю, семантика якого складається у взаємодії кано-
нічного і індивідуально- авторського, вказує на можливість розгляду 
канону в музиці як хронотопу, тобто такого просторово- часового 
начала, що об’єднує всі принципи музичної композиції. У зв’язку  
з цим нею виділяються композиційні принципи повторності та кон-
трасту як тотожні процесам канонізації і деканонізації. Тому пов-
торність та неконтрастна (монодраматургія) як композиційні типо-
логічні риси вказують на неоканонічну ідею стильової концепції 
«нової простоти», що відтворює в індивідуально- авторській творчій 
інтерпретації онтологичні смисли первинних ритуально- обрядових 
форм, в яких музика повинна була служити засобом прилучення  
до вічності.

Примітно, що у своєму трактаті про музику Августин Блаженний 
говорить про вісім чеснот, котрі допомагають душі уникати або 
обходити мінливості долі і не відхилятися від істинного шляху,  
і які явно корелюють із образно- смисловими домінантами музики 
«нової простоти» та її стильовими характеристиками, що нео-
дноразово підкреслюються самими композиторами та виконан-
цями: вищими серед них є упорядкованість (ordinatio), безпри-
страсність (impassibilitas), освячення (sanctificatio) і споглядання 
(соntemplatio) – з їх допомогою душа долає любов до минущих речей 
і куштує «солодкість» вічного [68, с. 52].

В контексті теологічно- філософської традиції середньовіччя 
зазначені категорії виступають в якості смислових інтенцій ранньо-
християнської літургічної музики, у якій складається модель нескін-
ченного, рівномірно пульсуючого часу, абсолютної часової симетрії. 
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Саме вона й стала ідеальною для композиторів «нової простоти» 
в їх прагненні до опредмечування в музиці вищої Істини. Як зазна-
чає В. Суханцева, «григоріанський хорал є одним з найбільш вираз-
них втілень цієї моделі… в ньому уніфікація чуттєвості, її колек-
тивна однозначність вимагали відчуженого, незмінного звучання. 
Незмінного тому, що зміна є час; нескінченність ж «потойбічного» 
світу в часі не потребувала» [464, с. 19]. Тому, мабуть, для А. Пярта 
значення григоріанського хоралу «…не має нічого спільного з музи-
кою. Воно пов’язане з життям, мисленням, вірою…» [616, с. 37], і це 
твердження, як показує композиторська практика є вкрай актуаль-
ним для В. Мартинова, О. Кнайфеля, Х. Гурецького, Дж. Тавенера, 
І. Муді, П. Васкса, В. Польової, Д. Ленга, які вибудовують власний 
стиль в опорі на прикладну первино- жанрову сферу церковно- 
ритуальної музики, відтворюючи її сакральні смисли у просторі 
сучасної культурної свідомості, підтверджуючи думку французького 
філософа Р. Генона про те, що ритуал – це символ, розподілений  
у часі [104]. Визначальним для багатьох композиторів- репрезентантів 
«нової простоти» є також й хронотоп барокової музики, що знахо-
дить у стилістиці бахівської музики своє повне і вичерпне втілення 
як моделі рівномірно пульсуючого Космосу, в якій кінцівка люд-
ського буття примиряється з нескінченністю абсолютного часу, 
перетворюючись в опусах сучасних композиторів на метамодерну 
ейфорію авторського музичного висловлювання, яку Н. Хрущова 
вдало визначає як «сакралізовану сентиментальність»: нескінченне 
повторення все більш виразно проступаючої теми здається словами 
якогось священного тексту, що поступово проступають [516].

Вказані хронотопічні характеристики музики «нової простоти» 
відповідають типу абсолютної темпоральності в системі історич-
них типів темпоральності та «темпоральних естетик» В. Суханцевої 
[464]. Як зазначає авторка, абсолютна темпоральність панує в музиці 
протягом досить тривалого історичного періоду (з Середньовіччя)  
і знаходить своє вище і вичерпне завершення у творчості І. С. Баха. 
Їй властиві статуарність та однорідність у кожної «точці звучання», 
що відповідає світоглядним уявленням про ідеальний космологіч-
ний універсум. Історичний розвиток цієї темпоральної моделі скла-
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дається в напрямку дедалі більшого дуалізму релігійної свідомості, 
який дійшов до свого кризи в художній свідомості Відродження  
і Бароко. Зазначений дуалізм обумовлює розгортається в музич-
ній темпораліі паралелі вічності і часу і визначає Вічне в якості 
концептуально- естетичного призначення музики та її позаособи-
стісний сенс [464, с. 66].

Абсолютна темпоральність в концепції В. Суханцевої виступає 
в якості прототипу бахівської темпораліі, що долає дуалізм співіс-
нування вічного (неособистого) і тимчасового (людського) в діалек-
тиці «одноразового контрасту» (по Т. Лівановій [267]) й повної про-
тилежності антропоцентричної темпоральності, в якій структури 
музичного часу організовані відповідно до критеріїв раціональної 
свідомості і чуттєвості людини, а музичний синтаксис максимально 
ототожнений з логікою словесно- мовного вираження (музичний 
класицизм). Така трансформація конструктивних закономірностей 
музичного формоутворення пов’язана з утвердженням автономної 
образно- змістовної сфери музики: через подібний конфлікт, даний 
не одноразово, а в часі (лінійному, односпрямованому, незворотному 
в такому, що підкоряється логіці ладо-тонального функціонального 
розвитку), – музика знаходить можливість не просто відобразити 
рух світу, а повнокровно висловити в ньому людину, «людський час» 
у формулюванні В. Суханцевої [464, с. 67–68].

Ще більшою мірою абсолютна темпоральність протистоїть полі-
темпоральності як історичного типу тимчасової організації музики, 
котрий склався в романтизмі. Це особливий тип темпоральності,  
в якому «великий час» художнього цілого має багатомірністю «малих 
часів», що «розчленовує» музичну цілісність [там само]. Повне запе-
речення абсолютної темпоральності являє собою відносна темпо-
ральність, яка є результатом граничної індивідуалізації музичного 
мислення у авангардній музиці ХХ століття, в якій тимчасова вісь 
форми підпорядкована особистої винахідливості композитора,  
а «квантування часу» довільно й визначається тільки волею компо-
зитора [там само, с. 68–69].

Те, що в якості пріоритетної для «нової простоти» виявляється 
саме абсолютна темпоральність, вказує на відповідність есте-
тичних уявлень композиторів смисловим значенням простоти  
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як філософської категорії, що визначає її естетичні властивості та 
апелює до трансцендентно- сакрального змісту музичного вира-
ження у первинно- жанровій обрядово- ритуальній сфері. Зрозуміло, 
що індивідуально- авторські інтерпретації останньої не є відкрит-
тям «нової простоти», оскільки ця жанрово- стильова лінія ком-
позиторської практики склала магістральний вектор європейської 
авторської музики академічної традиції в цілому та пріоритетний 
напрямок музичного мистецтва ХХ століття. Але, як справедливо 
зауважує Т. Чередниченко, «новизна сучасної Нової музики (порів-
няно з попередницями) полягає в тім, що вона не нова. А також  
у тім, що старе в ній так загострюється, так сканується під лін-
зами історізованої композиторської свідомости… (музикою вони 
намагаються відповісти собі на питання, звідки і куди йдуть), що 
з даності перетворюється на проблєму, з готової відповіді – на 
питання, будучи підсумком, виявляється проєктом. Тією самою 
мірою, якою вона запитує прийдешнє, вона відповідає минулому, 
тією самою мірою, якою вона є проектом, зверненим у майбутнє, 
вона стає підсумком, повернутим до минулого. Вчора і завтра  
в ній взаємно зворотні [523].

В цьому смисловому контексті відзначимо, що, обираючи 
«сакральний канон» [523] в якості основи свого «музичного слов-
ника», композитори «нової простоти» декларують іншу творчу 
позицію в порівнянні з головним відкриттям Нової музики ХХ сто-
ліття – «матеріал може бути будь-якім» [там само], – бо вони керу-
ються принципом обмеження у виборі матеріалу, залишаючи той 
мінімум, який є найбільш доцільним з точки зору поставленої мети 
«відновлення сакрального простору» в музиці (за В. Мартиновим), 
або «… дійти до коренів музики, виявити … її первинну клітину» 
(за  А. Пяртом [21, с.  85–86]). І в першому, і в другому випадках 
головною є спрямованість цієї мети на людину, що виявляється при 
всій удаваній відстороненості від неї й заглибленості в «надлюд-
ському»; адже ця первинна клітина, «… це глибоке коріння може 
породжувати багато різних плодів, і тому в ньому дізнається себе 
багато різних людей» [там само]. Цей сенс з граничною точністю 
переданий в словах Т. Сійтана про музику А. Пярта, які можуть 
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бути адресовані практично будь-якому з композиторів «нової про-
стоти»: «Мову Арво Пярта слухач сприймає як щось давно забуте 
своє, особисте. Те, про що говорить Пярт, не є для людини чужим 
або екзотичним, але, тим не менш, це щось, що ми підспудно носимо 
в собі і що, тим не менш, забуте нами» [21, с. 12]. Це «щось», про 
яке говорить Т. Сійтон, а кожен з композиторів називає по-своєму 
(Краса, Істина, Бог), впізнається і сприймається «як своє» від того, 
що музично виражено простим, «небагатослівним» способом, що 
зберігається в пам’яті культури і сприяє ясному слуханню його 
забутого сенсу. Чому? Тому, що «в канонічних формах дихається 
легко: вони відлучають від випадкового, що заважає у справі, русі» 
(за П. Флоренським [489, с. 82]).

Виходячи з такого розуміння новизни «нової простоти» вважа-
ємо за можливе позначити дану стильову тенденцію музичного мис-
тецтва як творчо- економну, запозичуючи дане поняття з літерату-
рознавчої теорії О. Михайлова, який поняттями «творчо- достатнє» 
(«творчески- изобильное» рос.) й «творчо- економне» слово, позна-
чив дві лінії розвитку літературно- поетичної творчості, що йдуть 
від Й. Гете і О. Пушкіна [326]. Сенс творчої економії в даному випадку 
полягає в протиставленні складного розгалуження думки до непря-
мого, нелінійного ходу мови, що виключає словесний достаток, мета 
якого полягає у вираженні найбільш повного смислового обсягу 
авторського висловлювання [59, с.  63]. Творчо- економне компо-
зиторське слово вказує на особливе значення тиші як мовчання 
автора в музиці «нової простоти», як відсутність прямого автор-
ського висловлювання в принципі, що втрачає свою абсолютну цін-
ність в постсучасності як інтерпретуючому часі. І якщо розуміти 
слово як «сферу безкорисливої зустрічі, сферу відшукування не 
вигоди, але смислу» [190, с. 126], то навіть якщо така зустріч проті-
кає в мовчанні, це мовчання визначається по відношенню до словес-
ної сфері: як те, що вище або сильніше слів.

Принцип творчої економії прямим чином співвідноситься зі 
стильовими нормативами канонічного мистецтва (формально- 
символічними), в основі якого лежить вираз надчуттєво- 
релігійного досвіду (як ідеаціонального мистецтва, за П. Сорокіним,  
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протилежністю якого є чуттєве мистецтво, засноване на чуттєво- 
емпіричному досвіді та візуально- чуттєвому стильовому принципі 
[456, с. 443]).

З іншого боку, новації «нової простоти» багато в чому відпо-
відають типологічним характеристикам «ідеалістичного мисте-
цтва» в класифікації образотворчих мистецтв П. Сорокіна, що 
виступає посередником між ідеаціональною та чуттєвою формами  
[456, с.  437]. Даний тип мистецтва трактується російським філо-
софом і соціологом як ідеальний, досконалий, оскільки він володіє 
такими якостями як «спокій, ясність і незворушність»: «Його світ 
частково надчуттєвий, частково чуттєвий, але тільки в самих підне-
сених і благородних проявах чуттєвої дійсності … Воно навмисно 
сліпо до всього недостойному, вульгарному, жахливому, негатив-
ному в реальному світі почуттів … Його стиль частково символічний, 
алегоричний, частково натуралістичний і реалістичний… Художник 
всього лише primus inter parеs [перший серед рівних – О. О.] спіль-
ності, членом якої він виступає. Словом, воно являє собою чудо-
вий синтез ідеаціонального й найблагородніших форм чуттєвого 
мистецтва [там само]. П. Сорокін пов’язує ідеалістичне мистецтво 
з конкретним часом європейської художньої історії (XIII–XIV сто-
ліття), і зазначає, що музика серед інших мистецтв найдовше зали-
шалася в межах ідеаціональної форми, і тільки у XVI столітті почи-
нає набувати рис чуттєвості [там само, с. 442], що збігається з уже 
згаданої раніше думкою А. Пярта про те, що європейська музика з 
часів мадригалу набувала дуже багато, але втрачала ще більше, тобто 
зв’язок з Богом. Примітно також, що в описах ідеаціональної форми 
музичного мистецтва П. Сорокін застосовує якісну характеристику 
простоти, що відноситься до канонічної музики [там само, с. 447], 
в той час як в характеристиках емоційної форми є згадка новизни  
і нескінченного різноманіття як невід’ємної її динамічної якості  
[там само, с. 437, 449].
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4.4. Жанрово- комунікативний модус  
і компенсаторна функція «нової простоти» 

(на прикладі «слабкого стилю» В. Сильвестрова)

Смислові інтенції творчості композиторів у напрямі «нової 
простоти» сприяли відновленню втраченої виразності музич-
ної мови шляхом зміни раціонально- інтелектуального принципу 
створення музичної композиції на емоційно- чуттєвий, що визна-
чило тенденцію реабілітації лірико- сповідального дискурсу ком-
позиторської творчості. Її виникнення було цілком закономірно  
в загальному контексті розвитку європейського музичного мис-
тецтв ХХ століття, що зазнало радикального розриву з традиці-
ями не тільки художньо- естетичного порядку, а й світоглядними, 
породило закономірний для свого часу «антропологічний запит» 
(у формулюванні В. Мартинова [177]), пов’язаний з потребами пере-
осмислення принципів та методів композиторської практики та 
її комунікативних можливостей. Сутність цього запиту, полягала  
в тому, що, з одного боку, він був звернений до людського фактору, 
з іншого ж – до онтологічних засновків музичного мистецтва вза-
галі, що вимагало нового типу композиторського мислення та нових 
форм його творчої реалізації. Поворот європейського музичного 
професіоналізму до «простого» стилю можна розцінювати як симп-
томатичний показник сучасної композиторської практики: навіть  
у самого найскладнішого композитора кінця ХХ – початку ХХІ сто-
ліття є «прості» опуси, які в значній мірі відрізняються за своїми 
стильовими показниками від «складної серйозності» стильового 
ландшафту академічної музики цієї епохи.

У цьому сенсі стилістика цілого ряду творів композиторів кінця 
ХХ-перших десятиліть ХХІ століть, що спирається на принципи 
ясності і доступності авторського висловлювання, виявляє свою 
компенсаторну функцію, яка, як відомо, є однією з основних для 
музики як виду мистецтва і творчої діяльності в цілому. Вона прояв-
ляється у жанрово- стильовій визначеності музичної мови «простої» 
музики сучасних композиторів, що часто апелює до типових жан-
рових форм європейського музичного мистецтва, які в силу своєї 
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популярності (у  сенсі широкої поширеності в музичній практиці) 
забезпечують «відкритість» їх комунікативного модусу для сучас-
ного слухача. При цьому закономірним є розширення і поглиблення 
його змістовно- смислових значень, що формуються в результаті 
функціонування в принципово іншому соціально- культурному  
і музично- мовному контексті, що не збігаються з історично зумовле-
ним середовищем його існування. Звернення композиторів до «вже 
знайомих» музичних смислів принципово компенсувало той роз-
рив музичного мистецтва з власними традиціями, що був маніфе-
стований першим авангардом у порубіжну епоху кінця XIX-початку  
XX століть й відтворився в абстрактному, агресивно- дисонантному 
звучанні Нової музики середини минулого століття. Послідовне 
продовження цієї установки на освоєння нових горизонтів музичної 
мови (як технологічних, так і семантичних) і створення індивідуаль-
них концепцій звукового простору в професійній композиторській 
творчості, зрештою породило ідею комунікативної і естетичної 
кризи, що стала об’єктом мистецтвознавчих, філософських і соціо-
логічних рефлексій. Музикознавча ж оцінка даної ситуації і музич-
них артефактів, що її репрезентують, зводилася до вельми симпто-
матичного та лаконічного висновку: «Музичної краси не просто не 
було чутно – було чутно, що її немає» [503].

Що втратила музика і музична виразність в результаті граничної 
концептуалізації музики як спеціального виду мистецтва і музичної 
мови як способу авторського висловлювання в авангардистському 
творчому досвіді? Якщо враховувати глибинний сенс наведеного 
вище висловлювання Ю. Холопова (яке, безумовно, не є абсолют-
ним у своїй істинності, але фіксує суттєвий вектор зміни естетич-
ної парадигми), то в першу чергу – чистоту своїх першоелементів 
(мелодії, ритму, гармонії і т.п.) та їх семантичного потенціалу. Що 
втратив слухач в цій ситуації? Ясність сприйняття музики як універ-
сальної мовної системи, комунікативну функцію якої забезпечували 
її основні компоненти (мелодія, ритм, гармонія і т.п.). Ця система 
апелювала до музичного досвіду європейської людини, яка була 
вихована на гармонійній, благозвучній музиці минулих епох і вия-
вилася в кризових умовах у кінці ХХ століття.
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Свого часу К. Юнг зазначав, що «установка на особистісне, що 
провокується питанням про особисті спонукальні причини твор-
чості, абсолютно неадекватна твору мистецтва в тій мірі, в якій 
твір мистецтва не людина, а щось надособистісне. Воно – така річ, 
яка не має особистості і для якої особистісне не є тому критерієм. 
І особливий сенс справжнього витвору мистецтва якраз в тому, що 
йому вдається вирватися на простір з тіснин і тупиків особистіс-
ної сфери, залишивши далеко позаду всю тимчасовість і недовго-
вічність обмеженою індивідуальності» [515, с. 7]. Безумовно, наве-
дене висловлювання К. Юнга не може розглядатися як абсолютний 
критерій музикознавчої оцінки музичного твору, оскільки саме 
композиторська індивідуальність виступає основним «знаряддям» 
художньої реалізації «надособистісних» можливостей музики в 
їх еволюційній динаміці і жанрово- стильовому розмаїтті. Однак в 
міркуваннях швейцарського психолога міститься та ідея онтологіч-
них підстав музичного мистецтва, яка на межі ХХ–ХХІ століть най-
глибшим чином усвідомлюється композиторами і знаходить своє 
вираження у створенні авторських концепцій музичної творчості, 
що заперечують пафос індивідуалізму музичного висловлювання:  
«…композиторська творчість у своїй стильовій емансипації й декла-
рації естетичної незалежності дійшла, очевидно до граничної риси: 
як інакше зрозуміти проголошений В. Мартиновим «кінець часу 
композиторів», подібні до цього висловлення К. Пендерецького, 
нарешті, ідеї «нової анонімності автора» В. Сильвестрова…»  
[242, c. 162]. У цьому контексті цілком закономірним стає прагнення 
музикознавчого осмислення стильової тенденції «нової простоти» 
з точки зору її функціональних значень, серед яких найбільш логіч-
ною видається компенсаторна функція, що безпосередньо пов’язана 
з природою художньої творчості.

Компенсаторика як специфічне явище людської психіки (ком-
пенсація – одна з основних її захисних функцій, спрямованих на 
подолання реальних або уявних недоліків [1]) досить широко пред-
ставлена в якості предмета сучасного мистецтвознавчого дискурсу, 
який традиційно розглядає компенсаторну функцію мистецтва  
в трьох основних аспектах: відволікаючому (гедоністично- ігровий 
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і розважальний), втішаючому і сприятливому духовній гармонії 
людини) [70]. Музична творчість в даному контексті природньо 
орієнтована на компенсаторну функцію, будучи «…формою вірту-
альної реальності, що заміщає для людини дійсність, відсутність 
комфортності духовного життя в реальному суспільстві, створю-
ючи свій світ» [377, c. 31]. При цьому, з великою часткою впевне-
ності сьогодні можна стверджувати, що здійсненню компенсації 
як «відшкодування» за допомогою музичної творчості (і компози-
торської, і слухацької, і виконавської) у великій мірі сприяє стан 
втоми від загального «перевантаження» – повсякденно- життєвого, 
соціально- комунікативного, інформаційного, і звукового у вузькому 
сенсі (який персоніфікований або витонченим концептуалізмом 
індивідуальних композиторських стилів сучасності, або примітив-
ним звуковим виглядом музичної продукції масової культури).

Ідея повернення до тональності і мелодії як до загубленої 
«природи музики» [65, с.  7] зумовила появу таких оригінальних 
індивідуально- композиторських версій «нової простоти» як «слаб-
кий стиль» В. Сильвестрова, наприклад: сам композитор визначає 
його ідею як «… не тільки «знайомий матеріал», що несе на собі 
печатку авторського самозречення. Це відмова від «активізму» на 
рівні становлення форми, відмова від дублювання «драми життя», 
наслідком чого стає якесь перебування в зоні коди» [там само, с. 8]. 
В якості «знайомого матеріалу» в творах українського композитора 
часто виступає жанрова визначеність музичного тематизму, яка 
викликає в пам’яті образно- змістовні асоціації, пов’язані з устале-
ною в європейській музичній традиції жанровою семантикою.

При всій різниці точок зору на жанрову природу музики, що 
представлені в сучасному музикознавчому дискурсі, існує все  
ж загальний момент, який визнається більшістю істориків і теоре-
тиків музичного мистецтва: музичний жанр спочатку пов’язаний 
з конкретною життєвою ситуацією та тим життєвим контекстом, 
який визначив його функцію і призначення в житті людини, він  
є соціально обумовленим і психологічно мотивованим явищем. 
Саме тому музикознавці називають жанр «життєвою віссю» музики  
[505, c. 218], «генетичною структурою», що відбиває конкретний 
«ситуативний комплекс» [342].
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У музикознавчій жанровій теорії склалася диференціація музич-
них жанрів, яка спирається на змістовний і функціональний крите-
рії – тобто на конкретний тип образності, що закріпився за тим чи 
іншим жанром, а також на його місце і роль в музичній практиці 
суспільства (В. Цуккерман, А. Сохор). До того ж функціональна сто-
рона жанру може розглядатися в якості своєрідного словника – дея-
кого набору «лексем», які є специфічними для даного жанру і збе-
рігаються за ним у процесі його історичної еволюції (В. Холопова). 
Витоки цього набору закладені в так званих первинних музичних 
жанрах, виникнення яких пов’язують зазвичай з конкретними потре-
бами людини – особистісними і колективними. Є. Назайкинський 
підкреслює, що вони «… викликаються самим життям, соціальними 
законами, традиціями, звичаями» [342, с. 138]. І далі ми знаходимо 
у музикознавця дуже важливу думку, вона має прямий стосунок до 
жанрових витоків музичного змісту: «…при перенесенні повсяк-
денної, побутової музики в концертний зал ця пам’ять – пам’ять 
про первинні ситуації – виявляється важливим з художньої точки 
зору змістовним, смисловим компонентом. Але навіть якщо таких 
слідів немає, музичний матеріал жанру в свідомості слухачів, вико-
навців, учасників комунікації вступає в міцний асоціативний зв’я-
зок з жанрової ситуацією. І тоді, вже в інших обставинах і умовах, 
навіть в іншому історичному контексті, він починає виконувати 
функцію нагадування (курсив наш – О. О.) про ті колишні ситуації 
і викликати певні, пофарбовані спогадами естетичні переживання» 
[там само, с.  136]. Звідси виникає розгорнута дефініція жанру, 
сприйманого крізь призму його позамузичних смислів, що про-
понується С. Шипом: «Музичні жанри з точки зору загальної пси-
хології – типи, з точки зору історії культури – генотипи музичних 
артефактів» [554, с. 174].

Відповідно, жанрові показники музичного твору мають стійку 
типовість – образно- змістовну і музично- мовну – закріплену  
в колективній свідомості, що зазвичай і викликає конкретні смис-
лові асоціації, пов’язані з конкретикою музичного змісту, це  
й зумовлює музикознавче розуміння жанру як форми спілкування, 
форми висловлювання, а також установки сприйняття у якості 
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його зовнішньої структури (за М. Арановським [20, c. 9–10, 16]). На 
думку Д. Кірнарської це забезпечує процес формування жанрів як 
музично- комунікативних архетипів [202] – специфічних базисних 
форм музичного змісту, що пов’язані з протоінтонаційною формою 
музики: «Вони представляють собою первинний рівень сприйняття 
музичного змісту, який спирається на комплекс неспецифічних 
музичних засобів недискретного характеру» [252, с. 123], тобто вони 
складають фундаментальний «психологічний словник» слухових 
образів, своєрідних слухових мислеформ, на які спирається і з яких 
виросла вся музична культура. Але так само як алфавіт або слов-
ник – це ще не мова і не йде, так само і архетипи – лише фронтальні 
опори, несучі конструкції невимірного числа різновидів музичного 
переживання і вираження.

Інтонаційний слух засвоює комунікативні архетипи як основи 
для змістовного музичного сприйняття: «Спираючись на них, він 
прочитує музичний сенс як звернене до нього живе слово, первинне 
значення якого для нього так само ясно як Ра і Пта для єгиптянина 
і як альфа і омега для грека» [202, с. 239]. Власне, розуміння жанру 
як «словника» музичної мови, як певного набору музичних лексем, 
яким користуються композитори, визначило авторську жанрову 
концепцію В. Холопової [505; 509; 510], що виявляється надзвичайно 
актуальною для розуміння творчого методу композиторів «нової 
простоти». Поняття музично- комунікативного архетипу має пряме 
відношення до внутрішньої структури жанру, яка, за тверджен-
ням М. Арановського безпосередньо пов’язана з гносеологічною 
функцією, вона «… впроваджується в галузь смислу – в ту галузь, 
в якій людина з’ясовує своє ставлення до навколишнього світу  
і в якій пізнає себе самого» [20, с. 17]. До понятійних аналогів вну-
трішньої структури музичного жанру необхідно також віднести 
«жанровий стиль» (А. Сохор) та «жанровий зміст» (Л. Казанцева). 
Під першим з них розуміються специфічні особливості музич-
ної мови та форми жанру [458], під другим – система пріоритет-
них для даного жанру позицій: звук, засоби музичної виразності, 
сфера образності, часово- просторових параметрів музичного 
образу, музичну драматургію, тему й ідею твору, особистість ком-
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позитора як «автора художнього», виконання та сприйняття музики  
[181, c. 90–93].

Є. Назайкинський вважав за краще користуватися поняттям 
«жанрового модусу» в більш розширеному розумінні жанру, оскільки 
музичний модус – це цілісне, конкретне за змістом (тобто, одне  
з безлічі можливих), художньо опосередкованих станів, що об’єкти-
воване в музиці в різних формах, різними засобами і способами» 
[340, с. 149]. Поняття модусу в розумінні Є. Назайкинського фіксує 
не тільки смисловий комплекс власне жанрових значень, а й вихо-
дить за їх межі, у простір наджанрових значень: в самóму процесі 
модусоутворення музикознавець робив акцент на принципі постій-
ного абстрагування якихось жанрових ознак на протязі історії 
музичного мистецтва: «…в пам’яті культури відбувається криста-
лізація жанрових типів … Механізми пам’яті і узагальнення при-
зводять до того, що поряд з термінами «пісня», «танець», «марш» 
з’являються поняття пісенності, танцювальність і маршевості…»  
[342, с.  114]. З цього приводу Є. Назайкинський акцентує увагу 
на головній особливості побутування музично- художніх реа-
лій в культурі: культурна свідомість постійно абстрагує їх типо-
вих ознак, перетворюючи їх в універсалії. Тому коли ознака від-
діляється від денотата і набуває рис субстанціональності (тобто 
від вальсу залишається лише вальсовість, від сонати – сонат-
ність, від романсу – романсовість), можна констатувати тотож-
ність жанро- й формотворчих начал. У філософії подібні явища 
називаються універсаліями: як зазначає А. Амрахова, «…маючи 
вигляд субстанцій (грубо кажучи, відповідаючи на питання 
«що?»), насправді вони лише суть ознаки, які характеризують, але  
не ідентифікують» [11, с. 23].

