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АНОТАЦІЇ 

 Шан Юн. Містеріальні аспекти «великої» французької опери та її 

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

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. – Одеська 

національна музична академія імені А. В. Нежданової, Міністерство 

культури України, Одеса, 2021.  

У дисертації розкривається значення містеріальних настанов в поетиці 

«великої» французької опери, представленої творами Дж. Меєрбера 

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

узагальнення значного корпусу бібліографії щодо містеріальних настанов 

оперного жанру в європейській музиці розкривається своєрідність 

еволюційних шляхів музичного театру Франції від XVII до середини XIX 

століття. 

 Методологічна основа роботи спирається на загальнонаукові та 

спеціальні методи, серед яких суттєвими є інтонаційно-стилістичний, 

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

культурологічний, жанрово-стильовий, біографічний, аналітичний 

музикознавчий в їх комплексному застосуванні, що в сукупності дозволяє 

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

складової, так і динаміку її еволюції. 

Розділ 1 «Історичні шляхи розвитку французького музичного театру в 

XVII – першій половині XIX століття в руслі містеріальної традиції» 

спрямований на висвітлення основних векторів музикознавчого та 

мистецтвознавчого дослідження духовної ґенези музичного театру Європи, 

відтворення її настанов у поетиці французької «ліричної трагедії» та в 

історичних шляхах розвитку французької опери Нового часу в цілому. 

Зазначено, що поетика містерії, сформована на релігійних засадах 

візантійської культури та успадкована духовним театром 
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західноєвропейського Середньовіччя, слугує точкою відліку, початком 

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

протягом усієї своєї історії існування завжди так чи інакше ніс в собі «модус 

містеріальності» та його провідних жанрових ознак. Апелювання до 

міфологічних і духовно-релігійних сюжетів, орієнтація на етичні якості 

героїв містеріальних дійств одвічно корегували шляхи розвитку оперного 

мистецтва і виконавства, виявляючи не тільки його метаморфози в 

історичних реаліях європейської культури XVII–XIX ст., але й його «духовні 

константи», генетично пов’язані з релігійними настановами візантійської 

культури.  

Обґрунтовано, що тематика і смислова сутність французького 

класицистського театру в його драматичному і музичному проявах 

невіддільні від духовних ідей XVII–XVIII століть, які живили також 

французький абсолютизм. Останній спирався на антропологічне бачення 

людини як мікрокосму Бога та Всесвіту. Християнський базис багато в чому 

визначає високий духовний і емоційний тонус «великого етичного 

мистецтва» класицизму, що мав яскраво виражену афективну природу. 

Виявлено, що ідейно-смислова та образна концепція п’ятиактної 

«ліричної трагедії» базувалася на перероблених міфологічних або історико-

легендарних сюжетах, що акцентували показову для високого класицизму 

героїко-патетичну тематику та християнські чесноти. Всі ці якості 

безпосередньо передували формуванню поетико-інтонаційних, сценічно-

постановчих та духовно-містеріальних складових жанрових канонів «опери 

спасіння», музичного театру епохи «Наполеонівського ампіру», а також 

«великої» французької опери XIX століття. 

Розділ 2 «Поетика “великої” французької опери в контексті 

містеріальних ідей західноєвропейського романтизму» зосереджений на 

висвітленні питань щодо духовно-релігійних настанов європейської культури 

і музики зазначеного періоду, а також містеріальної парадигматики 
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французької «великої» опери, представленої в творчості Дж. Меєрбера та 

Ж. Ф. Галеві. 

Зазначено, що даний жанр є п’ятиактною виставою, масштаби якої 

значно перевищують інші різновиди музичного театру Європи. «Велика» 

французька опера передбачає участь значної кількості дійових осіб, 

залучення грандіозних масових сцен, на основі яких формувався ефектний 

спектакль-видовище. Видовищність – характерна риса як французької 

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

Обґрунтовано, що містеріальна якість визначає також загальну 

духовно-смислову і змістовну концепцію зразків «великої» французької 

опери. Сенс більшості з них зводиться до єдиного сюжету, відповідно до 

якого герой, що перебуває в гармонії зі своїм оточенням, в певний час 

здійснює проступок, приводячи тим самим себе і навколишній світ до хаосу. 

Пошуки шляхів його подолання стають для нього джерелом духовного 

Преображення, що знаменує в кінцевому підсумку переборення земного 

початку та відкриття Вічності («видіння-осяяння» в фіналах опер).  

Подібного роду містеріальна фабула, що простежується у долях 

Валентини і Рауля («Гугеноти»), Селіки і Васко («Африканка»), Єлеазара і 

Рахілі («Дочка кардинала»), доповнюється історичним тлом, що 

сконцентрований на грандіозних релігійних конфліктах минулого. Їх 

діапазон охоплює досить широкий спектр – від внутрішніх конфесійних чвар 

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

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

глобального протистояння Сходу і Заходу, язичництва та християнства 

(«Африканка» Дж. Меєрбера). 

Установлено, що шлях до гармонізації антиномій «великої» 

французької опери її автори вбачають передусім в любові, яка долає всі 

національні, релігійні та конфесійні перепони і стає, згідно зі специфікою 

романтичного духовного світосприйняття, джерелом відкриття Істини. Тим 

не менш, в історико-драматичних реаліях розвитку дії «великої» опери цей 
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шлях репрезентований як жертовно-мученицький, що виявляє значиму роль 

в образах головних героїв саме християнських чеснот – смирення, 

всепрощення, жертовності, молитовності, стійкості у вірі тощо.  

Така інтерпретація формально історичного оповідання виявляється, з 

одного боку, співвідносною з дидактико-етичними позиціями французького 

історизму першої половини XIX століття та християнськими настановами 

культури цього періоду, узагальненими в стилістиці романтизму та 

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

якого сюжетні «повороти» оповідання у «великій» опері та долі її дійових 

осіб виявляються співвідносними не тільки зі знаними історичними 

особистостями минулого і сучасності, але й з біблійними та агіографічними 

переказами. Так долі гугенотів, що гинуть в храмі, асоціюються з 

оповіданнями про духовний подвиг старозавітного Самсона. Конфлікт 

«батьківства» в «Дочці кардинала» Ж. Ф. Галеві виявляється співвідносним із 

старозавітним переказом про Авраама та його жертвопринесення. 

Подібна духовно-смислова «поліфонічність» сюжетного оповідання 

виявляє також аналогії цього жанру з містеріальними першоджерелами та їх 

духовною ідеєю. Разом з тим, «духовний історизм» «великої» опери виявляє і 

її «антимістеріальні» якості, зумовлені культурно-етичними та художніми 

реаліями мистецтва романтизму. Вони відчутні не тільки в значущій ролі в 

сценічній виставі історичної конкретики («реконструювання епох»), але й в 

акцентуванні трагіко-драматичного елементу, що виявляє власне 

антиномічну природу романтизму. Водночас йому протистоїть крихкий 

ідилічний світ мрій героїв, що сконцентрований на духовних сімейних 

патріархальних цінностях, які становлять смислову основу типології 

бідермаєра. 

Виявлено, що позначена смислова множинність «великої» опери, 

похідна від «вселенської» спрямованості містерії, обумовлює її поліжанрову, 

еклектичну природу, що базується на оригінальному синтезі історико-

епічного оповідання та особистісної драми-трагедії головних героїв, що 
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розгортається на тлі релігійного протистояння. Еклектична якість цього 

різновиду музичного театру Франції проявляється також у звертанні 

композиторів до різноманітного жанрового «лексикону», в якому виділяється 

«церковна», «застільна», «військова» музика, «музика ходи, урочистих 

процесій», балет тощо при домінуючій ролі першої. Сказане є очевидним в 

інтонаційній мові «Гугенотів» Дж. Меєрбера, де саме протестантський хорал 

«Ein feste Burg» стає єдиним лейтмотивом опери. В «Дочці кардинала» 

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

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

пасхальної ритуаліки. Протиставлення католицької хоральності та 

язичницької екстатичної обрядовості, відтвореної в хорових та танцювальних 

сценах, займає суттєве місце в «Африканці» Дж. Меєрбера. 

 Відзначено, що еклектика становить провідну якість стилю 

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

чия творчість фактично формувалася на перетині поетики французького 

музичного театру з його споконвічними жанровими настановами і 

традиціями італійського bel canto. В творчості Дж. Меєрбера цей синтез 

доповнюється причетністю автора також до німецької музично-історичної 

традиції. 

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

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

романтизм, бідермаєр. 

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

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

Dissertation for the degree of Candidate of Art Studies in the specialty 

17.00.03 «Musical Art». Odesa National Academy of Music named after 

A. V. Nezhdanova, Ministry of Culture and Information Politics of Ukraine, 

Odessa, 2021. 
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The dissertation reveals the significance of mysterious instructions in the 

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

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

generalization of a significant body of bibliography on the mysterious guidelines of 

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

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

 The methodological basis of the work is based on general scientific and 

special methods, among which the intonation-stylistic, inherited from B. Asafiev 

and his followers, historical-cultural, genre-style, biographical, analytical 

musicology in their complex application are essential, which together allows to 

explore both the poetics of the genre of «Grand» French opera and its mysterious 

component, and the dynamics of its evolution. 

Chapter 1 «Historical ways of development of French musical theater in the 

XVII – first half of the XIX century in line with the mysterious tradition» aims to 

highlight the main vectors of musicological and art studies of the spiritual genesis 

of musical theater in Europe, reproducing its guidelines in the poetics of French 

«lyrical tragedy» and development of French opera of the New Age. 

It is noted that the poetics of mystery, formed on the religious basis of 

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

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

modern religious theater and opera, which throughout its history has never existed. 

in itself a «mode of mystery» and its leading genre features. Appeals to 

mythological, spiritual and religious themes, focusing on the ethical qualities of the 

heroes of mystery have always corrected the development of opera and 

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

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

genetically ascending to the religious precepts of Byzantine culture. 

It is substantiated that the subject matter and semantic essence of the French 

classicist theater in its dramatic and musical manifestations are inseparable from 

the spiritual ideas of the XVII–XVIII centuries, which also nourished French 
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absolutism. The latter was based on the anthropological vision of man as a 

microcosm of God and the universe. The Christian basis largely determines the 

high spiritual and emotional tone of the «great ethical art» of classicism, which had 

a pronounced affective nature. 

It was found that the ideological-semantic and figurative concept of the five-

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

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

indicative of high classicism. All these qualities immediately preceded the 

formation of poetic-intonation, stage-production and spiritual-mysterious 

components of the genre canons of the «opera of salvation», the musical theater of 

the «Napoleonic Empire», as well as the «Grand» French opera of the XIX 

century. 

Chapter 2 «Poetics of the “Grand” French opera in the context of the 

mysterious ideas of Western European romanticism» focuses on issues of spiritual 

and religious guidelines of European culture and music of this period, as well as 

the mysterious paradigm of the French «Grand» opera, presented in the works of 

J. Meyerbeer and J. F. Galevi. 

It is noted that this genre is a five-act performance, the scale of which far 

exceeds other types of musical theater in Europe. «Grand» French opera involves 

the participation of a significant number of actors, the inclusion of grand mass 

scenes, on the basis of which formed a spectacular spectacle. Spectacular – a 

characteristic feature of both the French mystery and the derived musical theater of 

France in subsequent eras. 

It is substantiated that the mysterious quality also determines the general 

spiritual-semantic and meaningful concept of the samples of the «Grand» French 

opera. The meaning of most of them is reduced to a single plot, according to which 

the hero, in harmony with his surroundings, at some point commits a 

misdemeanor, thus leading himself and the world to chaos. The search for ways to 

overcome it becomes for him a source of spiritual Transfiguration, which 
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ultimately marks the overcoming of the earthly beginning and the discovery of 

Eternity («vision-enlightenment» in the finals of the operas). 

This kind of mysterious plot, traced in the fates of Valentina and Raoul 

(«Huguenots»), Selika and Vasco («African»), Eleazar and Rachel («Cardinal's 

Daughter»), is complemented by a historical background focused on the grand 

religious conflicts of the past. Their range covers a wide range – from internal 

confessional strife (Catholics and Huguenots in «Huguenots»), national-religious 

conflicts (Christians and Jews in «Cardinal’s Daughter») to the global 

confrontation between East and West, paganism and Christianity («African» by 

J. Meyerbeer). 

It is established that the way to harmonize the antinomies of the «Grand»  

French opera, its authors see primarily in love, which overcomes all national, 

religious and religious obstacles and becomes, according to the specifics of the 

romantic spiritual worldview, the source of the Truth. Nevertheless, in the 

historical and dramatic realities of the development of the action of the «Grand»  

opera, this path is represented as sacrificial and martyr, which plays a significant 

role in the images of the main characters of Christian virtues – humility, 

forgiveness, sacrifice, prayer, steadfastness in faith and more. 

Such an interpretation of the formal historical narrative is, on the one hand, 

correlated with the didactic and ethical positions of French historicism of the first 

half of the XIX century and the Christian guidelines of culture of this period, 

generalized in the style of Romanticism and Biedermeier. On the other hand, she 

appeals to the method of allusion, according to which the plot «turns» of the story 

in the «Grand»  opera and the fate of its protagonists are correlated not only with 

well-known historical figures of the past and present, but also with biblical and 

hagiographic narratives. Thus, the fate of the Huguenots who perished in the 

temple is associated with stories about the spiritual feat of the Old Testament 

Samson. The conflict of «fatherhood» in J. F. Galevi’s «Cardinal’s Daughter» is 

correlated with the Old Testament legend of Abraham and his sacrifice. 
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Such spiritual and semantic «polyphony» of the plot story also reveals the 

analogies of this genre with the mysterious primary sources and their spiritual idea. 

At the same time, the «spiritual historicism» of the «Grand»  opera reveals its 

«antimisterial» qualities, due to the cultural, ethical and artistic realities of the art 

of romanticism. They are felt not only in a significant role in the stage performance 

of historical specifics («reconstruction of epochs»), but also in the emphasis on the 

tragic-dramatic element, which reveals the actual antinomic nature of romanticism. 

At the same time, it is opposed by the fragile idyllic world of the heroes' dreams, 

which is focused on the spiritual family patriarchal values that form the semantic 

basis of Biedermeier’s typology. 

It was found that the marked semantic multiplicity of the «Grand» opera, 

derived from the «universal» orientation of the mystery, determines its multi-

genre, eclectic nature, based on the original synthesis of historical and epic 

narrative and personal drama-tragedy of the main characters. The eclectic quality 

of this kind of French musical theater is also manifested in the composers' appeal 

to a variety of genre «lexicon», which highlights «church», «table», «military» 

music, «procession music, ceremonial processions», ballet, etc. with the dominant 

role of the former. This is evident in the intonation language of J. Meyerber’s 

«Huguenots», where the Protestant chorale «Ein feste Burg» becomes the only 

leitmotif of the opera. In «Cardinal’s Daughter» by J. F. Galev, a similar semantic 

load is placed on the hymn «Te Deum», prayer scenes, as well as on the 

reproduction of episodes of the Jewish Easter ritual. The opposition between 

Catholic chorality and pagan ecstatic rituals, recreated in choral and dance scenes, 

occupies a significant place in J. Meyerber’s «African». 

 It is noted that eclecticism is the leading quality of the style of the 

representatives of the «Grand» French opera – J. Meyerbeer and J. F. Galevi, 

whose work was actually formed at the intersection of the poetics of French 

musical theater with its age-old genre guidelines and traditions of Italian bel canto. 

In the work of J. Meyerber, this synthesis was complemented by the author’s 

involvement in the German musical-historical tradition. 
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Keywords: mystery, French opera, lyrical tragedy, «opera of salvation», 

«Grand» French opera, eclecticism, French historicism, romanticism, Biedermeier. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Французький музичний театр 

першої половини XIX століття – одна з яскравих сторінок в історії 

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

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

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

і в вокально-педагогічній практиці. «Християнсько-містеріальний 

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

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

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

містеріальної традиції, що простежується в музичному театрі Франції аж до 

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

українському музикознавстві, що й зумовлює актуальність теми 

представленої роботи. 

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

Дисертаційне дослідження виконане на кафедрі теорії музики та композиції 

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової і відповідає 

темі № 10 «Теорія жанру в музикознавстві та її методичні інтенції у 

сучасному науковому знанні» перспективного тематичного плану науково-

дослідницької діяльності Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової на 2016–2021 роки.  

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

французької опери на прикладі музичного театру Дж. Меєрбера і 

Ж. Ф. Галеві. 

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких 

дослідницьких завдань: 

- узагальнити бібліографію про містеріальну ґенезу європейського 

музичного театру; 

 - виявити специфіку еволюційних шляхів розвитку французької опери 

XVII – XVIII століть; 



 15 

- проаналізувати культурно-історичні передумови формування 

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

духовно- містеріальної традиції західноєвропейського романтизму; 

- узагальнити відомості про творчий шлях і духовно-естетичні позиції 

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

романтизму; 

- виявити містеріальну складову музичного театру Дж. Меєрбера і 

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

його християнської компоненти. 

Матеріал дослідження – зразки музичного театру Дж. Меєрбера 

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

дослідні узагальнення про жанрово-стильову та духовно-смислову специфіку 

оперної спадщини Ж. Б. Люллі, Ж. Ф. Рамо, Г. Спонтіні, що сукупно 

виявляють  містеріальну парадигматику французької опери XVII–XIX століть 

і, зокрема, жанру «великої» французької опери. 

Об’єкт роботи – французький музичний театр. 

Предмет роботи – містеріальна складова поетики «великої» 

французької опери середини XIX століття. 

Методологічна основа роботи спирається на загальнонаукові та 

спеціальні методи, серед яких суттєвими є інтонаційно-стилістичний, 

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

культурологічний, жанрово-стильовий, біографічний, аналітико-

музикознавчий в їх комплексному застосуванні, що в сукупності дозволяє 

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

складової, так і динаміку її еволюції. 

Теоретична база дослідження ґрунтується на наукових працях з таких 

напрямків: 

- духовно-смислові та жанрово-стильові настанови європейської опери 

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

Л. Кирилліна, Г. Кречмар, Г. Маркезі, О. Маркова, Р. Роллан, О. Рощенко, 
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М. Сабініна, О. Самойленко, В. Ферман, Г. Хохловкіна, М. Черкашина, 

А. Gerhard);  

- літургійно-містеріальна ґенеза європейського музичного театру 

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

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

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

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

Г. Тараєва, О. Cargill); 

- історії французького музичного театру XVII–XVIII століть у річищі 

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

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

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

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

Joyse Enith Watkins); 

-  історичні шляхи розвитку французького романтизму та його 

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

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

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

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

- поетика французької «великої» опери та творча діяльність її 

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

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

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

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

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

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

А. Gerhard, D. Hallmann, S. Hibberd, K. Pendle, Jordan Ruth); 

Наукова новизна роботи визначена такими позиціями: 

вперше: 

- узагальнено містеріальну складову «великої» французької опери; 
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- підсумовано еволюційні шляхи розвитку французького музичного 

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

традицій середньовічної містерії та її візантійських витоків; 

- уведено в музикознавчий обіг матеріали про творчу діяльність 

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

- обґрунтовано феномен стильової еклектики в творчості названих 

авторів. 

Подальший розвиток отримали: 

- узагальнення про духовну специфіку французького романтизму; 

- обґрунтування жанрово-стильової еволюції музичного театру 

Дж. Меєрбера та Ж. Ф. Галеві. 

Практична цінність роботи полягає в можливості використання її 

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

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

 Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на 

засіданнях кафедр теорії музики та композиції, теоретичної та прикладної 

культурології ОНМА імені А. В. Нежданової. Матеріали дослідження 

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

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

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

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

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

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

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

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

Științifică Internațională Învățământul Artistic – Dimensiuni Culturale (Chişinău, 

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

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

 Публікації. Основні ідеї дисертації викладені у чотирьох одноосібних 

публікаціях, з яких три – у спеціалізованих фахових виданнях, затверджених 
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ДАК МОН України; одна – в періодичному науковому іноземному 

фаховому виданні (Австрія). 

Структура роботи. Робота складається з анотацій, вступу, двох 

розділів, що включають шість підрозділів, висновків, списку використаної 

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

Список використаної літератури містить 304 позиції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

РОЗДІЛ I 

ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ФРАНЦУЗЬКОГО МУЗИЧНОГО 

ТЕАТРУ В XVII – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ В РУСЛІ 

МІСТЕРІАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ 

1.1. Містериальна ґенеза музичного театру Європи. 

Містерія в усьому розмаїтті її проявів займає значне місце у світовій 

культурі різних епох, оскільки демонструє «особливого роду онтологічне 

таїнство, від самого початку закладене в Божественний задум світобудови з 

метою забезпечити світу космологічну стратегію вічного руху, яка полягає, 

перш за все, в подоланні смерті, прориві на новий, більш високий, 

наближений до Істини буттєвий рівень» [189, с. 13].  

Подібного роду «програма» обумовлювала затребуваність даного 

жанру в різних сферах художньої, духовно-естетичної та філософської 

діяльності. На думку О. Дашевської, «містерії потребують ті, хто “прагне до 

ідеалу”» [56, с. 229], що зумовлює її особливу близькість світовідчуттю ХХ–

XXI ст., яке переживає воістину «містеріальний ренесанс» в різних сферах 

творчої діяльності і, передусім, у сфері музичного театру. Опери-містерії 

широко представлені в спадщині М. Каретнікова («Містерія апостола 

Павла»), С. Слонімського («Видіння Іоанна Грозного»), А. Смелкова («Брати 

Карамазови»). Містеріальний аспект є істотним і для творчого стилю 

українських композиторів зазначеного періоду – О. Шимка, І. Алексійчук, 

О. Козаренка, В. Степурка та ін. Нарешті, її ґенеза сягає духовно-релігійних 

традицій французького театру та його жанрово-стильових метаморфоз, що 

охоплюють період від Середньовіччя аж до сучасності. Складовою частиною 

історії французького театру можна вважати і «буття» «великої» французької 

опери з показовим для неї акцентуванням тем релігійного протистояння і 

духовного вибору головних героїв (див. нижче). 

Типологія містерії, що апелює не лише до Священної Історії, а й до її 

житійної складової, виявляється також пов’язаною з різними аспектами 

патріархальної культури. Остання, в своєю чергою, завжди була націлена на 
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пріоритетну роль ідеї Божественного світопорядку, в рамках якого Небесне  

і Земне, горішнє й долішнє, священне і профанне були нероздільні, 

доповнюючи один одного на найрізноманітніших рівнях. «Християнсько-

містеріальний континуум», згідно з базовими позиціями дисертації 

В. Осипової [175], становить одну з визначальних якостей європейського 

музичного театру Нового часу, що позначилося на поетиці «великої» 

французької опери і духовно-естетичних настановах творчості її 

репрезентантів. 