Розглянемо в контексті позначених положень теорії музичного 
жанру зразки «слабкої» музики В. Сильвестрова, яка демонструє 
виняткове ставлення її автора до популярних жанрів європейської 
музичної традиції. Так, наприклад, в Тихій музиці для струнного 
оркестру інтонаційно- ритмічним стрижнем звукового простору  
є вальсовість, яка створює ностальгічний колорит музичної компо-
зиції: виникає почуття світлого спогаду і печалі, вальсовий тематизм  
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створює музичний образ відзвуку минулих вражень і емоцій. З огляду 
на метафоричну природу музичного мислення В. Сильвестрова вальс 
тут сприймається як символ втраченої гармонії, причому в найши-
ршому сенсі: і як людського світовідчуття, і як естетичної катего-
рії (тобто краси і ясності музичного вираження). Музичний смисл  
в даному випадку формується на основі жанрової семантики – вальс 
як відгомін музики романтичного ХІХ століття, як символ минулого 
не тільки музичної історії, для якої були актуальні «прекрасні під-
несені почуття» і не менш прекрасні мелодії, а й минулого людської 
історії, що залишилося лише в звуковій матерії тих мелодій. Той же 
сенс укладений і в серенадному тематизмі Нічної серенади: виразні 
мелодичні фрази (але не мелодія, а лише алюзія на неї) на тлі аком-
панементу піццикато струнних викликають в пам’яті образ знаме-
нитої шубертівської «Серенади» – одного з найвідомішого символу 
музичного романтизму. Подібний принцип створення музичного 
змісту присутній і в Спогадах ІІІ для струнного оркестру та фортепі-
ано, де жанрово- інтонаційною метафорою поряд з вальсом виступає 
російський романс (при цьому жодна із п´яти частин композиції не 
позначена автором як романс чи вальс). Основна виразна функція 
належить мелодичному профілю циклу, фрагменти якого буквально 
«дослівно» відтворюють інтонаційний словник класичної пісенної 
лірики ХІХ століття на тлі характерного сильвестрівського «аком-
панементу» нижнього регістру, що створює неповторний ефект 
позачасового та «метафізичного» звукового простору без ознак 
«часу» і «місця» і позбавленого будь-яких жанрових характеристик.

Особлива манера авторського інтонування «банального» жанро-
вого матеріалу викликає до життя художню ідею інтонаційної мета-
фори: принципова авторська відстороненість від індивідуалізму 
творчої інтерпретації жанрового канону створює ефект «погляду 
зі сторони» на семантичний потенціал романсу, серенади, вальсу  
і породжує новий його зміст в контексті сучасності – як музичної, 
художньо- естетичної, так світоглядної взагалі. Стилістика подібних 
«простих» опусів складається з прийомів, які спрямовані на реалі-
зацію абсолютно конкретної ідеї музичної виразності: відсутність 
драматургічного конфлікту і, відповідно, тематичного контрасту, 
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що відповідає композиторській установці на відмову від вислов-
лення в музиці «драми життя», і як наслідок – на спрощення стилю.

Спрощення стилю зазначених опусів реалізується композитором 
шляхом введення в музичну мову «популярних» мовних зворотів: 
маємо на увазі загальновідомість інтонаційно- мелодійних фор-
мул, які є гранично конкретними у своїй жанровій приналежності 
(вальс, серенада, романс). Їх впізнаваність музичною пам’яттю слу-
хача забезпечує принцип доступності сприйняття їх семантичних 
властивостей, виразного потенціалу, в кінцевому рахунку – худож-
нього смислу, який формується за допомогою жанрового архе-
типу. Л. Казанцева, розмірковуючи про музичні архетипи, зазначає, 
що для них є суттєвими дві позиції: «відображення закономірностей 
музичного та немузичного самовираження людини і спілкування 
людей, які залягають глибоко у свідомості; типологічна повторюва-
ність і разом з тим індивідуальне відтворення в одиничних опусах 
… зароджуючись в одиничних музичних висловлюваннях, смисли- 
архетипи адаптуються в наступних фазах історії музичної культури, 
коректуючи образно- художній світ музичних творів, тобто вплива-
ючи на музичний зміст [182, с. 78–79].

І вальс, і романс, будучи репрезентантами популярної європей-
ської музики XIX століття (і більш ранніх історичних епох в формі 
серенади), мають яскраво виражену музично- комунікативну архети-
повість: вона відтворює певний тип усвідомлення людиною зв’язків і 
відносин з самим собою в формі ліричного переживання і висловлю-
вання (по аналогії з драмою як формою відносин з людьми і епосом 
як формою відносин із зовнішнім світом). Саме ця спрямованість 
на суб’єктивність ліричного висловлення визначає специфіку про-
тоінтонаціі вказаних музичних жанрів як джерела «інтонаційного 
словника смислів» [314, c. 17] – як тих первинних музичних модусів, 
які, будучи зумовлені психологією переживання, забезпечують емо-
ційний тонус музичної мови і формують її смислові значення, закрі-
плені в жанровій семантиці: «Романс в музиці, втім як і вальс – сим-
вол ліричних переживань героя. Елегія, ноктюрн, серенада також 
більш зручні при показі сфери інтенсивних почуттів, глибоких 
переживань» [252, с. 126]. Зазначений принцип ліричності виявився  
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надзвичайно актуальним для композиторської практики з найрані-
ших часів в її спрямованості до індивідуалізму творчого самовира-
ження (про що свідчать світські жанри Середньовіччя і Ренесансу) 
і досягло свого апогею в музичному романтизмі. А усталена в ході 
історії європейського музичного мистецтва жанрова семантика 
вальса, романса і серенади активно використовувалася і компози-
торами ХХ ст. – саме в силу своєї смислової визначеності та кон-
кретності.

В даному контексті вальс можна розглядати в якості музично- 
пластичного архетипу інтимного спілкування чоловіка і жінки, 
який в епоху романтизму не раз піддавався нападкам в силу невід-
повідності класичним естетичним нормам салонного танцю: «п’ян-
кий», «запаморочливий» еротизм танцю (близькість танцюючих) 
«… викликав довіру до ніжних пояснень. Вальс перетворювався  
в танець любові» [215, с. 203–204]. Ю. Лотман в «Бесідах про росій-
ську культуру» протиставляє вальс класичним танцям як виключно 
романтичний танець, що відображає дух свого часу [285, с. 95]. Вальс, 
як відомо, часто виступав у професійній композиторській твор-
чості символом Ідеалу – чи то є образ Коханої, піднесеного почуття 
або гармонійності світовідчуття (твори Г. Берліоза, М. Глінки,  
П. Чайковського, Г. Малера, Д. Шостаковича та багатьох іших).

До того ж вальс можливо розглядати і в якості символу євро-
пейської аристократичної культури (незважаючи на свої народні 
«низові» коріння, він міцно утвердився в салонному і придворному 
побуті) і романтичного XIX ст. в цілому. Популярність вальсу від-
значається багатьма дослідниками, і таємницю цієї популярності 
вбачають і в тому, що танець в символічній формі відбивав основи 
світобудови («обертання пар навколо своєї осі з одночасним рухом 
по колу – по «орбіті» танцювального залу – схоже на рух Землі 
навколо своєї часу» [215, с.  200], і в тому, що «… граціозний, лег-
кий, романтичний, пристрасний, він перетворився в один з симво-
лів свого часу» [там само, с. 205], в кінцевому рахунку – в тому, що 
вальс втілив в естетичній формі новий образ чуттєвого сприйняття 
світу, що був властивий романтичній свідомості.
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Російський романс – жанровий архетип лірико- сповідальний 
суті музики, символ індивідуально-суб’єктивного вираження зви-
чайної людини, популярний музичний жанр російської міської куль-
тури, який, на думку І. Гендлер, з’явився музично- поетичним атри-
бутом провінційного дозвілля XIX – початку XX століть [103, с. 41], 
що вказує на принципову похідність специфіки даної музично- 
комунікативної форми від буденної свідомості її творців і ситуатив-
ного комплексу повсякденності. А. Камалова у своєму дослідженні 
російського романсу наводить цілий ряд поетичних прийомів, 
що забезпечують ліричний зміст даного жанру, серед яких специ-
фічними виявляються такі: розповідь від першої особи, опис кон-
кретного почуття як його персоніфікація, конкретика любовного 
переживання, що має на увазі адресата (діалогічність), індивіду-
ально суб’єктивне бачення природи і навколишнього світу, а також 
«тексти- сценарії, де є історія відносин» [186, с. 114].

Зазначений поетичний комплекс визначає типологічні якості 
великого зводу поетичних текстів, що стали основою для не менше 
великого пласта російської вокальної лірики XIX–ХХ ст., який роз-
вивався також під знаком певного типу музичної мови, здатного 
втілити в звуках емоційно- душевний світ людини. В цьому плані 
романс в повній мірі відповідає такий формальній характеристиці 
популярної музики як «стандартизованість форми», яка присутня 
в більшості визначень того пласта музичного мистецтва, що тра-
диційно протиставляється до «високої» академічної музики і часто 
підміняє собою інші сутнісні показники популярного як явища 
музичного мистецтва. Однак принципова стандартність форми не 
може бути спеціальним показником, що різнить «легку» популярну 
музику (в стилістиці якої індивідуальне стильове вираження відхо-
дить на другий план при домінуванні типових формул, що забезпе-
чують її доступність широкому слухацькому колу) від «серйозної» 
академічної, оскільки багатовікова історія європейського музич-
ного професіоналізму розвивалася під знаком художньої кристалі-
зації стійких жанрових і стильових форм, що мають на увазі певний 
набір мовних стандартів. Питання лише в тому, що саме в «стан-
дартизованій» простій формі російського романсу стало настільки 
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привабливим для широкої слухацької аудиторії? Який з елементів 
цієї форми «притягував» до себе і викликав потребу в незліченному 
створенні, слуханні та виконанні романсів? Відповідь на це питання, 
мабуть, укладена в стандартній для класичних дослідницьких під-
ходів до популярної музики установці на визначальну функцію 
поетичного тексту у формуванні музичного смислу (lyrics analysis 
в англомовному «новому музикознавстві» 1980-х років, методоло-
гічні принципи якого є актуальними й для вітчизняних музикознав-
чих досліджень).

«Типовий набір» образів, ситуацій і проблематики поетич-
ного тексту російського романсу, який наводить у своєму дослі-
дженні А. Камалова, багато в чому збігається з основною і вічною 
темою популярних пісенних текстів ХХ століття й сучасності, яка 
дає можливість сучасним дослідникам популярної музики розгля-
дають її в прямому ставленні до «…інтимного переживання в сучас-
них суспільствах…» [501, с. 88]. І дуже доречним в даному контек-
сті звучить твердження І. Гендлер про те, що романс став «такою 
собі універсальною мовою любовних відносин» [103, с. 41], бо воно 
засноване на глибинному розумінні смислового посилу, укладеного 
в «стандартизованій формі» популярного жанру: «Романс – це гра 
в ідеальний час, в ідеальну історію, сенс якої – не уявна безпро-
блемність, а можливість повно і яскраво пережити зображений в 
творі епізод. Ліричний герой романсу за законом жанру має відому 
сміливість: йому випадає говорити про сокровенне, інтимне – 
почуття любові, і стиль цих визнань характеризується властивою 
саме романсу гармонією щирою відкритості і стриманої гідності. 
Основне почуття, яке відчуває персонаж романсу, крім любові – 
подяку. Комунікативною метою романсу не може бути жалість адре-
сата або спроба повернути коханого. Герой чітко розуміє незворот-
ність минулого і тому, як не парадоксально, романс відрізняється 
реалістичністю, прийняттям дійсного стану речей, про який, як би 
сумно воно не було, йдеться риторично ідеально. Подяка за любов  
і щастя, що пішли – романсовий варіант гідного прийняття життє-
вих потрясінь» [там само].
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У настільки ємному висловлюванні міститься вказівка на той 
сенс ліричного висловлювання, який в значній мірі розширює зміс-
товні горизонти романсовій лірики і виводить їх за рамки триві-
альності «душевних виливів», наближаючи до високого етичного 
змісту серйозної музики. Подібне піднесення і одухотворення пере-
живання Любові виступає своєрідним заміщенням його буденно- 
повсякденного реалізму, часто вельми далекого від романтичного 
пафосу – і в цьому полягає компенсаторна ідея музичного мисте-
цтва, одна з основних функцій якого полягає в компенсації вузь-
кості діапазону емоцій людини, доступних в повсякденному життя.

У цьому ж смисловому контексті можна розглядати й сере-
наду – музичний жанр, за яким міцно закріпилося значення «любов-
ної пісні», і який з часів куртуазного стилю трубадурів і труверів 
був освячений ідеєю лицарського служіння піднесеної Любові.  
З огляду на той факт, що жанровий генезис серенади в європейській 
музиці був пов’язаний переважно з аристократичним середовищем, 
полум’яність вираження любовного почуття в ній завжди коректу-
валася прийнятими нормами етикету і «прикрасами» високого пое-
тичного стилю. Тому Ю. Желнова зазначає, що «серенада стала сво-
єрідним еталоном виховання в прояві почуттів» [155, с. 22]; і хоча 
головний музично- комунікативний сенс даного жанру пояснюється 
його «…включеністю в певний ритуал – захоплення, залицяння, 
освідчення в коханні» [там само], він завжди брав форму «підне-
сеної емоції», яка втілює щирість інтимного почуття і прагнення 
Автора до натхненності його вираження.

У зв’язку із образно- змістовним комплексом комунікативного 
модусу романсу дозволимо собі деякий відступ, мета якого полягає 
в більш поглибленому погляді на смислові аспекти даного явища. 
Якщо розуміти музику як таку форму культури, що відтворює й про-
дукує ціннісні смисли буття людини, то вона неминуче пов’язана  
з базовими підставами людського існування, етичними за своєю 
природою, і, зокрема – відношенням до Іншого, стосунками  
з Іншим, потребою «ділитися собою» з Іншим, в усвідомленні своєї 
абсолютної цінності для Іншого, а також прийняття себе цим іншим. 
Етичними тому, що тільки за допомогою Іншого (Інший як привід 
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і причини) може реалізуватися моральний потенціал окремо взя-
тої людини. Причому в якості Іншого можуть бути абсолютно різні 
величини: від Миру, Життя в цілому – до окремо взятої людини. 
Позначені посили складають смислові константи тих феноме-
нів людського буття, що зазвичай визначають як Любов (або ж 
Ерос, один із різновидів Любові) й Етос, який в даному випадку  
є невіддільним, бо вони зрощені у своїй першопричині. Як відомо, 
у давньогрецькій філософії Ерос розумівся універсально – це  
й чуттєва любов, й тілесний потяг, але це й любов до Прекрасного.  
У Платона Ерос, будучи космічною силою, пронизує все суще: відно-
сини між статями, релігію, філософію, художню творчість, бо його 
головна функція – «народжувати в красі», він – «всевладна світова 
сила» [278, с. 65].

Такий смисловий універсалізм поняття Еросу відкриває дуже 
широкі можливості його художнього втілення, зокрема за допомо-
гою музичної виразності. Вічні теми і питання, що хвилюють людину 
як біологічний вид, з одного боку, і як творця культури, з іншого, 
в усі часи хвилювали й музику, яка має здатність чуйно реагувати 
на найпотаємніші сторони людського існування. І тема Любові 
(або вже Ероса) займає тут далеко не останнє місце, бо вона утво-
рює очевидну образно- тематичну домінанту музичного мистецтва 
від Нового часу, підпорядковуючи собі самі різні стилі і жанри, час  
і простір історії музики, і виступаючи в якості жанрового генотипу 
популярної її сфери (якщо під таким розуміти існуючу «пісню про 
кохання» як найдавнішу форму ліричного мистецтва). Показовими 
і симптоматичними в цьому плані є сучасні соціологічні підходи 
до популярної музики, які розглядають її в прямому відношенні до  
«… інтимного переживання в сучасних суспільствах… » [501, с. 88],  
і пов’язують такий погляд на «музику більшості» з тією обставиною, 
що «… зосередженість на інтимності в поп-музиці ХХ століття була 
зумовлена значними змінами в споживчому свідомості, виходила 
вона, перш за все, від молодої аудиторії, переважно жіночої статі, 
шукає в поп-музиці любові і романтики» [там само, с. 89].

Поняття образної домінанти має на увазі таку образну 
сферу музичного мистецтва, що кількісно перевершує всі інші  
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(у порівнянні з фундаментальними для нього темами Життя, 
Смерті й Безсмертя, що пов’язаними з найголовнішими смис-
лами людського існування. «Про Любов» – вічна тема музики, як 
і мистецтва в цілому, а багато в чому і його витік: відома величезна 
кількість історій про те, як «закохався – і написав», «нічого не від-
чуваю, не закоханий – не можу написати», аж до відомих сентен-
цій Г. Нейгауза- педагога про те, що «… коли закохаєтесь – приходьте 
на урок і будете грати». Все це є свідченням творчої, космічної сили 
Еросу, про яку говорили древні, і яка дуже спрощена сьогодні. Саме 
з цього приводу Б. Вишеславцев писав, що справжня любов тран-
сцендує за межі чуттєвого потягу і шукає повноти у нескінченно-
сті. Нескінченності чого? Як показують наведені приклади – твор-
чості, звідси – ідея етики перетвореного Еросу, етики творчості по  
Б. Вишеcлавцеву [97].

Сучасне гуманітарне знання розглядає музику як специфічну 
форму вираження онтологічних підстав людського життя, в тому 
числі її культурних смислів і цінностей, втілених за допомогою 
музичної мови та образності. Так, в концепції «Духовного ана-
лізу музики» В. Медушевського [313] закладений прямий вихід 
на музичну онтологію – тобто на ідею початкової здатності,  
а головне – потреби музики втілювати за допомогою широкого 
арсеналу своїх засобів виразності сутність буття, за великим рахун-
ком, мова йде про єдине можливе призначення музики як форми 
культури і людської діяльності, що відповідає раннім формам музи-
кознавчого дискурсу, що відрізняються цілісністю й універсаліз-
мом. Хоча і в ближчі нам історичні епохи подібні думки мали місце: 
«Що є музика, якщо не течія самого життя і не відображення його 
таємниці – постійного руху … Музика виражає буття самого буття» 
(з «Натурфілософії» Ф. Шеллінга); «Народження звуку насилу пода-
ється поясненню» (Ф. Гегель) [102].

За В. Медушевським, в музиці знаходять реалізацію у художній 
формі три сутності людини – духовна, душевна й тілесна (вихо-
дячи з християнської богословської концепції людини), відпо-
відно – людина духовна, людина душевна і людина тілесна (плот-
ський) творить музику і відбивається в ній як в дзеркалі. Перше  
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з цього (духовне, людина духовна) – складає етичну домінанту сер-
йозної музики та її онтологічну ідею (за  В. Медушевським), другі 
дві – простір «легкої» музики (за В. Медушевським також та пере-
важній кількості теоретичних викладок сучасного музикознавства). 
Всі три позиції мають пряме відношення й до Еросу, й до Етосу, які 
у своїй смисловій єдності є тим онтологічним вмістилищем, що 
зберігає різноманіття проявів духовного- душевного-плотського, 
та виступає у якості екзистенціального приводу для прояву різних 
ликів людської сутності.

Кожна епоха розставляє власні акценти у співвідношенні Еросу  
й Етосу, в розумінні цінності того чи іншого для життя людини. Душа 
як осередок переживань, й особливо переживань любові не в усі часи 
усвідомлювалася музикою. XVIII століття стало початком нових 
інтересів музики: «потужне вторгнення світу почуттів у світ звуків 
сприймалося як творчий стимул, як джерело нев’янучої молодо-
сті…» [296, с. 104–105]. Хоча, як відомо, вже композитори Ренесансу 
прагнули засобами музичної виразності відобразити порухи 
душі, схвильованої переживанням любовного почуття (що  визна-
чило естетику «схвильованого стилю» мадригалів К. Джезуальдо 
і К. Монтеверді). Європейська аристократична лицарська культура, 
і музична творчість, що представляє її в особі трубадурів, труверів, 
мінезингерів – «співаків любові» – утворила цілу епоху культу Еросу, 
що знайшов свого вираження в культі Прекрасної дами (що відріз-
няється антиномічною єдністю піднесено- духовного переживання 
та його еротично- чуттєві нюанси).

Романтична концепція Еросу висуває розуміння його як «інти-
мної області духу, душі, почуття» (у  формулюванні Гегеля), яка 
може бути єдино можливим виразом власне духовного в мистецтві  
[102, с.  253]. Любов мислилася як справжня краса духу, і тому 
любов – це «ідеал романтичного мистецтва» [там само, с.  254]. 
Образи Еросу склали онтологічний сенс романтичної музики, саме 
вони мислилися найбільш адекватним вираженням божественного 
в музиці, абсолютний прояв божественної ідеї світобудови, оскільки 
«Бог є Любов». Цією ідеєю просочений величезний масив європей-
ської професійної музики від кінця XVIII століття.
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Або ж ситуація в популярній музиці ХХ століття, для якої різ-
номаніття образів «Любові земної» стали ідейною домінантою та 
смисловим ядром самовираження «культури більшості» у двох магі-
стральних напрямках неакадемічної музики минулого століття – 
рок- та поп-музиці. В обох випадках «пісні про кохання» займають 
центральне місце у змістовно- тематичному плані, але ось розуміння 
цієї любові дуже різниться. Два ці напрями втілювали і формували 
дві протиборчі етики, що стосуються любові, й особливо тілесно- 
чуттєвого її образу. Поп-музика цінувала зобов’язання, вірність 
й віру у піднесеность та облагороджуючий вплив Еросу, рок же, 
навпаки, наполягав на тотальній свободі і чесності особистісного 
самовираження (що, звичайно ж, було продиктовано соціокультур-
ними ідеями сучасності, сексуальною революцією зокрема).

Ще одним змістовним зрізом даного питання є різноманітність 
музично- художніх заломлень Еросу і Етосу в різних національно- 
культурних традиціях, бо кожна національна картина світу передба-
чає своє розуміння моральності, моралі і Любові. В музикознавстві 
ця тема поки що не освоєна, але літературознавство, завдяки дослід-
ницькому ентузіазму Г. Гачева, здійснило ще в кінці минулого сто-
ліття цікавий досвід наукового підходу до розуміння Еросу в різних 
культурах, випустивши збірку публікацій під назвою «Національний 
Ерос в культурі» [100]. У ньому відзначені ті конкретні характери-
стики образів Еросу в літературних творах, що обумовлені менталь-
ністю того чи іншого народу (слов’янська жертовність і покірність, 
французька пікантність і вишуканість, італійська та іспанська при-
страсність і т.п.). Подібний підхід може бути застосовний і по відно-
шенню до музичного мистецтва, яке в кожному зі своїх національ-
них варіантів, пропонує «своє» бачення цієї буттєвої універсалії.

Наскрізну лінію у європейській музиці утворює ідея піднесе-
ної і жертовної любові, про яку свого часу так пафосно висловлю-
вався Г. Гегель: «Справжня сутність любові полягає в тому, щоб 
відмовитися від свідомості самого себе, забути себе в іншому «я» 
і, однак, в цьому зникнення і забутті вперше знайти самого себе  
і володіти собою» [102, с.  253]. З упевненістю можна говорити, 
що це дійсно образна домінанта серйозної музики, що стверджує  
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духовний вимір Еросу як універсальної творчої сили. У європейській 
опері представлені яскраві і досконалі образи, що втілюють цю ідею, 
так, наприклад, на думку В. Медушевського, образ Снігуроньки  
з опери М. Римського- Корсакова являє собою своєрідний маніфест 
християнського розуміння Любов – адже у християнстві Ерос очи-
щається і перетворюється дією благодаті, ховаючи чутливість під 
шаром чуттєвості. Але чутливість до чого? Звісно ж, до духовного 
в людині, що відкривається за допомогою Еросу. В. Медушевський 
з цього приводу пише: «… Неможливо противитися безсмертній 
красі її духу, божественної любові, як вона явлена в музиці, особливо 
у передсмертній арії блаженства, повної безкорисливої любові 
до всіх, хоча тепла – Мизгиря!» [313, с. 97]. А далі музикознавець 
міркує про концептуальне протиставлення ідеї Любові, втіленої  
в образі Снігуроньки тому язичницькому чуттєво- еротичному іде-
алу, що персоніфікований в постатях Леля і царя берендеїв.

Ерос як стихійна, захоплена закоханість, у вигляді шанування, 
спрямованого на об’єкт любові в надлишку втілена в класиці 
європейської музики: Ленський, Річард, Трістан та Ізольда, Ромео  
і Джульєтта, Зибель, Тамино… Це перерахування можна продов-
жувати нескінченно. Що об’єднує цих персонажів, кожен з яких, 
звичайно ж, має свої нюанси в розкритті вищого смислу Любові? 
Вже згадана чутливість до духовної сутності пережитого почуття, 
що перекриває чуттєву його сторону. Людина духовна підноситься  
в усіх цих прикладах над людиною тілесною. І навіть душевна сто-
рона (переживання, найширший спектр емоцій) не є головною  
у смисловій змістовності цих оперних героїв, оскільки мова йде про 
висоту їх Духа, перетвореного Еросом.

З кількісної точки зору, оперні персонажі, що персоніфікують 
власне, пристрасть, у якій домінує чуттєва сторона Еросу, явно 
будуть поступатися першим, і ще менше буде тих, хто втілює Любов 
як гру (ludus), одну з її різновидів, про яку також говорили древні, 
намагаючись класифікувати це явище. Навіть якщо спробувати 
віднести сюди такі персонажі як Кармен та Дон- Жуан або героїв 
моцартівської Così fan tutte, які, на перший погляд, здаються саме 
такими – ця оцінка виявиться неспроможною, оскільки кожен з них 
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набагато складніше й глибше своїх зовнішніх сюжетно- ситуативних 
проявів. Більшість же оперних образів європейської музичної кла-
сики виявляють саме глибоко етичний сенс Любові, який ще більше 
«укрупнюється» в камерно- вокальній музиці.

У популярній жанровій сфері музичного мистецтва цей етич-
ний смисл не проступає з такою ясністю, смисловим фундаментом 
образної змістовності тут виступає «вузька» шкала переживань 
любовного почуття: від душевно- емоційного до чуттєво- тілесного. 
Естрадна пісня, в меншій мірі авторська, рясніють наскрізними, «віч-
ними» сюжетами, актуальними для кожної людини: нещасна любов, 
зрада, пристрасть, розлука, кінець любові і т.д. й т.п. Градації душев-
них переживань і чуттєвих пристрастей – досить обмежені, художній 
рівень поетичного тексту і, як наслідок, музичного образу – досить 
простий, іноді примітивний у порівнянні з академічною музикою. 
За великим рахунком, загальний знаменник популярної музики  
(як  і поп-культури в цілому) – тотальна заглибленість в душевне 
життя людини, одержимість почуттями і відчуття. Відчуттям чого? 
Емоцій та тіла, які так часто отожнюються з Еросом. І тому справед-
ливим звучить зауваження В. Медушевського про те, що «лірика без 
духу стала б естрадою» [313, с. 385].

Умовність і натхненність музично- сценічного (звуково- 
візуального) вираження, що відсуває «убік» натуралізм емоційних 
реакцій і тілесність як несуттєві компоненти музично- художнього 
образу (які вкрай показові для стилістики поп-музики), є переважно 
характерними для академічної музично- виконавської традиції. На 
ідеї пре-піднесення духовної сутності, що перетворює буквальність 
і реалістичність музичного образу, вибудовувалася традиція євро-
пейської виконавської майстерності. Музично- виконавські висоти 
в цій традиції пов’язані саме з умінням «підняти» музичну вираз-
ність над буденними людськими уявленнями про життя в її різних 
проявах, в тому числі про Любов, підняти різноманіття художньо- 
образних проявів цієї сторони людського існування до їх етич-
ного смислу. Природним виявляється тут і основний «інструмент» 
впливу на слухача: індивідуальна виконавська техніка, в основі 
якої – володіння музичним інструментом (будь-яким музичним 
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або своїм голосом) і акторська майстерність (якщо мова йде про 
вокальне мистецтво). І такий спосіб відтворення головної теми люд-
ського життя (будь це оперна арія, вокальний цикл або фортепіанна 
п’єса) не потребує додаткових засобів виразності (візуальних, тих, 
що спрямовані на смислову буквальність), оскільки у художній пов-
ноті поетичного тексту й особливо музики вже закладена натхнен-
ність виконавського вираження.

Ерос і Етос, нероздільні у своїй онтологічної сутності, становлять 
очевидну у своїй значимості образно- смислову сферу музичного 
мистецтва, безумовно, ця його образна домінанта вимагає спеціаль-
ного вивчення, яка, ймовірно ще тільки чекає свого дослідника. Але, 
як відомо, саме популярна музика, що персоніфікує простір масової 
свідомості, найбільш швидко й точно схоплює ті ціннісні смисли, 
які найбільш актуальні на тому, чи іншому етапі людської історії.  
І хоча на достатньо безапеляційну думку В. Медушевського  
«… вивчати низьке – значить підтримувати його брехливий авто-
ритет… й наполягати на позаціннісному…» [313, с. 383], необхідно  
усвідомлювати той факт, що невідповідність популярної музики 
високим художнім стандартам академічного мистецтва має не 
тільки негативний сенс «неповноцінності». І тому дуже часто, вини-
кає таке відчуття, що немає нічого серйозніше простої «пісні про 
любов», яка відома ще тисячам людей – тому, що кожен з цих тисяч 
у більш ніж простій мелодії розпізнає власні душевні хвилювання, 
свої емоції, свій життєвий досвід.

В цьому сенсі простота музичного висловлювання, притаманна 
побутовим жанрам, яка не відміняє, а навпаки, підсилює, ущіль-
нює його смислове наповнення, виявляється актуальною для 
«нової простоти», яку у свій час визначали як музику «з людським 
обличчям». У смисловому контексті авторської концепції «слаб-
кого стилю» В. Сильвестрова і вальс, і серенаду, і романс можна 
розцінювати як музичні образи втраченого ідеалу краси почут-
тів, що можуть функціонувати в музичному тексті як метафоричні 
елементи. Але ж в концепції самого В. Сильвестрова мова йде не 
про втрачене Прекрасне, а лише про той стан культури і людини, 
який породжує це відчуття втрати. Жанрово- інтонаційні метафори  



311

Розділ 4. Предметні конотації поняття «нова простота»  
як смислові інтенції композиторської творчості

в даному випадку виконують найважливішу комунікативну 
функцію, яка самим композитором мислиться таким чином:  
«… для того, щоб сказати інакше, потрібно сказати те ж саме. Тут  
є зв’язок з метафоричністю. Коли ти говориш те ж саме, але з пев-
ним індексом, то виникає якийсь натяк або знак, що ти говориш 
щось інше» [447, с. 122].

Саме такий метафоричний принцип авторського висловлювання 
визначає стилістику і деяких творів інших композиторів (напри-
клад, Проста музика, Листи до друзів Г. Канчелі, у яких композитор 
використовує власну музику до кінофільмів і театральних постано-
вок у стилістиці популярної музики, або хорові твори К. Дженкінса, 
які набувають метажанрових рис за допомогою оригінальної ком-
позиторської інтерпретації кантатно- ораторіального жанрового 
модусу європейської традиції (див. про це [249]).

Примітно, що західний варіант «нової простоти» принципово 
уникав усіляких запозичень з популярної музики як тих, що про-
вокують на «загравання» з слухацької аудиторією (В. Рим і його 
оточення). У слов’янському ж варіанті спостерігається зворотна 
ситуація (як  найбільш радикальний варіант – використання сти-
лістики піонерських пісень в циклах дитячих пісень для голосу  
і фортепіано І. Соколова), але з істотними музично- смисловими 
коригуваннями. Так, відмічені нами «популярні» обороти музич-
ної мови у В. Сильвестрова або Г. Канчелі, наприклад, не є атри-
бутами популярної музики в її звичному для вітчизняного музи-
кознавчого розуміння, тобто як тієї жанрово- стильової сфери, яка 
протилежна академічній традиції музичного професіоналізму і яка  
в силу цього розцінюється як розважальна, легка, несерйозна, 
масова і т. п. Те ж саме стосується і жанрового словника, яким 
користуються сучасні композитори, що представляють «про-
стий» стиль: їх творчий інтерес звернений або до тих літургій-
них жанрів християнської традиції, які стали «повсякденними» 
в середовищі професійних композиторів ще з Нового часу, або до 
малих вокальних і інструментальних жанрів європейської музики 
(пісня, багатель, інструментальна мініатюра, які часто об’єднані  
в цикл), що були широко поширеними в композиторській практиці  
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класико- романтичного періоду. У кожному з цих варіантів істотною 
виявляється жанрова семантика і символічний потенціал того чи 
іншого жанру, будь це меса або романс, які знаходять нову інформа-
ційну ємність в контексті сучасного звучання (як композиторського 
та виконавського інтонування, а також слухацького сприйняття).

І тут важливого значення набуває естетичний посил компо-
зиторського досвіду: атиповий сенс як основна характеристика 
справжнього мистецтва [377, с.  11], пройшовши через епоху гра-
ничної індивідуалізації музичної творчості, замінюється типовими 
комплексами музичного сенсу, які охоплюють коло життєвих уні-
версалій. В кінцевому рахунку мова йде про актуалізацію в сучасній 
композиторській творчості архетипових властивостей музичного 
жанру, які утворюють основу його семантичної функції: «Жанр, як  
і стиль – пише Є. Назайкінський, – має власний зміст, відмінний 
від змісту конкретного твору. Таким для жанру, як канону і моделі,  
є інтегральний художній, естетичний і життєвий сенс, що відобра-
жає в узагальненому вигляді досвід всіх значущих форм і зразків 
реалізації жанру в конкретних актах музикування. Він відобража-
ється в культурній пам’яті соціуму і приймає індивідуальні форми 
у свідомості носіїв культури. Його легко викликати з глибин пси-
хіки, виконавши невеликий уявний експеримент. Досить вимовити, 
почути або уявити написаним назву будьякого добре знайомого 
жанру, як у свідомості, в уяві виникає більш-менш відчутна і емо-
ційно забарвлена асоціативна аура. У ній виявляються зібраними 
воєдино колишні, давні і близькі особисті враження від цього 
жанру… Вони засвоюються свідомістю, присвоюються, індивідуалі-
зуються» [342, c. 111].

Поширеність зазначених жанрів в композиторській творчості 
та велика ступінь ймовірності зрозумілості їх жанрової семантики 
широкою слухацькою аудиторією, дозволяють стверджувати, що 
«нова простота» апелює до того популярного пласту музичного 
матеріалу, який існує всередині самої академічної традиції. В даному 
випадку мова йде про популярне як загальновідоме і типове, що 
існує в культурній (і  музичній відповідно) пам’яті європейського 
композитора і слухача поза індивідуально- авторських ярликів  
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і володіє стійким семантичним значенням. А тому – воно є зро-
зумілим і доступним для сприйняття і продуктивним для творчої 
інтерпретації, що також можна пояснити і тією обставиною, що 
саме поняття популярного укладає в собі не стільки «звернення до 
людей», скільки «щось набагато більш обгрунтоване (курсив наш – 
А. О.) в людях» [598, c. 179]. У цьому ж ключі міркує і В. Сильвестров, 
кажучи про щось незнищенне в простих мелодіях популярної  
музики [447].

Як бачимо, це обґрунтоване і незнищенне – те, що властиве 
людській свідомості спочатку і становить власне людську при-
роду – актуалізується в композиторських опусах за допомогою 
простоти музичної мови (в сенсі її банальності і тривіальності), що 
дозволяє говорити про принципові відмінності художніх устрем-
лінь сучасної «простої» музики від тих позицій мистецтва ХХ ст., 
про які свого часу писав Ж. Бодрійяр: «Зникло мистецтво в сенсі 
символічної угоди, що відрізняє його від чистого і простого вироб-
ництва естетичних цінностей, відомого нам під ім’ям культури – 
нескінченного поширення знаків, рециркуляції минулих і сучасних 
форм. Немає більше ні основного правила, ні критерію судження, 
ні насолоди» [52]. Ці відмінності пов’язані перш за все, з очевидні-
стю «символічної угоди» як основного принципу музичної поетики 
в індивідуально- композиторських версіях «нової простоти», яка  
в кожному окремому випадку реалізує ідею музичної мови як уні-
версального феномена, здатного відобразити актуальний стан 
людської самосвідомості і здійснити в художній формі відповіді на 
«антропологічний запит» свого часу.

Питання лише в тому, що зазначена Ж. Бодрійяром символічна 
природа мистецтва існує сьогодні за іншими законами, іншими 
«правилами гри», які дають підстави говорити про новий тип ком-
позиторського мислення, що оперує, з одного боку, масштабним 
обсягом модусів музичної мови, сформованих за багатовікову істо-
рію музичного мистецтва, з іншого – чітким усвідомленням смисло-
вої «нескінченності» цих модусів, здатної в звуковій формі відтво-
рювати «нескінченність» людської самосвідомості. У цьому, власне, 
і полягає «основне правило»: сучасний Автор «простої» музики не 
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спрямований до реалізації творчого індивідуалізму, але прагне до 
відтворення тієї музичної мови і музичної виразовості, які дають 
можливість існування Музики в «чистому вигляді»: в тій формі 
ідеальних звукообразів, які не обтяжені інтелектуальним і есте-
тичним концептуалізмом епохи композиторського індивідуалізму 
і які спочатку породжені вібраціями внутрішнього життя людської 
душі. Тобто не додати музичній мові свого авторського вигляду, 
не підпорядкувати її до свому особистісному мовному модусу, але 
навпаки, «вилучити» Музику з прокрустова ложа творчого індиві-
дуалізму і надати їй можливості бути «співом світу про самого себе»  
(у відомому формулюванні В. Сильвестрова [448]).

У такому антропологічному вимірі популярні елементи музич-
ної мови В. Сильвестрова набувають особливої смислової глибини  
і ємності, оскільки вони реалізують іманентний зв’язок музики 
з емоційним досвідом людини, про який пише О. Самойленко,  
в зв’язку з мелодраматичною сутністю масових музичних жан-
рів: «Масові, прикладні, повсякденні, напівпрофесійні, аматорські 
жанри … створюють звичку емоційного реагування, включають 
індивідуальний емоційний досвід до загальноприйнятого, виро-
бляють типізовані форми переживання і так далі. Можна сказати 
й різкіше: масові жанри у всіх видах мистецтва звернені до дос-
віду банального, без якого не було б і оригінального. Можлива  
й зворотна взаємодія, за якою припускаємо, що банальне – це ори-
гінальне, котре стало повсюдним» [442, с. 27]. У цитованому вислові 
відсутнє поняття популярної музики або популярного музичного 
жанру, які становлять предмет нашого розгляду в контексті музич-
ної естетики «нової простоти», однак статус масового жанру, про 
який міркує О. Самойленко, в повній мірі співвідноситься і з валь-
сом, і з романсом як явищами європейської культури XIX–ХХ сто-
літь, оскільки вони були тими небагатьма художніми формами, які 
«… мали успіх у всіх шарах суспільства» [215, с. 205].

А. Колесникова зазначає, що «жоден бальний танець не витри-
мав такого тривалого випробування часом …, йому вдалося пере-
жити всіх своїх конкурентів … Поява нових танців могла на час 
затьмарити його популярність (так відбувалося за часів моди на 
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мазурку і «епідемії польки»), але, незважаючи на офіційні забо-
рони, упередження, осуд, викорінити любов до вальсу було не 
можна» [там само, с.  206]. Тому правомірно виникає питання про 
причини такої популярності, однозначну відповідь на яке, до речі, 
не уявляється можливим виявити навіть в спеціальних досліджен-
нях популярної музики, які в надлишку представлені англомов-
ними popular music studies. Спроби визначення «антропологічного 
ядра» популярної музики, вжиті такими авторитетними іменами 
американської та британської музичної соціології, в руслі якої роз-
гортається дискурс популярного як явища музичного мистецтва 
ХХ ст., як Р. Міддлтон, Ф. Тегг, Дж. Ковач, Д. Хезмондалш та ін., 
не завжди приводять до точних дефініцій. Однак, як зазначалося 
раніше, Р. Міддлтон, переконливо говорить про щось, що найви-
щою мірою обґрунтовано в популярній музиці – про те, що відпо-
відає природі людини і його потребам [598, с. 187]. Це щось, на наш 
погляд – потреба проживання і переживання вищих емоцій в нескін-
ченному потоці повсякденності, потреба звернення людини до самої 
себе, що виконує функцію «виключення» з ритму повсякденності за 
допомогою переживання «події» як «співбуття». А в просторі цього 
буття завжди присутній вектор, що пов’язаний з потребою усвідом-
лення духовного сенсу життя, навіть якщо це усвідомлення буде роз-
гортатися в емоційно- чуттєвій площині діалогічного спілкування  
з іншим – чи то в лірико- сповідальному тонусі романсу або сере-
нади, то чи в «запаморочливій» музично- пластичній стихії вальсу.

Як бачимо, зазначена О. Самойленко функція масових жанрів стає 
основною смисловою координатою згаданих творів В. Сильвестрова: 
банальність і тривіальність романсової, вальсової і серенадної 
інтонацій є метафорою почуття, або навіть здатності до почуття 
і щирості його вираження – тобто тих якостей міжособистісних 
відносин, які можна розцінювати як атрибут романтизму, і які все 
більше «стираються» в соціальному житті сучасної людини, і без 
яких сумнівним видається подальша доля людства і мистецтва.  
В цьому плані дуже показовою є думка І. Гендлер, яка розглядає 
комунікативний аспект російського романсу в контексті сучасної 
культури: «Романс, всупереч стереотипному уявленню про нього як 
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про просту шаблону любовну пісню, зачіпає різні сторони людських 
відносин. При всій клішованості романсної мови твори цього жанру 
характеризуються дивовижною делікатністю в зображенні інтимних 
переживань, точністю визначень в описі відтінків почуття, щирістю 
захопленого і радісного прийняття навколишнього світу. Все це 
виражено мовними засобами, які сучасною людиною ще розумі-
ються, але вживаються все рідше, оскільки, будучи елементами без-
посереднього спілкування, вони не можуть вписатися в контекст 
популярного нині спілкування дистантного. Проте саме в романсі ці 
цінності зберігаються не у вигляді абстрактних незрозумілих фраз, 
але в якості яскравої, живий стихії спілкування небайдужих один до 
одного людей, які вміють показати свої почуття, підкреслити важ-
ливість діалогу і висловити це в ідеальній мови, яка багато в чому і 
створює ідеальні, тобто повні, глибокі, щирі відносини» [103, с. 46].

Ще на початку ХХ століття В. Брюсов, розмірковуючи про 
природу банального, говорив про ту форму ставлення людини до 
банального, яка дивовижним чином співзвучна сучасним компози-
торським установкам на спрощення музичної мови: «На нижчому 
щаблі розвитку людина не знає нічого крім банального: визнає 
тільки загальновизнане, говорить тільки загальновідоме. На вищому 
щаблі розвитку людина уникає банального, шукає оригінального, 
насолоджується лише тим, що не банально. Але є ще вищий щабель: 
на ній стоять люди, які говорять не тільки для свого часу, але і для 
майбутнього: вони вміють вибирати з банальних істин такі, що для 
інших часів знову стануть потрібними, важливими, оригінальними» 
[62]. В цьому спостереженні міститься глибоке розуміння творчого 
мислення, яке за допомогою художнього перетворення традицій-
них форм і мовних засобів мистецтва здатне формувати його (мис-
тецтва) нові ціннісні смисли і «відповідати» на актуальні для свого 
часу питання про сенс людського життя.

Якщо розглядати обговорювані вище жанри музичного мис-
тецтва у якості «банальних істин» європейської музичної історії 
(вальс, романс, серенада), а їх жанрово- комунікативний архетип 
як «банальні істини» людського існування, то з упевненістю можна 
стверджувати, що звернення до них сучасних композиторів пов’я-
зано виключно з прагненням осмислити існуючий на сьогоднішній 
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момент стан людської свідомості і запропонувати свій варіант «від-
повіді». Причому у випадку з В. Сильвестровим ця відповідь над-
звичайно «оригінальна, важлива і потрібна»: композитор, продуку-
ючи звукові образи на основі впізнаваної, типової музичної лексики, 
керується установкою, яку одного разу дуже переконливо сформу-
лював: «… це дуже важливо: не боятися банальності. У банальності 
хоч і є своя небезпека, але боязнь банальності – це нова банальність, 
ще страшніша. Банальними є, припустимо, почуття, щирість…» 
[447, c. 73]. Така авторська позиція парадоксальним чином перети-
нається з думкою Ж. Бодрійяра, про банальне як предмет мисте-
цтва, що замінює в сучасній версії естетичних категорій піднесене 
старої культури [52]. І хоча артефакти, що репрезентують банальне 
в розумінні французького філософа- постмодерніста і українського 
композитора, принципово різні (але в обох випадках вони належать 
до художнього простору популярної культури), їх функція «відшко-
дування відсутнього» очевидна: вони є тим фактором, що компен-
сує втрачену гармонію. І в даному випадку, особливий і піднесений 
етичний сенс набуває творча і людська позиція В. Сильвестрова, яка 
втілившись в його «неактуальному» композиторському стилі, закли-
кає нас почути в звучанні його музики вічно актуальні для людини 
істини, про які писав О. Лосєв: «тільки в музиці, стаючи обличчям 
до обличчя життя, ми бачимо всю нашу повсякденну схильність до 
абстракції і бачимо, як все просте і ясне в переживаннях пов’язано 
найглибшими містичними корінням з Світовою Душею, що б’ється  
в кожній маленькій людській особистості» [282, с. 318].

Тривіальність музичної мови популярних жанрів вальсу, романсу 
і серенади, що виступає визначальним елементом стилістики зазна-
чених опусів В. Сильвестрова, можна розглядати як яскравий при-
клад мнемотехніки жанру, що має структурне вираження, оскільки 
вона реалізується на всіх рівнях його художнього конструкту, на що 
вказує Т. Бовсунівська у власній авторській літературознавчій теорії 
когнітивної жанрології та поетики [51]:

– на макрорівні (тематична стійкість, емоційна установка, 
загальний пафос, інтертекстуальні можливості та образна реля-
тивна інтенція;
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– на мікрорівні (деталізована асоціація, тропіка та стилістика 
мнемонічної орієнтації, повторюваність типів співвіднесеності 
мікросмислів;

– на рівні позалітературної ситуативності (покликання до пев-
ного контексту, фонового знання, діалогічності, конкретизація мен-
тального простору за рахунок позалітературної інформованості 
читача [там само, с. 84].

У широкому сенсі «слабкий стиль» В. Сильвестрова як репре-
зентант стильової концепції «нової простоти» демонструє актуаль-
ність мнемонічної функції музичного мистецтва для сучасності, яка 
обговорюється в монографії О. Самойленко: ця функція пов’язана  
з тим полюсом культурної пам’яті, який відповідає за переведення  
в новий смисловий контекст знаків і значень і оновлення цінностей, 
і саме фактор спогаду виступає в даному випадку в якості основ-
ного «знаряддя» формування значень» [442, с. 71, 102]. Як бачимо, 
спогад як властивість людської пам’яті набуває значення вагомого 
фактору буття музики в світі людей та її еволюційних процесів,  
а ось спогад як музичний образ має значний потенціал самовира-
ження людини в музиці, компенсуючи відсутність «відсутніх ланок» 
в повсякденній реальності. Однак найбільш важливим стає розу-
міння спогаду як «інструменту» здобуття істини, функцію якого 
в творах В. Сильвестрова на себе бере жанр популярної музики:  
і в цьому випадку музика, згадуючи своє минуле, знаходить в ори-
гінальних формах «… ще небачені образи, і при цьому викликає 
«колишні» – людські – почуття і думки» [6, с. 325], а людина, зустрі-
чаючись з цими образами, згадує «про головне», про те, що, власне, 
і робить її людиною.

Резюме до Розділу 4
Відтак, можемо констатувати, що змістовний комплекс кон-

цепту простоти, який сформувався у європейському філософсько- 
естетичному дискурсі, є визначальним для розуміння стильових 
підстав «нової простоти» як напряму композиторської творчості 
на межі ХХ–ХХІ століть. Основні властивості простоти (відсутність 
різноманіття елементів і обумовлений цим принцип неподільності), 
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що притаманні їй як філософській та естетичній категорії, висту-
пають у якості атрибутивних проявів Істини і Краси в чуттєво- 
матеріальній формі. Філософські та естетичні смисли простоти 
актуалізуються у стильовому комплексі «нової простоти», визна-
чаючи його специфіку на рівнях музичного тематизму, принципах 
його розвитку, фактури, драматургії, композиційно- структурному  
і музично- лексичному.

Принцип антиномічної єдності простоти й складності став 
визначальним для індивідуально- стильових концепцій «нової про-
стоти» у творчості радянських/пострадянських композиторів, 
оскільки їх музично- композиційні параметри відтворюють ідею вза-
ємоперетворення «простого» й «складного» у органічну змістовно- 
смислову цілісність музичного вираження, що зумовлює «простоту 
складності» та «складність простоти» (внутрішня – музично- 
технологічна – складність зовнішньої простої – звукової – форми 
і навпаки). Зазначений принцип породжує специфічну властивість 
музики «нової простоти», яку визначаємо поняттям нової склад-
ності, що не є синонімом стильової тенденції композиторської 
творчості останньої третини ХХ століття, спрямованої до нового 
рівня прагматично- технологічного музичного мислення, а вказує на 
певний тип композиторської поетики, у основі якої покладено анти-
тетику універсальних буттєвих категорій.

Проблема новизни, що є наріжною для музичного мистецтва 
протягом його довгої історії, набула особливого значення в ХХ сто-
літті, викликавши до життя два протилежних шляхи її вирішення, 
персоніфікованих стильової концепцією академічного музичного 
авангарду і «нової простоти». Новації останньої визначилися у кар-
динальному перегляді категорії «нового» як невід’ємного критерію 
оцінки композиторської творчості та основного принципу музич-
ного прогресу, альтернативою до цього виступив метод «музич-
ного словника», що апелює ні до виробництва нової музичної мови 
(«новизни»), а до авторського переінтонування «звичайних слів» 
музики з метою актуалізації їх семантичного потенціалу в просторі 
сучасної культурної свідомості.
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Компенсаторна функція популярного жанру в індивідуально- 
авторській концепції «простого» стилю В. Сильвестрова обумов-
лена, перш за все, об’єктивними факторами еволюційної логіки 
європейського музичного мистецтва, яка завжди знаходиться  
в кореляційній залежності від «антропологічного запиту» кожної 
історичної епохи, що визначає актуальні форми і смисловий зміст 
музики. Цей рівень історичної обумовленості охоплює всі елементи 
музичного мистецтва як комунікативної системи – і композитор-
ську творчу установку на спрощення музичної мови, яка поро-
джує спеціальний стилістичний комплекс, і слухача, який виявляє  
у художній цілісності музичного тексту актуальні для себе позаму-
зичні смисли, і виконавця, який виступає «транслятором» доступ-
ного в своїй простоті композиторського посилу про Гармонію  
як вічну категорію музичного мистецтва і людського життя.

Компенсаторна ідея популярного як «банального» реалізується 
також на рівні онтологічних підстав людської самосвідомості: цей 
рівень визначає індивідуальні композиторські установки на ком-
пенсацію «втраченого смислу», причому в дуже широких значен-
нях – як на рівні індивідуально- особистісної екзистенції, так і на 
рівні розуміння музики як форми культури і виду мистецтва. Цей 
рівень також обумовлює і основний смисловий вектор слухацького 
сприйняття, який ми можемо позначити як впізнавання в звуко-
вих образах і музичній лексиці «простої» музики «звичайних» (які  
в силу цього часто заслуговують в сучасному світі статусу наївних), 
але вічних для людини почуттів і емоцій.
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РОЗДІЛ 5.  
СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ МУЗИКИ  

«НОВОЇ ПРОСТОТИ» В КІНОМИСТЕЦТВІ

Музика композиторів, імена яких представляють «нову про-
стоту» в її сьогоденній стильовій стратифікації, виявляє свою 
актуальність для сучасного кінематографу, явно привертаючи 
увагу режисерів, як той музичний матеріал, що відповідає їх есте-
тичним уявленням про звуковий вигляд фільму. Під стильовою 
стратификацією розуміємо в даному випадку принцип інтенсивної 
взаємодії мінімалізму- постмінімалізму-неоромантизму з різними 
напрямками поза-академічної музики, що обумовлює феномен так 
званної «неокласики» як універсальної стильової номінації сучас-
ного музичного мистецтва; процес об’єднання різних мовних сфер 
музики відображає ідею утворення «єдиної» музичної мови, відпо-
відаючи умовам сучасної глобалізованої культури. З цією тенден-
цією розвитку музичного мистецтва пов’язаний той факт, що досить 
велику кількість сучасної кіномузики називають неоклассикой, а її 
авторів, відомих і успішних кінокомпозиторів – неокласиками.

Тим більше це стосується тих композиторів, які, будучи авто-
рами саундтреку до того чи іншого фільму, при цьому ще мають 
статус визнаних класиків сучасного музичного мистецтва акаде-
мічної традиції. Мова йде про Ф. Гласса, М. Наймана, Е. Артем’єва, 
В. Мартинова, В. Сильвестрова та Г. Канчелі, творчий досвід яких 
виходить за межі «серйозної» музики в сферу її прикладної функ-
ції, значною мірою сприяючи збагаченню традицій кіномузики,  
а також формуванню індивідуального авторського стилю видат-
них кінорежисерів (свідченням чого є плідна співпраця М. Наймана 
з П. Грінуеєм, Е. Артем’єва з А. Тарковським і М. Михалковим,  
Г. Канчелі з Г. Данелія). Що ж стосується молодого покоління ком-
позиторів, творчість яких розвивається у стильовій парадигмі  
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постмінімалізму, то для багатьох з них кіномузика є пріоритетним 
напрямком їх професійної діяльності, у зв’язку з чим вони більше 
відомі саме як кінокомпозитори (Томас Ньюман, Макс Ріхтер, 
Йохан Йоханнссон, Ян Т’єрсен, Хільдур Гуднадоуттір, Д. Ленг,  
О. Айгі та ін.).

З огляду на таку явну присутність музики, що репрезентує сти-
льову тенденцію «нової простоти» та її мінімалістських витоків  
у кіномистецтві, природним чином виникають питання: чому саме 
вона привертає режисерів і з якими функціями пов’язано її вико-
ристання у якості звукового компоненту кінотексту. Відповіді на ці 
питання виявляються в деяких зразках сучасного кінематографу, 
в яких істотне значення має музичний ряд фільму, що впливає на 
формування аудіо- візуальної смислової цілісності. Але для більш 
повного розуміння цих прикладів існування «простої» музики  
в інших, прикладних, умовах, необхідно позначити деякі комуніка-
тивні особливості кіномистецтва, що безпосередньо впливають на 
його музичну складову.

5.1. Кіномузика в контексті комунікативної специфіки 
кіномистецтва

Музика, що звучить в кіно, досить давно стала об’єктом дослід-
ницьких рефлексій, оскільки з самого початку розвитку кіне-
матографу його музично- звукова складова усвідомлювалася як 
невід’ємна частина втілення художнього задуму режисера, а найго-
ловніше – як найважливіший фактор впливу на почуття і емоції гля-
дача. Враховуючи той факт, що кінематограф сьогодні є найбільш 
успішним і затребуваним широкою аудиторією видом художньої 
практики, закономірним стає осмислення його музичного компо-
ненту як автономної сфери музичного мистецтва та композитор-
ської практики сучасності.

Зазначимо, що наукове осмислення кіномузики, при всій оче-
видній важливості музичного елементу в системі виразових засо-
бів кіномистецтва, не відрізняється особливою активністю, але 
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воно відрізняється певною динамікою, що відображає тенденцію 
до розширення проблемного кола досліджень музики в кіно та їх 
пізнавальних меж, орієнтовану на загальногуманітарний дискурс. 
Так, у період становлення теорії кіномистецтва музична скла-
дова фільму часто ототожнювалася з його звуковим компонентом  
у цілому і не розглядалася в якості спеціального чинника худож-
ньої виразності та структурного елементу кінообразу. Поступово 
музичний елемент відокремлювався від загальної аудіосфери 
фільму та розцінювався у якості спеціального засобу його худож-
ньої виразності та вагомого чинника образної змістовності, що 
зафіксовано у працях С. Ейзенштейна, С. Бугославського («Музика 
в кіно», 1928), М. Черьомухіна («Музика звукового фільму», 
1939), Р. Арнхейма («Кіно як мистецтво», 1960), Т. Корганова 
та І. Фролова («Кіно і музика», 1964), Б. Балаш («Кіно: становлення 
та сутність нового мистецтва, 1968), З. Кракауера («Природа фільму: 
Реабілітація фізичної реальності», 1974). Зазначені автори головним 
чином розглядали музичний ряд фільму з точки зору його художньої 
специфіки. У більшості досліджень були визначені його характерні 
виразові особливості на підставі теоретичної концепції провідних 
функцій кіномузики, серед яких польська музикознавиця З. Лісса 
визначає такі: драматургічні (ілюстративна та виразна, які коменту-
ють візуальний ряд «від автора»), а також ілюстративно- асоціативні, 
спрямовані на смислове та змістовне розширення візуального  
ряду [272].

Виходячи з функціонального значення кіномузики, польська 
музикознавиця розділяє музичну складову фільму на три види:  
ілюстративні, фонові, контрапунктичні фрагменти [там само, 
с. 164]. Ілюстративні фрагменти є безпосередніми музичними ілю-
страціями того, що відбувається в кадрі, від них вимагається досить 
жорстка формальна організація та яскравий, що легко запам’ято-
вується, тематичний матеріал. Фонові фрагменти застосовуються 
дуже широко і можуть мати різну смислову ступінь, найчастіше 
вони дають ненав’язливий емоційний заряд. Музика, як і зобра-
ження, створює такий настрій, що співзвучний зображенню, але не 
ілюструє його безпосередньо. Контрапунктичні фрагменти – це 
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ті, що не мають нічого спільного з тим, що в цей час відбувається 
на екрані. Тут можливі ефекти «зміщеного» і «паралельного» часу, 
будь-які психологічні парадокси. Саме такі музичні рішення, на 
думку З. Лісси, часто стають «експериментальної зоною» для ком-
позитора.

Деякі дослідники підходили до вивчення кіномузики з позицій 
її логіко- конструктивних якостей і функцій, як необхідного ком-
поненту «гармонії фільму». Так, О. Дворниченко співвідносить 
музикознавчі категорії гармонії, поліфонії, ритму й темпу, інтона-
ції, форми і композиції з логікою побудови фільму в цілому, спів-
відношенням окремих кадрів в ньому і формування його художньої 
ідеї. В цілому мова йде про музичність кіномистецтва як такого, про 
співвіднесення понять чисто музичного порядку зі специфічними 
явищами кінематографа, такими як кадр, монтаж, ритм кадру, зміна 
планів, контрапункт планів й т.п. [136]. Відповідно, О. Дворниченко 
стоїть на позиціях музичного аналізу структурної та композиційної 
логіки фільму, а аналіз власне музичної складової його – тобто кіно-
музики – передбачає виявлення її логіко- конструктивних функцій, 
що забезпечують «музикальність» кінострічки.