Витоки власне християнської містерії вкорінені в культурі Візантії. 

Показовий для неї «охоронно-консервативний підхід», висхідний до ідеї 

«Господнього Домобудівніцтва», характеризується «сакралізацією-

спірітуалізацією всех рівнів буття людини – від повсякденного до 

репрезентативно-імперського, оскільки “лад буття – від Бога, уклад побуту – 

теж від Бога” (С. Аверинцев)» [160, с. 18]. Подібного роду установка багато в 

чому визначила духовну і жанрово-смислову специфіку візантійської містерії 

і близьких їй жанрів, які так чи інакше визначили подальші шляхи розвитку 

європейського театру Нового часу. 

На основі узагальнення значного корпусу бібліографії та історичних 

матеріалів, присвячених даній проблематиці, П. Міхаліцин у своєму есе «Від 

Мельпомени до Христа: доля античного театру в Візантії» фіксує увагу не 

тільки на питаннях «християнізації античного театру», але й на жанровій 

специфіці візантійської театральної традиції та її релігійній ґенезі, оскільки 

«тут, як і в античному театрі, все починалося і закінчувалося молитвою до 

Бога. Також мала місце містеріальність усього того, що відбувалося, і 

символізм дій» [154, с. 196]. 

Ґенезу містерії цитований дослідник вбачає і в літургійній антифонній 

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

проводилися у Візантії під час великих релігійних свят. «За Костянтина VII 

Багрянородного після урочистого введення сценічної орхестри в храмі св. 

Софії проникнення театрально-видовищних моментів переходить на якісно 
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новий щабель: панігіріі трансформуються в літургійну драму – містерію» 

[154, с. 197]. Більшість з них виявляються зосередженими на подіях 

великодніх урочистостей, на воскресінні Христа, зішесті св. Духа, на містерії 

Різдва та Богоявлення. У числі найпопулярніших зразків візантійського 

літургійного театру зазвичай згадують вистави, присвячені «Піщному 

дійству», пророку Ілії, воскресінню св. Лазаря. Текст останньої містерії 

зберігся аж до нашого часу в рукописному варіанті XIII століття. 

При цьому основним виразником перипетій біблійної історії в даній 

традиції було не стільки саме сценічне дійство, скільки голос, тонове 

читання-спів у всьому різноманітті його функціонування у візантійській 

богослужбовій практиці. «Використовуючи тільки корисне, візантійська 

літургія уникла крайнощів тотального злиття богослужіння і драми, що мали 

місце на Заході» [154, с. 200]. Сказане є співвідносним і з драматичними 

гоміліями, які в свою чергу вплинули на формування візантійських драм для 

читання, а також на інтелектуальний театр, в рамках якого знову-таки 

домінувала духовна тематика. Останній представляв собою не стільки театр-

видовище в звичному сенсі слова, скільки презентацію духовно-творчої 

діяльності інтелектуальної еліти імперії ромеїв, найближчого оточення 

візантійського імператора, що безпосередньо передбачала зібрання 

гуманістів епохи Ренесансу, а пізніше європейську салонну культуру. 

Особливий вплив різноманітні форми містеріальних дійств та їх 

елементів мали на придворний церемоніал, що нерідко визначався саме як 

«театр влади» [див. про це детальніше в дослідженнях М. Поляковської: 

183;184]. Теократичний характер влади у Візантії завжди передбачав 

проєктування настанов духовно-культової практики і в державно-політичне 

життя імперії, що набувало сакрального сенсу. С. Сорочан у 

фундаментальному дослідженні «Ромейське царство» акцентує увагу на 

характерних паралелях між земним та небесним світами, що були 

показовими саме для візантійського світобачення: «Якщо Бог – Пантократор, 

глава всього існуючого світу небесного і земного, то василевс –  
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Космократор – глава ідеального земного порядку –  таксіса, управитель і 

виконавець законів, які ніхто не в силах скасувати» [222, с. 70].   

Складна система візантійського придворного церемоніалу, в якій було 

репрезентовано офіційну концепцію величі імперії та харизматичний ідеал її 

правителя, перш за все апелювала до ритуалів ефектного представлення 

фігури імператора та його найближчого оточення як причетних до 

сакрального світу. Серед останніх широко відомим було «підняття 

імператора на щит», що мало «безпосередні паралелі з Божественною 

Літургією, зокрема із заключною частиною “Херувімської пісні” <…> 

Протягом значного періоду у візантійській придворній практиці 

затребуваною була ціла низка жанрів, безпосередньо пов’язаних зі 

славослів’ям. В їх числі поліхроній, акламації, що використовувалися також і 

в богослужбовій практиці» [231, с. 105]. 

Подібного роду «сакральна театралізація» придворного побуту 

візантійського двору виявляє його духовні основи, що принципово 

відрізняють дану рітуаліку від специфіки власне античного театру, який 

також був причетним до культової традиції. На думку П. Міхаліцина, «він 

ніколи не мав розважального характеру і моменту перевтілення актора на 

сцені. Василевс та його свита не лицедії, а сама церемонія не є театром 

перевтілень, а скоріше демонстрацією надмірного і могутності 

імператорської влади (курсив наш – Ш. Ю.)» [154, с. 215]. 

Зазначена традиція, що склалася в рамках «християнської імперії» 

ромеїв, мала істотний вплив також і на придворний побут європейських 

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

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

(галліканської) церкви, ґенетично й історично пов’язані з Візантією. На 

думку М. Копосова, «візантійський світ» «до деякої міри був для Франції 

джерелом абсолютистських ідей. Візантійські “царські зерцала” мали доволі 

широке розповсюдження у Франції XVI–XVII століть і використовувалися з 

метою монархічної пропаганди. Мали місце запозичення елементів 
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візантійської імператорської титулатури в політичній літературі і, можливо, 

придворного церемоніалу». Нарешті, «візантійське законодавство з питань 

співвідношення імперської влади і церкви використовувалося для 

обґрунтування галліканських ідей» [111, с. 188].  

У подібних умовах навіть політичні ідеї підносилися до міфічного та 

релігійного рівнів, чому сприяла і музична складова даної ритуаліки 

(акламації, поліхронії, славлення тощо). «У світлі сказаного закономірною 

виглядає й популярність в Галлії-Франції Laudes regiae (“Королівських 

хвалінь”), а також особливого роду тяжіння до пишності, риторичного 

панегіризму, “красномовності” висловлювання, що були очевидними не 

тільки в богослужбовій практиці галліканської церкви на різних етапах її 

історичного існування, але й у французькій придворній культурі, яка 

зберігала духовний і культурний досвід аристократії Франції як спільноти 

“кращих”, “обраних”, еліти, що становить безпосереднє оточення короля» 

[161, с. 76]. 

Суттєвою складовою цієї культури можна вважати і театр 

французького класицизму, а також причетну до нього «ліричну трагедію» 

Ж. Б. Люллі з показовою містеріальною складовою в музично-

драматургічному вираженні, поетика якої пізніше визначить не тільки 

структурний, але й духовно-етичний лад «великої» французької опери 

першої половини XIX століття (див. нижче).   

Повертаючись до огляду історичних шляхів розвитку містерії в 

європейській культурно-історичній та музичній традиції, відзначимо, що 

візантійський досвід у названій жанровій сфері, починаючи з епохи 

середньовіччя, виявився органічно успадкованим Західною Європою. Сама ж 

містерія була домінуючим жанром духовного театру аж до XVI століття, 

оскільки концентрувала в собі ключові якості релігійних «священних вистав» 

великої форми, а також стимулювала подальший розвиток релігійної драми 

наступних епох, в тому числі й у творчості представників драматичного 

театру французького класицизму.  
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Історія містерії представлена в обширній театрознавчій і 

літературознавчій бібліографії епохи романтизму. Саме цей період був 

відзначений не тільки відродженням середньовічної культури та її духовного 

світобачення, але й творчим засвоєнням її культурно-історичної спадщини і 

його сакральної специфіки. Поетика містерії у всьому різноманітті її проявів 

стала живильним середовищем не тільки для музичного театру німецького 

романтизму (Р. Вагнер), але й для культури Франції. В рамках останньої 

спостерігаємо органічне зрощення духовно-християнського Просвітництва з 

ідеями французького історизму, що знайшло відображення і в поетиці 

«великої» французької опери Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві (див. нижче). 

Серед східноєвропейських досліджень останніх десятиліть, що 

узагальнюють світовий досвід у вивченні містерії, виділяємо монографії 

І. Некрасової «Релігійна драма і спектакль XVI–XVII століть» [164] і 

В. Колязіна «Від містерії до карнавалу: театральність німецької релігійної і 

майданової сцени раннього і пізнього середньовіччя» [106]. Названі праці 

зорієнтовані на виявлення специфіки різноманітних національних форм 

містерії (в тому числі й французької), в яких найбільш повно сконцентровано 

духовне світобачення позначеної епохи. «Французький термін “містерія”, в 

якому злилися два поняття – грецьке (таїнство) і латинське (служба, 

служіння), об’єднує в історії театру релігійні уявлення приблизно схожого 

вигляду, що визначалися в Англії, як і міракль, miracle-play, в Італії – sacra 

rappresentazione, в Німеччині – geistliche Spiel, Passionspiel і т. д. Їх 

загальними рисами була приналежність до високорозвиненої міської 

культури Середньовіччя, інсценування священних текстів у якості 

літературної основи і синкретичний характер уявлень, що включають 

найрізноманітніші елементи» [164, с. 15]. 

Визначальною темою середньовічних містерій було біблійне 

оповідання, диференційоване на рівні старозавітних, новозавітних і 

«апостольських» циклічних вистав, кожна з яких була спрямована не тільки 

на духовне просвітництво соціуму, але й стимулювала ідею постійного 
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співвідношення свого буття із сакральним світом. Як зазначає Й. Хейзінга, 

«дух цієї епохи був настільки наповнений Христом, що вже за найменшої 

зовнішньої схожості якоїсь дії або думки з життям або стражданнями 

Господа починала безпосередньо звучати інтонація Христа» [цит. за: 106, с. 

48]. 

Виявляючи духовно-перетворювальну функцію середньовічної 

містерії, що в підсумку становило кінцеву мету містеріальної вистави, яка 

закликала «слухати, дивитися, плакати й любити» [106, с. 46], С. Енгус 

констатує, що «релігія містерій <...> була релігією символізму, який за 

допомогою міфу й алегорії, іконічних зображень, блискучих вогнів і густої 

темряви, літургій і актів жертвопринесення і навіювання прискорював 

інтуїцію серця і викликав у посвяченого містичний досвід, що вів до 

палінгенезії (відродження), яке і було метою будь-якої ініціації» [277, с. 33]. 

Жанр християнської містерії, базові якості якої формувалися в тому 

числі й в культурі середньовічної Франції, являє собою масштабну «форму 

міфологічного або релігійно-містичного осмислення історичної реальності» 

(курсив наш – Ш. Ю.) [93, с. 246]. При цьому, «бачення містерії цілком і 

повністю релігійне. Вона досить широка, щоб охопити в житті все: 

сакральне, страждання, сльози, святість, а також сміх, глузування, сатиру, 

гріх, безумство і його оспорювання, пародію і десакралізіруючий гротеск. 

Різниця між священним і профанним належить сучасності; в містерії ж все 

священне, все врешті-решт підпорядковується божественному Провидінню» 

[164, с. 22]. 

Зазначимо, що «релігійно-містичне осмислення історичної реальності» 

як показова якість містеріального жанру так чи інакше буде виявлена і в 

умовах французького музичного театру епохи класицизму, і в його 

художньо-історичних «моделях» першої половини XIX ст., які розвивалися 

на перетині релігійних пошуків романтизму і відкриттів французького 

історизму (див. нижче). 
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«Родові» якості містерії, до яких відносять і орієнтацію на релігійну 

тематику у всьому різноманітті її проявів, і багатоярусність драматургії, і 

включеність у християнську рітуаліку, і апелювання до її вербально-

музичних символів, і особливого роду тяжіння до видовищності, 

репрезентативності та ефектних постановчих прийомів театралізації дії, 

спрямованих у кінцевому підсумку на духовно-соборне єднання-

перетворення виконавців і глядачів як запоруки встановлення або підтримки 

світового порядку-гармонії (таксіса, євтаксії у візантійському тлумаченні), – 

все це в сукупності визначає не тільки домінуючу роль містерії в духовній 

«картині світу» середньовіччя, але й її істотний вплив на європейську 

культуру наступних епох. На думку І. Некрасової, саме містерії, в тому числі 

й французькі, «виявляються точкою відліку – початком історії релігійного 

театру Нового часу» [164, с. 19]. Дана позиція авторки узгоджується і з 

точкою зору Г. Кречмара [115, с. 29], який витоки європейського музичного 

театру і опери бачить саме в містеріально-літургійній ґенезі. 

У підсумку історичні шляхи розвитку містерії виявилися 

сконцентрованими на послідовному русі «від історії світобудови і людства до 

історії людини, царства, народу» [162, с. 153]. В силу ряду обставин 

соціально-політичного і релігійно-конфесійного порядку містерія опинилася 

під забороною в Англії (1543), а пізніше і у Франції (1548). Проте, заборона 

не означала повного зникнення жанру, позаяк, за висловом М. Гоголя, «не 

вмирають ті звичаї, яким призначено бути вічними» [цит. за: 106, с. 6]. 

Це повною мірою співвідноситься і з театром французького 

класицизму, а також з поетикою «ліричної трагедії», що стали своєрідними 

символами духовно-етичної та релігійної культури в епоху розквіту 

французького абсолютизму в XVII ст. «Якщо містеріальна драма 

представляла універсальну модель світу, влаштованого за волею Бога, і 

людину тільки як його знаряддя, гуманістична вчена трагедія об’єктивізувала 

душевні колізії героїв, передаючи їх через аналітичне оповідання, то 
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класицизм поставив проблему осягнення християнської свідомості 

засобами драми» [164, з . 231] (див. нижче). 

Тема «містерія і опера» також становить один з найцікавіших аспектів 

сучасного мистецтвознавства, що актуалізувалися у східнохристиянському 

музикознавстві лише в останні десятиліття. Заявлена на рівні аксіоми в 

згадуваній вище монографії Г. Кречмара [115], у дослідженнях Є. Іоффе [88], 

дана проблематика поки що розглядається лише стосовно конкретних зразків 

творчості композиторів Європи Нового часу. Серед досліджень подібного 

роду виділяємо дисертацію Т. Ільїної, звернену до вивчення ролі орфічної 

тематики в поетиці ранньої італійської опери XVII століття [87]. Робота 

О. Михайлової орієнтована на дослідження ролі біблійної якості в італійській 

опері епохи Рісорджименто (Дж. Россіні, Дж. Верді) [153]. 

Відзначаємо також дисертацію В. Осіпової «Християнсько-

містеріальний континуум оперного мистецтва: генезис, еволюція, 

перспективи», метою якої стало «виявлення рис опери-містерії в сукупності 

класичної оперної спадщини у творах оперної класики (зокрема, творів 

М. Глінки, Р. Вагнера та ін.), а також виявлення онтологічних духовних 

позицій у музиці композиторів XIX–XX ст. і у вокальній педагогіці різних 

національних шкіл (італійської, німецької, французької), їх впливу на 

практику одеських вокалістів» [175, с. 2].  

На основі узагальнення численної бібліографії автор виявляє 

«християнсько-містеріальні аспекти» в оперній творчості С. Ланді, 

А. Скарлатті, М. Глінки, Р. Вагнера, М. Римського-Корсакова, М. Лисенка, 

Ф. Шрекера та ін. На тлі широкого кола аналітичних узагальнень опер 

названих митців, а також педагогічних настанов вокалістів різних 

національних шкіл, цитований автор приходить до формулювання-

визначення власної позиції щодо «духовно-церковної обумовленості оперного 

мистецтва в цілому». «Дана теза опонує прийнятому розгляду опери як 

“відродження давньогрецької трагедії” і дозволяє висунути ідею опери як 

переломлення християнської містерії в секуляризованих умовах Нового 
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часу» [175, с. 11–12]. Аналізуючи зразки ранньої італійської опери XVII ст., 

в тому числі Е. Кавальєрі та С. Ланді, цитований автор у якості їх 

першоджерел виділяє саме «церковну літургічну драму, площадний варіант 

якої репрезентував ренесансну християнську містерію» [174, с. 11].    

Аналогічний дослідницький напрямок має також диссертація 

Г. Предоляк «Середньовічна модель містерії в музичному театрі Німеччини 

XIX–XX століть: від Р. Вагнера до К. Штокхаузена» [187], зосереджена на 

історичних шляхах розвитку німецької «лінії» містеріального театру Європи, 

кульмінація якого виявилася пов’язаною з творчістю класиків німецької 

музики двох минулих століть. 

Містеріальні прообрази в оперному спадку П. І. Чайковського (на 

прикладі «Іоланти» і «Орлеанської діви») в співвідношенні з релігійними 

пошуками композитора складають предмет дослідницького інтересу 

А. Макарової [138]. При цьому зазначена духовна складова музичного театру 

великого російського композитора розглядається в тому числі і в 

співвідношенні з духовно-смисловою специфікою жанру «великої» 

французької опери. Для останньої надзвичайно важливою з етичної точки 

зору виступає «розв’язка конфлікту»: «за вибір на користь добра, істини, 

обов’язку автор великої опери завжди винагороджує героя – страждання 

завершуються або земним щастям (“Роберт-диявол”), або небесною заплатою 

(“Гугеноти”) <...> Таке рішення фіналу характерно і для “Орлеанської діви” 

Чайковського, і для “Гугенотів” Мейєрбера, в яких Рауля, Валентину і 

Марселя чекає смерть за праведну віру і вірність військовому обов’язку, а 

Іоанна підтверджує відданість своєму покликанню мученицьким подвигом < 

...> В обох творах присутній мотив відкритих небес як символу нагороди у 

вічності» [138, с. 46]. 

Значна частина досліджень про співвідношення оперної поетики і 

містеріальної якості присвячена культурним артефактам ХХ століття, в 

рамках якого містерія переживає своє відродження і «друге народження», 

про що свідчить творчість найвидатніших представників цієї епохи – 
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І. Стравинського і О. Мессіана. «Модус містеріальності» в оперній 

творчості першого з названих авторів («Весна священна», «Персефона», 

«Потоп») став предметом музикознавчих узагальнень в дисертації і 

публікаціях Ю. Куранової [121; 122]. Містеріальна поетика багато в чому 

визначила також задум підсумкового твору у спадку О. Мессіана – опери 

«Святий Франциск Ассизький», що стало предметом наукових досліджень 

Н. Кулигіної [119], Є. Кривицької [116] та ін. Зазначена проблематика 

досліджується також у ряді публікацій М. Сабініної [204], Г. Калошиної [95; 

96], Н. Бекетової [16], С. Алеєвої [6; 7], В. Азарової [2; 3; 4], З. Чернухи [262], 

Г. Тараєвої [228], присвячених виявленню духовно-містеріальної складової 

європейського музичного театру минулого й сучасності. 

Узагальнюючи роботи названих авторів, відзначимо, що опера від 

моменту зародження і подальшого чотиривікового існування завжди так чи 

інакше несла в собі «модус містеріальності», виступаючи «частиною 

еволюції найдавнішого міфологічного театру єгипетських містерій, які, як 

фенікс, поновлюються або у варіанті грецької трагедії, або в середньовічній 

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

творах нової містерії ХХ століття – завжди зі збереженням основних родових 

ознак (курсив наш – Ш. Ю.)» [16, с. 65]. 

Як і більшість масштабних жанрових форм європейської культурно-

історичної та музичної традиції Нового часу (симфонія, кантата, ораторія, 

меса, реквієм та ін.), опера в різні періоди свого буття була орієнтована на 

відтворення «якоїсь повної моделі людського життєбуття <...> Ритуально-

магічні витоки жанру або ховалися, або нарочито оголювалися. Однак таємно 

чи явно вони давали про себе знати. У певні моменти оперної дії “вертикаль 

вічності” розсікала “горизонталь життя”, натякаючи на загадкові, невидимі 

плани людського буття» [7, с. 64]. 

Священні вистави на міфологічні, духовно-релігійні сюжети, орієнтація 

на етичні якості героїв містеріальних дійств (Орфей, Аполлон, герої біблійної 

історії, новозавітних оповідань) одвічно корегували шляхи розвитку 
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оперного мистецтва і виконавства, виявляючи не тільки його метаморфози 

в історичних реаліях європейської культури XVII–XIX ст., але й його 

«духовні константи». Показовою в цьому плані можна вважати позицію 

Г. Тараєвої, що досліджує семантичні фігури християнської символіки в 

музичній мові різних епох, в тому числі і в опері XVII століття. На думку 

авторки, в епоху бароко «італійський оперний театр залишається в морально-

етичних рамках християнського міфу <...> Він нескінченно варіює, 

“аранжує” художній алгоритм персонажів, ситуацій, а з ними і моральних 

ідей Біблії та Євангелія <...> В принципі це природно і зрозуміло: витоки 

драми визрівали в лоні літургії...». Резюмуючи специфіку європейського 

музичного театру і його духовно-смислову символіку, дослідниця приходить 

до висновку про те, що оперний театр різних епох – «лабораторія нового 

мистецтва – у своїх різноманітних проявах був системою парафраз міфології 

християнства» [228, с. 541, 545]. 

Із урахуванням містеріальної ґенези європейського музичного театру 

Нового часу, нерозривності в ньому «етики служіння Високому і 

професійного рівня творчості <…> світський тип оперного мистецтва, – на 

думку В. Осіпової, – не стає твердою опозицією церковності, що 

визначається символікою назв і сюжетів <…> Хорові ансамблі звучання, що 

поєднані з мадригальною традицією, а через неї і з церковною музикою <…> 

свідчать про наслідування оперою виразності церковної соборності» [175, с. 

5]. 

Закономірним в світлі сказаного є затребуваність в музиці ХХ–XXI ст. 

жанру «опери-містерії», поетика якої цілком узгоджується з показовою для 

сучасності спрямованістю до «панкультурного синтезу». «Саме містерія як 

явище не тільки транс-історичне (що періодично актуалізується), але й 

надзвичайно синтетичне, що має найширші можливості з’єднання в 

органічне ціле феноменів різного порядку (побутове – буттєве, конкретно-

історичне – позачасове, зовні ефектне – внутрішньо багатозначне і т. д.), – 
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все частіше привертає увагу не тільки драматургів, композиторів, а й 

режисерів-інтерпретаторів» [6, с. 143]. 