З другої половини ХХ століття кіномистецтво стає об’єктом 
інтересу не тільки кінознавців, а й істориків, філософів, психоло-
гів, соціологів, літературознавців, а пізніше й музикознавців, що 
у значній мірі сприяло розвитку міждисциплінарного дискурсу, 
в якому, паралельно з удосконаленням методів спеціального тео-
ретичного знання, формувалися нові предметні напрямки нау-
кового освоєння кінематографу – історія кіно (Ж. Садуль), пси-
хологія кіно (А. Менегетті, К. Метц, М. Хренов), філософія кіно 
(Ж. Дельоз, О. Аронсон), семіотика кіно (Ю. Тинянов, Ю. Лотман), 
соціологія кіно (З. Кракауер, Я. Джарві, Е. Тюдор), яка сьогодні орі-
єнтована на глобальне охоплення загальних методів і приниципів 
кінокоммунікаціі як соціокультурної практики [201], а також чис-
ленні дослідження творчості та індивідуально- авторського стилю 
видатних майстрів- режисерів, що утворюють авторологічний 
напрямок сучасного кінознавства [146; 451]. У центрі цього дис-
курсу виявився феномен кіномови, що володіє своїми специфіч-



325

Розділ 5. Семантичні функції музики «нової простоти»  
в кіномистецтві

ними комунікативними властивостями в силу синтетичної природи 
кіномистецтва та розуміння музики, що звучить в кіно, як звукової 
реальності того історичного часу і того культурного простору, «про-
дуктом» якої воно є (тобто як твору мистецтва як соціально обумов-
леного факту, за І. Теном [484]).

Не можна стверджувати, що музична складова кіномови займає 
значне місце у зазначених напрямках пізнання кіномистецтва – 
вона стає предметом дослідницьких рефлексій не так часто, але це 
компенсується увагою до кіномузики сучасних музикознавців, які 
все частіше звертаються до неї в якості актуального явища сучас-
ного музичного мистецтва. Цьому сприяє, перш за все, автономіза-
ція композиторської практики, пов’язаної зі створенням музики для 
кіно, адже ця сфера творчості композиторів має сьогодні власних 
визнаних класиків, музика яких користується величезною популяр-
ністю, часто звучить в академічних концертних залах (показовим  
у цьому плані є досвід систематизації відомостей про компози-
торів, що створювали музику для фільмів, знятих на українських 
кіностудіях у довідковому виданні «Кіномузика в українському 
кінематографі» О. Литвинової, 2009). Серед пріоритетних напрямів 
музикознавчого освоєння музики у кіно можна визначити такі як 
формування музикознавчих концепцій кіномистецтва [225] та спе-
ціальних методів аналізу кіномузики як структурного компонента 
медіатексту [536]; вивчення історичних та теоретичних аспектів 
практичного технологічного досвіду типологічно- розгалуженої 
системи медіамузики, до складу якої входить й кіномузика  
[525; 261]; теоретичні розробки кіномузики як компоненти образ-
ної структури фільму [148; 223–226] та дослідження індивідуально- 
авторської стилістики сучасної кіномузики [470]. Треба зазначити, 
що процес діалогічної взаємодії музикознавства с пізнавальним 
досвідом теорії кіномистецтва розгортається с певними трудно-
щами, сучасні музикознавці, звертаючись до дослідження специ-
фіки музики в кіно, підкреслюють «…подвійність ситуації, коли, 
з одного боку, не володіючи достатніми знаннями в галузі музич-
ного мистецтва і внаслідок цього не розуміючи підчас важливої 
виразно- смислової ролі цієї невід’ємної частини цілого, кінознавці  
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залишають «за кадром» питання, пов’язані зі звуковою матерією. 
З іншого боку, не будучи фахівцями в галузі кіно, академічні музи-
кознавці не приділяють достатньої уваги музиці в медіажанрах, 
ігноруючи значимість розробки методики її аналізу» [536, с.  3–4]. 
Тому вказаний напрямок формування методологічних засад музи-
кознавчих підходів до кіномистецтва та кіномузики як спеціальної 
сфери музичного мистецтва є вкрай необхідною умовою розши-
рення пізнавальних можливостей музикознавства у просторі сучас-
ної гуманітаристики.

Сьогодні в мистецтвознавчому понятійному обігу все частіше 
звучить таке поняття як медіатекст, що в повній мірі відноситься  
й до мистецтва кіно. Під медіатекстом зазвичай розуміється різно-
вид художнього (синтетичного) тексту, складна полівидова і полі-
жанрова структура, організована через систему елементів – візуаль-
них і звукових (вербальні, музичні, шумові) – на основі їх ієрархічної 
співпідпорядкованості, комунікативної функціональності, смисло-
вий інтерпретації. Виділяють також три форми побутування музики 
в системі медіатексту: музика до медіатексту (наприклад, музика, 
написана до фільму, але ще не включена до його монтажного ряду); 
музика у медіатексті (така, що включена в аудіовізуальний синтез 
твору медіамистецтва); й музика з медіатексту (саундтрек, відокрем-
лений від багатошарової аудіовізуальної партитури і функціонуючий 
внаслідок цього автономно) (за Т. Шак [536, с. 13]). Остання із зазна-
чених форм, яку можна розглядати у якості автономного музичного 
матеріалу, як правило, представляє найбільш частий інтерес для 
музикантів. В сучасному мистецтвознавстві музично- звуковий ком-
понент фільму, який власне і є найбільш поширеною формою меді-
атексту, позначається декількома термінами – прикладна, функці-
ональна або оформлювальна музика, але більш звичним все ж таки  
є поняття кіномузики, яку зазвичай розуміють як невід’ємну частину 
художньої єдності фільму.

Найбільш оптимальним для музикознавчого освоєння кіно-
музики представляється методологічний підхід Т. Шак, яка  
у своєму дисертаційному дослідженні [536] піднімає питання про 
те, наскільки методи традиційного музикознавчого аналізу можуть 
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бути застосовані до музики у медіатексті, до якого відноситься кіно-
музику. Її авторська методика аналізу музики в медіатексті прин-
ципово відрізняється від загальноприйнятого: вона заснована на 
комплексному розгляді музичного ряду фільму в синтезі із візуаль-
ним й вербальним рядами. Відповідно, матеріалом аналізу стає ауді-
овізуальний, а не нотний варіант тексту (оскільки партитура, ство-
рена композитором, звукова доріжка, записана в студії звукозапису 
і музика, безпосередньо яка звучить у фільмі, істотно різняться між 
собою). Таким чином, в основі даної методики лежить саме слуховий 
аналіз музичної складової фільму, без звернення до нотного тексту.

З огляду на диференціацію поняття кіномузики, що присутня 
в концепції Т. Шак (музика в медіатексті та музика з медіатектсту 
(саундтрек) або музика до медіатексту (написана до фільму, але ще 
не включена в монтажний ряд)), тільки перший тип – музика в меді-
атексті – може стати предметом запропонованої нею аналітичного 
методу.

Цей метод повинен враховувати такі особливості медіатексту:
• аудіовізуальна форма відтворення;
• взаємодія (синтез) елементів (без поділу на звукові, вербальні 

і візуальні складові);
• визначальна роль контексту, оскільки кожен з рівнів тексту, 

володіючи своєю мовою і семантикою, перетинаючись і взаємоді-
ючи з іншими, може призводити до появи нових значень [536, с. 19].

Також дослідниця позначає три етапи аналізу кіномузики як різ-
новиду музики в медіатексті. Перший етап полягає у побудові верти-
кальної таблиці- партитури, що фіксує співвідношення вербально- 
сюжетного, візуального та звукового рядів тексту. Також сюди 
входить й вибудовування горизонтальних таблиць, у яких відобра-
жена структурна і композиційна логіка музичного матеріалу, а також 
кульмінації медіатексту. Другий етап заснований на ознайомленні 
та вивченні різноманітної літератури з аналізованого медіатексту, 
збору та аналізу інформації щодо жанрово- стильової специфіки 
фільму, його літературного першоджерела (якщо це екранізація)  
і авторів фільму (режисера, сценариста, композитора, акторів 
тощо). Третій же етап є найскладнішим і трудомістким, оскільки він  



328

«Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен 
в сучасному музичному мистецтві

спрямований на узагальнення різних рівнів взаємодії музичного, 
візуального та вербального рядів фільму. Це і жанрово- стильові 
рівні, і структурно- композиційні, і семантичні, а також функ-
ціональні. Таким чином, при слуховому аналізі кіномузики дола-
ється образно- змістовна автономність музики в кіно, вона роз-
глядається виключно як комплексне явище, що вбирає у себе різні  
смислові рівні.

Саме загальне, «обивательське», уявлення про кінемато-
граф дозволяє зробити висновок про те, що «музика є в кіно 
завжди», вона просто, за визначенням, існує в ньому як різно-
виді мистецтва, за рідкісними виключеннями (які, до речі, все 
частіше демонструють авторські режисерські концепції кіно-
мови – як, наприклад, у деяких фільмах Л. фон Трієра («Догвіль», 
«Розсікаючи хвилі»), К. Муратової («Чеховські мотиви» з музи-
кою В. Сильвестрова) чи К. Лопушанського «Роль» (2013), в якому 
музика практично відсутня, що не завадило отримати її автору, ком-
позитору А. Сігле, отримати нагороду за кращу музику до фільму). 
У зв’язку з цим неминуче виникає питання, пов’язане з можливос-
тями, рівнями і межами сприйняття пересічним глядачем музики  
в кіно, як само собою зрозумілого явища, що визначається комуні-
кативними властивостями даного виду мистецтва.

Пам’ятаючи про те, що кінематограф зародився й певний період 
своєї історії розвивався суто як «мистецтво для усіх», його музична 
складова, як і візуальні образи, апелює до колективної свідомо-
сті, здійснюючи у символічній формі «реабілітацію архетипічної 
реальності» (у термінології М. Хренова [514], що спонукає філосо-
фію кіномистецтва говорити про явище «комунікативного образу» 
як інструмент відтворення цієї реальності за допомогою часового 
матеріального з’єднання розрізнених знаків (за О. Аронсоном [31]). 
«У комунікативному образі домінують не індивідуальні розуміння  
і смисл, і не індивідуальні переживання, а численні афективні 
зв’язки, що утворюють простір колективного досвіду, з яким якраз 
і має справу кінематограф», – зазначає О. Аронсон [там само, с. 12]. 
Під афективними станами в даному випадку розуміються об’єктивні 
надіндивідуальні ціннісні смисли буття, які «розсіяні» у повсякден-
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ності (любов, смерть, страх, свобода, радість, віра і т. п.) і містять 
у собі нередукований момент спільності: «… коли кінематограф 
інтенсивно експлуатує певні кліше, то мимоволі дає можливість 
разом з цими актуалізованими видимими образами розпізнати їх 
виворіт – …те, що відсилає нас до забутої або сподіваної спільності, 
яка виявляє себе механічно, подібно до того, як вона виявляє себе  
в архаїчному ритуалі» [31, с. 15, 26]. Тому даний автор пропонує роз-
глядати кіномистецтво як складну систему комунікативних образів, 
які утворюють смисловий простір, що виходить за межі візуального 
ряду кінотексту і, власне, самої мови кіномистецтва. Абсолютно 
очевидно, що музиці, як складовій комунікативного образу, нале-
жить провідне значення в силу семантичної універсальності її мови, 
що відзначено Г. Тараєвою: «Люди змінюються, але втішаються  
і веселяться, сердяться і гніваються, засмучуються і сумують, раді-
ють і захоплюються. Музичними текстами, відобразили ці емоційні 
модуси, вони комунікують на величезних відстанях, величиною  
в десятки поколінь» [471].

Суттєве значення в цьому контексті відіграють основні функ-
ції кіномузики, що зумовлюють її специфічні художні можливо-
сті. У західній традиції теорії кіномистецтва уявлення про функції 
музики в кіно дещо відрізняються від тієї типології, що була вису-
нута З. Ліссою, спрямоване до такого принципу класифікації, що 
враховує весь спектр комунікативного потенціалу музичного ряду 
фільму як фактору художньої цілісності кінотексту. Традиційно 
англомовні дослідники кіномистецтва оперують наступними функ-
ціональними статусами звукової партитури фільму:

• Емоційна функція – відноситься до здатності музики переда-
вати емоційний план фільму, який або відчувається аудиторією, або 
просто когнітивно ідентифікований. Емоціональна сфера у кіно-
тексті охоплює широкий предметний спектр сюжету і драматургії 
фільму, емоції пов’язані з окремими героями або представляють 
відносини чи події, вони також можуть описувати загальні емоційні 
аспекти ситуації або передбачають майбутні наслідки сюжету;

• Інформаційна функція включає ситуації, коли музика вира-
жає або «пояснює» явища чи події, передаючи інформацію про  
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пізнавальний, а не про емоційний рівень. Музика може, наприклад, 
викликати уяву про певну культурну обстановку чи історичний час, 
прояснити неоднозначні ситуації щодо часу чи місця подій, вказати 
на соціальний статус або просто зобразити персонажа чи явище;

• Описова функція пов’язана з інформаційною функцією в деяких 
аспектах, але відрізняється вона тим, що музика в даному випадку 
спрямована на вираження фізично- матеріальної конкретики візу-
ального ряду: зазвичай йдеться про опис явищ та предметів фізич-
ного світу чи зовнішнього вигляду або рухів персонажу;

• Керівна функція включає таку музично- виразові засоби, що 
звернені безпосередньо до аудиторії та прагнуть «спрямувати» її 
погляд, думку та розум. Це може включати орієнтовну або імпера-
тивну функції (остання функція помітна в комп’ютерних іграх або 
рекламі, де основна мета –залучити аудиторію до виконання кон-
кретних дій);

• Темпоральна функція – визначає часовий вимір музики та, від-
повідно, її здатність забезпечувати безперервність (моментальну, 
пролонговану або загальну), а також зумовлює структурну функцію 
музики в кінотексті;

• Риторична функція означає, що музика іноді «крокує вперед», 
щоб коментувати події чи ситуації. Часто це досягається за допо-
могою логічно- смислової розбіжності музики із зображенням або 
посилання на відомий музичний матеріал (прийом цитування) 
[620–622; 593].

Вказані функції частково дублюють ті, що були визначені З. Ліссою, 
але головним є те, що провідним принципом комунікативної дії 
музики в кіномистецтві є їх комплексна єдність, вони зазвичай пра-
цюють одночасно, визначаючи різнорівневу семантичну систему 
музичного компоненту фільму, що дозволило Ю. Ніколаєвській кон-
статувати тенденцію розширення спектру комунікативних стратегій 
та функцій музики в кіномистецтві [350, с. 465]. Так, вона визначає 
інтелектуальну функцію музики, що базується на ідеї «внутрішнього 
монологу» режисера, інтертекстуальну або транскультурну, конто-
нативну та імплозійну, які свідчать про нові виміри музичної кому-
нікації в кіномистецтві [там само, с. 465–466].
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Деякі кінознавці пропонують вивчати кіномузику з позицій її 
метафункцій, що ставить вказані функції музичного компоненту 
кінотексту у більш ширшу комунікативну площину [622]. Уявлення 
про метафункції музики в кінотексті базується на засадничому 
принципі теорії системно- функціональної лінгвістики розуміння 
мови як соціально- семіотичної системи, що породжена соціаль-
ною активністю людини. Відповідно, кожен знак мови: 1) говорить 
нам щось про світ; 2)  позиціонує нас стосовно когось або чогось; 
3) створює структурований текст [590]. Ці три позиції поширюють 
свої властивості й на музику як знакову систему, що функціонує  
у кінотексті, відповідно визначаючи ідеаційні (ideational function), 
міжособистісні (interpersonal function) та текстові (textual function) 
її метафункції, які необхідно розглядати як «загальні вимоги будь-
якої комунікативної системи людини» [584; 622, с. 196].

Змістовно- смисловий комплекс кожної із зазначених метафунк-
цій визначає семантичні градації музичного вираження, які «регу-
люють» діалогічну взаємодію видимого (візуального ряду) й чут-
ного (аудіоряду). Так, ідеаційна функція включає в себе емпіричну  
і логічну функції. Перша зводиться до вираження мовою різних 
переживань в реальному світі (в тому числі й переживань внутріш-
нього світу). Іншими словами, вона відображає об’єктивні та суб’єк-
тивні явища, а також час і місце, пов’язані з ними. Остання функція 
зводиться до вираження логічного зв’язку між двома або більше 
смисловими одиницями у процесі спілкування. Міжособистісна 
функція полягає у передачі власного досвіду та вираженні внутріш-
ньої діяльності мовця (тобто ідеаційної функції), а також у вира-
женні ідентичності мовця, його статусу, відношення, мотивації, 
суджень і оцінки речей або подій. Ця функція дозволяє тому, хто 
говорить, не тільки брати участь у певному комунікативному кон-
тексті, висловлювати своє ставлення і робити висновки, але і мати 
намір впливати на відносини, почуття і поведінку інших учасників 
комунікації. Текстова функція відповідає за встановлення органіч-
ного зв’язку між контекстом і текстом, оскільки мова набуває зміс-
товного смислу в переході від своїх нижніх рівнів (фонеми) до вер-
шини (текст) через мовну комунікацію за допомогою породження 
різних асоціацій і значень.
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Теоретичні положення лінгвістики (поряд із психолінгвістикою) 
стали в подальшому методологічною основою для вивчення фено-
менів музичної мови в музикознавстві [56; 19], що не виключило 
музикознавчого розуміння поняття музичної мови як метафори, що 
«відводить» від суті даного виду мистецтва. Так, Г. Орлов запере-
чує можливість уподібнення музики семіотичній системі і наявність  
у неї комунікативної функції [380], а сприйняття музики пояснює як 
«містичний акт, що здійснюється за допомогою символічної сили 
музики» [там само, с. 370], в основі якого лежить не передача інфор-
мації від адресанта до адресата, а принцип партиципації (сопри-
частя). Функція музики, на думку Г. Орлова, зводиться до того, що 
вона «відкриває слухачеві доступ до його істинної реальності, від-
новлює її єдність з реальністю його світу» [там само, с. 371].

Більшість музикознавців, які торкаються проблем музичної 
мови, не тільки розглядають музику як подібну мові семіотичну 
систему, а й сприймають одиниці цієї мови як подібні словам, як 
«музичні лексеми» (термін М. Арановського [19], що застосовує 
також і В. Холопова [509]). «Музичні лексеми» розуміються у якості 
знаків, тобто єдність того, що, й означуваного. Однак основною від-
мінністю музичної мови від вербальної є її континуальність й багато-
мірність, вона членороздільна, але не дискретна, і цим пояснюється 
неможливість складання «словника музичних лексем» («інтона-
ційний словник музики є недискретним, між інтонаціями немає 
меж, все повно взаємопереходів і змішень» [314, с. 84]). При цьому 
визнається, що значення музичних лексем виключно контексту-
альне, воно народжується безпосередньо у музично- мовному про-
цесі («інтонація подібна … не слову, а пропозиції: вона завжди нова, 
унікальна, завжди має неповторний звуковий склад, несе особливий 
смисл, укладає у собі конкретний внутрішній психологічний стан, 
повниться самобутніми енергіями душі і духу» [там само, с. 71]). Як 
бачимо, саме таке розуміння музичної мови визначило авторські 
концепції творчості багатьох композиторів «нової простоти», ком-
позиційна техніка яких вибудовувалася в опорі на жанрово- стильові 
лексеми та їх контекстуальну семантику в якості елементів мовного 
словника музики. І саме цим й визначалися комунікативні інтенції 
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їх концепції музичної творчості, що, у кінцевому рахунку, зумовлені 
«надфункціональністю» комунікативної функції музичного мисте-
цтва (за  В. Холоповою [505]), тобто його «метафункціональною» 
природою.

У процесі еволюції мистецтва кіно його музична складова набу-
вала все більш складних значень і функцій, що відповідають тенден-
ціям інтелектуалізації режисерських рішень, або ж соціо- культурним 
запитам (відображеним у розмаїтті індивідуальних режисерських 
стилів авторського кінематографу другої половини ХХ століття  
й сучасності). Це обумовлює розуміння кіномузики як особливого 
механізму утворення художнього смислу, як важливого фактору 
режисерської поетики, водночас спрямовує до виявлення семантич-
них властивостей музичної мови та її комунікативних можливостей. 
Цей аспект є найбільш звичним для музикознавчого дослідження 
кіномузики, але поки що в цьому напрямку розвивається незна-
чна доля сучасних музикознавчих рефлексій щодо музики в кіно.  
З методологічної точки зору цей підхід найбільш зручний, оскільки 
він не виходить за межі художньої концепції конкретного кінотек-
сту і спирається на апробовані методи музичного аналізу.

Так чи інакше, музика, що звучить в кіно, в будь-якому варі-
анті свого існування, є невід’ємною частиною художньої цілісності 
синтетичної аудіовізуальної форми, яку часто називають «ілюзією 
реальності». Однак, на думку видатного теоретика кіно А. Базена, 
справа не в реальності як предметній основі кінотексту, але у якійсь 
захопленості (захваченности рос.) реальністю, орієнтованості на неї 
[38, с. 42], як на те, що пов’язує нас з повсякденністю. І тоді реаль-
ність може розумітися як певні «текстури» повсякденного життя, 
що не прочитуються до тих пір, поки ми не відносимся до фільму 
як до тексту, що існує у статусі певної мовної системи. Остання, на 
думку Ю. Лотмана, володіє потужним пізнавальним потенціалом: 
«Тільки зрозумівши мову кіно, ми переконаємося, що воно являє 
собою не бездумну копію життя, а активне відтворення, в якому 
подібності та відмінності складаються в єдиний, напружений – 
часом драматичний – процес пізнання життя» [287, с. 6].
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Ця думка підтверджується величезним потенціалом кінемато-
графу щодо відтворення у художній формі завжди актуальних для 
людини питань й тем – Добра і Зла, Життя і Смерті, Бога і Людини, 
Любові, людини й світу. Подібно літературі, музиці й образотвор-
чому мистецтву, з не меншою переконливістю, кіно намагається за 
допомогою аудіовізуальних образів осмислювати фундаментальні 
цінності людського життя, вирішувати актуальні для кожного істо-
ричного періоду соціальні проблеми, задавати «головні» питання 
і відповідати на них. Кінематограф другої половини ХХ століття 
й сьогодення висунув цілу низку режисерів, творчість яких під-
тверджує це положення – А. Тарковський, О. Сокуров, Г. Данелія, 
Е. Рязанов, М. Михалков, П. Лунгін, А. Звягінцев, Ф. Фелліні, 
Л. Вісконті, І. Бергман, П. Пазоліні, Б. Бертолуччі, Д. Фінчер,  
П. Грінуей М. Форман, Р. Земекіс, С. Кубрик, С. Спілберг, М. Скорсезе, 
О. Іньярітту, Кім Кі Дук, Вонг Карвай, Л. фон Трієр, С. Мендес,  
П. Альмадовар, Д. Аранофскі, К. Нолан, А. Фольман, П. Соррентіно 
і багато інших. У кожному з цих варіантів авторського (режисер-
ського) кіно представлений той комунікативний потенціал кінема-
тографу, що здатний відтворювати у художньо- образній цілісності 
кінотексту найголовніші теми й проблеми життя людини, суспіль-
ства, нації, культури і впливати на свідомість глядача. Не випадково 
питання перетворюючої сили мистецтва кіно все частіше привер-
тає увагу соціологів, психологів та соціологів, які стверджують, що  
«… кіно – це не дзеркало, що ставлять перед дійсністю, це – молот, 
яким її перетворюють» [201, с. 7].

Саме музична складова фільмів у більшості випадків підсилює 
філософсько- етичний пафос режисерських рефлексій і значно 
«полегшує» (за  рахунок емоційного впливу на глядача) розуміння 
авторського задуму. Здатність музики фільму посилювати і, в дея-
кому розумінні, «спрощувати» вплив на глядача полягає в кому-
нікативних можливостях її мови, які дуже часто є носієм архе-
типових емоційних модусів, зрозумілих кожному, незалежно від 
національно- культурної ідентифікації, або, навпаки, суто «свого» 
культурного коду – також зрозумілого більшості його репрезентан-
тів. Так, наприклад, радянський кінематограф дуже успішно оперу-
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вав масовою піснею, за допомогою якої формував у глядача барви-
стий і оптимістичний образ «світлого майбутнього» та затушовував 
не завжди привабливу й оптимістичну життєву реальність. У той 
же самий час, пісні воєнних років у кінематографі 1940–50-х років, 
будучи зрозумілими і близькими буквально кожній радянській 
людині, у найвищому сенсі виховували і зрощували у суспільстві 
почуття патріотизму та національної гідності.

Найбільш відомі зразки сучасної кіномузики є вельми показо-
вими щодо «афективних станів» як складових комунікативного 
образу (за О Аронсоном). Так, знаменита тема Дж. Вільямса в куль-
товому фільмі С Спілберга «Список Шиндлєра» звернена до музич-
ної пам’яті масового глядача, оскільки персоніфікує собою загаль-
ноєвропейські уявлення про музичне вираження піднесеного суму 
і краси (витоки якого знаходимо у величезному масиві музичної 
класики), – воно безвідмовно впливає на емоційно- чуттєвий світ 
європейської людини. У даному ж випадку мова йде про музич-
ний еквівалент духовного стану європейського світу і єврейського 
народу, які пережили катастрофу фашизму. І недарма музика з цієї 
кінострічки дуже довгий час живе своїм самостійним життям, неза-
лежним від фільму у статусі музичної класики, що виконується 
видатними академічними музикантами сучасності.

І тут виникає ще одне питання, пов’язане із сучасним сприйнят-
тям основної кількості музики, що звучить у кіно: вона сьогодні все 
частіше асоціюється у широкої аудиторії саме з класичною музи-
кою – тією музикою, що колись звучала в концертних залах, яка воло-
діла колосальним впливом на почуття і емоції людини і була здатна 
розвивати естетичний смак. Цей вплив був можливим тільки тому, 
що музика володіла найголовнішою якістю своєї мови – виразною, 
простою і ясною мелодією, яка неминуче «схоплювалася» слухом та 
емоцією людини, була втрачена у процесі еволюції композиторської 
творчості та знайшла своє друге народження у кіномузиці комер-
ційного кінематографу. Відомий британський актор і письмен-
ник С. Фрай з цього приводу висловлює наступну думку: «… сучасна 
аудиторія того, що ми звично називаємо класичною музикою, мала, 
елітарна і складається з знавців і цінителів – самих композиторів, 
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їх палких шанувальників, університетських учених… Я говорю про 
людей, які слухають те, що теоретики назвали б «новою» класич-
ною музикою. Тобто про тих, кого можна зустріти на прем’єрі твору 
Луїджі Ноно, тих, хто купує CD із записом нової редакції «Pli selon 
pli» П’єра Булеза. Тобто речі, які «серйозні» слухачі офіційно присво-
їли звання «створеної нині класичної музики»… Виглядає все так, 
ніби класична музика геть забула, що колись вона теж була музикою 
популярною… Композитори ж авангардної хвилі роблять наступне: 
вони говорять мовою, яка не стільки жахає публіку, скільки залишає 
її в невіданні тієї обставини, що перед нею – музика… З певністю 
можна сказати одне: рушивши в обраному нею напрямку, сучасна 
класична музика… дозволила чималому числу композиторів, які 
працюють в особливому, паралельному світі, обійти її: тишком 
підкрастися і пред’явити права на звання «великих композиторів 
нашого часу». Більше того, і ще важливіше, тишком підкрастися 
і пред’явити права на публіку теж. Ну і хто ж вони – ці чоловіки  
і жінки в масках? Кіношні композитори» [492, с.  63]. Така точка 
зору к певному сенсі пояснює той факт, що музика з таких несхо-
жих один на одного фільмів як, наприклад, «Список Шиндлера», 
«Титанік», «Одного разу в Америці», «Непристойна пропозиція», 
«Англійський пацієнт», «Професіонал», «Сімнадцять миттєвостей 
весни», «Свій серед чужих, чужий серед своїх», музика до філь-
мів Е. Рязанова і Ф. Фелліні легко впізнавана «масовим» слухом 
пересічного глядача. І хоча ця музика для музикантів- професіоналів 
є безумовно вторинною, похідною від академічної традиції музич-
ного мистецтва і може вважатися досить примітивною – у масовому 
сприйнятті вона однозначно «утримує» типові ознаки тієї музики, 
яку прийнято називати класичною.