Дослідження особливостей побутування містеріальної якості в 

музичному театрі Європи минулого і сучасності призводить С. Алеєву до 

узагальнення сутності «жанрового інваріанту опери-містерії», що вбирає в 

себе не тільки художньо-творчий досвід композиторів ХХ–XXI ст., а й 

духовно-творчі напрацювання авторів попередніх епох. Її ознаки дослідник 

групує в рамках «змістовної», «структурної», «функціональної», і 

«лексичної» «констант». Перша з них («змістовна») виявляється через 

«просвічування метафізичного модусу буття крізь низку драматичних колізій 

(подій, вчинків)», а також в апеляції до смислових мотивів «Божественної 

присутності» і «містеріального Шляху». 

Фіксуючи увагу на особливого роду перетині буттєвого, сакрального і 

історичного начал, С. Алеєва констатує, що «для містерії характерно 

звернення до ключових, поворотних, кризових моментів в житті людини, 

народу чи в історії всього людства, коли гостро постають “граничні” питання 

буття, оголюється проблема морального вибору, коли життєвий шлях 

наповнюється відчуттям і сенсом вищої призначеності» [7, с. 65].  

Зазначимо, що дане спостереження виявляється повною мірою 

співвідносним і з поетикою «великої» французької опери, репрезентованої в 

творчості Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві. «Класика» названого жанру завжди 

так чи інакше орієнтована на сюжети, пов’язані з трагічними періодами 

історії Європи, видатними історичними особистостями. Сюжетно-

драматургічним «нервом» творів стають драматичні етапи історії 

християнської церкви, епізоди конфесійного протистояння католиків і 

протестантів («Гугеноти», «Пророк»), релігійної роз’єднаності й ворожнечі 

(«Дочка кардинала», «Африканка»), що стали причинами великих історичних 

трагедій. Останні в свою чергу оголюють проблему духовно-релігійного та 

морально-етичного вибору головних героїв. Їх смерть стає не тільки 

свідченням драматизму конкретних історичних реалій-ситуацій (наприклад, 
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Варфоломіївської ночі), але й знаком їх морально-етичної перемоги, 

мученицького ореолу і твердості «обстоювання віри». Одночасно, ґенеза 

подібного роду містеріальності сягає також французької «ліричної трагедії» 

Ж. Б. Люллі. На думку Г. Буличової, «барокова опера, як і бароковий балет – 

про всесвіт, і цей метафізичний вимір (курсив наш – Ш. Ю.) французький 

музичний театр, у порівнянні з театром інших країн, подає найяскравіше і 

найдовше зберігає» [28, с. 11]. 

Повертаючись до поетики «опери-містерії» у класифікації С. Алеєвої, 

відзначимо, що під «структурною» і «функціональною» константами даного 

жанру дослідниця має на увазі наочність демонстрації «двох планів буття – 

реального (сюжетно-послідовного) і трансцендентного (позачасового) через 

особливості оформлення сценічного простору (принцип симультанності), 

завдяки чому глядач наділяється свого роду “ясновидінням”». Останнє в 

свою чергу породжує «неминучість духовного пошуку, етичного вибору – 

для кожного і для всіх» [7, с. 65]. 

Нарешті, «лексична константа» містеріального жанру зорієнтована на 

арсенал виражальних засобів різних видів мистецтв, які використовуються у 

відтворенні містеріальної картини світу. Пріоритетна роль тут належить, на 

думку авторки, ефектно-видовищним компонентам, а також релігійній 

символіці. Остання широко представлена в поетиці «великої» французької 

опери або у вигляді цитат (лютеранський хорал «Господь наш оплот» в 

«Гугенотах» Дж. Меєрбера), або у вигляді апелювання до типологічних 

якостей конкретних богослужбово-співочих жанрів («Te Deum» в «Дочці 

кардинала» Ж. Ф. Галеві) та елементів культової ритуаліки. 

Відзначимо, що дані засоби вираження, що визначають 

репрезентативність музично-театрального дійства, складають одну з 

показових якостей французького драматичного і музичного театру XVII–XIX 

століть, в тому числі й поетики «великої» французької опери. Ще в працях 

теоретиків французького класицизму «драма» і «трагедія» «розглядаються не 

як творчість як така, а як особливого роду видовище (курсив наш – Ш. Ю.): 
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досконало організоване утопічне дійство, що бере участь в перетворенні 

держави як цілісності» [214, с. 108].  

Показово, що театрально-репрезентативний початок пронизує не тільки 

оперу, але і французький живопис епохи Н. Пуссена. Це мистецтво, на думку 

С. Даніеля, «театральне <...> тому, що, являючи собою зримі образи, зримі 

дії, покликане не просто зображати, але умовно представляти – 

представляти духовне за допомогою тілесного» (курсив наш – Ш. Ю.) [52, с. 

66]. Відзначимо також, що ця видовищність-репрезентативність як показова 

якість французької культури багато в чому визначить також і специфіку 

«великої» опери середини XIX ст., що є очевидним не тільки в її 

масштабності (п’ятиактна композиція, успадкована ще від «ліричної 

трагедії»), історико-релігійної орієнтації сюжету і наявності «політичних 

імперативів», а й у видовищній барвистості самого спектаклю, який у 

Франції прийнято не тільки «слухати», але передусім «дивитися». 

 

1.2. Духовні передумови виникнення і становлення французьскої 

ліричної трагедії (Ж. Б. Люллі) 

XVII століття увійшло в історію європейської культури як одна з 

найдраматичніших і суперечливих епох, яку супроводжували, з одного боку, 

Великі географічні відкриття, наукова революція, з іншого – потужна 

протидія всім процесам Контрреформації, що посилювалася конфесійним 

протистоянням католицтва і протестантизму. Все це в підсумку зумовило 

визначення даного часу як «розгубленої епохи», а загальний емоційний стан 

соціуму виявився співвідносним з «Великим Страхом». Показовим в цьому 

плані виступають роздуми одного з найяскравіших мислителів того часу Б. 

Паскаля: «Я не знаю, хто мене послав у світ, я не знаю, що таке світ, що таке 

я <...> Я бачу ці жахливі простори Всесвіту, які укладають мене в собі <...> я 

не знаю, звідки я прийшов, так само точно не знаю, куди піду» [цит. за: 113, 

с. 60]. 
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Відмінною рисою духовно-емоційного стану людини даної епохи 

стало почуття тривоги, розгубленості, очікування, породжене відчуттям 

наближення кардинальних змін вікових уявлень про будову Всесвіту та його 

культові підстави. «Це був дух, дослівно вражений відкриттям мінливісті 

всього і в усьому – реалій навколишнього світу і способу їх розгляду і 

пізнавання, мінливості істин, за винятком однієї – істини сумніву, властивої 

власному розуму» [13, с. 318]. «Рубіж епох», за влучним зауваженням 

Л. Столовича, «це завжди “царство хаосу”, що розуміється як “світ 

нескінченних можливостей” <...> І в цьому сенсі рубежі епох завжди грають 

роль “мостів” між різними світами культури, а не тільки роль кордонів, які 

виявлятимуть їх відокремленість, навіть віддаленість один від одного» [цит. 

за: 64, с. 27].  

Отже, світогляд людини даної епохи фактично формувався на рівні 

взаємодії-протидії крайнощів, утілених в настановах наукового знання і віри, 

що інтенсивно розвивалися, раціонального та ірраціонального начал. Проте, 

зберігаючи важливість зміцнених позицій ratio, духовно-релігійний чинник 

(при драматизмі конфесійного протистояння) зберігав свою значущість, про 

що свого часу писав П. Шоню: «Шістнадцяте століття здобуло перемогу над 

порядком речей; що стосується порядку думок, то воно, обтяжене минулим, 

боязке, найчастіше ретроградне, ніби стомлене істинними дерзаннями вищої 

середньовічної схоластики, захлинулося <...> XVI століття не просто 

акумулювало матеріальні досягнення, воно розділило зі століттям 

сімнадцятим велику спрагу Бога (курсив наш – Ш. Ю.), без якої не було б 

революції в свідомості, оскільки вона могла би підтримати гіпотезу 

математичної структури світу, божевільної і безумної без Бога, гаранта і 

творця порядку» [271, с. 426]. 

Розмірковуючи далі про специфіку взаємодії наукового та духовно-

релігійного начал у свідомості європейця Нового часу, стурбованого 

пошуками «нової релігії» і відчуттям «надлишку релігійності», цитований 

автор зазначає, що «...протестантське і католицьке XVII століття володіло 
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хворобливим відчуттям сили і трансцендентності Бога (курсив наш – Ш. 

Ю.). Повернення до Біблії, безмежжя творіння, якщо дивитися через зорову 

трубу або мікроскоп, велична строгість законів матерії – все це закликало 

людину усвідомити дистанцію, що відокремлює її від першоджерела будь-

якого порядку і будь-якої сили» [271, с. 477]. 

Позначене протистояння раціонального і ірраціонального начал у 

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

століття знайшло відображення і в стильовій своєрідності його культури, 

втіленій в типологічних якостях бароко і класицизму і супутній їм в тій чи 

іншій формі містеріальній якості. Їх оригінальний сплав досить яскраво 

демонструє мистецьке життя Франції, що несе на собі відбиток історично 

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

реаліях Західної Європи Нового часу. 

В історії французької культури, зокрема, музичної, XVII століття 

відкрило нову художньо яскраву і значну сторінку. Цей період 

характеризується як час консолідації французької нації і формування однієї з 

наймогутніших централізованих держав в Західній Європі і, одночасно, 

боротьби релігійних ідей. Затвердження в другій чверті XVII століття 

абсолютної монархії означало й уведення системи жорсткої регламентації 

всіх сторін художнього життя і підпорядкування її вимогам Академії, 

створеної кардиналом Рішельє. «“Один монарх, один закон, одна релігія” – 

відповідно до цього принципу здійснювали своє <...> правління французькі 

королі. Якщо хто і засмучував королівську владу, то це були так звані 

парламенти, – вищі судові органи в провінціях. Саме до них і були звернені 

знамениті слова Людовика XIV: “Ви думали, панове, що держава – це ви? 

Держава – це я!”» [92, с. 334]. Все економічне, політичне, громадське, 

духовно-релігійне та культурне життя в державі перебувало під контролем 

монарха, і такий порядок речей влаштовував всі стани, гарантуючи їм мирне 

життя і захист короля. 
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Разом з тим, французький абсолютизм в умовах концепції «старого 

порядку» – «останнього оплоту» традиційної патерналістської культури 

Західної Європи, тяжів до інтеграції різних установок перехідного 

історичного періоду, в числі яких – наукове і метафізичне начало, 

раціоналістичні, прагматичні та аристократичні якості в їх високому 

духовному розумінні [див. про це детальніше: 215, с. 9, 16]. Сказане багато в 

чому зумовлено тим фактом, що концепція французького абсолютизму була 

за своєю суттю «неоплатонічною», визначеною також на рівні «політичного 

містицизму» [255, с. 11]. «Така влада, спираючись на антропологічне 

бачення людини як мікрокосму Бога і Всесвіту, виходить з того, що пізнання 

є джерелом самопізнання, і що знати самого себе означає пізнати Бога, жити 

в повноті божественного в собі» [118, с. 102–103]. 

Реалізація подібної концепції «досконалої монархії», що базується на 

вікових культово-релігійних традиціях галльської церкви, що генетично 

пов’язане зі східно-християнською традицією, формувала й уявлення про 

правителя як «живого образу Божества», «осі історії» Франції. За словами 

Ф. Блюша, «його [короля] присутність обґрунтовує порядок у всіх сферах 

життя. Але якщо гарненько вдуматися, то король – навіть найвеличніший – 

це лише ланка в ланцюзі...». Проте, будучи «священним центром релігійного 

світу», він «вказує в швидкоплинному часі на безперервність вікових 

традицій» [20, с. 135, 206] і їх духовних основ. 

У числі останніх виділяється ідея королівських хвалінь, ґенеза яких 

сягає знову-таки епохи середньовіччя. Однак, на думку Пеліссона, «все 

повинно вихваляти короля, але при цьому, якщо можна так висловитися, 

вихваляти без похвал (курсив наш – Ш. Ю.), простим викладом його справ, 

слів і думок, без очевидної упередженості, але намагаючись, щоб розповідь 

була живою, дотепною, а у виразах не збивалася на панегірик» [163, с. 15]. 

Відзначимо, що французька придворна культура у всьому різноманітті 

її проявів, в тому числі й у музично-театральному, на практиці втілювала цю 

тезу-імператив, очевидну в класицистських трагедіях і релігійних драмах 
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П. Корнеля і Ж. Расіна, а також і в «ліричних трагедіях» Ж. Б. Люллі, що 

стали базисом французького музичного театру наступних епох, в тому числі і 

«великої» опери. Кожен зі зразків «ліричної трагедії» відкривався 

грандіозним містеріальним Прологом, який оспівував, незалежно від сюжету, 

гідності та чесноти французького короля і його правління. Як зазначає 

С. Даніель, «версальська іконографія виділяється своєю логічною, майже 

математичною стрункістю – вся вона зосереджена на одному, на уславленні 

короля-сонця. І разом з тим все в ній виражено алегорично, зашифровано 

цнотливо, все зводиться до самої сутності речей, до загальнолюдських, 

ідеальних норм, і тому уславлення монарха ніколи не стає підлабузництвом, 

догожданням, сервілізмом» [52, с. 67].  

Подібного роду підхід, зорієнтований на єднання земного й небесного 

начал при одночасному усвідомленні духовної Ієрархії Сущого, також 

виявляє ключову роль містеріальної якості у французькій культурі 

зазначеного періоду (хоча і переосмисленої в класицистсько-барокових 

категоріях), найбільш повно представленої в драматичному і музичному 

театрі Франції (див. нижче). Як зазначалося вище, драма і трагедія як 

особливого роду «видовища, що беруть участь в перетворенні держави як 

цілісності», стають засобом естетичного і духовно-етичного виховання нації. 

Театр у подібних світоглядних координатах представлений як 

«вершина тотальної культурної спільноти: на відміну від інших видів 

мистецтв, він є ідеальним способом безмежного розширення впливу». 

Розвиваючи зазначену ідею «театральності» французького «образу світу» 

XVII ст. і його містеріальної ґенези, цитований автор також зазначає, що 

подібне «виняткове становище театру робить його знаком авторитетності 

влади і одночасно засобом її зміцнення. Влада як би відбивається в театрі, 

знаходить в ньому свій досконалий образ, як і модель установленого нею 

порядку» [214, с. 109]. 

Поняття «порядку» (на рівні категорії «старого порядку») виступає 

однією з основоположних ідей XVII століття в цілому та французького 
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«образу світу». З одного боку, порядок, так само як й ідея раціоналізму, 

ідея системи, був успішно протиставлений сепаратизму Фронди. З іншого 

боку, наполегливе апелювання до даної ідеї пов’язане також і з її глибоким 

духовною ґенезою, що сягає раннього середньовіччя і згадуваної раніше 

візантійської традиції, в рамках якої поняття про таксіс-порядок було одним 

із визначальних (див. вище). 

Смаки королівського двору, які тяжіли до особливого роду 

нормативності, визначали магістральну лінію розвитку культури Франції, 

стилістичним базисом якої стала естетика класицизму, що відповідала 

духовним і соціально-політичним потребам Версаля. Абсолютистській 

Франції «не могла не імпонувати ідея величного порядку, суворої 

підпорядкованості, ґрунтовної єдності. Держава, що претендувала на 

“розумність”, прагнула того, щоб в ній бачили врівноважене, єднальне, 

героїчно високе начало. На противагу бароко, класицизм висловлював 

прагнення до розумного гармонійного ладу життя. А ці прагнення були 

притаманні не тільки монархам, а й народній свідомості з її ідеалами миру, 

спокою, згуртування країни. Крім цього, привабливою стороною класицизму 

був його моральний пафос, громадянська спрямованість» [92, с. 345]. 

Витоки подібного світосприйняття вкорінені, як відомо, в античній 

традиції, точніше, в давньоримській, у рамках якої поняття classicus 

позначало приналежність до високого статусу римських громадян. Згодом 

термін набув сенсу апелювання до зразка, до високих цінностей, відбитих у 

феномені «канону» (правило, норма). Саме на перетині зазначених понять, 

таких істотних і для соціально-історичного буття Франції XVII століття, 

сформувалося високе мистецтво класицизму, що проповідувало, за словами 

В. Прокоф’єва, «не вірнопідданість, але ідеальну громадянськість, що 

вимагала від усіх – володарів і підлеглих – рівної турботи про суспільну 

гармонію, засновану на вірності природі, громадянській справедливості, 

розумі, мірі й людяності, мистецтву, якому є органічно чужою будь-яка ідея 
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самовладдя, а також думка про служіння митця чомусь, крім загальних та 

ідеальних інтересів усього людства – ідеї Розуму» [188, с. 19]. 

Ідея наслідування «зразка», закладена також і в самому понятті 

«абсолютизму», має на увазі не так «всевладдя», як «завершеність і 

досконалість», що апелювали до ідеї незалежності, непідвладності короля 

зовнішнім силам земного світу, чи це імператор чи папський Рим [див. про це 

детальніше: 141, с. 127]. 

Апелювання до ідеальних моделей справедливого і гармонійного світу 

на основі уявлень про загальне благо багато в чому визначало таку показову 

для мистецтва класицизму дидактичну спрямованість і прагнення «вчити 

суспільство», коригувати «природу». «Прийшовши на зміну раблезіанському 

сприйняттю світу як саморегулівної екосистеми, французький класицизм 

прославив красу героїчного вчинку – надособистого подвигу, вчиненого 

особою в ім’я інтересів народу і держави» [21, с. 172]. Саме ці якості 

визначають високий духовно-етичний тонус трагедій і релігійних драм 

П. Корнеля, Ж. Расіна, а також і музичного театру Ж. Б. Люллі та його 

послідовників. На новому історичному етапі в умовах духовних шукань 

французького романтизму XIX століття означена проблематика, збагачена 

відкриттями французького історизму та його духовними інтенціями, складе 

смисловий стрижень жанру «великої» опери Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві 

(див. нижче). 

Отже, ідея жертовності, героїчного служіння високим ідеалам, що 

складалася насамперед на базі християнської культурно-історичної традиції, 

багато в чому визначає глибинний духовно-етичний підтекст мистецтва 

класицизму так само, як і всієї епохи в цілому. Притаманне йому тяжіння до 

канонічності і жанрово-стильової стабільності призводить С. Даніеля до 

парадоксального, на перший погляд, висновку про паралелі між класицизмом 

і культурою середньовіччя. «Специфіка класицизму полягає в тому, що він 

став новою версією канонічного мистецтва після великого перевороту, 

вчиненого в добу Ренесансу і, таким чином, входив у певне протиріччя з 
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духом культури, плодами якої сам живився. Іншими словами, ренесансна 

спадщина була принципово переосмисленою в мистецтві та естетиці 

класицизму» [52, с. 9].        

Подібна ситуація багато в чому була визначена і специфікою духовно-

релігійного життя Франції зазначеного періоду. Епоха правління «короля-

сонця» характеризувалася, як вказувалося вище, особливою популярністю і 

декларуванням ідей галліканізму, згідно з якими глава держави уособлював 

собою єдність духовної і світської влади [233; 257]. В рамках культури 

Нового часу, процвітання раціоналізму та його ідеології «королівський двір 

постає моделлю неба на землі <...> Саме він виявиться справжнім 

першопоштовхом і першоджерелом всього того, з чого складається життя 

держави <...> Центральне місце тут займає сам монарх. Помпезна велич і 

пишність Версаля – необхідний елемент саме цієї піднесеної і красивої 

ідеологеми: “небо-палац” зобов’язане затьмарювати собою майже все, що 

тільки є на “землі”» [62]. Тим самим Франція, подібно Візантії, фактично 

декларувала принципи свого «театру влади», розкіш і пишність якого 

наслідували саме візантійські прошообрази (див. вище), породжуючи 

«космос сакральної спраги» як одну з визначальних якостей, згідно з 

Г. Гачевим, французького «образу світу» [40, с. 135]. 

Містеріальна якість, як бачимо, супроводжує практично всі зразки 

культури французького класицизму, так само як і алегоричні аспекти 

сприйняття образу Людовика XIV, з його символікою «Короля-Сонця», що 

була «найдавнішим архетипом політичної міфології, включаючи 

давньогрецьку, елліністичну, давньоримську і візантійську традиції <...> На 

рубежі XVI–XVII ст. “духовний геліоцентризм” (Л. Косарєва), тобто 

уявлення про сонце як духовний центр універсуму, підкріплюється науковою 

геліоцентричною системою Миколи Коперника <...> Придворні 

порівнювалися з планетами, що обертаються навколо Сонця-Короля і світять 

його відбитим світлом...» [255, с. 10]. Згадуваний вище «політичний 

містицизм» версальського міфу, що центрував духовне і соціальне життя 
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французького двору на сакральній фігурі короля, свідчив подібним чином 

про божественне походження його влади і про релігійні засади монархії як 

такої. 

З містеріальним актом творіння світу асоціювалося і будівництво 

Версаля, який зводився ціною величезних зусиль у болотистій місцевості, 

будучи співвідносним з ідеєю «наново створеного світу», «підкорення 

природи». Як вказує С. Хохлова, «по суті, у Версалі є присутньою 

архетипова тріада “Древо життя – Адам – Садівник”, традиційна для 

християнського світу, де Садівник виступає в ролі деміурга і праведного 

правителя, а закладання саду виступає як творіння світу» [255, с. 12]. 

Дані спостереження доповнює дослідження М. Бунакової, яке свідчить 

про істотну роль у грандіозній планувальній композиції всього версальського 

комплексу символіки хреста, квадрата і кола. «Вихований на трактатах про 

середньовічні сади, де сад уподібнювався раю на землі і де весь простір саду 

був пронизаний символами, Ле Нотр в планах своїх садів дотримувався 

геометрії порядку, намагаючись осягнути задум Великого Геометра 

Всесвіту». В результаті весь комплекс Версаля і поєднаної з ним придворної 

культури, суттєвою складовою якої був і музичний театр, мислився як 

«утримання Космосу на тлі історії» [30, с. 16-17]. 

Аналогічна позиція показова і для живопису французького класицизму, 

в тому числі для духовної концепції творчості Н. Пуссена, орієнтованої, за 

словами О. Бенуа, на «...зведення всього до єдиного гармонійного цілого. У 

ньому еклектизм (курсив наш – Ш. Ю.) святкує свій апофеоз, але не в якості 

академічної, шкільної доктрини, а як досягнення закладеного в людстві 

прагнення до всепізнання, всеєдності й упорядкованості. Власне це і є 

керівною ідеєю класицизму» [52, с. 12]. У реалізації подібної творчої 

програми художник і його сучасники апелюють не тільки до античної 

міфології, але й до біблійної тематики, про що свідчать, наприклад, його 

цикли «Чотири пори року» (1660–1664), а також композиції К. Лоррена 

«Чотири пори доби», в рамках яких величні пейзажі набувають духовно-
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сакрального, містеріального підтексту саме через апелювання до 

старозавітної тематики. 

Аналогічними шляхами йшов процес становлення французької 

класицистської трагедії, що формувалася на перетині традицій античної 

трагедії і середньовічної містерії, поетика яких так чи інакше завжди була 

орієнтована на катарсис і внутрішнє духовне перетворення. Як зазначалося 

вище, заборона постановок містерії у Франції, проте, не означала повне 

зникнення даного жанру. Його глибинні духовні традиції знайшли 

оригінальне втілення як в релігійній драмі XVI–XVII століть, так і у 

французькій класицистській трагедії. Зазначимо, що обидва з названих 

жанрів досить показові саме для корифеїв французького драматичного театру 

XVII століття – П. Корнеля, Ж. Расіна та їхніх сучасників. 

Релігійні драми і споріднені з ними так звані «неправильні трагедії» 

«перекладали біблійні фабули, добре відомі за містеріями <...> Близькими до 

релігійних трагедій у Франції на рубежі XVI–XVII ст. були і п’єси про події 

національної історії і її недавнього минулого [в тому числі про 

Варфоломіївську ніч, якій було присвячено безліч творів]. І не тільки тому, 

що головними подіями епохи були міжконфесійні війни, вбивства з 

релігійних міркувань, але й тому, що за допомогою зближення релігії та 

історії досягався необхідний ступінь піднесення героїв, підкреслювався сам 

факт їх обраності» [164, с. 212–213]. Показово, що подібного роду 

історичний «нахил» з акцентуванням на питаннях релігійного протистояння і 

мученицького подвигу «обстоювання віри» буде актуалізований (при 

відповідних жанрово-стильових і смислових корективах) і в рамках поетики 

«великої» французької опери XIX століття (див. нижче). 

Масштабність зразків власне класицистської трагедії в спадщині 

П. Корнеля і Ж. Расіна, що включала, відповідно до нормативів, п’ять актів, 

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

рамках якого умовний історизм вступав у взаємодію із сакральними 

настановами міфопоетичних першоджерел. Згідно з узагальненнями 
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Н. Пахсар’ян, «трагедія передбачає певний час (але не історію, а одночасно 

Сьогодення та Вічність) і особливий тип героя і конфлікту <...> Трагічна дія 

завжди пов’язана з присутністю трансцендентного (курсив наш – Ш. Ю.), 

тобто сили, яку трагічний герой не контролює, з якою не дає собі ради. Однак 

трансцендентне може бути представлено як божественним (Есхіл, Софокл), 

так і пристрастю (Шекспір, Расін) або цінностями, що продиктовані 

громадським порядком, державою (Корнель)» [179, с. 54].  

Зазначимо, що аналогічна духовно-смислова специфіка відрізняє і 

«ліричну трагедію» Ж. Б. Люллі, в рамках якої ідея протистояння обов’язку і 

особистого початку, високий морально-етичний тонус буття її головних 

героїв, незалежно від місця і часу дії, визначають сутність даного жанру і 

його духовно-містеріальний підтекст (див. нижче). 

В результаті герой класицистської трагедії, що «виражає свою волю 

через повне усвідомлення зробленого вибору, прагне <...> до героїчного 

ідеалу, досягти який можна, тільки пройшовши через випробування, це 

самостійне зусилля людської волі, що знаходить відповідність <...> в 

божественних задумах» [179, с. 55]. Подібного роду містеріальну ґенезу 

відзначає й Т. Горічева, яка досліджує процеси формування трагічних форм, 

що мають джерелами типологію та дух містерії. За її словами, «герой трагедії 

здійснює неможливе. Він перемагає завдяки своїй поразці» (курсив наш – 

Ш. Ю.) [цит. за: 139, с. 11], у чому проглядається і християнська ґенеза 

даного жанру, метафорично співвідносна з пасхальним «смертю смерть 

подолав». Відзначимо, що подібного роду ідея жертовності збереже свою 

значимість не тільки в мистецтві класицизму, але й у зразках «великої» 

французької опери першої половини XIX століття. Загибель головних героїв 

в сюжетних перипетіях творів Дж. Меєрбера, Ж. Ф. Галеві багато в чому 

визначає не тільки їх трагедійний тонус, але й висоту їх етичного подвигу, а 

також духовне прозріння їх оточення (див. нижче). 

Повертаючись до узагальнень щодо поетики класицистськой трагедії, 

необхідно відзначити, що позначений раніше духовно-патетичний, 
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героїзований тонус її репрезентації був також визначений вокальною 

специфікою акторської декламації, на якій наполягали самі автори трагедій і 

яка багато в чому визначила в подальшому декламаційну «домінанту» 

інтонаційного ладу «ліричної трагедії» Ж. Б. Люллі. 

Збереглися спогади сучасників про особливості роботи Ж. Расіна з 

М. Шанмеле, що стала своєрідним еталоном драматичної актриси в театрі 

французького класицизму: «Спершу він [Расін] розтлумачував їй вірші, які 

вона повинна була вимовляти, показував жести і диктував інтонації, які 

навіть зображував нотами. <...> Для того щоб виділити основну частину 

тексту, він пропонував навмисне знизити голос і потім раптово взяти 

октавою вище. Сучасникам дуже подобався цей ефект, уведений Расіном. У 

ньому відчувався порив сильної пристрасті, що порушує спокійний плин 

почуттів. <...> Театральна творчість тепер визначалася як «l’art de la 

déclamation» – мистецтво декламації, до якого належало і шляхетне читання 

віршів, і витончена жестикуляція <...> Актор в акті творіння повинен був 

мати перед очима ідеальну модель, а не справжнє життя. І тому він 

погоджував переживання свого героя не з реальними людськими почуттями, 

а із законами красномовства і декламації» [59]. Відзначимо, що остання 

становила не тільки суттєвий елемент французької духовної культури, 

починаючи з доби середньовіччя, але й генетично також сягала (при всіх 

очевидних відмінностях історичного порядку) до мистецтва псалмодії. 

Органічно «вписана» в розвиток позначених духовно-релігійних, 

стильових та культурно-мистецьких процесів не тільки архітектура, 

малярство Франції та її драматичний театр, але й історія її опери XVII–XVIII 

ст. 

У сучасному музикознавстві французький музичний театр названого 

періоду і його репрезентанти зараз знаходяться в полі дослідницього 

інтересу. Значна частина інформації про історію цього жанру раніше була 

зосереджена в навчально-історичних виданнях і окремих публікаціях 

К. Розеншильда [196; 197], Т. Ліванової [127], Р. Роллана [198;199], Є. Браудо 
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[23], Б. Асаф’єва [10], Г. Кречмара [115], В. Фермана [245], В. Конен [108] 

та ін. 

Останні десятиліття позначені виходом публікацій, орієнтованих не 

тільки на вивчення поетики «ліричної трагедії» і її репрезентантів [64] в 

умовах культури і музики XVII ст., але й на дослідження особливостей 

побутування цього жанру в сценічних реаліях сучасного музичного театру 

[див.: 53; 54; 55; 19; 58; 202 та ін.]. 

Інтерес викликає видана у 2004 році книга Г. Буличової «Сади Арміди: 

Музичний театр французького бароко». Її авторка, спираючись на матеріали 

численних французьких джерел і власні спостереження, узагальнює 

величезний пласт французької музично-театральної культури від XVII до 

середини XVIII століття. Масив різноманітних творів, що репрезентують 

французький музичний театр майже двох століть, дослідниця характеризує з 

позицій специфіки французького класицизму, який, водночас, не мислився 

поза бароковим контекстом і узагальнений мистецтвознавцями саме в такому 

«сплаві». «Отже, класицизм буде панувати не за особистим наказом короля, – 

зазначає Франсуа Блюш, – а з благословення розсудливої людини і 

прихильника порядку, з благословення монарха, який має споріднену душу зі 

своїм народом. Але класицизм і бароко будуть тут співіснувати: іноді 

вступати у протиріччя, конкурувати між собою, а іноді діяти як міцний сплав. 

Це суто французьке явище, грандіозне досягнення століття Людовика XIV 

<...> Як срібло набуває міцності лише у сплаві, так і класицизм періоду 1660-

1670 років ніколи не міг бути чистим класицизмом. Тільки сплав надає йому 

силу, блиску і сяйва; це бароко з витриманими формами: їх диктують власні 

правила цього стилю» [цит. за: 28, с. 9]. Подібний стильовий симбіоз, додамо, 

зумовлює і духовно-містеріальну якість французького музичного театру, 

закладену в його поетиці. 

Аналізуючи жанрове різноманіття французького музичного театру, 

більшість дослідників виділяє саме жанр «ліричної трагедії» як 

безпосередньо співвідносний з ідеями класицизму. Щоправда цей усталений 
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у практиці російського музикознавства переклад, на думку Г. Буличової, не 

цілком відповідає суті французького терміну. «Серйозна опера 

стверджується у Франції під ім’ям трагедії – tragedie en musique (“трагедія на 

музиці”) <...> Родоначальник нового французького жанру Люллі зазвичай 

пише на титульних аркушах “tragedie mise en musique” (“трагедія, покладена 

на музику”). До кінця XVIII ст. французи перейменують цей жанр в tragedie 

lyrique, тобто в “музичну трагедію”» [28, с. 19]. 

Таким чином, від моменту свого виникнення і відповідно до свого 

термінологічного визначення французька опера виявилася найтіснішим 

чином пов’язаною з традиціями драматичного театру, в тому числі і з 

трагедією, що втілювала кращі традиції французького класицизму, а також 

його містеріальну компоненту. 

Після перших творчих спроб у бароковому стилі, зроблених в 60-х – на 

початку 70-х років XVII ст. композитором Камбером і поетом-лібреттистом 

абатом Перреном, у якості першозасновника французького класицистського 

оперного і балетного театру виступив в 70-х роках Жан Баттіст Люллі (1632–

1687) – видатний композитор, диригент, скрипаль, клавесиніст. 

Зв’язок його «ліричних трагедій» з класицистським театром є 

очевидним на найрізноманітніших рівнях, в тому числі і в тісному контакті 

композитора з найвідомішими драматичними акторами (М. Шанмеле, 

М. Барон), які нерідко «озвучували» у вигляді театральних п’єс тексти 

лібрето його ще ненаписаних опер і визначали подібним чином 

«інтонаційний тонус» його майбутніх речитативів і арій. Цей досвід 

доповнювався також регулярним відвідуванням композитором репетицій 

трагедій Ж. Расіна. 

Інша сторона подібного впливу відчутна у виборі сюжетів творів – з 

давньої історії, античності, грецької міфології, лицарського середньовіччя. 

Незалежно від місця і часу дії, «це було велике етичне мистецтво героїчного 

плану, мистецтво великих пристрастей, трагічних конфліктів» [196, с. 274], 
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співвідносне з високими класицистськими ідеалами П. Корнеля, Ж. Расіна і 

живопису Н. Пуссена. 

Лібретист більшості опер Ж. Б. Люллі – Ф. Кіно – у своїх текстах, 

подібно своїм великим сучасникам, оспівує етичні ідеали і чесноти. Вони 

уособлені в його героях, серед яких Роланд, Персей, Рено, Амадіс та ін. У 

Ф. Кіно любовна пристрасть, мотиви особистого щастя, перебувають у 

зіткненні з веліннями обов’язку, і верх беруть ці останні. Фабула частіше 

пов’язана з війною, захистом вітчизни, подвигами полководців («Персей»), з 

протиборством героя з невблаганною долею, з конфліктом злих чар і 

чесноти, з мотивами відплати («Тезей») і самопожертви («Альцеста») і т.д. 

Дані смислово-змістовні якості сутнісні не тільки для «ліричної трагедії» 

XVII – початку XVIII ст. Будучи трансформованими, вони і згодом збережуть 

актуальність в рамках «великої» опери першої половини XIX ст., зокрема, у 

творчості Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві (див. нижче). 

Подібна тематика пов’язана не тільки з естетикою класицизму, але й з 

духовними ідеями цієї епохи, точніше, з християнським базисом 

французького абсолютизму, висвітленим у працях Ж. Б. Боссюе. Згідно з 

ними, влада монарха мала божественне походження. «Як уважав Людовик 

XIV, за допомогою “одкровень згори” Бог активно втручається в діяльність 

монарха, що зобов’язаний своїм престолом Небесам». Повчаючи свого онука 

– герцога Анжуйського, – «король-сонце» сформулював доктрину 

абсолютної монархії в такий спосіб: «Бог <...> просвітить Вас у тому, що Вам 

необхідно, поки у Вас будуть добрі наміри» [див. про це докладніше: 135]. 

Дані ідеї також узгоджуються із проповідуваними християнством 

принципами смирення і послуху та ідеєю ієрархічного підпорядкування 

світу, настільки істотними і для французького абсолютизму. 

Сказане багато в чому визначало високий духовний і емоційний тонус 

класицизму, що мав яскраво виражену афективну природу, яка, водночас, не 

входила у протиріччя з раціоналізмом. Згідно з висновками 

В. Медушевського, афект як одне з найважливіших понять насамперед у 
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богослов’ї, «визначався як почуття, що містить у собі вічну ідею <...> краси 

християнства <...>, що просвітлює з’єднання земного і небесного <...> У 

переживанні афекту, – стверджує далі вчений, – ми вживаємося в його 

небесну височінь» [146, с. 14]. Зображення різних афектів, в тому числі 

пристрасті (в її ошляхетненому варіанті) визначалося як одне з основних 

завдань і французької класицистської трагедії і музичного театру. На думку 

Анрі Прюньєра, з появою Люллі французька опера «більше не є сюїтою арій 

пастухів у чудовому оформленні, вона перебирає на себе те, що було 

володінням трагедії: малювати пристрасті, що хвилюють людську душу» 

[цит. за: 27, с. 75].     

П’ять актів «ліричної трагедії» Ж. Б. Люллі з величним Прологом та 

апофеозом алегорично оспівують «Короля-сонце», утворюючи драматургічно 

продуману і добре злагоджену композицію, в якій мають місце не тільки арії 

та речитативи, але й хор, балет і оркестрові епізоди (картини, процесії). 

Істинно французькою рисою було й використання прийомів вокальної 

декламації з чітким і виразним проголошенням тексту при дотриманні 

французької акцентуації. Відповідно, акцентування не так широкого дихання 

в співочому мистецтві і краси мелодики, як правильності декламації, її 

сценічної опуклості в передачі афекту склало сильну сторону стилю і 

поетики «ліричної трагедії». Декламація у творах композитора, на думку 

К. Розеншильда, склала «головний музичний зміст його опер. Малюнок цього 

речитативу, чіткий, енергійний, інтонаційно афектований, відрізнявся від 

мелодики італійських опер значно меншою гнучкістю, кантабільністю і 

майже повною “відсутністю будь-якої мелодійної рослинності”, як 

висловився один із сучасників. “Мій речитатив зроблений для розмов, я хочу, 

щоб він був абсолютно рівним!” – так говорив Люллі» [196, с. 275], віддаючи 

перевагу силабічному принципу співвідношення мелодики і поетичного 

тексту. За оцінками Р. Роллана, речитатив в операх Ж. Б. Люллі «...воістину є 

серцевиною, найбільш обробленою і найзначнішою частиною твору <...> 

Його слухали не з нудьгою, як це роблять нині: ним насолоджувалися» [199, 
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с. 132], як і загалом усіма музично-театральними творіннями Ж. Б. Люллі, 

які В. Брянцева визначає як «драми на розспівуваному ораторському слові» 

[25, с. 62]. 

Виділені жанрово-стильові якості «ліричної трагедії» Ж. Б. Люллі 

ставлять також питання про її духовно-містеріальну специфіку, що зумовлює 

її статус як «великого етичного мистецтва». Передусім, даний жанр являє 

собою масштабну виставу, що сприяло утвердженню тези про те, що опера 

не тільки слухається, але, є видовищем. Смак до музичного спектаклю як 

видовища сформувався у Франції, починаючи ще з доби середньовіччя і 

тривав до середини XIX століття, тобто до періоду розквіту «великої» 

французької опери, яка також виявилася чутливою до даної якості (див. 

нижче). 

Це зумовлено не тільки істотною роллю у французькому музичному 

театрі яскраво вираженого декоративного початку і інженерної 

винахідливості постановників, але й поліжанровою, еклектичною природою 

такої вистави. «Лірична трагедія», подібно до містерії, була оригінальним 

синтезом-сплавом різноманітних жанрів – елементів придворного 

(королівського) французького балету у всьому різноманітті його проявів 

(драматичний, комічний, героїчний та ін.); пасторалі; роботи сценічних 

механізмів барокового театру; комедії-балету і опери-балету, в рамках яких 

було задіяно велику кількість учасників. «Доба бароко з її всеосяжною 

театральністю, розумінням життя як мистецтва жити на очах у суспільства і, 

здається, безперервною стурбованістю матеріалізації метафори “світ – театр”, 

іноді уявляється одним нескінченним спектаклем тривалістю в півтора 

століття – і в цьому спектаклі панують спів і танець! <...> Багатогодинний 

придворний балет <…> і особливо п’ятиактна трагедія з музикою 

(“найдорожчий” жанр,  <...> вимагає найбільших витрат на машини і 

декорації) вміщують в себе всю барокову космогонію енергій, що 

перебувають в заякрусі. Коли ж лібретист говорить про любов, він частіше 

оповідає не про приватне почуття, а про силу, що пронизує світобудову, яка 
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зв’язує природні стихії і породжує в них, неживих, життя і порядок» [28, с. 

23, 167].  

«Лірична трагедія», подібно до свого містеріального прообразу і  

настанов класицистсько-барокової культури, що тяжіли до алегорій-символів 

і мали суттєвий вплив на її поетику, завжди зорієнтована на міфологічну 

тематику або на міфопоетичну інтерпретацію історії, що в результаті 

виявляє не тільки пафос протистояння в ній сакрального і профанного, 

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

«в бароковому баченні весь світ вибудовується в систему відповідностей 

<...> У кожному об’єкті простежується зв’язок з іншим, що займає вищий 

щабель в ієрархії <...> Тому зрозуміти світ означає поступово підійматися від 

однієї подібності до іншої, знаходити за зовнішньою оболонкою сутність, 

форму, здійснити сходження сходами подоб, максимально наблизитися до 

першосутності» [133, с. 209], закладеної в сакральних першоджерелах. Дана 

якість, часто співвідносна із феноменом алюзії, збереже свою значимість і у 

французькому музичному театрі XIX століття, в тому числі, наприклад, і в 

«ампірних» операх Г. Спонтіні, що безпосередньо передували появі 

«класики» «великої» французької опери (див. нижче). 

За влучним спостереженням Г. Буличової, «французьке мистецтво 

прокладає шлях між недоступною окові смертної людини правдою і 

оманливою, тлінною видимістю земного життя, практично оминаючи 

володіння теології» [28, с. 11], що, втім, не применшує глибини його 

духовного підтексту і закладеної в ньому перетворюючої якості. Показовою в 

цьому плані є ідея-метафора Р. Роллана про паралелі між французькою 

оперою і храмом: «Його [Люллі] опери – це грандіозні храми шляхетних і 

чітких ліній, яким передує, немов величним перистилем і портиком з 

потужними колонами, масивна увертюра і алегоричний пролог, у яких 

згруповані всі ресурси оркестру, співу і танців» [198, с. 145]. 

Зазначимо також, що сакральний первень в музичному спектаклі 

подібного типу виявляється безпосередньо співвіднесеним не тільки з 
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сюжетом і міфічними героями, але й зі священної фігурою французького 

короля, який нерідко був безпосереднім учасником дії. Панегіричний 

піднесений тонус висловлювання Прологу «ліричної трагедії» був 

безпосередньо зорієнтований на оспівування («похвала без похвали») його 

чеснот і величі діянь в процесах єднання і просвіти нації. «Не зважаючи на 

різнорідність суспільства, консерватизм і опір станів <...> король зумів 

вкласти в свій образ правління досить блиску, величі і пишноти, щоб вселити 

всім ідею про Державу, як живе втілення суспільної користі. Геніальний 

політичний артист, Людовик XIV грав на багатьох регістрах цього 

багатоголосого політичного органу одночасно, і грав віртуозно» [190, с. 330]. 

«Лірична трагедія» Ж. Б. Люллі, подібно до класицистської трагедії 

П. Корнеля і Ж. Расіна, стала своєрідним рупором духовно-етичних і 

соціально-політичних ідей, затребуваних в історичних реаліях Франції XVII 

ст. що виявляють, одночасно, їх надісторичний, сакральний, ідеальний сенс, 

бо класицизм – «це скоріше сподіване, ніж дійсне» [28, с. 9]. 

Духовно-містеріальний підтекст французького музичного театру 

Ж. Б. Люллі передбачав і відповідний тонус подання-репрезентації 

позначеної тематики. Це видовище, за аналогією з містерією, «більш подібне 

до процесії, де не йдуть, а простують, не говорять, а проголошують, не 

співають, а беруть гімнічні ноти» [106, с. 11]. Піднесено-героїчний тон 

висловлювання, типовий для «ліричної трагедії», виявляє, як зазначалося 

вище, значущу роль в її поетиці речитативного чинника, похідного від 

мистецтва декламації, сформованого в рамках класицистської трагедії та її 

духовно-риторичних першоджерел (див. вище). 

Разом з тим специфіка останньої своєю чергою також тяжіла до 

тоновості озвучування текстів драматичних вистав, виявляючи тим самим 

музикальність як показову якість французького театру в цілому. Р. Роллан, 

аналізуючи духовно-смислове значення речитативно-монологічних епізодів в 

рамках «ліричної трагедії», відзначав, що «французи кінця XVII століття 

дуже пишалися цими [урочисто-величними] сценами, які вважали своєю 
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національною особливістю <...> Тут пізнається смак тодішніх французів до 

помпезності: їх неоантичний дух поєднується з тяжінням католиків до 

пишності великих релігійних церемоній» [199, с. 148].      

Подібного роду аналогії доволі закономірні, якщо врахувати той факт, 

що мистецтво декламації зароджувалося, з одного боку, в античній культурі, 

з іншого – було пов’язане зі стародавньою псалмодичною практикою. Як 

вказує І. Пантелєєва, «коріння візантійської православної традиції 

розспівного читання лежать також у давньогрецькому просодичному 

речитативному читанні <...> Декламація як основний компонент культури 

античного світу не зникає, вона трансформується в форму церковного 

ритуалу відповідно до конфесійних канонів та історичних умов кожної 

окремої країни» [178, с. 81, 83], в тому числі і Франції, яка, починаючи ще з 

епохи Середньовіччя – періоду досить тісних контактів Галлії-Франції з 

Візантією – виявляла істотне зацікавлння риторикою і мистецтвом 

красномовства, до яких безпосередній стосунок має декламація. 