При більш спеціалізованому науковому підході музика в кіно 
виявляється абсолютно окремою і специфічною областю про-
фесійної діяльності композитора, що суттєво відрізняється від 
принципів і нормативів традиційної академічної композиторської 
практики. І в першу чергу ці відмінності відносяться до розуміння 
статусу і функцій самої музики, яка в умовах сучасної кіноінду-
стрії є перш за все продуктом, який повинен відповідати вимогам 
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масової культури (якщо мати на увазі комерційний кінематограф). 
Зрозуміло, що головною відмінністю кіномузики від музики «зви-
чайної» є її прикладна функція, яка прямо випливає з синтетичної 
природи фільму. Його музичний компонент – лише один з еле-
ментів художньо- смислової цілісності, і цей елемент не може бути 
результатом творчої волі тільки композитора, оскільки він підпо-
рядкований задуму режисера і, в кінцевому результаті, є лише одним 
з інструментів втілення цього задуму. Тому якщо в залі кінотеатру 
сидять і слухають музику – «це катастрофа» (на  думку відомого 
сучасного російського режисера В. Тодоровського [536, с. 12]). Факт 
того, що у процесі створення фільму музика пишеться композито-
ром фактично за режисерським запитом – іноді дуже конкретним 
(потрібно озвучити конкретну сцену- ситуація або настрій, надати 
певну характеристику і т.п.), а іноді вельми абстрактним (потрібно 
щось у дусі епохи і часу, чи стилю, чи щоб виразити таку-то ідею), – 
обумовлює функціональну природу музики в кіно. Саме тому ство-
рення кіномузики іноді йде по шляху «стандартизації» та шаблонів: 
на більшості великих кіностудій завжди є каталоги «музик» для пев-
них сюжетних ситуацій і різноманітності емоцій («музика зустрічі», 
«музика прощання», «музика радості» і т.д., тобто мова йде про 
ті самі «аффективні стани» як складові кінообразу). А в сучасній 
кіноіндустрії процес створення музики до фільму взагалі втратив 
свою індивідуально- творчу природу, поступившись місцем колек-
тивному виробництву музичного продукту, що відповідає музично- 
естетичним запитам масового глядача (так, в Голлівуді, як відомо, 
існує цілий цех по виробництву музики до фільму, в якому зайняті 
кілька сотень людей).

Тим не менш, історія кінематографа дає нам чимало прикладів 
того, коли фігура композитора має дуже важливе значення в про-
цесі створення фільму і навіть завой овує статус класика сучасної 
музики. Саундтреки цих композиторів живуть зовсім самостій-
ним і незалежним життям і звучать в академічних концертних 
залах, що значно сприяє процесу закріплення кіномузики в статусі 
«класичної» і «серйозної». Серед таких композиторів можна наз-
вати Н. Ротта, Е. Марріконе, Дж. Баррі, Дж. Вільямс, Т. Ньюман,  
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Х. Ціммер, Г. Шор, М. Рихтер. До цього списку можна додати ще не 
один десяток імен – і усі вони будуть означати тільки одне: компо-
зитори, що створюють музику для кіно, є сьогодні найважливішою 
ланкою музичної практики, вони складають автономний професій-
ний цех, затребуваний сучасною популярною культурою у вигляді 
кінематографу.

В цьому ж ракурсі треба розглядати і кіномузичний про-
стір «нової простоти», що складається з досить великої кілько-
сті музичного матеріалу, що був створений композиторами для 
фільмів або був використаний у кінематографі: неоканонічна ідея 
музики «нової простоти» природнім чином апелює до музич-
ної пам’яті глядача, закріплюючи у ній той музично- семантичний 
код, що ідентифікує просторово- часовий континуум європейської 
музичної традиції, тим самим здійснюючи мнемонічну функцію 
музичного мистецтва. Серед композиторів, які мають досвід ство-
рення кіномузики назвемо В. Мартинова, який є автором музики 
до кінострічок «Холодне літо п’ятдесят третього», «Російський 
бунт», «Микола Вавилов» П Прошкіна, «Острів» П. Лунгіна, 
«Розкол» Н. Досталя та ін., а також до багатьох анімаційних філь-
мів; В. Сильвестрова, який співпрацював з К. Муратовою – їм напи-
сана музика до фільмів «Пізнаючи білий світ», «Чеховські мотиви», 
«Настроювач», «Два в одному», «Вічне повернення», а також до 
фільму «Граки» К. Єршова та ін. Досвід створення музики для кіно 
є і у творчості А. Пярта – він є автором музики до фільмів таких 
режисерів як Т. Тиквер («Рай»), А. Звягінцева («Вигнання»), Гаса 
ван Сента («Джеррі»), М. Пестрака («Дізнання пілота Пірса»); ще 
один представник «сакрального мінімалізму» – Дж. Тавенер – 
написав музику до фільмів А. Куарона «Дитя людське», В. Херцога 
«Паломництво», К. Рейгадаса «Битва на небесах». Музика О. Кнайфеля 
звучить у фільмах «Протистояння» С. Арановича, «Гра у бра-
слетах» Н. Хубова, «Італієць» А. Кравчука та ін. Американський 
композитор Д. Ленг також відомий як кінокомпозитор, він є 
автором музики до таких фільмів як «Дике життя» Пола Дана 
та серіалу «Ім’я мені Ніч» С. Шерідана, а також до кінострічок 
італійського режисера П. Соррентіно «Молодість» та «Велика 
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краса» (для першого композитором була спеціально написана 
музика, у другому режисер використав твори, що були напи-
сані Д. Ленгом раніше). П. Соррентіно також у своїх фільмах 
звертався до творчості композиторів- репрезентантів «нової про-
стоти» у пошуках такої музики для власних фільмів, що відпові-
дала б його авторській концепції кіномистецтва (він використовує 
музику А. Пярта, З. Прайснера, В. Мартинова, Дж. Тавенера).

Як бачимо, використовуємо поняття простору кіномузики не 
випадково, оскільки названі приклади творчої реалізації класиків 
«нової простоти» як кінокомпозиторів виявляють досить ємний 
музичний матеріал, який пов’язаний зі специфічним типом ком-
позиторської діяльності, що відрізняється від традиційного прин-
ципу створення музичної композиції. Б. Філановський пояснює цю 
відмінність наступним чином: «Різниця між звичайною музикою  
і прикладною в тому, що прикладна несе меншу кількість інформації 
в одиницю часу… Наш перцептивний канал, обчислювальна потуж-
ність нашого мозку розподілені між зором (90 відсотків) і слухом  
(10 відсотків), і в ці 10 відсотків має вміститися то послання, яке 
кіномузика несе. В цьому її структурна відмінність від музики, яку 
ви слухаєте цілеспрямовано, – їй-то ви приділяєте всі 100 відсотків 
уваги, вона на це розрахована [339]. О. Кнайфель у більш короткій 
формі висловив ту саму думку: «цікаве завдання для композитора – 
тобі дають мало часу, і треба вкласти все це в нього» [339]. І хоча 
досить часто можна зустріти думку і самих композиторів, і музи-
кознавців про те, написання кіномузики для радянських компози-
торів було мотивовано матеріальним інтересом і розцінювалося  
в основному як засіб заробітку, її численні приклади вказують на 
відсутність принципової різниці між художньою якістю «серйоз-
ним» та «прикладним» авторським стилем композитора, а іноді 
останній виявляє яскраву оригінальність у порівнянні з першим. 
Як зазначає А. Пярт, музика для кіно для радянських композито-
рів була тим простором самовираження, в якому були відсутні цен-
зурні обмеження, це була територія свободи: «креативна атмосфера,  
що розкріпачувала» [21, с. 44].
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У контексті нашого дослідження основним предметом інтересу 
є музично- семантичний комплекс того матеріалу, що використову-
ється як звуковий компонент кіномови, зумовлений режисерською 
концепцією фільму. Чим обумовлений режисерський вибір музич-
ного ряду, що відповідає естетиці «нової простоти», які функції 
виконує цей матеріал і яка його роль у структурі комунікативного 
образу як центральної смислової одиниці кіномистецтва? Спроба 
відповіді на це питання зроблена в коротких аналітичних описах 
музики М. Наймана, А. Сігле, Д. Ленга, В. Мартинова, Дж. Тавенера 
і А. Пярта як структурно- семантичного компоненту філь-
мів П. Грінуея, О. Сокурова і П. Соррентіно, представлених в наступ-
них підрозділах даного дослідження.

5.2. Семантика фактурного образу музики  
в реалізації комунікативних функцій кіномузики  
(Пітер Грінуей – Майкл Найман – Дж. Кемпіон)

Творча постать британського режисера Пітера Грінуея репрезен-
тує магістральну тенденцію інтелектуалізації кінематографу у дру-
гій половині ХХ століття, що визначила головну смислову інтенцію 
творчості режисерів різних європейських країн як творців «нового», 
авторського кіно, що виступило альтернативою американському 
комерційному кінематографу і відкрило нову сторінку в історії кіно-
мистецтва. «Складні» фільми П. Грінуея є такими у самому прямому 
сенсі, бо їх стилістика принципово відмінна від образно- змістовних 
і композиційних кліше голлівудської кінопродукції і вимагає досить 
підготовленого глядача – не дарма досить довгий час його фільми  
в каталогах відеопродукції потрапляли до рубрики «інше кіно», вка-
зуючи на їх невідповідність уявленням звичайного глядача про те 
що таке кіно і яким воно повинно бути). Багаторічний творчий тан-
дем з британським композитором М. Найманом сприяв кристаліза-
ції авторського стилю П. Грінуея, а досвід спілкування композитора 
з режисером, за його власним визнанням, значно впливав на його 
музичне мислення.
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М. Найман є одним з найяскравіших сучасних представників 
мінімалізму й одночасно автором доволі різнопланової у стильо-
вому відношенні симфонічної та вокальної музики, яка часто вихо-
дить за межі класичної репетитивності та відрізняється ретроспек-
тивним характером, що дозволяє розглядати її в одній стильовій 
площині з «новою простотою», але не ототожнювати ім’я компози-
тора з нею. До того ж він є видатним музичним теоретиком, дослід-
ницькі інтереси якого були зосереджені на композиторській прак-
тиці другої половини ХХ століття і знайшли свою реалізацію у його 
праці «Експериментальна музика від Кейджа й далі» (1974). Однак 
відомий М. Найман, перш за все, як композитор, який писав музику 
для кіно, його ім’я завжди асоціюється з не менш знаменитою фігу-
рою П. Грінуея – визнаного Метра арт-хаусного кіно, інтелектуала  
і блискучого стилізатора.

Серед кращих і найбільш відомих робіт М. Наймана у співп-
раці з П. Грінуеєм – музика до фільмів «Кухар, злодій, його дру-
жина і її коханець», «Книги Просперо», «Відлік потопельників», 
«Контракт рисувальника» (усього М. Найманом і П. Грінуеєм 
створено близько 40 фільмів, в тому числі й документальних). 
Приклади інших робіт М. Наймана- кінокомпозитора – саундтрекі 
до фільмів Е. Нікола «Гаттака» та «Піаніно» Дж. Кемпіон (зазна-
чимо, що саундрек до фільму «Піаніно» став найпопулярнішим 
компакт- диском із сучасною британською музикою за всю історію 
звукозапису, притому у категорії класичної- академічної музики). 
Ще одним оригінальним досвідом композитора стало створення  
у 1995 році нового музичного оформлення до знаменитого німого 
фільму «Людина з кіноапаратом» (1929) легендарного режи-
сера Д. Вертова, який є кумиром М. Наймана (відомі також саунд-
треки, написані композитором до його фільмів «Одинадцятий» 
і «Шоста частина світу»); продовженням цих дослідів стало ство-
рення композитором власного авторського варіанту музики до 
фільму С. Ейзенштейна «Броненосець «Потьомкін»». Сьогодні 
навряд чи буде перебільшенням сказати, що музика М. Наймана, 
що була створена для фільмів П. Грінуея являє собою кращі 
зразки кіномузики останньої третини ХХ-початку ХХ століття,  
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які являють собою не просто музичний фон для розвитку подій на 
екрані, а невід’ємну частину кінотексту фільмів – завжди складного 
у своїй смисловій щільності у П. Грінуея чи більш простого у своїй 
традиційності у Дж. Кемпіон чи Е. Нікола.

Це обумовлено специфічним розумінням функцій музичного 
ряду у композиційно- смисловій цілісності фільму, що у значній 
мірі відрізняється від принципів структурної організації кінотек-
сту у традиційному кінематографі і було властиво європейському 
кіно «нової хвилі» середини минулого століття. Практично з самого 
початку свого існування кіномузика була покликана виражати певні 
емоційні стани засобами мелодійних, гармонійних і ритмічних 
кліше. Маючи у своїй основі міцно усталений словник музично- 
семантичних формул, за якими були закріплені певні змістовно 
смислові значення (архетипові «афективні стани» за О. Аронсоном 
[31]), така музика може або підкріплювати драматургію сцени, або, 
відповідно до наміру режисера, вступати з нею у протиріччя; також 
вона може позначати присутність у кадрі або за кадром ключових 
сюжетних об’єктів. У значенні формоутворюючого чинника кіно-
музика може відзначати межі одних сцен і забезпечувати плавний 
перехід між іншими; вона може також встановлювати між сценами 
психологічні та драматургічні зв’язку, які при цьому не завжди бува-
ють відображені на візуальному, вербальному та пластичному рівні 
кінотексту. Зазвичай музика у фільмі лише зрідка виходить на пер-
ший план, передбачається, що її має бути добре чутно, коли головні 
персонажі виступають у своїх передбачуваних амплуа, або ж коли 
вводяться або повторюються певні сюжетні лініі.

Переосмислення комунікативних функцій музики у авторському 
кінематографі призвело до того, що вони більшою мірою виявля-
ються спрямованими не стільки на емоційно- смислову синхроні-
зацію з фабульним розвитком дії, скільки на моделювання певних 
музично- семантичних образів у проекції на режисерську тему-ідею. 
Саме тому взаємодія візуального та музичного рівнів кінотексту 
у кінострічках П. Грінуея ніколи не зводиться до двох основних 
функцій кіномузики – ілюстративності й контрасту, замість них 
домінуюче значення набувають міжособистісна і текстова мета-
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функціі музики, що забезпечують повноцінну реалізацію автор-
ського задуму. Характерною особливістю більшості музичних 
композицій М. Наймана, написаних для фільмів П. Грінуея, є від-
сутність назви, яка вказує на будь-якого героя, як зазвичай буває  
у кіномузиці: як Грінуей зводить у принцип створення сконструйо-
ваних, умоглядних персонажів, які сприймаються скоріше як згусток 
авторських ідей і конкретних тем, так і Найман тематизує в назвах 
ключові мотиви або деталі, не руйнуючи архітектоніку фільму (шля-
хом виділення із загального ряду того чи іншого героя), а навпаки, 
зміцнюючи її.

Стилю фільмів П. Грінуея притаманна певна візуальна вишука-
ність, особлива фактура простору, яка досягається ретельним опра-
цюванням кожного кадру. Він часто перетворює фільми у потоки 
живописних картин, що зачаровують, і часто за подібною естетикою 
сюжет і загальна проблематика «розпорошуються» у часі-просторі 
фільму. Однак проблематика фільмів П. Грінуея завжди глибока  
і зачіпає концептуальні питання буття: частими темами його твор-
чості є проблеми співвідношення живого і неживого, хаосу і порядку, 
прекрасного і огидного. Сюжети фільмів відрізняються умовністю, 
гротеском, нарочитим переускладненням. Але при ретельному роз-
гляді у всіх них виявляється велика продуманість.

Для творчого методу британського режисера характерно змі-
шання різних стилів мистецтв (театру, хореографії, живопису, 
музики, різних жанрів кіно). Найочевидніше в його авторському 
розумінні фактури фільму – це симбіоз живопису (законів перспек-
тиви, симетрії, контрасту і т.п.), кінематографу і музики. Виток цього 
методу – в особистому захопленні режисера живописом (відомо, 
що він навіть отримав спеціальну освіту в цій галузі). При цьому, 
в рамках образотворчого мистецтва П. Грінуеяю було тісно: відпо-
відаючи на питання про причини, що спонукали його перейти від 
живопису до кіно, режисер відповів, що «… проста відповідь на це 
питання – бо великі картини не мають саундтреків, не використову-
ють музику … Я не відчуваю себе у повній мірі режисером, – зізна-
ється П. Грінуей, – швидше «гібридом», що мене дійсно цікавить, так 
це живопис і література … мені цікаво передавати ідеї картинками, 
візуальними засобами» [123, с. 15].
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Британський режисер відомий своїми декларативними заявами, 
в яких він висловлює власне розуміння кіноестетики, яку часто 
визначають як постмодерну. Так, він вважає, що кіно не є розповід-
ним мистецтвом, оповідний принцип як певна модель організації 
інформації не може, на думку П. Грінуея, відповідати сучасній свідо-
мості, художній в тому числі: «Ми більше не думаємо лінеарно, ми 
думаємо всебічно, на всі боки» [там само]. Він як жоден інший режи-
сер відчув специфічний характер синтетичної мови кінематографу 
і став послідовно розробляти кінематографічні техніки роботи  
з інформацією. Творча установка П. Грінуея полягає у принципо-
вому відході від сюжетно- оповідної форми викладу («романної») 
до комплексно- збиральної концентрованої («енциклопедичної»): 
«Виразні засоби тепер швидше повинні моделювати спосіб подачі 
матеріалу як у газеті, або в енциклопедії…» [там само, с. 15]. Йдеться 
про таку організацію інформації, у якій елементи шикуються не 
послідовно, а як би в одночасності, складаючи «незавершену» без-
ліч фактурних елементів візуального та звукового простору фільму.

У зв’язку з цим, одним з улюблених прийомів формування часо-
простору у фільмах П. Грінуея є повторення одних і тих же візу-
альних і вербальних компонентів (яскравий приклад цього при-
йому – «Книга подушки», в якому централізуючу структурну роль 
відіграє вмонтований у хід розвитку сюжету візуальний фрагмент 
з дитинства героїні, а також текстове повторення початкового 
фрагменту фільму). У цьому сенсі репетитивна музика М. Наймана 
ідеально відповідає композиційній логиці британського режисера, 
що дозволяє В. Холоповій відзначити зв’язок, музичного мислення 
композитора з технологічною ідеєю фільмів П. Грінуея [511, с. 33]. 
І це не випадково, бо репетитивна техніка стала логічним наслід-
ком усвідомлення мінімалізмом самоцінності звуку і найпростіших 
звукових структур, «…знайдений Звук (патерн) спонукає до багато-
разового (нескінченного) повторення, повернення до самого себе, 
свого роду перебуванню у «статичному часі». І саме це ріднить репе-
титивний мінімалізм з кінематографом, який є, за словами Андрія 
Тарковського – «відображений час» [329].
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Актуальність музичного мінімалізму для багатьох сучасних 
режисерів пов’язана з одного боку, з розумінням його філософсько- 
естетичної сутності, з іншого – з відповідністю його композицій-
ної семантики смисловому контексту аудіовізуальної цілісності: 
репетитивний принцип повторності і відкрита форма композиції 
«без початку і кінця» дає можливість ввести глядача у стан суб’єк-
тивного сприйняття часу («тут і зараз»). «Фонове» звучання «одна-
кової» музики абстрагує глядача від візуального ряду, «піднімає» 
його над конкретністю того, що відбувається в кадрі, дистанціює 
від неї. Одночасно воно виконує міжособистісну комунікативну 
функцію, забезпечуючи режисерові можливість демонстрації  
«… позиції позаоціночного «надспостерігача» і передачі цього «поза-
часового» стану глядачеві у чуттєвому переживанні» [329] (як це від-
бувається у фільмах з музикою Ф. Гласса «Койаніскаці» і «Повакаці» 
(реж. Г. Реджіо, 1983) і «Години» (реж. С. Долдрі, 2002)). В цілому ж, 
сьогодні відзначається особливе значення мінімалістичної музики 
для кінематографу в силу його філософсько- естетичної та етичної 
«відкритості» для слухача і мовної простоти, які «… в умовах сучас-
ного глобалізованого художнього простору роблять його засто-
сування в кінематографі одним з найактуальніших і затребуваних 
способів використання звуку в аудіовізуальному вирішенні фільму  
(як в авторському кіно, так і в мейнстримі)» [там само].

Прагнення композиторів відтворити в музиці режисер-
ську тему-ідею зумовила актуальність мінімалізму і неороман-
тизму – у просторі «стильового стику» яких доцільно розглядати 
творчість М. Наймана – для авторського кінематографу останньої 
третини ХХ століття, ці напрямки музичного мистецтва мали силь-
ний вплив на його музичний вигляд. Характерною особливістю 
у цій діалогічній взаємодії було те, що композиторам надавалося 
право самим вибирати стильове рішення фільму, керуючись влас-
ним світовідчуттям, демонструвати свої музичні уподобання і пере-
ваги. В результаті авторської інтерпретації режисерської концепції 
музика співвідносилася із зображенням на рівні імпресивного кон-
трапункту, що дозволяло творцям картин досягти «синтезу вищого 
порядку» (у  термінології С. Ейзенштейна) і за допомогою музики 
досягти повноти смислового вираження.
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Роль фактурного параметру кіномузики виявлялася не на остан-
ньому місці у втіленні загальної «фактури фільму» (поняття, яким 
часто оперують кінознавці, маючи на увазі органіку комплексної 
взаємодії різних елементів кіномови у просторово- часовому конти-
нуумі). У зв’язку з цим виникає питання власне про музичну фак-
туру та її структурні властивості, які в умовах кінотексту набува-
ють певного виразного значення. Традиційно під фактурою в музиці 
розуміють конкретне оформлення музичної тканини, музичний 
виклад; в широкому сенсі фактура входить у поняття музичної 
форми в єдності з усіма засобами музичної виразності [491, с. 754].  
З другої половини ХХ століття в результаті радикальних змін  
у музичному мисленні і формуванні аванградних композиційних 
технік і репетитивного методу в мінімалізмі змінюються уявлення 
про фактурний бік музичної композиції, про традиційні принципи  
і методи організації тематичного матеріалу. Так, наприклад, у дисер-
таційному дослідженні Т. Краснікова [237] вводиться поняття «фак-
турного ландшафту», «фактурного образу», що відображають реа-
лії сучасного музичного мислення і композиторської практики.

Так, під «фактурними образами» Т. Краснікова розуміє істо-
рично сформовані типи фактури, які піддаються в ХХ столітті чис-
ленним і індивідуальним авторським інтерпретаціям. «Фактурний 
ландшафт» трактується як «… звукова територія, що характери-
зується станом компонентів музичної тканини: звукоточок, голо-
сів, сонорних полів, ліній. Звукові простори музичних композицій 
мають чудову якість фактурних модуляцій, нерідко супроводжу-
ються багатоярусним фактурним розщепленням, «стратифікацією» 
музичної тканини (звуковий простір зовні статичних і «моноліт-
них» творів класики американського мінімалізму, у фактурних над-
рах яких – інтенсивна робота на мікрорівнях елементів музичної  
мови» [237, с. 23].

Поняття «фактурного образу» є досить актуальним і «зруч-
ним» для аналітичних описів музики, створеної спеціально для 
кіно, а оскільки кінотекст як синтетична цілісність у основі своїй 
є полісемантичним, то здійснюється саме образно- слухове сприй-
няття його музично- фактурного образу, що сприймається гляда-
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чем в аудіо- візуальній єдності. Яким же чином фактурний образ 
музики М. Наймана, що звучить у фільмах П. Грінуея, сприяє роз-
криттю режисерського задуму і які його функції в кінотексті?

«Контракт рисувальника» (1982). «Малювати потрібно не те, 
що знаєш, а то, що бачиш …». Ці слова головного героя фільму, 
молодого художника Невілла, стають смисловим ключем для розу-
міння задуму режисера, який йде по шляху створення візуально- 
звукового просторового образу навколишнього світу історичної 
епохи бароко- класицизму (дія фільму відбувається у XVII столітті). 
У центрі сюжету – фігура художника, який прагне перенести на 
аркуш паперу композиційні фрагменти ландшафту, що його оточує. 
Надто загримовані персонажі, з якими взаємодіє головний герой, 
часто приймають повторювані, завчені пози (усвідомлюючи власну 
навмисність), обмінюючись плітками, жартами і, у той же самий 
час, змушуючи рухатися сюжет. Подібна штучність визначає і якість 
музичного матеріалу що звучить у кадрі – він гранично усередне-
ний і доволі механістичний, що повністю відповідає стилізатор-
ським цілям режисера. Відтворюючи у репетитивності фактурний 
образ барокової музики, М. Найман досягає ефекту відсторонення 
музичного ряду від візуального, оскільки музика ніяк не реагує на 
ситуативні, емоційні та психологічні нюанси того, що відбувається в 
кадрі. Тобто вона з неї знімаються такі звичні комунікативні функції 
як, описова, емоційна та риторична, залишаючи тільки дві – інфор-
мативну та темпоральну – які забезпечують часову конкретику 
сюжету і континуальність часового простору фільму, що форму-
ється за допомогою механістичних повторів фрагментів одноманіт-
ної музики «у старовинному дусі» (стильова визначеність музичного 
матеріалу дозволяє говорити про використання також інтертексту-
альної функції кіномузики, на яку вказує Ю. Ніколаєвська).

За словами М. Наймана, режисер рекомендував йому вико-
ристовувати музику XVII століття [295], що збігалося з особис-
тими симпатіями композитора (відомо його захоплення творчістю  
Г. Перселла). Тому музичні фрагменти фільму в тембрально- 
фактурному плані відтворюють образ «старовинної» інструмен-
тальної музики. Однак, якщо спробувати все ж конкретизувати 
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стильовий маркер музичного ряду «Контракту рисувальника», то 
цілком очевидним стає визначальне значення саме його фактурної 
якості. Композитор йде по шляху використання у своїй музиці фак-
турних типів, характерних для інструментальної музики XVII сто-
ліття, а саме: просторово- фактурні зіставлення solo і tutti, а також 
триголосну фактуру контрастно- поліфонічного типу, характерного 
для камерно- інструментальних жанрів (у  якому легко впізнається 
типово ньюменівський склад тембрів- інструментів – фагот або 
гобой і струнні). Подібне триголосся у М. Наймана імітує фактурну 
специфіку тріо-сонати, яка, за спостереженням Є. Ісаєвої, являє 
собою «… гомофонно- гармонічну структуру із «роздвоєною» мело-
дією (двома комплементарно- поліфонічними голосами, і також 
«роздвоєним», точніше «дволиким» акомпанементом (аккордово- 
гармонійним і басово- мелодійним» [178]. «Спрощений» звуковий 
образ музики a la Перселл персоніфікований для глядача саме в її 
фактурному образі, що у повній мірі відповідає мінімалістським 
принципам музичного мислення композитора і «маскарадній» ідеї 
фільму П. Грінуея.

Сам композитор вважає музику до «Контракту рисувальника» 
найбільш вдалим і улюбленим своїм досвідом створення музики 
до кіно [295]: і справді, ідеальне співвідношення візуального та зву-
кового компонентів кінотексту утворює його смислову цілісність  
у реалізації режисерської теми-ідеї, яка полягає у «заміні» головних 
героїв сюжету, їх суб’єктивно- особистісного вираження й дина-
міки міжособистісних взаємодій – середовищем їхнього життя, 
простором- інтер’єром, в якому розгортається сюжет, саме цей 
простір і є головним героєм фільму П. Грінуея. Виступаючи у яко-
сті звукового атрибуту певної музичної епохи, що виконує функ-
цію музично- стильового «покажчика» просторово- часового кон-
тинууму кінотексту, фактурний образ музики М. Наймана у певній 
мірі нівелює індивідуальне авторське «Я» композитора і стає іде-
альним втіленням смислового контексту фільму П. Грінуея, в якому 
не мають ніякого значення індивідуально- особистісні риси голов-
них героїв, образи яких ніби «очищені» від «афективних станів» 
як неодмінних елементів комунікативної образу та підпорядковані 
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монодраматургічному принципу, що виключає динаміку контрасту 
та дискретність композиційної форми. В цьому плані неможливо 
не згадати спостереження В. Мартинова, який свого часу наго-
лошував на труднощах визначення межі переходу «композитор-
ської» музики у «некомпозиторську», в якому критерієм оцінки 
стає співвідношення музичного тексту і контексту: «Крах гегемо-
нії композиторської музики пов’язаний з діяльністю американ-
ських мінімалістів …  Поняття репетитивності дозволяє по-новому  
поглянути на … проблему девальвації тексту. Призначення нот-
ного тексту полягає у фіксації того, що не було відомо раніше, тобто  
у фіксації новаційного кроку. Якщо ж мотивом виникнення музич-
ного звучання стає не бажання створення чогось раніше невідомого, 
але бажання пригадування і повторення чогось вже існуючого, то 
природнім чином місце тексту повинно зайняти щось інше. І якщо 
бажання створити щось принципово нове породжує акт написання 
певного тексту, то бажання пригадування й повторення породжує 
акт входження в контекст» [305, с. 131–132].