Розглядаючи феномен «панегіричного ораторства», популярного у 

світській літературі Галії раннього середньовіччя, В. Певницький вказує, що 

«під безпосереднім впливом грецького богослов’я, мистецтва красномовства 

і гомілетики, що є співвідносними з працями свт. Григорія Назіанзіна, свт. 

Василія Великого, свт. Іоанна Златоуста та ін., дане явище стає вельми 

показовим і для церковного проповідництва середньовічної Франції» [цит. за: 

161, с. 67]. Названі традиції були суттєвими не тільки у сфері ораторства, але 

й певною мірою знайшли відображення у практиці репрезентації містерій, що 

своє чергою (при всіх жанрових та стильових трансформаціях) слугували 

першовитоками і для театру французького класицизму та його музичної 

компоненти. 

Речитативно-декламаційний чинник, такий істотний для «ліричної 

трагедії» Ж. Б. Люллі, доповнювався також аріями, джерела якої вкорінені у 

французькій придворній культурі та її музично-історичних традиціях. Істотне 

місце тут належить «придворній арії» (Air de cour), яку більшість істориків 
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французької музики визначають як «пісню з кантабільною, чітко 

метризованою, ритмічно жвавою мелодією і куплетною будовою» [197, с. 

18]. Для даного жанру типовою є фактурно-смислова варіабельність. 

Збереглися як сольні зразки даного типу «арій», так і пісні-діалоги, а також  

пісні з хором, що охоплювали широкий спектр тематики – елегійної, 

любовної, застільної, духовної. 

На високий етичний підтекст даного жанру вказує у своїй дисертації 

К. Мірзоян: «Аir de cour (“придворна” арія) в радянському музикознавстві 

подавалася як музика “куртуазна”, “світська”, і під останнім терміном 

розумілося щось далеке від “серйозності”, тобто церковного колориту, хоча 

зазначений термін “світло” становить один з найуживаніших богословських 

термінів, що представляють Божественне». Резюмуючи далі сутність і витоки 

високого духовного підтексту названого жанру, цитована авторка вказує, що 

базовий сенс поняття «світське» виявляється співвідносним із «освіченим 

релігійним баченням; французький король і його оточення, його “двір”, в 

умовах буття якого складалася “придворна” арія, становили в XV–XVII 

століттях служіння державі, що стала продовженням Галлії Меровінгів і 

змоделювала в Галліканізмі, аж до блискучого і переможного Людовика XIV, 

візантійську єдність духовної і державної влади. Тому “придворна” арія – це, 

передусім, церковна освіченість і милосердя (це і є первинним значенням 

слова “галантність”, що сполучається в першу чергу з ввічливістю 

представників французької знаті)» [150, с. 54, 55]. 

Таким чином, поетика «придворної» арії, генетично пов’язана з 

культовими традиціями культури французького абсолютизму, також виявляє 

духовно-містеріальний базис французького музичного театру, типологія 

якого вибудовується на рівні «системи парафразів» не тільки християнської 

міфології, а й причетної до неї культури (Г. Тараєва). Жанрова вказівка на 

приналежність до «придворного» світу, центром якого була сакральна 

постать короля, свідчить про високий духовний пафос цього вокального 

мистецтва. 
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Аналогічного роду підтекст виявляє і французький танець-балет, що 

органічно увійшов в «ліричну трагедію». Ґенеза подібного підходу вкорінена 

в ритуально-культовій практиці християнства, в рамках якої танцювальний 

первень грав, починаючи з раннього середньовіччя, дуже істотну роль. Цій 

темі присвячена монографія Т. Акіндінової і А. Амашукелі «Танець в 

традиції християнської культури», орієнтована на послідовний розгляд ролі 

та значення хореографічного чинника у східно-християнській, католицькій та 

протестантській традиції минулого і сучасності. 

Спираючись на широкий спектр наукової літератури, присвяченої в 

тому числі й ґенезі французького класичного танцю, автори дослідження 

вказують, що цей феномен до середини XIX століття «...іменувався 

серйозним або шляхетним, що має основою традицію благородних басдансів 

придворної танцювальної культури, самі басданси відштовхуються від 

пластики християнського богослужіння. Вони виходять зі стилю східно-

християнського розуміння танцю з основною танцювальною одиницею – 

величним кроком» [5, с. 163]. 

Сенс останнього багато в чому визначав велично-репрезентативний 

емоційний тонус культури французького двору і причетних до нього осіб, а 

також її духовний і соціально-політичний підтекст. В результаті політичний 

театр королівської влади у Франції, сформований за Людовіка XIV, отримав 

оригінальне продовження в королівському балеті, що набув також і 

сакрального сенсу завдяки безпосередній участі в ньому короля. «Дивитися 

на придворний балет тільки як на культурне явище століття бароко, значить 

серйозно спрощувати його розуміння і значення для суспільства Старого 

порядку <...> Придворний балет – дзеркало королівського двору епохи 

Відродження і бароко. Автори балетних постановок переносили на сцену 

відносини придворних, надавали героям балетів риси принців і грандів <...> 

Паралельно з цим віддавали шану правлячому монарху, <...> що працювало 

на створення громадського образу королівської влади» [213, с. 224], і, 
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додамо, сприяло консолідації французької нації та її духовної освіти на 

засадах культово-релігійних підстав французької культури. 

Після Ж. Б. Люллі «лірична трагедія» поступово втратила притаманну 

їй раніше ідейну насиченість і жанрову цілісність, незважаючи на те, що 

композитор виховав цілу плеяду учнів, які успадкували його стиль (Марен 

Маре, Андре Кампра, Паскаль Коласе, Андре Детуш та ін.). «Лірична 

трагедія» була занадто дітищем свого часу, щоб зберегтися після смерті 

Ж. Б. Люллі без істотних змін. Проте, її духовно-містеріальний генезис на 

рівні «пам’яті жанру» зберігав свою значущість і на наступних етапах 

розвитку французького музичного театру. 

 

1.3. Жанрово-стильові та духовно-естетичні основи музичного театру 

Франції XVIII – початку XIX століття  

XVIII століття увійшло в історію європейської музичної культури як 

доба Просвітництва. Основні ідеї та творчі установки її репрезентантів 

апелюють до таких положень: культ розуму і науки, віра в перетворюючу 

силу ідей та освіти, визнання суттєвого впливу соціального та природного 

середовища на формування особистості, заперечення значущості вроджених 

ідей і визнання пріоритетної ролі досвіду, утвердження цінності особистості і 

рівності всіх людей незалежно від їх соціального стану, віра в можливість 

виховання, в тому числі й за допомогою мистецтва, гармонійної людини, що 

живе за законами розуму і природи і, нарешті, прагнення до загального 

перетворення і оновлення світу. 

Особливе місце в картині світобудови Просвітництва займає питання 

про роль в ній християнського чинника як цілком закономірне для даної 

епохи, яку також зазвичай визначають як «класичну» або «класицизуючу». Її 

сутність «...так чи інакше виходить з ідеї гармонійно і розумно влаштованої 

світобудови, в центрі якої стоїть певною мірою ідеалізована людина з її 

земними помислами і вчинками», – пише Л. Кирилліна. Позначаючи 

подібний тип епохи також як «антропологічний», вона зазначає, що його 
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специфіка насамперед залежить від того, «як у дану епоху ідея людини 

співвідноситься з ідеєю Бога (в першу чергу), а також з ідеями природи, 

творення, суспільного устрою і т.д.» [101, с. 29–30]. 

Названій епосі властиві реальні процеси секуляризації культури, що є 

очевидним вже в її назві. Сам термін «Просвітництво» запозичений з 

християнської та церковної традиції. «Християнізація передбачає освіченість 

і просвітництво людей світлом Христового вчення. Образ світла як 

божественної реальності пронизує собою все християнство <...> Як це дуже 

часто буває із секулярною культурою, вона, в особі Просвітництва, суттєво 

переінакшила вихідний для нього образ світла. Тепер мова йде про освіту 

людей світлом природного розуму, який присутній в світі і, зокрема, в 

людині» [211, с. 456]. 

Сумнів, зневіра, незадоволеність розглядаються просвітниками не 

тільки як основа розумової і психічної діяльності людини, але й як потужне 

знаряддя думки, культури і навіть як першопричина цивілізації. У числі 

інших істотних причин кризи та дискредитації християнських ідей у XVIII ст. 

можна також вважати посилення конфесійних суперечностей у релігійному 

житті, початок яким було покладено ще в XVI–XVII ст. Отже, «потужна  

“Церква войовнича” (“Ecclesia militans”), що вміла себе захистити, 

залишилася в минулому» [286, с. 283]. В рамках «Століття Розуму» різні 

релігійні вчення стають частіше об’єктом сатири. 

Разом з тим, незважаючи на різку критику, що сягала атеїстичних 

крайнощів у висловлюваннях деяких просвітителів, церква, ідея Бога все ж 

визнавалися більшістю з них важливими компонентами в організації 

нормальної життєдіяльності суспільства. У картині світобудови, що склалася 

вже в період наукової революції XVII ст., Всесвіт мислили і уявлявляли у 

вигляді гігантського механізму, створеного і заведеного саме Богом: 

«Бог начал цепь, навек связавши ей 

Существ эфирных, ангелов, людей, 

Зверей и рыб; нельзя постичь итога 
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Его пути, идущего от Бога 

До нас и дальше; как нельзя, чтоб связь 

В цепи существ великой прервалась, 

Иначе равновесие на свете нарушится...»  [цит. за: 176, с. 276]. 

Ідея про Бога як найвище організуюче першоджерело, Розум, що 

створив світ, «увімкнув» цей складний механізм, заклав у нього певні закони 

існування, не втручаючись при цьому в його подальший розвиток, стала 

базисом деїзму, змінивши тим самим уявлення про характер співвідношення 

Божественного і людського. «Ренесансна людина в своєму сприйнятті – цар 

природи, але й перед Богом честь її  є вищою, ніж у ангелів», – зазначає 

П. Сапронов. – «Людина Просвітництва відчуває і мислить себе як істота 

суто природною <...> Природа і є вищою й останньою реальністю. Для 

Просвітництва Бог – це та ж сама природа в її осерді і в центрі, що все собою 

визначає. Цей центр – розум. Він може бути названий Верховним Розумом, 

на противагу до звичайного людського розуму <...> Божественне і людське 

зустрічалися в Просвітництві на загальному для них ґрунті природності» 

[211, с. 461–462]. 

Таким чином, у XVIII столітті ідея Бога поступово втрачає 

централізуючу силу, зберігаючи в той же час гармонізуючи силу – вона вже 

не об’єднує жорстким стрижнем науку і мистецтво, а нібито розчиняється в 

них, стаючи одним з інгредієнтів вчення про пізнання, про мораль, про 

природу, про прогрес тощо. «Можливість вибору конфесії, що з’явилася в 

добу Реформації, і особистісне сприйняття Бога, що культивувалося в 

бароковому мистецтві (як протестантському, так і католицькому), у XVIII ст. 

дало вельми своєрідні результати – духовні пошуки багатьох мислячих 

людей взагалі вийшли за межі християнського віровчення, яке при цьому, 

однак, зовсім не відкидалося» [101, с. 34]. Як зазначалося вище, у творчій 

діяльності, в тому числі і в сфері музичного театру, в його духовній та 

образно-смисловій специфіці (при всій новаційності оперних реформ і 
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жанрово-стильових шукань), в тій чи іншій формі зберігався принцип 

«парафразу міфології християнства» [228, с. 545]. 

Це співвідноситься із французьким музичним театром першої половини 

XVIII століття. За свідченням К. Розеншильда, «за часів Людовика XV на 

французьку оперу впливали зовсім різні й навіть протилежно спрямовані 

сили: інерція героїки, створеної класицизмом XVII століття; вплив 

вишукано-ошатного, ювелірно-тонкого і так часто ідилічного рококо; новий 

громадянський та полемічно-дидактичний класицизм Вольтера-драматурга і 

його школи; нарешті, естетичні ідеї енциклопедистів (Даламбера, Дідро та 

інших). У столичному театрі утвердився та званий “версальський стиль”, що 

зберіг сюжетику і схему класицизму, але розчинив їх в блискучому, 

ошатному дивертисменті і вирізнявся особливою витонченою розкішшю 

постановки» [197, с. 50]. Представлений перелік подій французького 

мистецького життя означеного періоду, з одного боку, свідчить про його 

творчі та естетичні шукання, пов’язані з новими іменами та художніми 

концепціями, з іншого – виявляє очевидний зв’язок із глибинними 

духовними традиціями культури і музики Франції попередньої епохи, 

зазначеної контактами з містеріальною традицією і її культовими підставами. 

В цьому сенсі показовою виступає творча постать Жана Філіпа Рамо, 

якому в дуже непростий час скепсису, сатири і жорсткої критики щодо 

жанрових традицій «ліричної трагедії», її кризи в умовах нових культурно-

історичних реалій вдалося не просто зберегти даний жанр та його духовно-

містеріальну сутність, але й, за словами В. Брянцевої, виконати функцію 

«найбільшого завершувача майже вікового періоду розвитку “серйозної” 

опери на етапі її нестримного занепаду, що тяжко скував його глибокою 

сюжетною кризою і постановчою рутиною». Одночасно, як зазначає авторка, 

«видатні творчі та людські якості Рамо зробили його не просто “лицарем 

сумного образу” цього жанру, а й сміливим стоїчно непримиренним борцем 

за його нове майбутнє» [25, с. 293]. 
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Блискучі зразки «ліричної трагедії» і споріднених з нею жанрів в 

творчості Ж. Ф. Рамо, що зберегли, при всіх історичних метаморфозах, 

духовні основи даної жанрової сфери, фактично передбачили не тільки 

поетику жанру «опери порятунку», а й французький музичний театр епохи 

«Наполеонівського ампіру». 

Французька містеріальна традиція знайшла також оригінальне втілення 

в культурі і музично-історичній практиці епохи Великої французької 

революції 1789 року. При всій антирелігійності її гасел, соціально-

політичних позицій і переконань її лідерів, все ж ґенеза грандіозних 

святкувань цієї епохи (свято Федерації, свято на честь Верховної Істоти), ідеї 

зведення «Вівтарів Вітчизни», культу мучеників революції, безсумнівно, 

мали витоками містеріальні першоджерела. Показово, що названі акції, в 

яких брали безпосередню участь тисячі людей, так чи інакше сприяли 

зміцненню позицій і функцій так званої «громадянської релігії». «Вони 

містили культ служіння батьківщині, чесноти як здатність до самозречення в 

ім’я загальних інтересів, з одного боку, і як гречну поведінку – з іншого» 

[113, с. 198]. 

Окреслені якості знайшли втілення у творчості французьких 

музикантів, причетних до вказаних вище акцій епохи Великої французької 

революції. Їх діяльність була пов’язана з ужитковими жанрами, сферою 

духовної хорової музики (Ф. Ж. Госсек, Б. Саррет, Л. Керубіні, 

Ж. Ф. Лесюер), а також із музичним театром, в тому числі з «оперою 

порятунку». 

Даний жанр музичного театру кінця XVIII – початку XIX ст. 

представляв собою різновид французької опери, базова драматургічна 

концепція якої була пов’язана з ідеєю порятунку у фіналі позитивного героя, 

що перебував у смертельно небезпечній ситуації. «Концепція “опери 

порятунку” відповідала оптимістичній ідеології Просвіти з її вірою в 

найвищу справедливість і в необхідність активних дій заради досягнення 

шляхетної мети» [102]. 
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Для музичної драматургії даного жанру «типовим є поєднання 

глюківського “високого стилю” (розгорнуті арії, ансамблі, хори, симфонічні 

епізоди) з побутовою стилістикою комічної опери (строфічна форма сольних 

номерів, пісні, танці і т. д.)» [173].  На думку Л. Кирилліної, «на початку 

XIX ст. “опера порятунку” еволюціонувала в бік “великої опери” на істо-

ричний сюжет (“Весталка” Г. Спонтіні)». Типові зразки цього жанру – опери 

Л. Керубіні «Лодоіска» (1791), «Еліза» (1794) и «Два дні» («Водовоз», 1800), 

а також опера Ж. Ф. Лесюера «Печера» (1793). В сюжетному відношенні і за 

драматургічною структурою «оперою порятунку» є і «Фіделіо» Л. Бетховена 

[див. про це детальніше: 112, с. 56]. 

Незважаючи на тяжіння «опери порятунку» до реалістичних сюжетів з 

характерною соціально-політичною загостреністю подання ідеї 

тираноборства, названі зразки так чи інакше виявляють показову для поетики 

даного жанру містеріальну ґенезу, хоча і трансформований в дусі етики-

естетики Просвітництва. Це проявляється і в домінуючій ролі в фабулах 

названих творів ідей самопожертви, вищої справедливості, правосуддя, 

героїчної боротьби зі злом, і в очевидному просвітницько-повчальному 

тонусі їх репрезентації, і в паралелях «ідеї порятунку» з концепцією 

«Божественної справедливості». Показовою є також установка музичного 

стилю зразків «опери порятунку», що апелює до єднання «високого» і 

«побутового» начал і сягає знову-таки містеріальних першоджерел. 

Домінантна роль духовно-етичного чинника в творах подібного роду 

багато в чому пояснює актуалізацію типології французької «опери 

порятунку» і в творах XIX ст. Показовою в цьому плані є стаття О. Шаповал, 

в рамках якої поетика даного жанру виявляється в опері Л. Бетховена 

«Фіделіо» і в «Летючому голландці» Р. Вагнера. Однак «ідея порятунку» в 

названих творах «тлумачиться по-різному, визначаючи специфіку їх 

драматургічного вектору. В одному випадку – це вихід з критичної життєвої 

ситуації, а в іншому – прорив в трансцендентний світ» [267, с. 24]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8E%D1%91%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%B2%D0%B0%D0%BD
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Зазначена містеріальна якість присутня і в смислово-драматургічних 

показниках оперної творчості Г. Спонтіні, що належить епосі 

«Наполеонівського ампіру». Останній «слугував обрамленням майже 

релігійного культу Наполеона, ставши уособленням його політичної 

могутності і військової слави <…> Розглядаючи особистість “імператора 

французів”, А. Буровський відзначав, що Наполеон у своїй діяльності завжди 

керувався ідеєю-виставою про Францію, як культурного лідера Європи. Вся 

його архітектурна [і не тільки] політика – це візуалізована претензія на 

лідерство в Просвіті, що відображала сутність французької абсолютистсько-

імперської ідеї як такої» [161, с. 288]. В умовах європейської культури вже 

початку XIX ст. на новому історичному етапі вона відтворювала не тільки 

«дух» своєї епохи, але й вікові духовно-етичні настанови французького 

абсолютизму.     

Тріада найвідоміших творів Г. Спонтіні («Весталка», «Фернандо 

Кортес», «Олімпія»), створених на замовлення імператорського двору, 

безпосередньо відображає його соціально-політичні та духовно-етичні запити 

і викликає певні аналогії з творами Ж. Б. Люллі. Г. Спонтіні досить часто 

визначав жанр своїх опер саме як «лірична трагедія», успадковуючи в нових 

соціокультурних реаліях її найбільш типові ознаки. Зазначене стосується 

жанрово-стильових настанов найбільш відомого його твору – опери 

«Весталка». Узагальнюючи її поетику, О. Муравська відзначає, що 

«наполеонівським мілітарним волюнтаризмом вибудувана вертикаль 

“Імперія – герой – Новий (імперський) Порядок” відверто апелює до 

язичницьких нормативів Риму, водночас вводячи художньо апробовані 

аналогії до християнської містеріальності мучеництва, чудово 

відстороненого Згори. Жанрова декларація “ліричної трагедії” вказує на 

тотальну омузикаленість сценічної дії, що тим самим підносить до рівня 

високого жанру концепцію революційної “опери порятунку”, трьохактна 

структура якої є солідарною з “пропасіонними” реформованими операми 

К. Глюка і позначає композиційне ціле творів Г. Спонтіні» [160, с. 21–22].  
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Показово, що містеріальні ознаки «Весталки» репрезентовані не 

тільки у жанровому визначенні твору, в сюжетно-міфологічних «лініях» 

розвитку дії, що поєднує сакральне і профанне та тяжіє в результаті до ідеї 

відновлення Порядку, але й у її музичній мові. Тематизм опери «спирається 

<…> на семантику терцієвих мелодійних паралелізмів кантової традиції, які 

знаменують духовні підстави музичних узагальнень, а також представляють 

бурдонні фактурні утворення, що укорінені в традиціях церковності Франції і 

які в секуляризованому прояві фактури музики драматичних сцен 

символізують етичне підґрунтя сюжетних позицій» [160, с. 22].  

Зв’язок «Весталки» Г. Спонтіні та інших його оперних вистав з 

поетикою «ліричної трагедії» Ж. Б. Люллі та її містеріальним підґрунтям 

відчутний і у широкому використанні методу «алюзії», відповідно до якого 

головні персонажі творів мають аналогії з видатними історичними діячами та 

їх чеснотами, в тому числі з легендарною особистістю Наполеона – першого 

імператора Франції. Мали місце також доленосні історичні паралелі, ґенеза 

яких також дотична до сакральних першоджерел.  

Зазначена якість стане однією з визначальних в поетиці «великої» 

французької опери, а також у специфіці мистецтва французького романтизму 

в цілому, що розвивався під знаком формування принципів історизму та 

історіографії. На думку Б. Реїзова, в рамках даної національної традиції 

«історія майже замінювала собою філософські дослідження і мистецьку 

творчість, точніше, вона визначала те й інше в самому їх методі» [цит. за: 

282], що власне й диференціювало підходи до історичного минулого і його 

художнього відтворення у французькій культурі, які склалися в епоху 

Просвітництва і романтизму. Представники першої епохи бачили в історії 

утилітарну користь у вигляді повчального уроку і «допускали в ім’я 

моральних міркувань “підчищення” і “ретуш” історичних фактів», в той час 

як романтики вважали за краще «“творче проникнення в дух історії”, 

осягнення історичних подій за допомогою вивчення звичаїв, психології та 

світогляду людей» [261, с. 38]. 
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Наголосимо, що фабула більшості творів Г. Спонтіні тяжіє до 

формального відтворення класицистської ідеї протистояння «почуття і 

обов’язку», «особистого і загального» та її духовних підстав. Водночас, 

культурно-історичні реалії початку XIX століття вносять вже певні 

корективи в розвиток подібної фабули, зокрема, у трактування особистих 

почуттів головних героїв. Як вказує М. Черкашина, у творах цієї епохи 

«любов уведена в систему вищих цінностей і отримує суспільне визнання, 

будучи освяченою втручанням надособистісних сил» [261, с. 20], що власне 

також визначає духовно-містеріальну специфіку французької опери доби 

«Наполеонівського ампіру».  

Подібний підхід виявляє не тільки сюжетно-смислову та семантичну 

специфіку власне французького музичного театру, але й 

західноєвропейського романтизму в цілому та його духовно-християнських 

підстав, про що свого часу писав В. Жирмунський. Він зазначав, що «з усіх 

форм містичного почуття найглибше прозріння і задоволення релігійних 

потреб людини дає романтична любов <...> Не тільки улюблену душу 

відкриває нам любов – вона приносить з собою глибоке знання містичної 

сутності світу» [77, с. 76-77]. Відзначимо, що подібного роду підхід до 

«вічної» теми кохання показовий і для сюжетної специфіки великої 

французької опери, в рамках якої саме любов головних героїв, що нерідко 

належать не тільки до різних релігій, конфесій («Гугеноти» Дж. Меєрбера, 

«Дочка кардинала» Ж. Ф. Галеві), але й національних традицій і культур 

(«Африканка» Дж. Меєрбера), здатна подолати (часом ціною великих жертв) 

конфесійні чвари і конфлікти (див. нижче). Так в духовно-етичних 

координатах мистецтва романтизму у всьому різноманітті його проявів 

любов набуває статусу не просто фіксації багатства внутрішнього світу 

людини, але знака його духовного сходження, Преображення і прилучення до 

сакральної сутності буття. 
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Висновки до Розділу 1 

Узагальнюючи матеріали про історичні шляхи розвитку французького 

музичного театру XVII – початку XIX століть в руслі містеріальної традиції, 

необхідно зазначити наступне: 

- встановлено, що поетика містерії, сформована на релігійних засадах 

візантійської культури та успадкована духовним театром 

західноєвропейського середньовіччя, в результаті стає точкою відліку, 

початком історії релігійного театру Нового часу, а також оперного жанру, 

який протягом всієї своєї історії існування завжди так чи інакше ніс в собі 

«модус містеріальності» та його провідних жанрових ознак. Апелювання до 

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

містеріальних дійств одвічно корегували шляхи розвитку оперного мистецтва 

і виконавства, виявляючи не тільки його метаморфози в історичних реаліях 

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

генетично висхідні до релігійних настанов візантійської культури;  

- обґрунтовано, що тематика і смислова сутність французького 

класицистського театру в його драматичному і музичному проявах 

невіддільні і від духовних ідей XVII–XVIII століть, які живили також 

французький абсолютизм. Останній спирався на антропологічне бачення 

людини як мікрокосму Бога та Всесвіту. Християнський базис багато в чому 

визначає високий духовний і емоційний тонус «великого етичного 

мистецтва» класицизму, що мав яскраво виражену афективну природу; 

- виявлено, що ідейно-смислова та образна концепція п’ятиактної 

ліричної трагедії базувалася на перероблених міфологічних або історико-

легендарних сюжетах, що акцентували показову для високого класицизму 

героїко-патетичну тематику та християнські чесноти. Нагадаємо, що 

класицистська трагедія у творчості П. Корнеля сусідила з агіографічними 

трагедіями другої половини XVI – XVII століть та їх біблійними аналогами. 

Всі ці якості безпосередньо передували формуванню поетико-інтонаційних, 

сценічно-постановчих та духовно-містеріальних складових жанрових канонів 
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«опери порятунку», музичного театру епохи «Наполеонівського ампіру», а 

також «великої» французької опери XIX століття. 
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РОЗДІЛ 2  

ПОЕТИКА «ВЕЛИКОЇ» ФРАНЦУЗЬКОЇ ОПЕРИ В КОНТЕКСТІ 

МІСТЕРІАЛЬНИХ ІДЕЙ  

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ 

2.1. Духовно-історичні стимули формування «великої» французької 

опери у першій половині XIX століття. 

XIX століття та його базовий напрям – романтизм – являє собою якісно 

новий етап у розвитку європейської культури, що характеризується 

множинністю й різноманітністю його оцінок. Історія його виникнення, 

формування типологічних якостей, з одного боку, розглядається на рівні 

опозиційності культурі Просвітництва. Протиставляючи ці епохи, зазвичай 

оперують антиноміями «розуму на одному полюсі та інтуїтивно-цілісного 

осягнення дійсності на іншому, сприйняття світу як механізму – та організму; 

прозаїзму – й поетичності; позаісторичності – й історизму; антиклерикалізму, 

релігійного скептицизму, розчинення релігії в науці – і релігійного 

одухотворення, що гранично зближує релігію і мистецтво» [211, с. 467]. 

З іншого боку, мистецька практика європейської культури свідчить про 

те, що романтизм і Просвітництво генетично пов’язані один з одним завдяки 

поглибленню в XIX столітті процесу секуляризації європейської культури, 

що відображає сутнісну для неї установку на антропоцентризм, очевидний 

вже для Ренесансу і певною мірою властивий Реформації . 

З іншого боку «XIX століття відрізняється реальним тяжінням до 

витоків релігійного християнського (і нехристиянського) світу, створюючи 

комплекс “романізму” в тому середньовічному сенсі поєднання буттєвого і 

надбуттєвого, історичного і легендарного, який на новому історичному 

“витку” створює “романтичний” метод як такий» [159, с. 84]. Врешті стає 

очевидним, що питання про співвідношення Бога і людини, сакрального, 

духовного і матеріального в епоху Просвітництва і романтизму не є 

однозначним. 



 67 

В. Турчин якось зазначив, що «увесь романтизм є іносказанням про 

дух» [240, с. 92]. Аналізуючи історичні шляхи його розвитку та властивих 

йому духовно-етичних шукань, дослідник констатує: «Він [романтизм] 

креслить свій проєкт великої утопії, прагнучи встигнути створити хоч щось, 

вічно кудись поспішаючи, створити хоча б те, що можна назвати якоюсь 

структурою майбутнього храму, що зводиться сам для себе – храму духу» 

[240, с. 103]. Аналогічна позиція є провідною і в дослідженнях 

В. Жирмунського, який уважав романтизм «своєрідною формою розвитку 

містичної свідомості» [77, с. 6].  

Ця настанова формувалася, як вже зазначалося, на базі 

антипросвітницького руху цієї епохи, що спирався на радикальні сумніви 

західноєвропейської спільноти (в тому числі французьких філософів, 

естетиків та письменників) щодо можливостей людського розуму вирішити 

глобальні проблеми людського буття.  

Духовно-релігійний пафос світосприйняття романтичної епохи, що 

функціонально зближував релігію та мистецтво, знайшов відбиття у різних 

жанрових сферах та національних композиторських школах, в тому числі й у 

французькій «великій» опері, «класика» якої найповніше зосереджена у 

творах Ж. Ф. Галеві та Дж. Меєрбера. Їх музично-театральні опуси, зокрема, 

«Гугеноти», «Пророк», «Дочка кардинала» й інші, унікальним чином 

поєднали в собі і надбання французького історизму з властивим йому 

етичним нахилом, і суттєвий інтерес до релігійних протистоянь минулого у 

прагненні до Істини, і духовні шукання романтизму у всій різномаїтості їхніх 

проявів. Тому саме вони зараз виступають предметом як оригінальних 

сценічних проєктів, так і мистецтвознавчих узагальнень. 

Відзначимо, що своєрідним романтизованим ідеалом історичного 

минулого для цієї епохи було середньовіччя і його культура, що 

символізували зразок духовно-релігійної спільності, яку треба було ще 

відродити в умовах соціокультурних реалій Європи першої половини XIX 

століття. «Середні віки виступали як ідеал втраченої цілісності, органічної 
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релігійної єдності <...> У статті Новаліса “Християнство або Європа” <...> 

щасливими називаються століття, коли вся Європа була єдиною 

християнською країною» [205, с. 21], що, додамо, мала на увазі панування 

духовних настанов «Неподіленої Церкви». 

Відроджуючи на новому історичному рівні сакральні ідеали 

середньовіччя, романтизм, за словами В. Жирмунського став своєрідною 

формою фіксації «гарячої спраги вічності», «прагнення до недосяжного», 

«туги за Богом», об’єднаних у світосприйнятті романтика «живим, 

позитивним почуттям присутності нескінченного, божеського в усьому 

кінцевому» [77, с. 4, 3]. Подібний підхід фактично виявляє домінантну роль в 

ньому саме містеріальної якості, яка визначила духовний підтекст творчості 

представників європейського романтизму, в тому числі й у сфері 

французького музичного театру (див. нижче). 

В результаті «романтики прагнули створити власну релігію (курсив наш 

– Ш. Ю.), пов’язану з категоріями Віри, Дива і Катарсису. Релігійне 

священнодійство і таїнство за допомогою дива вирішувало одне з головних 

завдань буття – перетворення суспільства. До цієї точки, долаючи кордони 

міфічного часу і простору, прагнув увесь розвиток містеріального дійства». 

Як уважає Г. Предоляк, наслідком позначених процесів стала «поступова 

сакралізація мистецтва, завдяки якій маляр, композитор, поет, з одного боку, 

перетворювався в жерця новоявленої релігії мистецтва, з іншого – в його 

жертву. Містеріальна дія відбувалася тепер у храмі мистецтва – на 

концертній або театральній сцені» [187, с. 12]. 

Зазначимо, що формування власне «романтичної релігійності», 

показове для духовної культури цього періоду, стало, з одного боку, 

наслідком поглиблення процесів поділу релігії та офіційної церкви, 

показових ще для епохи Просвітництва. З іншого боку, духовно-релігійні 

шукання романтичного світовідчуття багато в чому живилися також ідеями 

«двоєсвіту», антитез «світу прози» і «світу поезії», дійсності та ідеалу. «Світ 

прози – це повсякденність з її утилітаризмом, розсудливістю, вузькістю 
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кругозору, дріб’язковістю <...> Світ поезії відкриває людині істину, добро і 

красу, органічну пов’язаність і всепроникність усього всім. У світі прози 

людина відчуває свою мертву відокремленість від витоків і осередку буття, 

вона – “непотрібний атом”, тоді як у поетичному світі їй відкривається, що 

божественна природа – це вона сама, людина, природа і божество у своїй 

основі – одне й те саме» [211, с. 472]. 

Подібна світоглядна позиція в поєднанні з романтичним 

індивідуалізмом і гострим відчуттям-переживанням своєї самотності й 

відчуженості породжував потребу серйозних пошуків способів духовного 

єднання і згуртування людської спільноти. Дана місія покладалася і на 

християнство, релігію, але не в традиційному ритуально-богослужбовому 

варіанті, а в оновленому. Ідеї про «нове християнство», про можливість 

виникнення «нової» релігії, що долає конфесійні бар’єри і стає засобом 

піднесення, одухотворення соціуму і його ідеалів, знаходимо у А. Сен-

Сімона, О. Конта, Р. Шатобріана, Й. В. Гете, Новаліса, Ф. Шеллінга, 

В. Г. Ваккенродера, Ф. Шлеєрмахера та ін. 

Подібну точку зору можна спостерегти і в низці публіцистичних праць 

композиторів-романтиків, в тому числі й Р. Вагнера. У своїй теорії духовного 

«відродження» людства великий німецький композитор особливі надії 

покладає саме на християнську релігію [132, с. 406]. При цьому сутність 

християнства для нього укладена в трьох словах: Любов, Віра, Надія. «Сама 

ж віра при цьому визначається не як звід догм, яки в силу традицій має 

дотримуватись людина, але, передусім, як “стан душі” люблячої, що 

співпереживає та позбавлена будь-якого прояву егоїзму. Сутність віри, таким 

чином, оцінювалася як “рятівна сила”, необхідна для відродження людської 

душі» [159, с. 86]. 

Аналогічною функцією Р. Вагнер наділяє й мистецтво, яке, за його 

словами, «...є живим зображанням релігії. Релігійна істина є родом 

містичного одкровення, внутрішнього бачення». Мистецтво, на його думку, 

потребує «...істинної релігії, воно може процвітати тільки тоді, коли знову 
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розквітне нині заглушене формалізмом істинне християнство» [132, с. 419]. 

Підтвердженням цьому уважають закономірний підсумок творчого шляху 

композитора – оперу «Парсіфаль», що є одним з блискучих зразків 

німецького містеріального музичного театру XIX століття, в рамках якого і 

сам художник-творець, і його твір, відповідно до духовно-естетичних 

позицій романтизму, мислиться як «...всесвіт в малому відбитті» [79, с. 59]. 

Показово, що духовна концепційність музичного театру Р. Вагнера 

виявляється співвідносною (при всіх жанрово-стильових і драматургічних 

нюансах) із французьким музичним театром першої половини XIX століття, в 

тому числі з «великою» оперою (див. нижче). 

Зазначимо, що, при глибокому інтересі романтиків до середньовіччя, в 

даному випадку мова йде не про повернення чи реставрацію середньовічного 

типу релігійності та світовідчуття, а швидше про пошуки індивідуального 

шляху до Бога, що лежить найчастіше на узбіччі від офіційної церкви і 

приналежності індивіда до певної християнської конфесії. «Романтизм 

заново відкривав для себе Бога – але не Бога ортодоксального віровчення або 

деїзму, а Бога містицизму і пантеїзму, не монотеїстичного Патріарха-Суддю, 

а Божество таємниче, багатоаспектне, всеосяжне, не вічно відсутнього 

Творця, а Божественно-творчу Силу усередині природи і всередині 

людського духу» [230, с. 316], що запліднює і творчі шукання цієї великої 

епохи у всьому різноманітті її національних і жанрових проявів. 

У цьому, на думку О. Муравської, полягає певна парадоксальність 

релігійності романтиків, яка, фактично, знаходилася «поза офіційною 

церквою» [159, с. 88] і жорстко визначеної конфесії, вона швидше 

передбачала своєрідний синтез духовних ідей католицтва і протестантизму як 

найзначущих в західноєвропейському культурно-історичному світі Нового 

часу. Акцент на домінантній ролі особистої віри індивіда посилював 

характерний для західноєвропейського романтизму акцент на особистісному 

«я». 
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Одночасно в подібному підході з показовою для нього ідеалізацією 

середньовіччя можна також вбачати, як вказувалося вище, активізацію ідеї 

про відродження концепції «Неподіленої Церкви», єдиного християнського 

світу Європи, що вже в середині XIX ст. знайде відображення в резонансних 

«літургійних рухах» (в тому числі й у Франції), орієнтованих не тільки на 

відновлення ранньохристиянської обрядовості та її складових, але й на 

ренесанс її духовно-релігійних настанов, генетично пов’язаних зі східно-

християнською традицією [див. про це детальніше: 161, с. 267–280; 203]. 

Т. Літвінова, аналізуючи специфіку релігійної ментальності в культурі 

західноєвропейського романтизму, також акцентує увагу на особливій 

значущості в подібному світосприйнятті «любові до надприродного» і «віри, 

що не має чіткої конфесійної приналежності» [131, с. 8–9], ґенеза яких сягала 

духовних позицій Новаліса та його сучасників, які покладали надію «...на 

нову форму християнства, не католицьку і не протестантську, а на 

космополітичну і уніфіковану» [242, с. 72]. Зближення духовних місій релігії 

і мистецтва, активізація містеріальної якості останнього в результаті повинні 

були стати запорукою духовного преображення соціуму, його «повернення 

до Бога». Згідно з духовно-етичною концепцією Новаліса, його епоха 

свідчить про наближення «нового Золотого віку», «часу великого 

примирення». «Християнство має знову відновитися і стати діяльним, і буде 

утворена видима церква без поділу земних кордонів, яка прийме у своє лоно 

всі душі, що прагнуть нескінченного, і буде посередником між старим і 

новим світом» [цит. за: 77, с. 129]. 

Це багато в чому пояснює інтерес даної епохи до сфери духовної 

музики (кантата, ораторія, реквієм і близькі їм жанри), а також і апелювання 

до християнської тематики, показової для зрілого періоду творчості багатьох 

композиторів-романтиків (Г. Берліоз, Ф. Шуберт, Дж. Верді, А. Дворжак, 

Ф. Ліст, Р. Шуман, Й. Брамс та ін.). Позначена «нова релігійність», що тяжіє 

до подолання конфесійних бар’єрів, націлена на якесь планетарно-

містеріальне духовне єднання людства, про що свого часу писав 
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В. Вакенродер: «Нам, синам століття нинішнього, випало на долю щастя – 

ми стоїмо якби на високій гірській вершині, а навколо нас і біля наших ніг 

<...> стеляться землі і часи. Будемо ж користуватися цим щастям, і з радістю 

оглядати всі часи і всі народи, і намагатися знаходити загальнолюдське 

(курсив наш – Ш. Ю.) в їх почуттях і в різноманітних творах, у які 

виливаються ці почуття» [цит. за: 177, с. 81]. 

Відзначимо, що (не без впливу естетики німецького романтизму) 

подібного роду ідеї були вельми показові і для французького романтизму, в 

тому числі й для поетики «великої» французької опери, найяскравіші зразки 

якої смислово завжди були так чи інакше зорієнтовані не тільки на осуд 

церковного фанатизму і конфесійної роз’єднаності, а й на духовне єднання 

людської спільноти на засадах любові, жертовності (див. нижче). 

В результаті творча діяльність романтиків у всіх її багатосторонніх 

проявах неодноразово випробувала ідеї релігійних пошуків Істини, 

релігійного протистояння задля Вищої Справедливості. «Від “Орлеанської 

Діви” Ф. Шиллера, що іменувалася “романтичною драмою”, до “Діви-

Обраниці” Д. Россетті; від “Гугенотів” і “Пророка” Дж. Меєрбера, “Жидівки” 

[“Дочки кардинала”] Ж. Ф. Галеві до “Дитинства Христа” Г. Берліоза, 

“Легенди про святу Єлизавету”, ораторії “Христос” Ф. Ліста, “Хованщини” 

М. Мусоргського, “Гедзя” Е. Л. Войніч, романів Г. Сенкевича та ін. 

простежується інтерес до історії релігійної ідеї, співвідношення її ґенези і 

реальності соціального визнання» [159, с. 89]. 

Як бачимо, значне місце в цьому списку творів з очевидною 

містеріальною спрямованістю, що визначає їх сакральний смисловий 

підтекст, належить і «класиці» «великої» французької опери. Історичні 

шляхи її розвитку невіддільні також від концепції «релігійно-філософського» 

театру, що формувалася ще в теоретичних трактатах Ф. Шлегеля. Показово, 

що вона орієнтована не тільки на творчість драматургів-романтиків, а й на 

театральну спадщину авторів попередніх епох. Намагаючись визначити, яким 

буде романтичний театр, Ф. Шлегель приходить до формулювання трьох 
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різновидів трагедій. «Нижча форма – реалістична трагедія, другий різновид 

– філософська трагедія, до неї він зачислив театр Шекспіра, де автор 

дискутує сакральні питання буття і соціуму, але не вирішує їх. Шлегель 

протиставляє їй романтичну християнську трагедію (курсив наш – Ш. Ю.), 

що буде “не тільки пропонувати загадку буття, а й вирішувати її” <...> Для 

неї буде характерним новий тип розв’язки, “коли зі смерті та страждання 

виникає нове життя і Просвітлення, Преображення внутрішньої людини”» 

[95, с. 137]. 

Аналізуючи семантико-символічну сторону подібного роду трагедії, 

Г. Калошина посилається на творчий досвід Л. Тіка, в тому числі на його 

п’єсу «Життя і смерть Святої Геновеви», яка згодом стане основою лібрето 

опери Р. Шумана «Геновева». Аналогічний сакрально-містичний підтекст, 

хоча і реалізований на інший жанровій основі, виявляємо в операх 

Дж. Меєрбера. Є. Новосьолова, досліджуючи роль ідилічного топосу в світі 

«великих опер» композитора, акцентує увагу на співвіднесенні фабул його 

творів з контекстом міфу про «Золотий вік» як вельми суттєвого в естетиці та 

міфології романтизму. «Романтики мислили еволюцію світової історії як 

діалектику “сходження людства від природного стану через культуру (втрата 

“природного стану”) до ідеалу досконалості. Завершуючий історію кінцевий 

час розумівся як повернення до природи, але на вищому щаблі розвитку”. 

Таким чином, зрілий романтизм вибудовує тріаду за принципом: “Втрачений 

рай” – “Повернений рай”, між якими розташований час історії. “Світова 

історія” пролягає між вічністю, вона виходить з вічності і метою своєї має 

вічність» (курсив наш – Ш. Ю.) [166, с. 122]. 

Узагальнюючи духовно-смислову ідею опер Дж. Меєрбера, 

Є. Новосьолова виявляє подібну «схему» і в зрілих творах композитора, 

оскільки «сюжети всіх опер Меєрбера – Скріба шикуються в таку схему: 

герой, який живе в гармонії і щасті, здійснює вчинок, а точніше, проступок, 

порушуючи тим самим крихку рівновагу сил, і світ поринає в хаос. Але 

здійснюючи його, людина пізнає себе. Пошук себе в цьому світі, його 
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загибель і надія на відродження – такий внутрішній сюжет усіх “великих 

опер” Меєрбера» [166, с. 120]. Таким чином, навіть за відсутності власне 

агіографічного оповідання (як у Л. Тіка, Р. Шумана та їх сучасників) 

концепції опер Дж. Меєрбера (так само як і Ж. Ф. Галеві) також виявляються 

причетними до «романтичної християнської трагедії» та її містеріальної 

ґенези, реалізованими на ґрунті французького романтизму. 

Його специфіка полягає в тому, що, зароджуючись ще в атмосфері 

революційних перетворень кінця XVIII століття, він, на думку О. Жесткової, 

«виношував мрію про ідеальний суспільний устрій. На відміну від ранніх 

німецьких романтиків, французькі митці кінця 1820 – початку 1830-х рр. 

націлювалися не так на зображення внутрішнього світу людини, як на 

викриття проблем соціального устрою і добробуту всього народу. Поети, 

драматурги і письменники разом з політиками та економістами просували 

ідеї соціальної справедливості, політичної і релігійної рівності людей (курсив 

наш – Ш. Ю.)» [70, с. 63]. Остання теза багато в чому також визначила і 

смислову сутність поетики «великої» французької опери (див. нижче). 

Відзначимо, що подібного роду орієнтація в соціально-історичному та 

художньому розвитку музичного театру є показовою не тільки для даного 

періоду, але й для французького «образу світу» в цілому та його культури. 

Згідно зі спостереженнями Г. Гачева, «француз – не атомарна людина, 

індивідуаліст, а передусім соціальна людина <...> Французький Логос – 

ситуаційний, векторний, що рахується з обставинами. Він – розум 

Середовища» [40, с. 142]. Цікаво, що у визначенні сутності даного 

національного «образу світу» дослідник вдається саме до музичної 

термінології, представляючи внутрішнє життя французького суспільства у 

вигляді моделі «соціального рондо» [40, с. 140]. 