Візитною карткою кіномузики М. Наймана є знаменитий 
Memorial з фільму «Кухар, злодій, його дружина і її коханець» 
(1989) – в загальному сюжетному контексті головна музична тема 
фільму виступає символом невідворотної відплати за скоєне зло, 
але у авторській концепції П. Грінуея ця гранично проста музика 
сприймається як «надсюжетний» смисл, який переконує нас в тому, 
що зло – неминуче в цьому світі, і що воно є вічним. Прекрасне  
і потворне, божественне й низьке у людській природі, порок і від-
плата – ось теми для режисерських рефлексій П. Грінуея в цьому 
фільмі. У напруженій основній музичній темі фільму основною 
виразною силою є її фактурний образ що відтворює барокову 
інструментальну музику з її пульсуючим ритмом, яка, «помно-
жена» на репетитивну повторність набуває особливого темпораль-
ного смислу, стаючи звуковою метафорою нескінченності, про-
стору і часу «без кінця і початку». А мелодійна лінія труби надає їй  
вой овничо- героїчного окрасу – тема сприймається як урочиста 
хода, але визначитися чия вона – Добра чи Зла, – повинен глядач. 
В даному випадку визначальним фактором формування смислового 
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простору кінотексту є контекстуальний зміст музичного вираження, 
про який говорить В. Мартинов, оскільки сама музика М. Наймана 
гранично нейтральна в образному сенсі, не дивлячись на вказані 
образні асоціації, її доволі зручно «підставити» під будь-яке зобра-
ження і в кожному окремому випадку воно буде виявляти у ній нові 
смисли. В контексті історії, яку «розповідає» П. Грінуей, історично- 
конкретизована фактурна типовість музичного матеріалу набуває 
смислової амбівалентності – то чи повинен глядач пам’ятати про те, 
що у світі є справедливість, то чи про те, що її немає…

Контрастом до монолітної аккордово- остинатної оркестро-
вої фактури Memorial виступає друга наскрізна музична тема, 
що ідентифікується з конкретним персонажем сюжету, юнаком- 
кухарчуком – це вокальна монодія, що асоціюється з церковним 
співом, й водночас із ритуальною архаїкою. З іншого боку її можна 
інтерпретувати як зворотний бік Memorial, як тембровий варіант 
трубної, і тоді ми маємо справу з ще одним рівнем смислової амбі-
валентності, що зумовлений метатекстовою функцію музичного 
компоненту фільму. Зазначені асоціативні напрямки вокальної теми 
надають їй семантичної визначеності (вона, як і перша тема, висту-
пає звуковим символом вищої, надлюдської реальності, але в іншому 
звуковому вигляді). Спів Кухарчука в буквальному сенсі пронизує 
своєю примітивністю перенасичений кольором, людьми і всілякими 
предметами кадровий простір. У фільмі зміна вказаних контрастних 
фактурних образів музики часто збігається зі зміною кадру, вона 
чітко співвіднесена з просторово- часовими координатами візуаль-
ного ряду. Прикладом такої ідеальної взаємодії «видимого» і «чут-
ного» є плавний перехід камери від кухні ресторану («закулісного» 
розкішного світу Злодія, в якому твориться свавілля і беззаконня,  
і який озвучений несамовитим гласом Кухарчука), – до розкішного 
залу ресторану, в який офіціанти виносять кулінарний шедевр (тіло 
убитого й приготованого Коханця). Цей кульмінаційний момент 
фільму сприймається як триумфальна хода Зла і Пороку завдяки 
урочистому й одночасно страхітливому звучанню Memorial. Таким 
прийомом синхронної зміни кадру і типу музично фактури режисер 
досягає дивовижної виразної сили і граничної ясності комунікатив-
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ного образу, в якому музичний компонент виконує виключно тек-
стову метафункцію: він є невід’ємним елементом смислоутворення, 
що забезпечується семантикою архетипових музично- мовних фор-
мул, яка «переводить» образно- змістовний комплекс візуального 
ряду у простір надособистісного смислу – спів Кухарчука виступає  
у якості метафори безкарності Зла як об’єктивної даності світу.

Доречним в контексті даних роздумів буде висловлю-
вання М. Наймана щодо власних методів створення кіномузики: 
«Коли я пишу, я маю на увазі цілком конкретні образи», – зазна-
чає композитор [295]. Цілком можна припустити, що образи 
Зла й Відплати асоціювалися у композитора з трубним гласом  
Страшного Суду, Tuba mirum: саме так сприймається Memorial, що 
супроводжує тріумфальну демонстрацію того безкарного свавілля, 
що твориться Людиною – це одночасно і втілення його величі,  
і неминучої розплати.

У фільмі новозеландської режисерки Дж. Кемпіон «Піаніно» 
(1993) музика М. Наймана відображає єдиний спосіб, яким головна 
героїня – німа жінка Ада – може висловлювати свої почуття і став-
лення до навколишнього світу і подій, що відбуваються (саме тому 
образ фортепіано є центральним у фільмі, оскільки навколо нього 
складаються складні взаємовідносини учасників любовного трикут-
ника). За задумом композитора, Ада є і автором музики, яку вона 
грає, що підсилює суб’єктивно- психологічний сенс музичної скла-
дової її образу. Музика Ади відрізняється ще більшою інтонаційно- 
образною нейтральністю у порівнянні із саундтреками до філь-
мів П. Грінуея і має більш мінімалістський характер, і це при тому, 
що в основі її лежить той матеріал, який на думку М. Наймана, Ада 
могла знати: «… це народні та побутові пісні, популярні в XIX сто-
літті» [295].

Зазначена нейтральність, що властива репетитивним компози-
ціям мінімалізму, виявляє особливого сенсу в сюжетно- змістовному 
контексті фільму: поряд з Адою у фільмі є ще один головний 
образ – це море. Воно супроводжує головну героїню протягом усього 
сюжету: через море вона потрапила на острів, де переживає драма-
тичний етап свого життя, біля моря відбуваються драматичні події, 
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морем вона виходить з цього етапу. Мабуть цим зв’язком і обумов-
лений загальний «водний» фактурно- звуковий образ закадрової та 
внутрікадрової музики у фільмі: вируюча або спокійно коливаюча, 
завжди «жива» музика М. Наймана, побудована на мінімалістському 
«нескінченному» повторенні вихідної мелодійної теми весь час змі-
нює свій вигляд – вона ущільнюється і розряджається в залежності 
від тих подій, що відбуваються у житті, будучи звуковою метафорою 
її психологічних станів і виконуючи емоційну функцію у структурі 
комунікативного образу та ідеаційну в структурі кінотексту.

Фактурні трансформації основної музичної теми фільму у часо-
просторі кінотексту відповідають основным сюжетним етапам 
історії Ади: її прибуття на острів (звучання прозорої фортепіанної 
фактури в сцені, коли Ада грає на березі моря); кульмінаційна сцена 
конфлікту з чоловіком (щільна «пульсуюча» музична фактура – 
зупинка музики у кульмінаційний момент – і потім «включення» 
хорально- акордової фактури); відплиття з острова (звучання фор-
тепіано змінюється оркестрової темою).

Зазначимо, що у даному випадку музичний матеріал як ком-
понент комунікативного образу уникає прямої відповідності 
архетиповим «афектним станам»: в ньому відсутні ті музично- 
семантичні формули, за якими закріплена конкретика емоційно- 
психологічних станів людини (радість, тривога, страх, смуток,  
умиротворення і т.п.). У ньому принципово відсутня інтонаційно- 
ритмічна рельєфність, що дозволяє «виокремити» той образно- 
смисловий згусток, який відтворюється в інтонаційній формі, 
оскільки жанрово- стильовий прототип авторської музичної 
мови М. Наймана виявляється «розчиненим» у фігуративному 
континуумі тих музичних фрагментів, які безпосередньо пов’язані 
з головною героїнею (але цей прототип виявляється на ладо-гар-
монійному рівні). У цій ситуації саме фактурний показник музики 
виявляється показовим у семантичному плані, оскільки він фіксує 
динаміку емоцій і почуттів Ади та відповідає за смисловий підтекст 
візуального ряду. Надзвичайно показовим в цьому плані є драма-
тична кульмінація фільму (сварка Ади зі своїм чоловіком Алістером, 
коли він у стані афекту на очах у її маленької дочки відсікає  
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сокирою їй палець). В момент найвищого емоційного напруження, 
коли емоції зашкалюють у кожного з героїв, музика виявляється від-
стороненою від дії, виразність її звучання мінімалізована до фоно-
вої нейтральності, вона «перемикається» з емоційної функції на 
темпоральну, «розтягуючи» відчуття того жаху, який відчуває Ада 
у часі – при тому що тривалість цієї сцени більш ніж обмежена, все 
відбувається дуже швидко.

Дослідники американського репетитивного мінімалізму, від-
значаючи принципову різноспрямованість музично- тематичного 
розвитку у класичній музичній традиції і мінімалістський компо-
зиції, наголошують на «не-життєподібності» процесу розгортання 
звукового простору в репетитивних опусах, який ігнорує «…закон 
живого – зародження- розвиток-кінець», замість чого оперує «гомо-
генними формами – тотожностями», сенс яких – «спогад забутого» 
[14, с. 36]. Фактурна якість музики М. Наймана у фільмі «Піаніно» 
демонструє саме свою «життєподібність» в сюжетно- смисловому 
контексті. Варіативність фактурних образів вихідного музичного 
матеріалу як би занурена у життєвий простір головної героїні  
і «вібрує» її емоційно- психологічними перетвореннями, фактурні 
коливання звукового простору фільму утворюють аудіовізуальну 
смислову єдність кінотексту.

5.3. Інтонаційна аура музичного романтизму  
як метафора ностальгії в «Фаусті» О. Сокурова

Більшість кінознавців та кінокритиків відзначають особливе 
значення музики у фільмах О. Сокурова – одного з найяскравіших  
і самобутніх представників сучасного кінематографу, режисерський 
стиль якого відрізняється оригінальністю і «закритістю» для пере-
січного глядача. Це пояснюється яскраво вираженим в його фільмах 
авторським дискурсом, який не укладається в рамки традиційного 
погляду на об’єктивну реальність і форми її репрезентації в кіно-
мистецтві (що в цілому і склало суть авторського кіно як спеціаль-
ної стильової сфери другої половини ХХ століття і сьогодення). 
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Саме тому про режисера іноді відгукуються як про самодостат-
нього і монологічного митця, і частка істини в цьому твердженні є, 
оскільки складність сприйняття його кінотексту, як правило, пов’я-
зана з особливою їх просторово- часовою організацією, для якої 
характерна відсутність зовнішньої сюжетної подієвості, контраст-
ної драматургії та частої зміни кадрів, чому сприяє повільний, «роз-
тягнутий» час, ніби застиглий у просторі. Зазначені характеристики 
відповідають тому типу темпоральності, що становить визначні 
показники індивідуально- авторських стилів композиторів «нової 
простоти» («абсолютна темпоральність» за В. Суханцевою) і репре-
зентують естетику «повільного» («сакрального» за Н. Герасимовою- 
Персидською) часу. Для авторської поетики О. Сокурова ця смис-
лова інтенція також має значення, яку іноді пояснюють його 
особливим ставленням до літератури як досконалої формі мисте-
цтва, але у більшій мірі вона обумовлена тією «нереальною реальні-
стю» звуково- візуального простору фільмів режисера, що апелює до 
надособистісного смислу авторського висловлювання, зверненого 
до вічних питань буття та його духовних підстав і визначає прийоми 
його втілення.

Майже кожен фільм О. Сокурова відрізняється власною оригі-
нальною концепцією музичного ряду, що свідчить про основопо-
ложне значення музики (і, перш за все, класичної музики) для його 
світогляду, людської і художньої самосвідомості, творчого методу. 
Багаточисленні висловлювання режисера підтверджують його піє-
тет перед музичним мистецтвом, яке завжди було невід’ємною 
складовою творчого світу режисера, творчою константою його 
кінематографічного універсуму. «Мистецтво – це феномен високої 
щільності. Її в моїх фільмах створює саме звук», – зазначає він [161]. 
Більш того, режисер по суті заперечує прикладну функцію кіному-
зики, вказуючи на її принципову самодостатність і смислову пов-
ноту й визначеність, яка не поступається кінематографу, а навпаки, 
є більш цілісною і природною, і тому у своїх рефлексіях що до ство-
рення фонограми фільму, він наголошує на автономності її музич-
ного компоненту: «Ми не намагаємося підпорядкувати її (музику – 
О. О.), розуміючи, що вона залишається замкнутою на себе і не може 
стати ілюстрацією до нашого сюжету [там само].
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Різноманітність прийомів використання музики в кіностріч-
ках О. Сокурова викликає закономірний інтерес як у кінознавців, 
так і музикознавців, які намагаються виявити ті принципи органі-
зації музичного матеріалу, які створюють неповторну звукову ауру 
фільмів режисера. Так С. Уваров, класифікуючи методи і прийоми 
роботи режисера з музичною складовою кінотексту, визначає кілька 
специфічних типів, сердь яких присутні як традиційні для кіно-
музики, так і специфічні, що ілюструють оригінальну авторську 
поетику О. Сокурова [485]. Серед таких – «лейтмузика» – вико-
ристання одного центрального музичного образу, який одночасно  
є й головним символом картини, під «лейтмузикою» розуміється  
в даному випадку використання не обов’язково однієї музич-
ної теми, але, скоріше, безумовне домінування одного музичного 
образу, який може складатися і з контрапункту двох музичних тем,  
і з оригінального тембрового рішення (ранні фільми «Останній день 
непогожого літа», «Літо Марії Вой нової», «Самотній голос людини», 
«Розжалуваний», «Соната для Гітлера»); «музична мозаїка» – звуко-
вий компонент кінотексту складається з розсипу музично- шумових 
образів, нанизаних на генеральну оповідальну лінію, а безпо-
середньо музичний ряд втрачає монолітність і стає строкатим, 
еклектичним (фільми 1980-х років «Альтова соната», «Скорботна 
бездушність»); «музичний вакуум» – мінімальне використання 
музики, що являє собою не просто органічну відсутність музики,  
а саме вакуум, коли брак музики відчувається фізично, а коли вона, 
нарешті, звучить, це сприймається як довгоочікувана подія, «ков-
ток повітря» (фільми кінця 1980-початку 1990 років, «Врятуй і збе-
режи»); «музичний туман» – фрагменти і окремі інтонації класич-
них музичних творів народжуються з фонової звукової «хмари» 
і потім знову зникають у ній, не отримавши подальшого розвитку  
(фільми 1990-х років С. Уваров розглядає цей тип роботи режи-
сера з музикою у контексті характерного для авторського 
стилю О. Сокурова прийому занурення зображення в серпанок, 
туман, який у його фільмах значить більше, ніж просто гарний 
візуальний прийом – це і символ, і важливий елемент режисер-
ського стилю («Мати і син», «Робер. Щасливе життя», «Східна 
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елегія», «Елегія дороги»). Прийом «музичного туману» використо-
вується О. Сокуровим насамперед у тих фільмах, де інформаційне 
навантаження кадру мінімальне; і, власне, саундтрек як традицій-
ний тип організації музичного матеріалу, який знаменував пере-
хід О. Сокурова від звукорежисерських обробок класичної музики 
до авторської композиторської музики у якості музичного компо-
ненту своїх фільмів [485]. Серед композиторів- авторів саундтреків 
до кінострічок О. Сокурова найбільш відомим є Андрій Сігле – 
відомий кінокомпозитор, та керівник кінокомпанії «Proline Film», 
яка спеціалізується на виробництві виключно авторського кіно. 
Він є автором музики до таких фільмів О. Сокурова як «Телець», 
«Сонце», «Олександра», «Фауст».

Класифікація С. Уварова вказує на принципову відмінність соку-
рівського розуміння виразних можливостей музики в кіно від тих 
принципів її використання у кінотексті, що мають місце в роботах 
інших видатних представників авторського кінематографу, для яких 
особливу значимість має музична символіка, яка виконує функцію 
атрибуту режисерської ідеї в цілому або конкретного кадрового 
об’єкту (тобто риторичну функцію).

Як зазначає Т. Шак, «… феномен цитатності стає важливим сти-
мулятором підтекстової функції музики в медіатексті, оскільки 
модифікує семантику оригінального тексту за рахунок асоціацій, 
пов’язаних з текстом- джерелом» [536, с.  32]. Саме такий принцип 
використання музики Р. Вагнера (вступ до «Тристану») спостері-
гаємо у фільмі Л. Фон Трієра «Меланхолія» (2011): будучи єдиним 
музичним матеріалом фільму, він виконує функцію невербального 
«озвучення» авторського розуміння меланхолії як екзистенціаль-
ної вичерпаності й «втоми» головної героїні, спроектованої режи-
сером на об’єктивний образ Землі як середовища існування люд-
ства, що породжує ідею «втоми світу» (така авторська концепція 
данського режисера у повній мірі відповідає осмисленню меланхо-
лії як найважливішого концепту світовідчуття епохи метамодерну 
[516, с. 113]). Музика Р. Вагнера, що співвідноситься у європейській 
музичній пам’яті з романтичним пафосом прагнення до вищих 
ідеальних смислів життя, метафоричними музичними образами  
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«томління» людської душі за ними, стає органічним рішенням сим-
волізації внутрішніх прагнень героїні фільму і долі планети взагалі.  
А у фільмі французького режисера Б. Бліє «Занадто красива для тебе» 
(1989) музика Ф. Шуберта, символізуючи ці самі ідеальні смисли, 
стає мало не реальним суперником головного героя Бернара в його 
«боротьбі» за своє щастя, що по суті своїй є метушливим метан-
ням між красунею- дружиною Флоранс й коханкою- секретаркою. 
Музична тема Ф. Шуберта стає у фільмі тим звуковим простором,  
в якому постійно стикаються дві образно- смислові сфери – суєт-
ність буття головного героя і вічні ідеали Любові та Смирення. 
Дивним по силі впливу стає вигук зневіреного Бертрана в кульміна-
ції фільму, звернений до камери: «Вимкніть ж, нарешті, цю музику!».

Режисерський стиль О. Сокурова являє собою більш складне 
явище, що створює особливу реальність, що існує у специфічному 
просторово- часовому та світло- кольорово-звуковому вимірі, в ній 
зведено до мінімуму присутність «реальної реальності» (тобто зна-
ків, перенесених безпосередньо з повсякденної дійсності), як і обме-
жений хрестоматійний арсенал кіномови. Музична складова цієї 
реальності відрізняється деякою складністю сприйняття, оскільки 
не відповідає звичним нормам «простого», тобто прямого впливу 
музики, що звучить у кадрі – вона завжди виконує більш складні 
функції, комплекс яких органічно складається в єдину метафункцію, 
що об’єднує у собі весь спектр значень музики як «смислу, що зву-
чить» у метатекстовому просторі сокурівських фільмів. При цьому 
звуковий вигляд музики, що звучить у кінострічках О. Сокурова 
зазвичай не відрізняється складність, вона є звичною для слуху 
«звичайного» глядача і визиває конкретні історично- стильові асоці-
ації й навіть може ідентифікуватися з іменами конкретних компози-
торів. Тобто мова йде не про те що звучить, а про те як воно звучить, 
яким чином музичний компонент аудіовізуальної фактури фільму 
існує у часопросторі та утворює його смислові рівні.

Яскравим прикладом авторського стилю О. Сокурова є фільм 
«Фауст» (2011), який є завершальною частиною його «тетралогії 
про владу» («Телець», «Молох», «Сонце») і являє собою оригінальну 
інтерпретацію класичного літературного сюжету – «похмуру, епічну, 
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гіпнотичну, візуально потужну, таку, що зачаровує» [92]. Подібна 
надмірність характеристик є не випадковою, бо фільм О. Сокурова 
являє собою масштабне й колоритне полотно, що має здатність 
«втягувати» в себе глядача, його вплив можна порівнювати з читан-
ням роману, зануренням в іншу просторово- часову реальність, чому 
в чималому ступені сприяє і загальна тривалість фільму (більше 
двох годин), але у більшій мірі – його повільний темп, що ніби 
«вилучає» сприйняття глядача з «реальної реальності». Така осо-
бливість «Фауста» пояснюється літературоцентристською установ-
кою О. Сокурова- режисера, який декларує ідею мовного взаємоо-
бміну кіно з літературним першоджерелом: «Нікого іншого, крім 
письменника, я не можу підпустити до себе так близько, і ні перед 
ким іншим я не можу відкритися так щиро у внутрішньому діалозі, 
як з письменником» [141, с. 70]. У зв’язку з цим часто говорять про 
наративну поетику О. Сокурова, яка виявляє генетичний зв’язок 
фільмів режисера з епосом і романом на рівні часових масштабів 
кінострічок («Дні затемнення» (137 хвилин), «Фауст» (137 хвилин), 
«Врятуй і збережи» (168 хвилин)). Принцип метатекстовості, що 
зумовив метод послідовного об’єднання окремих фільмів в цикли, 
об’єднані не тільки наскрізною тематикою, а й елементами фабуль-
ного й драматургічного ізоморфізму, також обумовлений літера-
турно орієнтованою свідомістю режисера («тетралогію про владу», 
«філософська трилогія» – «Коло друге», «Камінь», «Тихі сторінки»).

В інтерпретації «Фауста» О. Сокуровим мова йде про людину 
влади, яка стоїть на самому початку свого шляху, про предтечу ніц-
шеанської надлюдини, але є й інший аспект, не менш важливий у 
смисловому контексті авторської концепції режисера: це тема 
самотності, яка породжена розривом із сімейними цінностями, 
з втратою цінності міжособистісного спілкування в цілому. Вона 
прочитується протягом усього фільму – у способі життя і мислення 
не тільки Фауста, а й юної Гретхен, – і отримує своє неодноразове 
вербальне вираження, що досягає своєї кульмінації у сакрамен-
тальному питанні Мефістофеля, зверненого у фінальному епізоді 
фільму до Фауста, який уходить «туди», «далі» – до нового життя, до 
влади: «Хто ж тебе нагодує? Хто виведе тебе звідси?». У змістовно- 
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ідейне поле сокурівського «Фаусту» не потрапили ні гріх дітовбив-
ства, ні муки каяття; образ Гретхен не замутнений ніякою виною, 
але у своїй сповіді, що була підстроєна дияволом (замість свяще-
ника у церковній сповідальні був Фауст), дівчина зізнається у своїй 
нелюбові до рідної матері, а Фауст, як би схвалюючи її, зізнається, 
що і він не любив свою матір. У версії О. Сокурова це і є головний 
гріх – відмова від матері як символу родинного зв’язку, відмова, 
яка мотивована розумінням самої близької людини як перешкоди 
на своєму життєвому шляху. У такій концепції розпад сімейних 
зв’язків сім’ї, поколінь як гармонії світоустрою, перестав бути сфе-
рою диявольських підступів: це стало загальноприйнятою нормою 
існування. Дана образно- смислова сфера дуже показова для твор-
чості О. Сокурова, у якій часто присутня тема нерозривності сімей-
них уз («Мати і син», «Батько і син», «Олександра»), але жодного разу 
у фільмах режисера не показана повна сім’я. На думку Ю. Арабова,  
в «Фаусті» А. Сокурова мова йдеться про розрив сучасної людини  
з метафізикою: «Картина про те, що сучасна людина взагалі роз-
риває зв’язки з метафізикою як такою. Він не вірить ні в Бога, ні  
в чорта. Якщо ти віриш у диявола, то апріорі передбачається Бог.  
А якщо не віриш навіть в чорта, то виникає абсолютна свобода – 
свобода у вчинках, перш за все – поганих. Сьогодні не чорт спо-
кушає людини, а людина спокушає його, причому до чорту стоїть 
довга черга. У підсумку, він став якоюсь порошиною, несуттєвим 
персонажем у порівнянні зі злом, втіленим в Фаусті» [476].

Треба зазначити, що у авторському дискурсі О. Сокурова вияв-
ляється ностальгічна константа, яку дослідники його творчості 
пов’язують з гострим переживанням втрати сучасною культу-
рою її фундаментальної властивості – цілісності, – і вказують 
у зв’язку з цим на ностальгічний жанр елегії як «метафоричний 
камертон» його творчості [223]. Це відображено і в назвах філь-
мів режисера – «Елегія», «Московська елегія», «Петербурзька еле-
гія», «Елегія життя. Ростропович. Вишневська», «Елегія шляху», 
«Франкофонія» з підзаголовком «Елегія Європи»). Не можна не 
помітити в цьому сенсі певного паралелізму із ретроспектив-
ними інтенціями композиторської творчості у рамках стильової  
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тенденції «нової простоти», що зумовили ностальгічний модус 
авторських стилів В. Сильвестрова або Г. Пелециса. Наступність  
з культурою XIX століття як «ідеальною» у своїй ціннісно- смисловій 
цілісності системою продукування художніх смислів, стає важливою 
як у творчості В. Сильвестрова, так і в кінематографі О. Сокурова. 
І композитор, і режисер розуміють художній і світоглядний дос-
від епохи романтизму як актуальний для сучасності, наділяючи  
XIX століття просторово- часовим статусом «справжнього про-
довженого» [141, с.  121]. Їх творче мислення успадковує роман-
тичній установці на історизм і як наслідок – «вторинність» стилю, 
його інтерпретаційний сенс, що по-новому відтворює духовно- 
світоглядні і художньо- стильові константи минулого. Ностальгуючи 
з культури минулих часів, режисер задається питанням: «Чому люди 
не бачать, що мистецтво вже створено, і нового мистецтва бути не 
може?» [там само, с. 120]. І відповідає на нього цілком у дусі «нової 
простоти»: «… я впевнений, що можна знайти рішуче все в музиці, 
яка вже складена, і не завжди є сенс шукати композитора, який  
спеціально для нашого фільму писав би нову» [161].

Композиційно- образні витоки візуального простору сокурів-
ського «Фаусту» відтворюють побутові та пейзажні картини німець-
кого живопису епохи бидермайеру (декорації, ландшафт, інтер’єр, 
костюми), його образ навіяний картинами знаменитого худож-
ника К. Шпіцвега, автора жанрових сцен і пейзажів німецького міста 
середини ХІХ століття. Музичний ряд фільму також орієнтований 
на «німецький» звуковий образ – він нібито витканий з лексем  
і фонем німецького музичного романтизму, просочений характер-
ними «фаустівськими» інтонаціями як музичними знаками великої, 
але вже минулої фаустівської культури (за  О. Шпенглером). Цей 
образ органічно вписується у загальний філософсько- етичний кон-
текст фільму і дозволяє С. Уварову визначити музичний компонент 
«Фаусту» як алюзію на німецьку класичну музику XVIII–XIX століть 
[485]. О. Сокуров створив такий візуально- звуковий простір, що 
звучить у буквальному сенсі і занурює глядача в атмосферу німець-
кої культури XIX століття.
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Композитору А. Сігле вдалося відтворити широку палітру зву-
кообразів німецького музичного романтизму на основі переосмис-
лення їх виражальних можливостей. «Як у фільмі Сокуров предста-
вив своє узагальнене бачення німецької та європейської культури, 
так я в саундтрекі намагався узагальнити тенденції європейської 
музики від бароко через поліфонію до класики XIX століття», – 
говорить автор музики до «Фаусту» [227]. А. Сігле не йде по шляху 
цитування або стилізації музичного матеріалу композиторів- 
репрезентантів європейського музичного романтизму, музична 
тканина фільму складається з коротких музичних тем на основі 
фонем і лексем романтичної музики, що утворює ефект ностальгіч-
них відзвуків музики Й. Брамса, Р. Шумана, Р. Вагнера, Г. Малера, 
навіть П. Чайковського, спогаду про неї – тобто ефект, аналогічний 
тому, що виникає при сприйнятті «слабкої» музики В. Сильвестрова. 
Вплітаючись у звуковий контекст фільму (мова, побутові звуки, 
звуки природи), цей знайомий слуху глядача музичний матеріал, що 
відтворює «звичайну» мову музики, її «звичайні» слова (у терміно-
логії В. Сильвестрова), стає невід’ємною частиною ретельно про-
думаного звукового середовища, яке можна розуміти в художньо- 
смисловому контексті фільму як «симфонію буття» [227], на що 
«працює» і сокурівська естетика «надпротяжної форми» [223].

Остання виявляє смислові перетини з темпоральною естетикою 
музики «нової простоти», що орієнтована на атемпоральний модус 
авторського висловлювання, в якому розчиняється сама особи-
стість автора: «Я весь час намагаюся добитися того, щоб мене було 
якомога менше… Не знаю, наскільки все це виходить, але я нама-
гаюся. Я розумію, що це довгий шлях і так просто його не пройти. 
Потрібно якесь важливе відкриття. У кіно повинен прийти людина, 
яка це відкриття зробить – спробує позбавити кіно від того, чим 
воно пишається…», – каже О. Сокуров, маючи на увазі спрощений 
за рахунок зображення і «зміни картинки» принцип «добування 
сенсу, образів, думки» з твору мистецтва [203].

Музичний ряд фільму організований за принципом «музич-
ного туману» (за  С. Уваровим), естетика й техніка якого викли-
кає алюзії на композиційну логіку і звуковий образ «слабких»  
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опусів В. Сильвестрова. А. Сіглє вибудовує партитуру по принципу 
нескінченного розгортання- нашарування впізнаваних і репрезен-
тативних у своїх інтонаційно- стильових якостях коротких тем. Але 
впізнаваність тут не є головною, куди важливіше наявність харак-
терної інтонації, яку можна виокремити і потім обігравати протягом 
досить тривалого проміжку часу. Характерною особливістю такого 
розгортання у часопросторі партитури є пластичність музичного 
матеріалу, що «деформується» численними rubato, динамічними 
та метроритмічними нюансами (за  аналогією до часопросторових 
деформацій «слабкого» тематизму В. Сильвестрова). Через кілька 
секунд звучання теми затихає, а на її місці виникає якась окрема 
інтонація або більш розгорнутий фрагмент тієї ж мелодії, часто 
варіативно викладений. До того ж на такий своєрідний музичний 
фон накладаються внутрікадрові звуки (розмови героїв, шум вулиці, 
звуки природи та ін.). Такий принцип організації музично- звукового 
простору фільмів Сокурова дозволяє Н. Кононенко визначити його 
як «музичну ауру», яка впливає на «лабіринти слуху» глядача [223], 
породжуючи вельми складний для пересічного глядача процес кіно-
комунікації, про який сам режисер говорить досить категорично 
й самокритично: «Глядач сідає в зал – і починається насильство. 
Композиція моя, музика моя, актори мої, сюжет мій, темпоритм мій, 
відчуття часу моє» [203].

Як і у композиційному методі В. Сильвестрова в описаному 
принципі організації музичного матеріалу має місце процес «зату-
шовування» конкретних музично- мовних висловлювань, метою 
якого є створення монолітного у тематичному відношенні музич-
ного простору, що відтворює ефект відлуння (у  О. Сокурова як 
аналог відлуння часто застосовується імітація просторових відо-
бражень за допомогою технології delay). Відсутність контрасту на 
темповому та динамічному рівнях музичного простору створює 
ефект його безперервності- нескінченності, повторюваності самого 
себе, що відтворює композиційний принцип первинно- жанрових 
музичних форм, у прикладній функції яких не мала значення дис-
кретність музичного часу, що «грає зі слухацькими очікуваннями, 
їх задоволенні і обмані» [339], адже прикладна музика, як правило, 
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«…розрахована на рівномірний розподіл в часі, на супровід деяких 
життєвих процесів» [там само]. Характерною особливістю аудіові-
зуальної форми «Фаусту» є мінливість і плинність, яку можна порів-
няти із характерною властивістю романтичного світовідчуття, яке 
тонко відчуває пластичність життєвого процесу, перебігу «миттє-
востей», що складаються в «таємницю світобудови». Не випадково 
метафора потоку, надзвичайно актуальна для композиторів «нової 
простоти» у їх розумінні суті музики та способів її композиційного 
оформлення, виявляється застосовною і до композиційної моделі 
інтонаційної аури музичного романтизму в «Фаусті».

Який ефект досягається композитором і режисером за допомо-
гою прийому «музичного туману» та потокового розподілу музич-
ного матеріалу? Слухач сприймає звучну музику як фон, однак 
фон не безликий, але наповнений знайомими, навіть підсвідомо 
близькими інтонаціями- носіями певної музичної семантики. Разом  
з тим, як стверджує С. Уваров, «…музичний туман» створює від-
чуття ірреальності того, що відбувається. Думка, емоція, настрій як 
би відриваються від буквальних образів і починають жити в своєму 
світі» [485, с. 65]. У комплексі це утворює музично- звуковий потік, 
що з одного боку є очевидним структурним елементом кінотексту, 
з іншого – автономною звуковою енергійною та смисловою суб-
станцією, що може існувати незалежно від візуального ряду (який 
без неї, безумовно, втрачає вагому частину змістовних значень). 
Тут можна констатувати дію контонативної функції кіномузики 
(за Ю. Ніколаєвською), якщо під контонацією розуміти «онтологічно- 
аксіологічну категорію, що вказує на усвідомлення об’єктивно  
існуючого «конгломерату звуків, спів-звучання, спів-розмірності 
тонів» та їх поєднань і тим самим перетворення їх у звучання, напов-
нене змістом» [310, с. 17].

Н. Кононенко визначає окремі музично- тематичні комплекси, 
що виокремлюються слухом з музичного потоку фільму, поняттям 
лейтмотиву, розглядаючи їх функцію в аналогіях до вагнерівської 
системі лейтмотивів, та вказує на той факт, що в фільмах О. Сокурова 
музичний компонент бере на себе основну питому вагу семан-
тичної щільності всього аудіовізуального організму, стає головним  
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асоціативним простором, «носієм вищого знання», і часто трак-
туються як смислова сфера, незалежна від образотворчого ряду»  
[223, с.  103]. Це зауваження підтверджує думку про домінування 
темпоральної й риторичної функцій музики у кінотексті «Фауста», 
органічна взаємодія яких утворює її текстову та міжособистісну 
метафункції.

У «Фаусті» музика представлена виключно у своєму закадро-
вому варіанті, який виключає зовнішню сюжетну вмотивованість, 
тобто той буквальний зв’язок із ситуативними значеннями подій, 
що відбуваються в кадрі, що властивий внутрікадровій музиці. Цей 
взаємозв’язок музичного елементу з візуальним є визначальним 
для формування музично- семантичного рівня кінотексту, який  
у фільмі О. Сокурова має величезне значення і визначає авторську 
концепцію сюжету Й. Гете. За твердженням О. Русинової, мотиво-
вана музика (внутрікадрова) обумовлена ситуативним комплексом, 
сюжетом, джерело звучання видно у кадрі або розуміється кон-
текстуально; а невмотивована музика (закадрова) формально не 
пов’язана з кадром, але передбачає смислову обґрунтованість і при-
чинність, які виступають у якості мотивації, що виходить за рамки 
сюжетного світу в сферу «авторського світу, інтертексту та 
інших контекстуальних значень» (курсив наш – О. О.) [417, с. 92]. 
Тому таку музику досить по-різному інтерпретують, розуміючи її то 
як «філософське узагальнення», то як «авторське ставлення».

Звуковий потік лексем і фонем, що утворюють інтонаційну 
ауру романтичної музики і на тлі якої розгортається сюжет, вико-
нує функцію невербального озвучування того смислу, який стано-
вить суть авторського режисерського прочитання історії доктора 
Фауста, виразом авторської ностальгії за втраченими культурними 
цінностями. Тиха, приглушена, примарна течія музичного потоку 
утворює ефект відгомону вже минулої культури, але на цьому тлі 
живуть і діють вже не її герої – у них вже інші ідеали, цінності та 
особистісні мотивації, – хоча і зовнішній вигляд їх, і обстановка,  
у якій вони діють, відповідають тій культурі. Цей смисл абсолютно 
ясно звучить в ті моменти, коли музика виходить на перший план 
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у динамічному відношенні (коли вона звучить голосніше і з фону 
перетворюється у прямий коментар подій, що відбуваються в кадрі), 
і в ці моменти герої мовчать – замість них говорить великий план 
й музика. Прикладами таких «смислових вузлів» в «Фаусті» є сцени 
безпосередної близькості спілкування героїв.

Так, коли Гретхен приходить до своєї матері і лягає поруч з нею на 
ліжко – в кадрі крупним планом показані обличчя матері і дочки – 
раптово починає звучати музика, дуже тихо і коротко, але цей комп-
лекс видимого і чутного створюють образ чистої безкорисливої 
любові й глибокого спорідненого зв’язку, але незабаром Гретхен на 
сповіді зізнається у своїй нелюбові до матері, а Фауст її підтримає.  
І тоді музика цієї сцени знаходить інший сенс, стає ясно, що вона гово-
рить не про те, що ми бачимо, а те, чого там немає. Продовженням 
цієї смислової лінії є сцена сповіді Гретхен, що розгортається на тлі 
розгорнутих музичних тем з характерними для романтичної музики 
монологічними інтонаціями скрипки та дерев’яних духових. У цій 
сцені зникає «музичний туман»: замість нього музична виразність 
набуває граничну семантичну конкретність завдяки своєму еле-
гійному жанровому модусу, що володіє іманентною знаковістю  
у символізації таких образів як «душа, любов, смерть, спогади, мрії, 
бажання, сльози, печаль, страждання» [248, с. 174] (які у просторі 
кінотексту порівнянні з архетиповими «афективними станами» як 
компонентами комунікативного образу). О. Курчанова, яка роз-
глядає елегію як історично сформовану духовно- ціннісну систему 
жанрово- комунікативних, психологічних і семантичних функцій, 
вказує на характерні для елегійного жанру семантичні опозиції (світ 
реальний – світ ірреальний, дійсне – минуле; любов – її втрата)  
і типи музичної експресії як стильової єдності «змісту почуття»  
і способів його вираження (емотивний, афективний і меди-
тативний), а також відзначає принцип максимального набли-
ження до виразності людського голосу, що визначає компози-
торський вибір інструментального тембру (тембри віолончелі, 
валторни, скрипки) [248]. Музика, яка звучить в сцені сповіді 
Гретхен ілюструє майже усі позначені О. Курчановою позиції –  
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за винятком афективного типу музичної експресії, який не відпо-
відає об’єктивно- надособистісному тону авторського висловлю-
вання О. Сокурова та емоційній відстороненості його героїв.

Інтонаційно- образні кліше музики XIX століття, піддаючись 
смисловій метаморфозі у змістовному просторі фільму О. Сокурова, 
вказують на співзвучність авторського стилю режисера метамодер-
ному світовідчуттю, суть якого часто визначається такими кате-
горіями як «нова душевність», «нова щирість», «новий гуманізм»  
[516, с.  11], а вони, у свою чергу, співпричетні естетиці транс-
сентіменталізму, яка, якщо звернутися до М. Епштейна, виникає  
в культурі як «сентиментальність після смерті сентиментальності, 
що пройшла через всі кола карнавалу, іронії і чорного гумору, щоб 
усвідомити власну банальність – і прийняти її як неминучість, як 
джерело нового ліризму» [564, с. 277]. У зв’язку з цим Н. Кононенко 
висловлює думку про те, що творчий досвід О. Сокурова стає  
«… своєрідним кінематографічним варіантом музичного неороман-
тизму і нової інтимізації академічної музичної традиції» [223, с. 11], 
а «робота з інтонаційними архетипами романтичної музики є части-
ною мнемонічної події» [там само, с. 10].

Таким чином, режисерська інтерпретація О. Сокуровим класич-
ного літературного сюжету у проекції на сучасність, знаходить адек-
ватну форму вираження в художній цілісності кінотексту «Фауста»: 
ідея неактуальності для сучасного світу головних, але простих 
цінностей та істин людського життя, виражається за допомогою 
музично- символічних образів, що апелюють до семантики «вже зна-
йомого» музичного матеріалу «з минулого».

Формально виконуючи фонову функцію, музика у фільмі  
О. Сокурова часто залишається непоміченою – у більшості своїй 
вона дуже тиха і повільна, «розмита» у своїй тематичній визначе-
ності, але при цьому її структуруючи та комунікативні властивості 
виявляються найважливішою ланкою аудіовізуальної смислової 
єдності, що підтверджує думку американської дослідниці кіному-
зики К. Горбман: якщо кіномузика «…гарної якості, – вона виконує 
свої виразні і структуруючи функції, залишаючись при цьому непо-
мітною» [583, с. 77].
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5.4. Смислотворчі функції музики «нової простоти»  
у «Великій красі» П. Соррентіно

В основі сюжету фільму італійського режисера П. Соррентіно, 
що став великою подією у європейському кінематографі останнього 
десятиліття, фрагмент життя письменника Джепа Гамберделли, 
автора однієї книги, що стала у свій час бестселером, представника 
бомонду і завсідника світських вечірок. Розмірений і рутинний  
у своєму ледарстві хід життя цинічного, але не позбавленого душев-
ної тонкощі, вже немолодого чоловіка, після звістки про смерть своєї 
першої і єдиної любові, затьмарюється ностальгічними настроями, 
які переходять в екзистенціальні рефлексії про безцільно прожите 
життя і втрачений час. Дія фільму розгортається на тлі найбільш 
відомих видів Риму, присутніх в кадрі на зразок декорацій, у які 
органічно вписані персонажі, що надає загальному візуальному 
простору фільму дивовижну мальовничість і змушує кінокритиків 
порівнювати його з естетикою Ф. Фелліні, і зокрема, з культовим 
фільмом класика італійського кіно «Солодке життя» (чому в чима-
лому ступені сприяє також і мотив сатири на сучасне суспільство, 
присутній у П. Соррентіно).

«Велика краса» П. Соррентіно надзвичайно красива. І досить 
проста у порівнянні з кінематографом П. Грінуея або О. Сокурова, 
оскільки в ній відсутня та складність кіномови, що визначила 
індивідуально- авторський стиль цих видатних Майстрів – в ній 
набагато більше традиційних, «зрозумілих» прийомів створення 
«ілюзії реальності», які абсолютно не применшують її художньої 
якості та смисловій ємності, а лише сприяють їх концентрації. 
Простота в даному випадку є тим інструментом «добування істини» 
(у  термінології О. Сокурова), який забезпечує її смислову ясність  
і комунікаційну «відкритість». І музичний чинник відіграє в цьому 
не останню роль.

У своєму фільмі П. Соррентіно використовує музику  
Д. Ленга, Дж. Тавенера, А. Пярта, В. Мартинова та З. Прайснера, 
що не була спеціально написана для нього, а репрезентована окре-
мими творами представників «нової простоти», які були створені 
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раніше та існують автономно від кінострічки (але після її виходу на 
великий екран у 2013 році також й у вигляді саундтреку до фільму). 
Музика вказаних композиторів складає «паралельний» звуковий 
світ до контрастної стильової сфери сучасної популярної музики, 
що представлена у музичному ряді фільму у розмаїтті жанрів та 
виконавських імен. Саундтрек фільму зі всією очевидністю відобра-
жає режисерську концепцію співставлення «верху» й «низу» люд-
ського життя – його духовного виміру та життєво- повсякденного, 
в якому часто виявляється душевна спустошеність, пересиченість 
чуттєвими задоволеннями, нудьга і байдужість до ближнього та 
світу. Таку непривабливу картину життєвої реальності головний 
герой пояснює «почуттям збентеження людини від власного існу-
вання». Музичний ряд фільму чітко «поділений» між цими двома 
образно- змістовними сферами, і у сприйнятті глядача саме музика 
вказує на перехід з «низу» до «верху» й навпаки, а іноді і на єдність 
цих ціннісно- смислових універсумів у буттєвому просторі люд-
ського життя. У візуальному просторі фільму також наполегливо 
підкреслюється цей смисловий дуалізм: в кадрі весь час присутній 
«перехід» зі світу людей (обличчя крупним планом, фігури людей, 
розміщені поряд з різними архітектурними та скульптурними об’єк-
тами, скупчення людей) на об’єкти, що персоніфікують об’єктивну 
реальність, яка існує незалежно від людини – небо, водна стихія 
(море, річка, басейн), а також відкриті простори і архітектурні спо-
руди Риму як чуттєво- естетичні образи «великої краси», що симво-
лізують ідею вічності і величі.

Тобто режисер використовує доволі простий прийом диферен-
ціації музичного ряду кінострічки за образно- змістовним принци-
пом, що визначена драматургічною логікою сюжету та філософ-
ською інтенцією його авторського висловлювання. Більш того, 
простим є сам принцип структурної організації музичного мате-
ріалу, який виконує роль авторського коментаря до подій, який  
у більшості своїй є гранично стислим і тихим. За великим рахунком, 
режисерська установка П. Соррентіно співзвучна авторській пози-
ції О. Сокурова щодо мінімалізації своєї присутності в кінотексті 
та в музичній його, зокрема. Але якщо О. Сокуров досягає цього за 
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допомогою спеціально- створеної для фільму музики у метастильо-
вій естетиці, то італійський режисер користується прийомом пря-
мого цитування, «знімаючи» з себе можливість авторського вислов-
лювання «від першої особи» і надаючи слово самій музиці як носію 
певного смислу. Останній співпадає з тим музично- семантичним 
комплексом, що визначив образно- змістовну специфіку музики 
«нової простоти» у розмаїтті її індивідуально- стильових заломлень.

Стислість звучання музичних фрагментів і гранично простий їх 
звуковий образ, що відтворює, за влучним визначенням Н. Хрущової, 
«неподільну простоту архетипу» [516, с. 299], моментально «виво-
дить» сприйняття за межі «видимого» у простір позатекстового 
сенсу, минаючи вербалізовану форму його вираження – адже мова 
йде про те, що зрозуміло кожному, але вельми непросто висловити 
словами. Але П. Соррентіно вельми точно назвав це «великою кра-
сою», маючи на увазі духовне коріння смислу життя, що одухотворяє 
життєву повсякденність і навколишню дійсність та відкриває свідо-
мості велику красу їх божественного задуму (саме цей смисл чудово 
закладено у метафоричне висловлювання черниці сестри Марії, 
звернене до головного героя: «Ви знаєте чому я харчуюся тільки 
одними корінцями? Тому що коріння – це дуже важливо»). Поняття 
«неподільної краси архетипу», яке Н. Хрущова застосовує у якості 
атрибута культури метамодерну, досить точно відображає сутність 
принципу використання музики у фільмі італійського режисера. 
Архетип – тому що музичний матеріал фрагментів творів зазначених 
композиторів апелює до обрядово- ритуальної семантики типових 
музично- мовних формул, які асоціюються у семантичній пам’яті гля-
дача із церковно- канонічною музикою та її універсальними надосо-
бистими змістовно- смисловими значеннями. Неподільність – тому, 
що «абсолютна темпоральність» цитованих П. Соррентіно музич-
них композицій Д. Ленга, А. Пярта, В. Мартинова, Дж. Тавенера 
похідна від ритуально- прикладної сфери музичного мистецтва, не 
володіє дискретністю й, відповідно, структурним членуванням – по 
суті справи, мова йде про ті іманентні властивості музичної вира-
зовості, які семантично відтворюють ідею простоти як неподільної 
єдності. Простота – ще й тому, що звуковий образ музики «нової 
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простоти» принципово простий для сприйняття, в силу своєї архе-
типової «знайомості» слухачеві, і при цьому він ще більш «спроще-
ний» індивідуально- композиторською інтонацією, яка «оживляє»  
й олюднює музично- виразний аскетизм свого канонічного прото-
типу. Така змістовна ємність стислих музичних фрагментів надає під-
став розуміння їх як музичних метафор, які у сюжетно- змістовному 
просторі фільму формують його смисловий континуум.

Прикладом використання музики «нової простоти» у яко-
сті метафори є, наприклад, епізод, в якому головний герой йде по 
набережній, а за кадром звучить його мова: він говорить про те, що 
він легко досяг поставлених в молодості цілей: «Я хотів бути коро-
лем – і я ним став. Я не просто хотів ходити по вечірках – я хотів 
мати владу зіпсувати будь-яке свято». Ці слова впевненої у собі 
людини, яка знає всі тонкощі світського життя, але пересичена нею, 
звучать на тлі тихої закадрової музики – фрагменту хорової мініа-
тюри a capella The Lamb (Агнець) Дж. Тавенера на текст У. Блейка. 
В даному випадку музика Дж. Тавенера утворює смислову двупла-
новість візуально- вербально-звукової часопросторової єдності, 
вона надає додаткового смислу тому, що бачить і чує глядач, викли-
каючи у нього асоціації із церковним співом й відповідно пере-
микаючи його сприйняття з постаті Джепа до галузі індивідуаль-
но-суб’єктивної оцінки суджень і дій головного героя, але, завдяки 
жанрово- стильовій визначеності музичного матеріалу – виключно у 
морально- етичному ключі. Цьому значною мірою сприяє і вербаль-
ний ряд музики Дж. Тавенера, який, по суті, є смисловим «виворо-
том» авторепрезентаціі Джепа. Текст хорового опусу запозичений 
композитором з поетичної дилогії У. Блейка «Пісні Невинності  
й Досвіду» (1789–1794). У філософській за змістом дилогії є кілька 
віршів, що утворюють прямі полемічні пари, назви яких чітко 
дають зрозуміти, чим невинність обертається в контексті досвіду 
(так «Агнець» утворює пару з «Тигром»). Твір Дж. Тавенера часто 
порівнюють з богослужбовою музикою й тому, що його стилістика 
визначена образним змістом поетичних рядків, адресованих ягняту 
як метафоричному образу Ісуса Христа, що зумовлено грою слів  
у другому вірші:
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Little Lamb, who made thee? 
Dost thou know who made thee? 
Gave thee life, and bid thee feed, 
By the stream and o’er the mead; 
Gave thee clothing of delight, 
Softest clothing, woolly, bright; 
Gave thee such a tender voice, 
Making all the vales rejoice? 
Little Lamb, who made thee? 
Dost thou know who made thee? 
 
Little Lamb, I’ll tell thee,  
Little Lamb, I’ll tell thee. 
He is called by thy name, 
For He calls Himself a Lamb. 
He is meek, and He is mild; 
He became a little child. 
I a child, and thou a lamb, 
We are called by His name. 
Little Lamb, God bless thee! 
Little Lamb, God bless thee!

Ягня, ягня, хто створив тебе?
Чи знаєш ти, хто створив тебе,
Дав тобі життя і велів годуватися
У струмка і на лузі?
Дав тобі шубку на диво,
М’яку білу шубку з вовни?
Дав тобі твій ніжний голосок,
Що приносить радість в кожну долину?
Ягня, ягня, хто створив тебе?
Чи знаєш ти, хто створив тебе?

Ягня, ягня, скажу я тобі!
Ягня, ягня, скажу я тобі!
Його звуть твоїм ім’ям,
Бо Він кличе себе агнцем:
Він покірливий і м’який,
Він став дитиною:
Я дитя, і ти, ягня,
Нас обох звати Його ім’ям.
Ягня, благослови тебе Господь.
Ягня, благослови тебе Господь.

Смислове співвідношення поезії У. Блейка й слів Джепа розкри-
ває глибинний смисл образу головного героя: для нього не існує 
духовного сенсу свого існування, він досяг статусу короля вищого 
світу, але він «забув», що він – дитя Боже і подоба його, а разом з цим 
втратив і «велику красу». Значення вербального елементу музичної 
композиції Дж. Тавенера в даному епізоді фільму є не таким істот-
ним, як музичного, оскільки глядач сприймає насамперед загальний 
звуковий образ музики, фонічний «вигляд» фільму, що «запускає» 
процес смислоутворення. Але не може викликати сумніву той факт, 
що для режисера цей елемент мав певне значення і міг впливати на 
вибір музичного матеріалу.

Відносно фонічного «вигляду» музики Дж. Тавенера необхідно 
відзначити, що її простота є зворотною стороною раціонально- 
технологічного витоку композиційного методу композитора, 
заснованого на детальному числовому розрахунку музичної струк-
тури (в  основі якої лежать лише сім звуків) та її окремих елемен-
тів. Складність в даному випадку винесена за дужки, але саме вона  
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є основним чинником смислової «доступності» музичної вираз-
ності. Мірне повторення хорових строф Агнця, викликає дивне 
відчуття нескінченності, як ніби час на мить зупинився. Ця 
музика безвідмовно залучає слухача до надсюжетного смислового  
простору і загострює не тільки слухову чутливість, а й інтелекту-
альну, змушуючи задуматися «про вічне».

Ця ж музична метафора звучить у фінальній сцені фільму, коли  
в кадрі показаний Джеп в юності зі своїм першим коханням  
Елізабет на березі моря (наскрізний образний мотив спогадів голов-
ного героя), а потім на його місці виявляється Джеп теперешній – 
крупний план, письменник повідомляє глядачеві, що він готовий 
писати новий роман, який відкладав багато років, тому що шукав 
«велику красу» і не міг її знайти. Тиха і м’яка музики Дж. Тавенера, 
її заколисуюча розміреність, є звуковим вираженням того, що знай-
шов Джеп через спогад про той час свого життя, коли він був здат-
ний бачити велику красу, яка в образі юної дівчини персоніфікована 
в чуттєво- еротичній формі. І саме на справжню сутність цієї чут-
тєвої краси, на духовний її витік вказує піднесене і умиротворене 
звучання хору. Джеп знайшов смисл життя, він згадав про те, що він 
знає, що таке «велика краса» і йому не потрібно більше її шукати, 
тому що вона просто є, тому що вона і є життя.

Ще однією музичної метафорою «великої краси» у фільмі  
П. Соррентіно є музика А. Пярта, My heart’s in the Highlands (Моє серце 
в горах) на вірші Р. Бернса для контртенору і органу. Дивовижна за 
силою впливу музика звучить в ті моменти, коли головний герой зга-
дує про своє дитинство і юність і в його пам’яті проносяться образи 
минулого (епізод, в якому Джеп спостерігає за бігаючими у дворі 
монастиря дітьми, а також його розповідь про своє перше кохання). 
Аскетичне, скупе, немов застигле у часі, «бідне» звучання вокальної 
мініатюри А. Пярта, що відображає образний зміст поетичного тек-
сту Р. Бернса (тема прощання з Батьківщиною), у зазначених епізо-
дах «подвоює» сенс візуального зображення, відкриваючи глядачеві 
потаємний світ Джепа, за яким він ностальгує – адже там і тоді 
було відчуття «великої краси». Текст Р. Бернса, як і текст У. Блейка 
у Агнці Дж. Тавенера не є визначальною ланкою у комунікативній 
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функції музичного ряду фільму (хоча б тому, що твір А. Пярта, як  
і всіх інших композиторів, звучить у скороченому вигляді). Але з тих 
самих міркувань, що й у випадку з музикою Дж. Тавенера, вважаємо 
за потрібне його навести:

Моє серце у Хайленді, мого серця тут немає,
Моє серце в горах, в гонитві за оленями;
Переслідуючи оленів і переслідуючи косулю,
Моє серце в Хайленді, куди б я не пішов.

Прощай, Хайленд, прощай, Північ,
Місце народження Доблесті, країна Уорт;
Куди б я не блукав, куди б я не блукав,
Я люблю пагорби Хайленду навіки.

Прощай, гори, покриті снігом,
Прощай, протоки і зелені долини внизу;
Прощай, ліси і ліси дикі,
Прощай, потоки і гучні зливи.

Моє серце в Хайленді, мого серця тут немає,
Моє серце в горах, в гонитві за оленями;
Переслідуючи оленів і переслідуючи косулю,
Моє серце в Хайленді, куди б я не пішов.

Музична виразність пісні А. Пярта у змістовному контексті 
фільму П. Соррентіно, на наш погляд, має полісемантичні властиві-
сті: з одного боку, вона може розумітися як метафора вічності і того 
вищого сенсу буття, який знаходиться «по той бік життя», але без 
якого людина виявляється в стані «збентеження власним існуван-
ням»; з іншого – вона метафорично виражає внутрішній світ Джепа, 
це і тихий сум, і відчуття, що серце залишилося «там», і душевна 
«застиглість», і відчуття часу, що зупинився, і в якому більше немає 
«великої краси». Мова йде про те, що зовні проста форма компо-
зиторського висловлювання (за  якою, як і у Дж. Тавенера, стоїть  
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оригінальна композиційна техніка, заснована на логиці числових 
співвідношень), володіє смисловою місткістю в силу своїх архети-
пових музично- семантичних «маркерів», впізнаваних музичною 
пам’яттю слухача (тембри органу й високого чоловічого голосу, 
мелодійна декламація на одному звуці в середньому регістрі голосу 
по типу псалмодії, естетика абсолютної темпоральності та монодра-
матургія як жанрово- стильові атрибути богослужебної музики; 
«мала» форма мініатюри як атрибут ліричного модусу музичного 
вираження).

Аналогічний механізм смислоутворення закладений і в інших 
музичних фрагментах фільму:

• I Lie (Я брешу) Д. Ленга для вокального ансамблю a capella;
• World To Come (Майбутній світ) Д. Ленга для віолончелі – 

спогад Джепа про юність (епізод купання в морі), епізод в каплиці, 
коли мати шукає свою загублену маленьку дочку;

• Блаженства для хору a capella В. Мартинова (в фільмі звучить 
в перекладенні для струнного квартету) – епізод зустрічі Джепа з 
Фані Ардан, епізод виставки фотографій, фінальні кадри річки, по 
якій пливе човен, титри;

• Dies Irae з «Реквієму по моєму другові З. Прайснера, присвя-
ченому пам’яті видатного польського режисера К. Кесьлевського – 
епізод похорону Андреа, епізод сну сестри Марії.

Особливого значення у фільмі набуває музика Д. Ленга (I  Lie), 
яка звучить у початковому епізоді фільму, в сцені екскурсії, і визна-
чає смисловий вектор подальшого сюжетного розвитку. Це єдиний  
у фільмі випадок, коли режисером використовується внутріка-
дрова музика, але яка не мотивована сюжетно- ситуативно: на від-
критому просторі з дивовижними видами на архітектурні пам’ятки 
Риму, в одній з них розташований жіночий ансамбль, що виконує 
твір Д. Ленга, який за своїм образним змістом і музичною вираз-
ністю дещо суперечить тому, що відбувається на екрані. Не стільки 
суперечить, скільки надає йому інший сенс і виробляє ефект від-
стороненості від видимої реальності, немов погляд з боку. В основу 
твору Д. Ленга покладено текст на ідиші (автор Дж. Рольник),  
в якому мова йде про надію на повернення коханої людини, про 
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переживання почуття самотності, що дивно тонко і виразно пере-
дано в музиці: нескінченне повторення початкової фрази розподі-
лено між окремими голосами, а порядок їх підключення створює 
ефект раптової появи того, кого так сильно чекає герой поетичного 
тексту:

Я лежу в ліжку і вимикаю світло, мій улюблений приїде сьогодні.
Потяги ходять двічі на день, один приходить вночі,  
чую їх брязкіт – глин, глин, глонь.
Так, він поруч.
В ночі багато годин, кожна сумніша, ніж інша. Один щасливий, 
коли приходить мій улюблений
Хтось приходить, хтось стукає, хтось кличе мене по імені
Я вибігаю босоніж
Так, він прийшов (переклад з їдишу).