Істотна роль у формуванні ідеології французького романтизму також 

належить християнству, оспіваному на рівні апології Р. Шатобріана в таких 

його творах, як «Геній християнства» і «Замогильні записки». За його 

словами, «християнська релігія так щасливо влаштована, що сама є поезією, 
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бо характери її наближаються до прекрасного ідеалу» [цит. за: 4, с. 16]. 

Подібний підхід в оцінці християнської якості в інтерпретації Р. Шатобріана, 

синтезує духовно-релігійні та естетичні характеристики. Він мав істотний 

вплив на багатьох представників французької культури XIX – початку ХХ ст. 

У французькій (так само як і в західноєвропейській в цілому) 

суспільній свідомості і в художній творчості епохи романтизму існувала 

«зона культури», «простір ціннісного релятивізму, розташований між 

релігійним абсолютом і політичною тенденцією» [82, с. 16]. Взаємодія всіх 

цих сфер так чи інакше сприяла не тільки розквіту французької культури як 

такої, а й формувала національну самосвідомість з типовими для неї 

духовними і соціально-історичними «домінантами», відображеними в тому 

числі в сфері музичного театру. 

Формування поетики «великої» французької опери тісно пов’язане 

також з розвитком історичного мислення, що є показовою прикметою епохи 

романтизму, в тому числі і у його французькій іпостасі. На думку 

В. Жирмунського, феномен історизму з характерним для нього духовно-

етичним пріоритетом та «вчуттям»-переживанням подій минулого та їх 

аналогій в історичних реаліях першої половини XIX століття виявляє разом з 

тим «здатність виходити за межі особистих інтересів і чисто індивідуальних 

завдань, пов’язаних із пробудженням історичної думки <...> Особистісне 

прагнення знаходить своє завершення в спільній справі, в прагненнях всього 

людства. Етика розширюється в містичну метафізику розвитку і філософію 

історії (курсив наш – Ш. Ю.)» [77, с. 112, 114], виявляючи тим самим також 

специфіку релігійного світовідчуття епохи романтизму, її пієтет стосовно 

культури середньовіччя та її духовних настанов.  

 У подібному підході очевидним є інтерес французької історіографії не 

тільки до самої хронології подій минулого, але до виявлення їх внутрішніх 

повчальних закономірностей. «Історія не вчить, позаяк ніщо не повторюється 

– це відома теза романтиків. Але історик “вчить”. І Барант, і Мішле, і 

Карлейль припускали, що будь-яка “Історія” повинна містити “повчання”. “З 
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усіх Біблій найгірше не вірити в Біблію загальної історії”, – говорив 

Карлейль» [205, с. 29]. Орієнтація на подібну методологію історико-

дидактичного пізнання породжувала в свою чергу авторську специфіку 

французького історизму. Так Мішле мислив історію як серію глобальних 

катаклізмів і переворотів, Гізо вбачав у ній ланцюг закономірностей і етапи 

морального вдосконалення людини, в той час як Тьєррі акцентував в 

історичному процесі соціальне протистояння мас. В результаті більшість 

названих представників французької історичної школи, солідаризуючись 

багато в чому із Гегелем, розглядають історію як «єдиний, закономірний, 

внутрішньо необхідний процес саморозвитку духу, ідеї» (курсив наш – Ш. 

Ю.) [15, с. 143]. 

Все це так чи інакше визначає специфіку романтичного історизму (в 

тому числі і французького), в рамках якого спостерігаємо органічний синтез 

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

людську історію. В. Жирмунський зазначає: «Якби побудови романтичної 

етики стосувалися тільки особистої поведінки, вони були б відірваними від 

життя фантазіями поетів-мрійників і кабінетних вчених. Але в тому, що є для 

романтиків завданням особистого шляху, вони відчувають себе органічно 

пов’язаними з долями всього людства, більш того – з розвитком 

світобудови». У зазначеній здатності виходити за межі особистих 

індивідуальних інтересів, вчений вбачає «особливість століття [романтизму], 

пов’язаного з пробудженням історичної думки» [77, с. 112]. 

Романтичний історизм виявляється спрямованим не тільки на фіксацію 

зовнішньої подієвості, але й на те, що фактично виходить за її межі і апелює 

до загальних законів світобудови. У в цьому сенсі історизм виявляється 

солідарним з мистецтвом – літературою, театром у всіх їх проявах, що 

володіють, на думку А. де Віньї, набагато більшими можливостями 

вираження, духовно-етичного впливу, ніж власне історія, історична 

фактологія в її хронологічному викладі. 
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У французькому мистецтві першої половини XIX століття художній 

потенціал історизму отримав яскраве відображення в історичному романі, 

драмі, поезії, про що писав Шатобріан: «Все тепер приймає форму історії» 

[цит. за: 193, с. 55]. Особливу значущість в цьому жанровому переліку займає 

саме історичний роман, представлений у спадщині Шатобріана, П. Меріме, 

В. Гюго, А. де Віньї та ін. авторів, ідеї яких вплинули і на французький 

музичний театр, в тому числі на діяльність Е. Cкріба (див. нижче). Їх 

апелювання до широкого кола джерел про історичне минуле, в яких 

органічно поєднувалися фольклорна традиція, наративні документи, 

історіографія, духовні перекази, паралітургічна духовна практика тощо, – все 

це так чи інакше сприяло активізації процесів «міфологізації і сакралізації 

фактів» [104, с. 67], що підсилюють містеріальну якість подібних творів та їх 

духовно-моралізуючий підтекст. Подібне релігійне розуміння-тлумачення 

історичного життя В. Жирмунський визначає як «містичний реалізм» [77, с. 

129], який багато в чому зумовлює духовну смислову спрямованість 

романтичної художньої творчості. 

Окреслені жанрові характеристики літературного роману (в тому числі 

і історичного) епохи романтизму знаходимо в дослідженні Х. Уайта 

«Метаісторія: Історична уява в Європі XIX століття». Даний жанр, згідно з 

оцінкою дослідника, в своїй основі є «драмою самоідентифікації, що 

символізувала вихід героя за межі світу чуттєвого досвіду <...> тип драми, 

що асоціюється з легендою про Грааль або з історією воскресіння Христа у 

християнській міфології. Це драма тріумфу добра над злом, чеснот над 

вадами, світла над темрявою і фінальний вихід людини за межі світу, в якому 

вона була уярмлена Падінням [у християнському розумінні]» [242, с. 28]. 

Подібн духовна фабула-«модель» роману перегукується з 

«Мучениками» Шатобріана, і з «Хронікою царювання Карла IX» П. Меріме, і 

з історичними оповіданнями А. де Віньї. Останній автор атестував свої 

романи як «психологічні», виводячи їх ґенезу з «сповіді». За його словами, 

«думка про такий роман дана була дана християнством, що привчило людей 
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до зізнань <...> Сповідь – не просто аналіз пережитого, це передусім 

моральна оцінка справ і помислів. Це “дослідження совісті”» [193, с. 183-

185]. 

У подібному напрямку розвивалася літературно-мистецька та етична 

думка П. Меріме, чия «Хроніка царювання...» відтворила всю глибину і 

гостроту конфесійного протистояння, несамовитість церковного фанатизму і, 

одночасно, пошуки шляхів не тільки духовного переродження героїв 

оповідання, а й єднання французької нації. Закономірно, що фабула даного 

роману послужила основою і для «Гугенотів» Дж. Меєрбера, поетика якої, 

при всіх нюансах переробки літературного першоджерела, відбила її 

духовно-містеріальний підтекст (див. нижче). Аналогічний перетин 

історизму і «релігійної драми» демонструють інші оперні опуси композитора 

(«Роберт-Диявол», «Пророк», «Африканка»), а також його сучасника 

Ж. Ф. Галеві («Дочка кардинала» та ін.). 

Окреслені духовні інтенції західноєвропейського (в тому числі і 

французького) романтизму, таким чином, виявляють показові для нього 

релігійно-етичні шукання, зорієнтовані як на ренесанс середньовічних 

традицій, так і на пошуки шляхів духовної консолідації соціуму, що 

апелюють не тільки до «патріархально-ортодоксальних» ідей «Неподіленої 

Церкви», а й до містеріальних міфологем «Золотого віку». Показово, що 

провідне місце тут належить сфері театру, драми, масштабного історичного 

роману з показовою для них масштабністю, яскравістю образів, 

контрастністю, видовищністю, що сусідили з духовно-містеріальним 

підтекстом, який дозволяв співвідносити розповідь не тільки з подіями 

минулого, але й з їх біблійно-міфологічними аналогами. Тут «поставала з 

пітьми століть надзвичайна у своїх забобонах і жорстокості, зворушлива у 

своїй жадобі подвигу, гідна співчуття, дрімуча й жахлива старовина. Це 

видовище було корисним і необхідним. Глибокі закономірності, що 

проступали крізь хаос подій, давали впевненість у майбутньому. Сива 

давнина брала участь у боях» [193, с. 76]. 
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Окреслені характеристики повною мірою сумірні з поетикою 

«великої» французької опери, жанровий канон якої формувався 

безпосередньо в дану епоху. 

Східноєвропейська музикознавча література, присвячена типології 

даного жанру, порівняно невелика і донедавна обмежувалася головним 

чином нарисами про творчу діяльність репрезентантів «великої» французької 

опери. Серед праць слід виділити роботи О. Сєрова, Ю. Кремльова [114], 

В. Фермана [246], І. Соллертинського [220], А. Кенігсберг [100], В. Конен 

[108] та ін. Узагальнення про історичні шляхи розвитку названого жанру 

присутні також в монографіях М. Черкашиної [261], Б. Горовіча [47], в 

публікаціях Т. Букиної [26], О. Енської [278; 279; 281; 282]. 

Інтерес викликають дисертаційні дослідження останніх десятиліть. 

Серед таких виділяємо публікації О. Жесткової [65-75], підсумок яким 

підводить фундаментальне докторське дослідження «Французька велика 

опера як художньо-естетичне та соціально-політичне явище (1820-1839-ті 

роки)» [73]. У музикознавстві на сьогодні це, мабуть, єдина ґрунтована 

робота, що узагальнює найпоказовіші моменти історії і поетики даного 

жанру, метою якої авторка бачить подання «комплексної концепції 

французької «великої» опери 1820-1830-х років як художньо-естетичного та 

соціально-політичного явища» [73, с. 20]. В полі зору дослідниці опиняються 

сюжетні, музично-драматургічні, виконавські, постановчо-сценічні аспекти 

«великої» опери, що розглядаються в безпосередньому зв’язку з соціально-

політичними процесами у Франції того часу. Одночасно, в роботі 

представлений детальний огляд зарубіжної бібліографії з історії цього жанру. 

Виділяємо також дисертацію та публікації Є. Новосьолової [169; 167; 

168; 170], пов’язані головним чином з поетикою музичного театру 

Дж. Меєрбера, в тому числі з її духовно-міфологічною складовою. Детальний 

аналіз образно-смислових та інтонаційно-драматургічних показників опер 

Дж. Меєрбера призводить автора до висновків про значну роль в них 

«ідилічного топосу», завдяки якому «велика» опера «впроваджує свій – 
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особливий варіант орфічного міфу, що летить чарівним метеликом-Псіхеєю 

назустріч Золотому віку» [166, с. 123]. 

Історія «великої» опери детальніше репрезентована також в зарубіжних 

дослідженнях [292; 294; 296; 301 та ін.], в рамках яких поетика даного жанру 

представлена як художньо-естетичне та соціально-політичне явище першої 

половини XIX століття, вписане в загальний європейський культурно-

історичний контекст. Проте багатогранна жанрово-смислова природа даного 

різновиду французького музичного театру першої половини XIX століття, 

особливо її містеріальна складова, закладена в її ґенезі, що має витоками 

духовно-релігійний театр середньовіччя, і нині потребує узагальнень 

мистецтвознавчого та культурознавчого порядку, виявляючи нові 

«герменевтичні кола» французької музично-історичної традиції зазначеного 

періоду. 

Підсумовуючи відомості, представлені у вказаних вище дослідженнях і 

публікаціях, відзначимо, що до середини XIX століття під терміном «велика 

опера» у Франції розуміли зразки власне оперного жанру, тобто повністю 

проспівані (без розмовних діалогів), сценічно інтерпретовані саме в 

Королівській академії музики. Проте, визначення опери – «велика» – як 

жанровий різновид французького музичного театру з’явилося лише тоді, 

коли її історія була практично вже добігала кінця. 

Ймовірно, першим, хто чітко сформулював її ознаки, був Луї-Дезіре 

Верон, який очолював Паризьку Оперу в 1830-і роки. Він не мав музичної 

освіти, але добре знався на специфіці музичного театру зсередини. Не 

претендуючи на енциклопедичну точність і повноту, Верон представив у 

своїх Мемуарах точну жанрово-стильову характеристику «великої» опери: 

«Опера з п’яти актів може ожити, тільки якщо в ній є драматичний сюжет з 

великими пристрастями людського серця й із захоплюючими історичними 

фактами. Однак цей драматичний сюжет повинен сприйматися очима, 

подібно до дії в балеті. Хори повинні вселяти пристрасть і бути, так би 

мовити, одним з найцікавіших персонажів дії. Кожен акт повинен 
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пропонувати контраст в декораціях і костюмах, і перш за все в ретельно 

підготовлених ситуаціях» [73, с. 8–9]. Як бачимо, в даній характеристиці 

«схоплені» практично всі базові показники «великої» опери – її структура, 

сюжетна специфіка, історизм в його романтичному тлумаченні, 

видовищність, більшість з яких сягають не тільки поетики «ліричної 

трагедії», але й її містеріальної ґенези. 

Зрілі твори класиків «великої» французької опери («Гугеноти», 

«Пророк», «Африканка» Дж. Меєрбера, «Дочка кардинала», «Ной» 

Ж. Ф. Галеві та ін.) демонструють спільність композиційно-драматургічних 

прийомів. Всі вони найчастіше представляють собою п’ятиактну 

композицію, зовні схожу з французькою «ліричною трагедією» Ж. Б. Люллі і 

Ж. Ф. Рамо, відрізняючись від триактних композицій опер К. В. Глюка і 

«ампірних» вистав Г. Спонтіні, що свідчить про прагнення авторів 

монументалізувати паризьку оперу, зробити її «великою» в прямому сенсі 

цього слова. Під цим оглядом масштабні зразки даного жанру за своєю 

грандіозністю виявляються співвідносними як з вагнерівськими музичними 

драмами, так і з французькими містеріальними першоджерелами. 

Триактній схемі, що будувалася за принципом «зав’язка – кульмінація 

– розв’язка», протистояла більш складна п’ятиактна композиція «великої» 

опери, в якій перша дія представляла зав’язку інтриги; друга – її 

ускладнення; третя – наростання суперечностей, посилення напруги, що 

досягає в фіналі своєї кульмінації. Четверта дія виконувала функцію 

підготовки цивільної розв’язки, в той час як п’ята її конкретно реалізувала на 

тлі конфліктного вибуху й апофеозу [див. про це детальніше: 245, с. 224–

226]. Подібний «музично-драматичний трафарет», реалізований в паризьких 

операх Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві, постійно збагачувався авторами 

відповідно не тільки з конкретним змістом тієї чи іншої опери, але й із 

запитами епохи. Останнє багато в чому визначало соціально-політичний 

підтекст, «політичні імперативи» розглянутого жанру, що атестувався 

нерідко на рівні «форми політичного мистецтва» [73, с. 8]. 
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Драматург Етьєн де Жуї ще в 1823 році висловив думку, що опері 

подібного роду найбільше пасує саме п’ятиактна структура: «Поділ на п’ять 

актів мені здається найбільш відповідним для будь-якої опери, що об’єднує 

всі переваги жанру, тобто для музичної драми [drame lyrique], де основний 

інтерес поєднувався б із застосуванням чудесного, де характер і величність 

сюжету дозволили або, скоріше, зобов’язали б додати до природного 

розвитку дії чарівність свят, блиск громадських і релігійних церемоній, і, 

отже, зажадали б частих змін на сцені» [73, с. 7]. 

Одночасно, духовно-смисловий «нерв» драм і трагедій героїв зрілих 

опер Ж. Ф. Галеві і Дж. Меєрбера визначений не тільки непростими 

історичними ситуаціями, учасниками яких вони стають, але передусім 

грандіозними релігійними конфліктами на рівні протистояння вір, духовних 

переконань. Даний аспект, показовий для західноєвропейської культури XIX 

століття, знаходимо і в раніших творах Дж. Меєрбера – операх «Клятва 

Ієвфая», «Хрестоносець в Єгипті». Сюжетно-смислова сторона останньої, на 

думку Є. Новосьолової, реально передбачає провідні ідеї «Гугенотів». 

Рушійні мотиви сюжету «Хрестоносця…», протистояння вір і, одночасно, 

реальність їх взаємодії, співставні з сюжетними «віхами» і фабульними 

«поворотами» «Гугенотів» [див.: 166; 169]. 

Фабула «Роберта-Диявола», що сягала середньовічних переказів, також 

ґрунтується на ідеї християнського протистояння добра і зла в боротьбі за 

душу головного героя, так само як долі героїв «Пророка» зорієнтовані на 

події історії Німеччини доби релігійних воєн (XVI століття) і руху 

анабаптизму. Нарешті, сюжетні «лінії» та кульмінаційні смислові «точки» 

«Африканки» багато в чому визначені антитезами християнського і 

язичницького світів, до яких належать герої опери. Селіка, так само як і 

Валентина з «Гугенотів», заради високої любові готова відступити від 

духовних законів своїх предків і пожертвувати собою. 

Духовно-смисловий базис «Дочки кардинала» Ж. Ф. Галеві вірізняється 

ще більшою загостреністю, оскільки в даному творі позначені, по суті, два 
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релігійних конфлікти. Перший з них пов’язаний із протистоянням християн 

та юдеїв і драматичними сторінками історії антисемітизму у XV ст. Інший 

конфлікт – протистояння папського Риму і гуситів, – не маючи безпосередніх 

сюжетних паралелей в опері, разом з тим, істотно впливає на драматичні 

повороти доль головних героїв. 

Позначене домінування ідеї духовно-релігійного протистояння 

безпосередньо коригує розвиток сценічної дії у «великій» французької опері, 

що багато в чому визначає поведінкові моделі та характеристики її 

позитивних героїв (вірність, любов, готовність до самопожертви, 

«обстоювання віри»), співвідносні не тільки з конкретними історичними 

особистостями, але й з біблійним аналогами, які виявляють в кінцевому 

підсумку містеріальну ґенезу даного жанру. 

Подібна духовно-релігійна смислова спрямованість багато в чому була 

також визначена тим фактом, що сюжети більшості аналізованих 

французьких опер ґрунтувалися переважно на епізодах середньовічної або 

ренесансної історії, які характеризувалися єдністю церковної і світської 

влади, що, власне, визначало велику значимість в них релігійних сцен. Вони, 

за словами О. Жесткової, «акумулювали багатющу палітру засобів для 

створення колориту і стильового контрасту. В одних випадках епізоди 

молитов і релігійних гімнів протиставлялися сценам світського життя або 

потойбічного світу, як у “Роберті-дияволі”, в інших стикалися різні релігійні 

групи: християни і мусульмани в “Осаді Коринфа”, католики та юдеї в 

“Жидівці”, католики і протестанти в “Гугенотах”. Поряд з релігійними 

сценами стійкості набули сюжетні тропи політичної змови і соціальних 

ритуалів, у сценічній реалізації яких хор був головним виражальним засобом 

і виконавською силою» [73, с. 235]. 

Окреслені якості поетики «великої» опери виявляють не тільки 

духовно-смислову складову власне французького музичного театру 

позначеної епохи, а й очевидність паралелей, наприклад, з оперною 

творчістю сучасника Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві – М. Глінки і показовою 
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для нього «літургійною домінантою» [275, с. 157]. Т. Щербакова [274; 275], 

В. Дулат-Алєєв [61], О. Cмагіна [217; 218], аналізуючи жанрово-стильову 

специфіку «Івана Сусаніна», атестують цей твір як «велику російську оперу», 

що поєднала в собі «масштабність форми, монументальність постановки, 

піднесений образний лад і музичний стиль. Але головною особливістю стало 

поєднання у великій опері “вічного” і “сьогоденного”, історії й сучасності, 

славного минулого і нинішньої величі, офіційного і “народного”» [61, с. 26], 

тобто всіх тих жанрових показників, які виявляють спільність творчих 

шукань російського і французьких авторів. «Російська Grand-opera (або 

міфологічна опера, музична епопея, епічна опера) в 1836 році увійшла в 

європейський музичний театр і надалі буде в ньому жити як унікальний 

естетичний феномен» [274, с. 14]. 

Опери М. Глінки і французьких композиторів його епохи 

демонструють також спільність на рівні духовно-містеріального підтексту, 

присутнього в їх творах. У цьому плані показова характеристика 

Б. Асаф’євим «Руслана і Людмили» як «слов’янської літургії Еросу» [12], а 

також літургійно-містеріальні якості інтонаційно-драматургічної специфіки 

«Івана Сусаніна», виявлені в дослідженнях О. Смагіної [217; 218] і 

Т. Щербакової [274; 275]. Згідно з висновками останньї дослідниці, історична 

опера М. Глінки «виконана в містеріальній жанровій тональності. У музиці 

ширяє дух урочистого причастя (євхаристії) до подій і мук Страсного тижня. 

Це дозволяє припустити, що в першій опері Глінки втілилися риси російських 

Пассіонів» [275, с. 155]. 

Таким чином, ідея мученицького подвигу, твердості «обстоювання 

віри», духовного преображення, при всіх національних і жанрово-стильових 

відмінностях творчості представників російської та французької оперних 

шкіл XIX століття, виявляють спільність їх духовно-творчих шукань, 

зорієнтованих на «питання національного символізму» [292, с. 63], генетично 

вкорінених у літургійно-містеріальній традиції. «Про політичну і релігійну 

свободу Скріб говорить у всіх лібрето великих опер. Він не поділяє 
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радикальні погляди, його не захоплює полум’я революції, загалом, він 

засуджує будь-яке посягання на свободу людини. У той же час він показує, 

що насильство і свавілля світської та церковної влади, соціальне гноблення, 

злидні, релігійний фанатизм породжують набагато сильнішу і не 

контрольовану хвилю відповідного насильства, що пошлинає невинних і 

зчаста навіть аполітичних людей» [73, с. 147]. 