Гранично стримана в інтонаційно- мелодійному, ритмічному  
і динамічному планах музика Д. Ленга, тиха і повільна, позбавлена 
будь-якої контрастності – немов скована часом – виступає мета-
форою вічності, у смисловому «інтер’єрі» якої розгортається дія  
в кадрі. Воно рясніє деталями, але практично позбавлене людської 
мови: чутно тільки спів і голос екскурсовода, все відбувається в 
тиші. Кульмінацією цієї тихості стає кадр із раптово падаючим 
замертво туристом, який буквально секунду тому захоплено робив 
знімки вічного міста – на цьому закінчується перша сцена фільму, всі 
персонажі розходяться і площа залишається порожньою. Подібна 
«преамбула» ніби вводить глядача у проблемне поле режисерської 
концепції, змушуючи його почути голос вічності та побачити рап-
товість кінця «подорожі від життя до смерті» (слова з епіграфу 
до фільму). Цьому сприяє й раптове перемикання у протилежний 
смисловий простір, коли в дзвінку тишу вривається клубна вечірка.

Таким чином, музика «нової простоти» виступає у кінотек-
сті фільму П. Соррентіно в якості метафори вищого, універсаль-
ного – надперсонального – смислу людського існування, духовної 
константи життя як тієї його першопричини, про яку говорить  
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відомий сучасний режисер А. Звягінцев: «Людина змінилася, цього 
не можна не помітити … Божественне ззовні і надчуттєве всередині 
людини вимивається як цінна порода … немає того, що іменується 
«центром» або віссю, іншими словами, немає тієї глибинної при-
чини, з якої б виходили усі наші рухи» [146, с.  431–432]. Режисер 
порівнює цей стан сучасної людини з тим процесом трансформації 
суспільства ХХ століття, який М. Хайдеггер позначив як «нетость 
(рос.) Бога», і який вкрай вдало показаний у фільмі П. Соррентіно. 
Змістовний посил італійського режисера, метафорично озвучений 
в тексті епіграфу до фільму, володіє складністю, глибиною й одно-
часно простий, як і всі найважливіші речі в житті людини: велика 
краса знаходиться «по той бік життя», але якщо ти їй відкритий – 
«подорож від життя до смерті» знаходить свій сенс, бо «… подоро-
жувати – корисно, це змушує працювати уяву. Все інше – розчару-
вання і втома» (Л.-Ф. Селін «Подорож на край ночі).

Як вказує О. Русинова, взаємодія мотивованої і немотивованої 
музики породжує явище «умовно мотивованої музики» яка сприяє 
виявленню полісемантичної суті кінообразу [417, с.  94.]. Функції 
умовно мотивованої музики полягають в наступному: збагачення 
смислового значення зображення у кадрі, аж до метафоризації  
і символізації звукової семантики; наближення персонажу до гля-
дача, що підсилює ефект глядацької емпатії; передача авторського 
«меседжу» режисера (в  тому числі з використанням інтертексту-
альних зв’язків елементів аудіовізуальної структури епізоду); вираз 
основних концептів авторської естетики [там само, с. 96]. Як пока-
зує короткий розгляд принципів режисерського підходу до музичної 
складової у «Великої красі», музичні метафори, які використовує  
П. Соррентіно, відповідають усім зазначеним позиціям, не див-
лячись на те, що за фактом «умовно мотивованими» вони є лише  
в одному випадку. Це говорить про те, що музично- семантичний 
потенціал музики «нової простоти» «перекриває» умовність функ-
ціональної диференціації та володіє універсальними значеннями, 
які поширюються на всі її рівні.

Музично- семантичний комплекс «нової простоти» є основним 
інструментом смислоутворення, виконуючи одразу кілька функ-
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цій – эмоційну (формування емоційного план фільму, який може 
відчуватися глядачем, а може просто когнітивно ідентифікува-
тися); темпоральну (що впливає на часові параметри аудіовізуаль-
ного простору за допомогою структурного розподілу музичного  
матеріалу); риторичну (коментування подій чи ситуацій); керівну 
(вплив музичної виразності на глядача, «спрямовуючий» його 
сприйняття у певне смислове русло, що часто досягається за 
допомогою логічно- смислової розбіжності музики із зображен-
ням або посилання на відомий музичний матеріал) [620–622; 593].  
Як бачимо, незатребуваними в даному випадку виявляються 
інформаційна і описова функції кіномузики, які втрачають свою  
актуальність у режисерській концепції П. Соррентіно, спрямова-
ній на розмову про найважливіші речі у житті, які не завжди знахо-
дяться у полі зору повсякденної предметної реальності.

Резюме до Розділу 5

Розглянуті варіанти функціонування творів композиторів «нової 
простоти» та музичного матеріалу, похідного у стилістичному відно-
шенні від неї (М. Найман і А. Сігле), стаючи музичним компонентом 
фільмів сучасних режисерів, дозволяють сформулювати деякі уза-
гальнення щодо художньої продуктивності музично- семантичного 
комплексу «простої» музики.

Відзначимо вирішальне значення режисерської автокомунікації 
як фактору універсалізації музичної семантики «нової простоти» 
в кіномистецтві за допомогою використання її як метафоричних 
елементів кінотексту, що розширюють сюжетно- змістовне поле 
візуального ряду (що  обумовлює домінування текстової та між-
особистісної метафункцій кіномузики у розглянутих зразках сучас-
ного кінематографу). У художній реалізації авторського філософ-
ського посилу в режисерських концепціях П. Грінуея, О. Сокурова 
і П. Соррентіно, які апелюють до надособистісного і надісторичного 
смислу кінотексту, музичне оформлення фільму грає визначальну 
роль. Це пояснюється тим, що музичний ряд фільму, володіючи  
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специфічною для музики «нової простоти» семантичною щіль-
ністю, стає способом невербального озвучування режисерського 
задуму, а смислова інтенція авторського висловлювання, в даному 
випадку, персоніфікується в архетипових музично- мовних фор-
мулах, що володіють універсальними значеннями. Цьому сприяє 
симбіотична природа музичної мови «нової простоти», що визна-
чає семантичну ємність її словника та зумовлює мнемонічну функ-
цію кіномузики у розглянутих фільмах: за допомогою спогаду  
в пам’яті глядача виявляються ті музичні смисли й значення, які 
він «вже знає» – про цей принцип говорить М. Мамардашвілі  
у зв’язку з сюжетом платонівського міфу «Менон», він трактує спо-
гад як інструмент вилучення «знання, що потонули в глибині душі», 
які в грецькій філософії розумілися як «сліди зустрічей у вічності  
з Богом» [297, с.  59]. Не випадково, основним критерієм 
для П. Соррентіно у виборі музики для фільму була її простота  
і доступність будь-якій людині, «…яка не має уявлення про те, що 
таке техніка tintinnabuli або мінімалізм» [594].

Будучи невід’ємною частиною центрального структурного еле-
менту кінотексту – комунікативного образу, – музика «нової про-
стоти» здійснює звукову репрезентацію так званих «афективних 
станів» (архетипових психоемоційних модусів), що утворюють 
його змістовно- смисловий вимір. Характерною особливістю 
цього виміру у розглянутих фільмах виявляється переважання 
медитативно- споглядального модусу і виключення власне афектив-
ного, що вказує на об’єктивну надперсональну ідею комунікатив-
ного образу, що відповідає філософським інтенціям режисерських 
концепцій. Ця особливість об’єднує різні форми реалізації музично- 
семантичного потенціалу «нової простоти» у розглянутих зразках 
сучасного кіномистецтва (фактурний образ у П. Грінуея, музичний 
потік О. Сокурова, музичні метафори у П. Соррентіно).
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Завершуючи дослідження, зауважимо, що феномен «нової про-
стоти» є невід’ємною частиною стильового простору сучасного 
музичного мистецтва, що репрезентує актуальні композиторські 
наміри й прагнення щодо музики як інструменту створення симво-
лічної реальності, як мови культури, як такого її слова, що орієн-
товано на компенсацію «розмитості» духовної осі людського буття  
у прагматизмі життєвої реальності та всіляких смислових дефор-
мацій духовних підстав людського життя у функціонально- 
практичному потоці повсякденності. Саме така смислова інтенція 
закладена у творчості композиторів- представників «нової про-
стоти» різних поколінь та культур, що дає підстави вказувати на 
фундаментальне етичне значення даного явища музичного мисте-
цтва і його спеціальну життєтворчу спрямованість, котру в умо-
вах сучасної метакультурної світоглядної парадигми можна визна-
чити як установку на створення позитивної музичної екології, що 
сприяє гармонізації екзистенціального досвіду та життєвого сере-
довища людини. Це, в свою чергу, визначає багаторівневість «нової 
простоти» як системного жанрово- стильового явища, що включає 
в себе музично- творчий досвід усіх учасників комунікативної події 
(і  композитора, і слухача, і виконавця), а також комплексну вза-
ємодію різних рівнів творчої діяльності композитора та музично- 
композиційної форми.

Здійснене дослідження «нової простоти» в системному 
аспекті дозволяє визначити такі її рівні, як словесно- вербальний,  
образно- змістовний, інтонаційно- семантичний, мовно- стилістич-
ний, композиційно- технологічний, текстологічний, музично- 
виконавський та слухацький, які в комплексі утворюють цілісну 
автономну самодостатню одиницю стильового ландшафту сучас-
ного музичного мистецтва. Вказані значення «нової простоти» 
як магістрального напряму композиторської практики остан-
ньої третини ХХ – перших десятиліть ХХІ століття доводять  
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категоріально- методичну значущість «нової простоти» – як в сучас-
ному музичному мистецтві, так і в сучасному музикознавчому  
дискурсі.

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що сучасне 
музикознавство до сьогодні знаходиться на шляху поступового 
освоєння жанрово- стильового феномена «нової простоти», в якому 
переважає індивідуально- стильовий підхід, що реалізується в межах 
окремого композиторського стилю і неминуче замикається у смис-
ловому просторі авторського самовираження композитора й не 
виходить на рівень стильових узагальнень. Це зумовило відсут-
ність єдиної музикознавчої концепції «нової простоти» в сучасному 
музикознавчому дискурсі й виступило головною теоретичною пере-
думовою нашого дослідження, яке дозволяє переконатися у авто-
номному статусі «нової простоти» як стильової номінації сучасного 
музичного мистецтва.

Досягненню мети дослідження сприяло застосування міждисци-
плінарного підходу з його інтердисциплінарною інноваційною уста-
новкою на принцип спів-причетності різних способів і методів нау-
кового пізнання об’єкту і предмету дослідження, що є актуальним 
методичним чинником сучасного музикознавства як спеціалізова-
ної галузі знання, орієнтованої на загальногуманітарний науково- 
пізнавальний досвід. Особливе значення має мистецтвознавчий 
авторологічний ракурс методології нашого дослідження, обумов-
лений фундаментальним значенням індивідуально- авторського 
фактору стильової цілісності «нової простоти», який передбачав 
вивчення усіх форм композиторської творчості – як безпосередньо 
музичної, так і інших, серед яких вербальний дискурс композиторів- 
репрезентантів «нової простоти» має особливе значення в контек-
сті методологічних пошуків сучасного музикознавства та виступає в 
якості передумови музикознавчого моделювання теоретичної кон-
цепції «нової простоти».

Підсумовуючи результати нашого дослідження, зауважимо, що 
не-музичне Слово композитора, в якому у словесно- понятійній 
формі об’єктивувалися індивідуально- особистісні композиторські 
світоглядні та художньо- стильові орієнтири, що визначали смислові 
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інтенції їх творчості та оригінальність авторських інтерпретацій 
ідеї простоти в музиці, ми розцінюємо як досвід концептуалізації 
жанрово- стильової концепції «нової простоти»; він передував музи-
кознавчому її осмисленню та визначив понятійно- термінологічний 
апарат й предметно- проблемне поле сучасного музикознавчого дис-
курсу щодо даного напряму сучасної композиторської творчості. 
Вербальні тексти композиторів- репрезентантів «нової простоти»  
є ємним (як  у кількісному, так і у змістовно- смисловому плані) 
інформаційним полем, що дозволяє визначити й обгрунтувати 
світоглядні та художньо- стильові засади формування жанрово- 
стильової концепції «нової простоти» у творчості західноєвро-
пейських і радянських/пострадянських композиторів останньої 
третини ХХ століття, а також виявити смислові інтенції компози-
торської творчості у напрямі створення авторських версій «нової 
простоти», що дозволило нам сформулювати наступні теоретичні 
узагальнення.

В історико- хронологічному контексті «нова простота» є сти-
льовою тенденцією європейського музичного мистецтва останньої 
третини ХХ століття, виникнення якої було ініційовано компози-
торським усвідомленням необхідності виходу з кризової ситуації, 
що склалася в результаті затвердження авангардної раціонально- 
технологічної парадигми музичної творчості як магістрального век-
тору розвитку академічної музики, і пошуком нових шляхів і форм 
музичної творчості. У випадку з творчим досвідом композиторів 
радянського культурного простору, ідея новизни «подвоювалася» 
конфронтацією з музичною ідеологією офіційного стилю радян-
ського музичного мистецтва з одного боку, і з тенденцією офіціалі-
зації радянського музичного авангарду, з іншого.

Основним критерієм стильової ідентифікації композиторської 
творчості, що дозволяє розглядати того чи іншого автора у пред-
ставництві «нової простоти», виступає принцип стильової переорі-
єнтації – відмова від стильового комплексу «складної» авангард-
ної музики як від тієї музичної мови, що на певному етапі творчого 
шляху усвідомлювалася композитором як неактуальна для його 
особистої творчої самореалізації і «замінювалася» принципом  
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простоти музичного висловлювання, що апелює до ясності музич-
ного сенсу і відкритості слухацькому сприйняттю. У кожному кон-
кретному випадку композиторське трактування «простоти» знахо-
дило оригінальне композиційне рішення, що зумовило виникнення 
індивідуально- авторських концепцій «простої» музики, які в комп-
лексі утворюють стильовий конгломерат «нової простоти» і визна-
чають відсутність стильової гомогенності даного феномена музич-
ного мистецтва.

Характерною ознакою «нової простоти» як тенденції сучас-
ної композиторської творчості є «спрощення» образно- 
смислового і мовно- стилістичного різноманіття (як  складності- 
багатоелементності) музичного мистецтва, що спрямоване до 
концентрації музичного вираження на універсальних буттєвих 
смислах, актуальних для духовного виміру людської свідомості 
в усі часи (вічне – тимчасове, верх – низ, Божественне – людське, 
суб’єктивне – об’єктивне і т.п.), – як акт відновлення сакраль-
ного простору (за  В. Мартиновим), втраченого смислу музики 
(за А. Пяртом, Дж. Тавенером і В. Сильвестровим), втраченої краси 
(за  Г. Пелецисом, В. Сильвестровим). Така творча установка ком-
позиторської практики вказує на реабілітацію онтологічного сенсу 
музичного мистецтва, що є вкоріненим у первинно- прикладній 
обрядово- ритуальній жанрово- стильовій сфері до-композитор-
ської музики, в умовах граничної індивідуалізації музичної твор-
чості в епоху «інтерпретативного часу» постсучасності. Вказана 
позиція повідомляє «новій простоті» як стильовій категорії сучас-
ного музичного мистецтва надособистісний і надісторичний сенс.

Зазначений принцип «спрощення» передбачає «відсікання» 
усього того образно- змістовного обсягу, накопиченого музикою як 
«подвоєнням людини» (за М. Арановським [18]), що охоплює універ-
сум суб’єктивно- особистісних рецепцій життєвої реальності, який 
визначив центральний об’єкт творчого інтересу секуляризованого 
музичного мистецтва, представленого композиторською творчістю 
від Нового часу, і який обумовив його фундаментальні жанрово- 
стильові сфери. Це «спрощення» по лінії заперечення пафосу афек-
тивного психологічного переживання та заміни його абсолютним 
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смислом музики як звукової моделі позачасової сутності буття і уні-
версальних буттєвих категорій, вказує на досить не прості компози-
ційні методи композиторської творчості, що засновані на принципі 
числового розрахунку як інструменту музичного відтворення вищої 
гармонії буття (А. Пярт, В. Мартинов, Дж. Тавенер В. Польова та ін.). 
Тобто мова йде про відтворення у музичній творчості апофатичного 
принципу заперечення всього того, «що Бог не є», у зв’язку з чим 
«нову простоту» сучасні дослідники розуміють як «нову сакраль-
ність», а її стильову концепцію визначають як «…чисту, самодо-
статню автономію по відношенню до якої б то не було асоціатив-
ності з тут-буттям» [532, с. 115].

Спеціально відзначаємо принцип відмови композиторів від 
авторського винаходу нових способів музичного вираження абсолют-
ного музичного змісту – в основу композиційної техніки більшості  
з них покладено метод «стиснення»-редукціі у межах індивідуально- 
композиторської поетики «словникового запасу» музичного мис-
тецтва (його первинно- жанрової та вторинно- жанрової сфер)  
і виділення з нього того музично- семантичного комплексу (архети-
пові мовні формули), що в усі часи персоніфікує над-персональну 
образно- смислову сферу. Цей комплекс використовується компо-
зиторами як «свій» музичний словник, який «привласнюється», 
«персоналізується» (у  формулюванні В. Сильвестрова) за допомо-
гою специфічного індивідуально- авторського інтонування (вимови 
«звичайних слів», за В. Сильвестровим), що утворює музично стиліс-
тичний комплекс кожного конкретного композиторського стилю.

Крім цього, як показує музично- стильовий контекст академіч-
ної музики другої половини ХХ – початку ХХІ століть, що розгля-
дався нами як чинник контекстуальних значень «нової простоти», 
«словниковий запас» композиторів, чия творчість розвивалося  
в руслі цієї тенденції, апелює до мовних нормативів музичного 
мінімалізму (репетитивна техніка) і музичної лексики романтичної 
музики ХІХ століття, виявляючи прагнення до універсалізації 
музичного вираження на основі «багатомовності». У зв’язку з цим 
нами запропоновано визначення «нової простоти» як симбіотичної 
стильової тенденції розвитку академічного музичного мистецтва, 
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що персоніфікує процес універсалізації музичної мови (формування 
метамови) в умовах пост- (останньої третини ХХ століття) 
та мета- (сьогодення) культурної парадигми. Наголошуємо, що 
поняття синтезу та синкрезису не відтворюють у всій повноті той 
принцип зв’язку мовних елементів у стилістиці «нової простоти», 
що закладений у змістовних значеннях поняття «симбіозу» і дозво-
ляє за допомоги останнього вказувати на органіку взаємного співіс-
нування, що виникає на засадах «пристосування» різних елементів 
музичної мови один до одного в умовах індивідуально- авторського 
стилю, їх адаптації до «потреб» музичного смислу в умовах сучас-
ної – метакультурної – свідомості композитора.

Неоканонічна сутність «нової простоти» зумовлює розуміння 
композиторської установки на анонімність як «спрощення» став-
лення до категорії та проблеми авторства в музичному мистецтві, 
що традиційно виступають головним фактором «продукування 
новизни» та історичної еволюції і визначили стильову парадигма-
тику європейської композиторської практики Нового і Новітнього 
часу. У цьому сенсі «нову простоту» можна розуміти як новий тип 
музичного мислення, який деактуалізує установку на «виробництво 
новизни» як невід’ємний атрибут творчої свідомості композитора, 
що гранично ясно виражено у творчій позиції Дж. Тавенера: «Я від-
чуваю, що музика не може бути більше ексклюзивною» [612] і упев-
неності В. Сильвестрова про необхідність перегляду самого поняття 
новизни у сучасній композиторській практиці.

Розгляд змістовного комплексу поняття простоти у визначені 
художньо- естетичних засад музичного мистецтва, дозволяє зро-
бити висновок про стильові константи «нової простоти», які 
виявляються у творчості різних по даруванню композиторам, що 
належать різним культурним традиціям. Вирішальним у цьому 
плані виявляється взаємообумовленність смислових інтенцій твор-
чості композиторів- репрезентантів «нової простоти» і філософсько- 
естетичних категоріальних значень «простоти» як чуттєвого 
образу Божественної сутності (що персоніфікований у смисловій 
єдності невимовної Істини і Краси), іманентною властивістю якого 
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є відсутність множинності елементів і принцип неподільності. 
Зазначена ідея простоти як властивості музичного вираження, обу-
мовлює комплекс композиційних прийомів, що утворює жанрово- 
стильові константи «нової простоти», серед яких провідними 
виявляються: використання малих структурних одиниць музичної 
мови (мотив, фраза) у якості основного тематизму, масштаби яких 
«блокують» можливості їх структурного поділу на окремі елементи 
(потенційно – контрастні); принцип варіантного розвитку і репети-
тивної техніки, що виключає чітке членування музичної форми на 
структурні розділи, і забезпечує монолітність процесу інтонаційно- 
тематичного розвитку (монодраматургія); спрощення акустичного 
рельєфу твору за рахунок відсутності тематичного, реєстрового, 
фактурного, темпового, ритмічного, динамічного контрастів (тобто 
відсутність «множинності» даних елементів) як неодмінна умова 
фонічної монолітності музичної композиції; розуміння основної 
функції тризвуку і консонансу пов’язане не з функціональною сто-
роною тональності, але з фонічним образом музики – тобто із тим 
фактором, який забезпечує її гармонійність в сенсі слухового сприй-
няття і можливість емоційного відгуку.

При цьому простота зовнішнього звукового вигляду музики не 
виключає її внутрішньої – композиційної – складності, що поро-
джує антиномію простоти- складності в якості чинника музично- 
стилістичного комплексу «нової простоти». Складність «простої» 
музики А. Пярта, Дж. Тавенера, В. Сильвестрова, В. Мартинова,  
Г. Пелециса, О. Рабіновича- Бараковського та ін. композиторів прин-
ципова відрізняється від традиційного розуміння її у віртуозно- 
технічній площині виконавської інтерпретації. Вона пов’язана як 
раз з відсутністю будь-якої можливості демонстрації віртуозної 
техніки виконавця у звичному сенсі (швидкість, чіткість артику-
ляції, динамічний баланс і т.п.). І тоді основним завданням вико-
навця стає максимальне нівелювання власної інтерпретативної волі  
й зосередження на вслуханні у внутрішній смисл простого («про-
зорого») нотного тексту, що знаходить свою звучну форму за допо-
могою композиторських ремарок, віртуозного володіння туше, 
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тембровою палітрою інструменту, бездоганним відчуттям метро-
ритму і елементарної фізичної витримки, оскільки репетитивні  
композиції, тривалість яких може перевищувати годину, вияв-
ляються далеко не всім під силу. Тобто, ідея простоти музичного 
висловлювання обертається «новою складністю», і ця антиномічна 
єдність вказує на смислову ємність мовно- стилістичного комплексу 
«нової простоти» та принцип авторського винаходу оригінальної 
музично- композиційної форми.

Альтернативно- опозиційний витік «нової простоти» по відно-
шенню до академічного європейського музичного авангарду зумо-
вив її формальний статус у музикознавчих рецепціях як ретро-
спективної тенденції композиторської творчості, що реабілітує 
лірико- сповідальний дискурс музичного мистецтва. Однак, за 
музичною фактологією, виявляється, що лірика як певний модус 
авторського висловлювання в даному випадку набуває інших смис-
лових значень і вказує на суб’єктивно- особистісний вимір інтерпре-
тативного мислення композитора, що відтворює в індивідуально- 
композиційних формах ті образи- смисли, що актуалізують вічні 
і прості істини і реалізують мнемонічну функцію музичного  
мистецтва (що не виключає ліричного модусу музичного висловлю-
вання як чинника авторської композиторської поетики).

У зв’язку з цим, в нашому дослідженні ми розглядаємо «нову 
простоту» як яскравий зразок «ностальгічного діалогу» [435, с. 60], 
актуального для музичного мистецтва другої половини ХХ сто-
ліття, і головним етичним посилом цього діалогу виступає ідея 
«залучення» людини до простору надособистісних смислів буття за 
допомогою музичної творчості, в той «високий вимір життя», без 
якого, на думку С. Губайдуліної, «людина ніколи не жила» [339]. На 
наш погляд, цей посил пояснює затребуваність комунікативного 
потенціалу музично- семантичного комплексу «нової простоти» як 
прикладної музики в сучасному кіномистецтві: він виконує функ-
цію «перемикання» глядацького сприйняття медіатексту зі сфери 
суб’єктивно- особистісних інтерпретацій у той самий «високий 
вимір життя», про який каже С. Губайдуліна.
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Проведений в дослідженні аналіз принципів використання 
музики «нової простоти» у зразках сучасного кінематографу дозво-
ляє прийти до висновку, що музично- семантичний комплекс «нової 
простоти» виступає у якості інструменту реалізації авторських 
режисерських концепцій в їх особистісній установці говорити про 
«найголовніше» і відповідати на «антропологічний запит» свого 
часу (за В. Мартиновим). Приклади авторського кіно як тієї «склад-
ної» форми кіномистецтва, що у сучасній теорії кіномистецтва розу-
міється як «засіб трансформації…, який працює на соціальні зміни» 
[200, с.  60], актуалізують перетворюючу силу мистецтва в цілому, 
яка «подвоюється» в даному випадку компенсаторною функцією 
нової простоти, що повертає людині той смисловий центр, «духовну 
вісь буття» (за А. Звягінцевим [146]), що утворює «високий вимір» 
людського життя.

На завершення зазначимо, що наше дослідження «нової про-
стоти» як системного жанрово- стильового феномену було ініці-
йовано бажанням зрозуміти, яким чином він репрезентує сучасну 
ситуацію в музичному мистецтві і відображає ті процеси, що обу-
мовлюють нинішній стан музики як мови культури і форми творчої 
самоактуалізаціі людини. Це бажання зумовило прагнення охопити 
об’єкт дослідження у всій широті і повноті його змістовних значень, 
які, як доводить сучасна композиторська творчість, на сьогодніш-
ній момент залишаються принципово відкритими в силу «продов-
ження» (продолженности рос.) нарощування своїх смислів. На наш 
погляд, кожний з предметних рівнів феномена «нової простоти», 
що був задіяний в нашому дослідженні, може претендувати на ста-
тус спеціального об’єкту музикознавчого дослідження і володіє 
вагомим категоріально- методичним потенціалом в сенсі «нарощу-
вання» досвіду наукового пізнання даного явища сучасного музич-
ного мистецтва. У цьому плані «нову простоту» можна порівняти із 
«закритим словом» О. Михайлова [323] – поняттям, яким відомий 
літературознавець зазначав ті явища художньої творчості, що існу-
ють для дослідника у вигляді якогось зараз наявного підсумку свого 
історичного розвитку, які осмислюється мовби у своєму останньому 
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поверхневому шарі, від чого і виглядають як «порожні», придатні до 
наповнення у сваволі дослідника. У цьому, власне, і полягає основна 
складність адекватної оцінки того, що відбувається тут і зараз, тих 
музичних подій, які є «середовищем існування» дослідника. Але 
позитивний сенс «закритого слова» О. Михайлова, на нашу думку, 
закладений в тих перспективах подальшого дослідження ще «закри-
тих» значень «нової простоти» або ще не набутих нею, які відкрива-
ються тим, хто прагне зрозуміти справжню мову музики у безупин-
ному потоці повсякденності.
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SUMMARY

The monograph explores the systemic aspects of the phenomenon 
of «new simplicity» as a stylistic category of modern musical art. The 
following tasks are solved in the work: musicological approaches to 
the phenomenon of «new simplicity» and its problematic circle in 
musicological discourse are clarified; the worldview and artistic and 
so stylistic principles of forming the concept of «new simplicity» in 
the works of Western European composers of the second half of the 
twentieth century are substantiated; the creative intentions of individual- 
composer versions of the «new simplicity» in the space of Soviet/post- 
Soviet musical art are highlighted; methodical bases of research of a 
phenomenon of «new simplicity» are defined; the verbal discourse of 
composers- representatives of the «new simplicity» in the context of the 
methodological orientation of modern musicology is considered; the 
author’s composer’s word as a precondition of musicological modeling of 
the theoretical concept of «new simplicity» is investigated; the musical- 
stylistic paradigm of the second half of the XX and beginning of the  
XXI centuries as a factor of contextual meanings of the «new simplicity» 
is considered; the semantic complex of the concept of simplicity in certain 
artistic and also aesthetic bases of musical art is revealed; the antinomy of 
simplicity and complexity as a factor of musical- stylistic complex of «new 
simplicity» is substantiated; the meaningful senses of the category «new» 
in the academic musical art of the XX century and «new simplicity» are 
determined; the significance of the genre- communicative modus and the 
compensatory function of the «new simplicity» is investigated (on  the 
example of V. Silvestrov’s «weak style»); the tendency of universalization 
of the musical- semantic complex of «new simplicity» in modern art 
is considered on the example of revealing its semantic functions in 
cinematography.

The study proposes an original theoretical model of the «new 
simplicity» as a systemic genre- style phenomenon of modern music art, 
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which has a constant stylistic complex, which is an integral attribute 
of modern compositional practice. The symbiotic quality of the «new 
simplicity» as a stylistic trend of modern music in its connection with 
the current worldview paradigm of composition, contemporary art and 
culture is substantiated. The parameters of the existence of the stylistic 
complex «new simplicity» at the genre, image- content, music- thematic, 
dramatic and performance levels in their projections on the composer’s 
individual concepts are revealed. Thus, the «new simplicity» is proposed 
to be considered as a self-sufficient genre and style phenomenon and  
a current trend in the development of modern musical art.

Keywords: «New simplicity», modern musical art, individual- 
composer style, genre- style concept, stylistic symbiotic tendency, neo-
canonicality, genre- communicative modus, musical- semantic complex, 
film music.
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