Повертаючись до історичних шляхів становлення «великої» 

французької опери та її жанрово-стильових характеристик, звернемо увагу на 

те, що величезна роль в її формуванні належить французькому лібретисту 

Ежену Скрібу. Він був постійним співавтором Дж. Меєрбера, до його лібрето 

звертався й Ж. Ф. Галеві. Ф. Ліст бачив у ньому найбільшого представника 

оперної драматургії. Його називали «майстром добре зробленої п’єси» [див. 

про це детальніше: 248]. В його уяві, «лібретист – не геній, а партнер, що 

добре розуміє і знає специфіку оперного мистецтва» [75, с. 18]. Е. Скріб, 

безумовно, блискуче засвоїв поетику романтичного історичного роману, 

драматичного театру свого часу і використовував її у своїх лібрето, часом 

спираючись на конкретний літературний прототип. 

Основу фабули «великої» опери в його літературній інтерпретації 

зазвичай становила любовна інтрига – вигаданий епізод приватного життя – 

на тлі знаменитого фрагменту історії. Стандартний мелодраматичний хід – 

любов між представниками двох ворогуючих коаліцій – зумовлює фатальний 

результат і мотивує введення в оперу ефектних батальних і ритуальних сцен. 

У лібрето Е. Скріба можна виділити ряд найбільш стійких сюжетних мотивів, 

якими він користується: трагічне непорозуміння або безпідставне 

звинувачення, помста, таємне благодіяння, примус до шлюбу або зміна 

релігійних переконань, змова, клятви, замах, самопожертву. Більшість з них, 

як бачимо, найбільше сконцентровані на духовно-етичній тематиці. «Для 

Скріба, – зазначав Е. Кун, – історія є не книгою повчань, а метафорою для 

теперішнього часу» [297, с. 110]. Е. Скріб прагнув отримати від історії саме 
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ті ситуації, які «стягнуть в міцний вузол історичну пам’ять, національні 

почуття та особисті емоції глядача» [73, с. 149]. 

По суті, Е. Скріб став творцем нового типу оперного лібрето. До нього 

еталоном були лібрето італійських опер-серіа, класичні зразки яких належали 

Метастазіо, де головне місце завжди належало почуттям героїв. Італійська 

опера – це опера станів, і показ їх здійснюється переважно в аріях, що 

складають основу драматургії подібних творів. Для Е. Скріба, що добре 

відчув нові віяння, головним в історичному сюжеті стає показ ситуацій, що 

часом приголомшують несподіваністю і контрастністю. Виявлення ситуацій 

в музичній дії, відповідно, спричинило підвищення значення ансамблів, хорів 

– протиставлення антагоністичних груп і навіть народних мас. Саме 

монументальні масові сцени визначали ефектний стиль «великої» опери і 

вражали уяву публіки. Цей жанр вирізнявся не так своїм психологізмом, як 

яскраво вираженою театральністю, видовищністю уявлення. Композиція 

«великої» опери враховувала психологію аудиторії, що швидко 

втомлювалася. Опера була масштабною, але складалася з коротких, яскраво-

контрастних за музикою і декораціями дій. Стандартна композиція подібного 

твору, як вказувалося раніше, включала п’ять актів. 

Драматургія такого типу дозволила С. Cтентону виявити основну 

особливість творчого методу Е. Скріба, яку дослідник визначив як «сюжет 

уповільненої дії». Його сутність становить «неквапливий перебіг подій, в 

якому гострі драматичні колізії чергуються (або тимчасово відступають на 

другий план) з розважальними елементами». Досліджуючи далі специфіку 

подібного типу драматургії та особливості її духовно-емоційного впливу на 

публіку, цитований автор зазначає, що «такий тип розвитку не слід вважати 

простою поступкою смакам паризької публіки, для якої слово “театр” стало 

синонімом “видовища”. Видовищність, розважальність, сценічна ефектність 

– це атрибути давньої французької музично-театральної традиції, що 

утвердилася в музичних трагедіях Люллі та збереглася на французьких 

сценах до нашого часу» [цит. за: 75, с. 22]. 
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«Велика» французька опера являла собою оригінальне видовище, що 

вражає глядача-слухача, з одного боку, тяжінням творців вистави до 

історичної достовірності, яка проявлялася в костюмах, декораціях, сценічних 

ефектах тощо. Епоха Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві, за словами Б. Горовіча – 

це «ера історичних реконструкцій», оскільки репертуар даних авторів «надає 

рідкісні можливості для зображення маніфестацій, а ходи, своєю чергою, 

дозволяють демонструвати новітній “мистецький здобуток” – 

реконструйований костюм <...> “Жорстка історична правда” вирізняє й 

декорації <...> Головною їх турботою є досягнення оптичної ілюзії через 

створення ефектів помилкової перспективи на кшталт діорам Даггера» [47, с. 

130-131]. З іншого боку, подібного типу історична конкретика, що 

підкріплюється великою кількістю масових сцен, які передбачали дефіляцію 

понад двохсот статистів, кінноти і т. д., взаємодіяла із зазначеною вище 

духовною концепцією подібних творів, визначальною метою яких була не 

розвага, а духовно-етична просвіта сучасників, що співвідносилась також з 

провідною метою і завданнями містеріального театру. 

Це зумовлює також вельми значну роль хору та хорових сцен, які 

зазвичай займають у великій французькій опері близько половини твору. 

«Хор став головним нервом конфлікту, – зазначає О. Жесткова. – 

Зародження, загострення і розв’язка будь-якого конфлікту здійснювалися за 

безпосередньої участі хору» [73, с. 236]. У той час як італійська опера 

культивувала віртуозність сольних голосів, драматургія французької опери 

була немислимою без хорових сцен. При цьому значна їх частина була 

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

сторін. Останні доповнювалися також обов’язковим залученням сцен змови, 

клятв вірності, коронації, одруження, ритуальних виходів монарших осіб 

і т. д., пов’язаних знову-таки з ідеєю служіння сакральним ідеям і цінностям. 

Отже, істотна роль хорового чинника у французькій опері багато в чому 

визначена також її культово-містеріальною ґенезою з показовим для неї 

домінуванням хорового початку. 
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При цьому хор у паризькій Опері ніколи не був безликою масою, 

«співаючими шпалерами», що коментують вчинки головних героїв. Він не 

тільки став ядром музичної драми, але й транслятором думки різних 

соціальних, політичних і релігійних груп, чим викликав також аналогії з 

роллю хору в античній трагедії. Зазначимо також, що практичною роботою з 

хором Паризької опери, зосередженою не тільки на її вокально-інтонаційній 

специфіці, але й на сценічному русі великої маси хористів у виставі, довгий 

час займався Ж. Ф. Галеві. Це асоціюється з практикою епохи Ж. Б. Люллі, 

коли автор зосереджується не тільки на творчості, алей на сценічній 

інтерпретації твору. 

Значна роль хорових сцен у «великій» французькій опері 

доповнювалася революційними перетвореннями у сфері сольного 

виконавства [див. про це детальніше в працях О. Стахевича: 224; 225], що в 

результаті сприяло не тільки появі нового типу героїв, а й формуванню 

інтонаційно-виконавського амплуа драматичного тенора і драматичного 

сопрано. Стиль опер Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві фактично формувався на 

перетині традицій італійського bel canto, які досягли апогею у творчості 

Дж. Россіні, та французької оперної практики і мистецтва вокальної 

декламації попередніх століть. 

Зв’язок з національною музично-театральною традицією в поетиці 

«великої» французької опери виявляється і в значній ролі балету, 

танцювального первня. «Танець є нероздільною “плоттю” французької 

великої опери: він підсилює й загострює її контрасти, вносить виразні 

штрихи в окресленні місця і часу дії, поглиблює сенс, який неможливо 

повністю передати засобами проспіваного слова» [73, с. 356]. Одночасно, в 

даній традиції і в сприйнятті французької публіки балет завжди зберігав 

статус високого мистецтва, причетного до сакральних цінностей 

французького «образу світу» (див. вище) та його містеріальної компоненти. 

Таким чином, поетика «великої» французької опери, «класика» якої 

представлена в оперних опусах Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві, орієнтована на 
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видовищний п’ятиактний спектакль, фабула якого пов’язана з 

драматичними соціально-політичними катаклізмами європейської історії, 

інтерпретованими в дусі концепції французького історизму і показового для 

нього методу алюзій. Одночасно жанровий канон «великої» опери генетично 

пов’язаний з французькою містеріальною традицією, що виявляється в 

домінуючій ролі релігійного конфлікту, що визначає фабулу твору, 

характери, вчинки й поведінкові мотивації його героїв, апелювання до 

«інтонаційного словника» церковно-співочої традиції, і яка зумовлює 

спрямованість вистави на ідею соборного єднання-перетворення соціуму. 

Зазначена в назві та меті представленої дисертації містеріальна 

складова, притаманна французькому театру (в тому числі й музичному) 

протягом багатьох епох, як вказувалося раніше, поки не стала предметом 

дослідницького інтересу у українському музикознавстві, що обумовлює 

необхідність конкретизації в наступних підрозділах роботи специфіки 

аналізу опер Дж. Меєрбера і Ж. Ф. Галеві з метою виявлення в них власне 

містеріальної компоненти. У їх числі дослідження: 

- жанрової специфіки опер названих авторів з подальшим виявленням 

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

поетики містерії; 

- сюжетно-смислової концепції зразків великої французької опери в їх 

співвіднесенні з традиціями містеріального театру середньовіччя, що тяжів 

не тільки до особливого типу видовищності, але й виконував духовну 

дидактико-просвітницьку функцію; 

- масштабів вистави та особливостей драматургії опер Дж. Меєрбера і 

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

- жанрово-стильової та інтонаційної специфіки музичної мови 

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

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

парадигма («Гугеноти», «Африканка») 

Дж. Меєрбер – одна з найяскравіших особистостей європейського 

музичного театру першої половини XIX століття. За словами Г. Гейне, він 

був «людиною свого часу, і час, що завжди вміє обирати своїх людей, шумно 

підняв його на щит і проголосив його панування» [273, с. 118]. Колосальний 

успіх і прижиттєва слава композитора пов’язані передусім з жанром 

французької «великої» опери, яка отримала своє завершене класичне 

вираження саме в творчості Дж. Меєрбера. 

Музичний театр Дж. Меєрбера, став предметом активної дослідницької 

уваги в українському та російському музикознавстві лише в останні 

десятиріччя. Біографічні нариси життя та творчості композитора, 

представлені в роботах Ю. Кремльова [114], І. Соллертинського [220], 

М. Давидової [51], доповнюють дисертації та супутні публікації, серед яких 

особливу увагу привертають дослідження О. Жесткової [65-75], 

Є. Новосьолової [166-170], Т. Букіної [26], О. Енської [63; 278-282] та ін. 

Виділяємо також монографію М. Черкашиної [261], де творчий тандем 

«Е. Скріб – Дж. Меєрбер», вписаний у контекст типології історичного 

музичного театру Європи першої половини XIX століття. Акцентуючи 

соціально-політичну та історичну складову поетики «великої» опери, названі 

автори, проте, залишають осторонь питання про її духовно-етичну 

специфіку, що генетично сягає середньовічних містеріальних джерел, 

корегованих романтичним світосприйняттям.   

Творчість Дж. Меєрбера є досить складним симбіозом, у якому 

«німецька» якість становить лише один з компонентів його багатогранного 

стилю. «У його музиці мелодика – італійська, гармонія – німецька, а ритміка 

– французька», – так здавна атестували творчу продукцію композитора. 

І. Соллертинський характеризує його як «...гнучку, поліморфну натуру, 

співвідносну з міфологічним Протеєм, що виступає в різних іпостасях: 
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працьовитого німецького юнака – в Дармштадті, темпераментного італійця 

– у Венеції, нарешті, типового парижанина – у Франції» [220, с. 8, 11]. 

Висловлене дає можливість багатьом дослідникам охарактеризувати 

стиль Дж. Меєрбера як еклектичний. Останній завжди оцінювався як 

характерна прикмета французького музичного театру. Це дає підставу 

вченому секретареві Паризької академії Беле висловити парадоксальну на 

перший погляд думку: «Ставши еклектиком, Меєрбер став французом» [221, 

с. 21]. Дійсно, абсорбуючи особливості різних європейських культур, 

композитор щоразу постає новим і несподіваним. Поєднання цих елементів 

аж ніяк не є механістичним: з них формується особливий меєрберівський 

стиль. «Гейне недарма охрестив Меєрбера “Джакомо Макіавеллі”» [221, с. 

21]. 

Аналізуючи специфіку втілення традицій «великої» опери в доробку 

композитора, Є. Новосьолова виявляє широкий спектр його контактів з 

французькою культурою. Згідно з її узагальненнями, «домінуюча риса XIX 

століття у Франції – це еклектизм. Вибирати всюди і створювати нові 

красоти за посередництвом старих елементів – такий закон епох, хоча і 

плідних, але й тих, що наслідують спадкок великих століть минулого <...> 

Меєрбер втілює цей еклектизм з міццю, в якій йому ще не було рівних. Він 

говорить мовою, що подобається нашому часу, мовою складною, повною 

ремінісценцій і нарочитостей (d’intentions), витонченою, барвистою, більше 

зверненою до уяви, ніж тою, що зворушує серце» [168, с. 133]. 

Необхідно зазначити, що в даному випадку Дж. Меєрбер апелює не 

лише до французької традиції, але й до глибинних коренів поняття 

«еклектика». Автори фундаментального «Лексикону нонкласики» 

визначають його на рівні «безпринципного принципу поєднання 

непоєднуваних явищ, понять, рис, елементів, компонентів у щось, що з 

позицій класичного мислення не може бути визнаним за цілісність або 

єдність». І саме це нерідко служило приводом для різкої критики авторів 

різних епох, що тяжіли до подібного роду творчого мислення. Це 
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співвідносно і з творчою особистістю Дж. Меєрбера. В результаті 

еклектика являла собою «якийсь розумовий або творчий алхімічний котел, у 

якому вариться все, що потрапило в нього, і внаслідок виварюється щось 

небачене, але значуще в якихось відношеннях». Показово, що ґенезу даного 

явища автори цитованого видання знаходять саме в працях 

ранньохристиянських отців Церкви. На їх основі, а також на базі 

еклектичного ранньохристиянського мистецтва «виникло високохудожнє і 

високодуховне візантійське мистецтво» [125, с. 514]. 

Подібний еклектизм, як бачимо, живив не тільки богословську думку, а 

й середньовічне мистецтво, в тому числі й містерію. Зазначене вище тяжіння 

даного жанру до синтезу-синкретизму, поєднання різного як визначальної 

якості його поетики є також передумовою формування його еклектичних 

якостей, які на новому історичному щаблі в епоху романтизму виявляться 

істотними і для типології «великої» французької опери, і для творчого стилю 

її репрезентантів, в тому числі Дж. Меєрбера, Ж. Ф. Галеві і їхніх сучасників. 

Ренесанс творчої спадщини названих авторів у сценічній і 

дослідницькій практиці, а також актуалізація феномену еклектики в умовах 

культури постмодерну – все це так чи інакше сприяло їх переоцінці в 

історико-культурологічних реаліях сучасності. На думку О. Жесткової, 

«еклектика повинна аналізуватися не як протичлен опозиції еклектика – 

стиль, а як якість нового стилю, більш багатоскладового і рухомого, ніж 

стиль у його класицистському розумінні». В кінцевому підсумку більшість 

сучасників високо оцінила еклектизм як стильову якість творчості 

композитора. «Він говорить мовою, сповною ремінісценцій...», що 

відроджують культурну пам’ять французької нації та її духовно-мистецьку 

складову [71, с. 93, 97]. 

Повертаючись до огляду етапів творчого шляху Дж. Меєрбера, 

зазначимо, що життєві умови його біографії сприяли тому, щоб композитор, 

подібно Ф. Лісту та деяким іншим своїм сучасникам, став «громадянином 

Європи», який творчо сприйняв різноманітні національні прояви її культури і 
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музики. У випадку Дж. Меєрбера йдеться про органічний синтез німецької, 

італійської та французької якостей, що формувалися на основі жанрових 

переваг композитора, орієнтованих на сферу музичного театру і духовної 

музики. 

Початковий етап його біографії і роки юності пов’язані з Німеччиною. 

Культурне й талановите середовище сім’ї відомого берлінського банкіра 

створило ідеальні умови для розвитку таланту майбутньої знаменитості 

європейського музичного театру – іноземні мови, заняття з М. Клементі, 

Цельтером, абатом Фоглером, дружба з К. М. Вебером. 

М. Давидова зазначає істотну роль у формуванні особистості 

Дж. Меєрбера традицій його великої родини, де завжди панували любов, 

взаєморозуміння і глибокий духовний зв’язок між дітьми та батьками. 

Останні фактично створювали атмосферу «духовної родинності». За 

спогадами сучасників, «мати Меєрбера була чудовою жінкою. Її душевний 

склад нагадує нам величаві образи класичних жінок. Вона є одиним з 

рідкісних і дорогоцінних типів – матері великої людини, якою була Корнелія, 

мати Гракхів, мати Гете і багато інших. Всі ці жінки мали величезний вплив 

на розвиток своїх геніальних синів, які платили їм почуттям безмежної 

довіри та обожнювання. Меєрбер ніколи нічого не робив, не порадившись з 

матір’ю, не отримуючи її згоди» [51]. 

Фінансове благополуччя цієї родини і її високий статус у суспільстві 

поєднувалися з такими властивими її членам якостями, як благодійність, 

милосердя, співчуття, що походили знову-таки від батьків. Г. Гейне, досить 

близько знайомий з родиною Дж. Меєрбера, відзначав: «Не минає жодного 

дня без того, щоб вона [матір Меєрбера] не допомогла якомусь бідному; да, 

здається, ніби вона не може спокійно лягти спати, не створивши попередньо 

будь-якого доброго діяння. Притому вона наділяє своїми дарами всіх 

незалежно від віросповідання – євреїв, християн, турків і навіть невіруючих 

найпідлішого вигляду. Вона невтомна в добрих справах і, мабуть, розглядає 

їх як вище призначення свого життя» [51]. Дані якості певною мірою 
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успадкував сам Дж. Меєрбер, який протягом усього життя неодноразово 

надавав допомогу і підтримку нужденним музикантам. 

Відзначимо також, що, сповідуючи юдаїзм, батьки композитора були 

настільки позбавлені релігійних та інших забобонів, що не перешкоджали 

ідеї послати свого сина-юдея в католицьку школу і доручити його подальше 

музичне виховання абату Фоглеру, у якого майбутній великий композитор 

осягав основи високого поліфонічного мистецтва. Цікаво, що тут 

Дж. Меєрберу доводилося вправлятися переважно на церковній музиці, тому 

цілком природно, що він досяг найбільшої майстерності в цьому роді 

творчості і що його перші твори мають майже винятково релігійний 

характер. 

Зазначена святість родинних устоїв, показова для найближчого 

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

одночасно з релігійною терпимістю, так чи інакше знайшли відображення і в 

його творчості. Це дало підстави Є. Новосьоловій співвіднести деякі образно-

смислові та змістовні аспекти його опер з традиціями німецького бідермаєра, 

які композитор привніс у французьку культуру. Це істотно проявилося в  

поетиці його «великих» опер, зокрема ролі родинних якостей, образу матері, 

а також у значущості в них «ідилічного топосу». 

Світ ідилії в операх Дж. Меєрбера, за словами дослідниці, укладений в 

«органічній прикріпленості, прирощеності життя та його подій до місця – до 

рідної країни з усіма її куточками, до рідних гір, рідного долу, рідних полів, 

річки й лісу, до рідного дому. Ідилічне життя та його події невіддільні від 

цього просторового куточка, де жили батьки і діди, будуть жити діти й 

онуки» [166, с. 121]. Показово, що тяжіння композитора до подібної 

тематики збігається і з розквітом французького бідермаєра, яким позначені 

30-40-ті роки XIX століття. Цей самий період співвідноситься з формуванням 

«класики» «великої» опери. 

Бідермаєрівська компонента поетики музичного театру Дж. Меєрбера 

виявляє також його глибинні сакральні традиції, пов’язані не тільки з 
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духовними пошуками європейської культури епохи Реставрації, але й з їх 

східно-християнською ґенезою. «Бідермаєр в його різних художніх проявах 

<…> стає уособленням синтезу духовного і мирського, будучи узагальненим 

в афористичній формулі А. Кантора – “бідермаєр – це побут, пронизаний 

релігійністю”, виплеканою німецькою бюргерсько-протестантською 

культурою, що в своїх витоках орієнтувалася на контактність зі 

східнохристиянською духовно-історичною традицією» [160, с. 23]. 

О. Муравська у своїй монографії «Східнохристиянська парадигма 

європейської культури і музика XVIII – ХХ століть» розглядає явище 

бідермаєру в ширшому культурно-історичному контексті – як одну із 

стильових форм «патріархально-ортодоксального типу культури», ґенеза якої 

пов’язана з візантійською релігійно-культурною спадщиною. Названий тип 

культури «спирається на концепцію “Господнього Домобудівництва”, 

“Домострою” в тому вигляді, як вона склалася у східнохристиянській 

практиці, визначивши не тільки духовне цілепокладання людського життя, 

спрямоване до Преображення, але й в кінцевому підсумку гармонію земного 

і Небесного при сакралізації-одухотворенні всіх рівнів людського буття. 

Архетипами подібного типу культури є Дім, Сім’я, Батько, Рід, Ієрархія в їх 

християнському розумінні» [161, с. 60]. 

Показово, що притаманна «патріархально-ортодоксальному типу 

культури» гармонійність світосприйняття, на думку О. Муравської, «сусідить 

з толерантним ставленням (на ранньому етапі) до інших релігійних 

концепцій, утворюючи тим самим оригінальний симбіоз ідей східного 

християнства, античності та язичницьких місцевих вірувань, що нівелюють 

врешті-решт національні розмежування соціуму відповідно до апостольської 

тези “немає ані грека, ані юдея, ані обрізання, ані необрізання, варвара, скіфа, 

раба, вільного, але все і у всьому Христос” (Кол. 3 : 8)» [161, с. 61]. 

На новому історичному щаблі розвитку європейської культури дана 

типологія та її духовна складова будуть актуалізовані в культурі першої 

половини XIX століття, в тому числі й у стильових параметрах культури 
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бідермаєра і «Наполеонівського ампіру». До останнього виявився 

причетним музичний театр Г. Спонтіні (див. вище), що безпосередньо 

передбачив появу зразків «великої» французької опери. Духовно-смислова 

спрямованість останньої, як вказувалося вище, тяжіє (так само як і мистецтва 

романтизму в цілому) не тільки до відтворення історичних релігійних 

конфліктів, але й передусім до засудження церковного конфесійного 

фанатизму, апелюючи до духовної єдності соціуму або на засадах сакральних 

традицій «Нерозділеної Церкви», або на основі високих загальнолюдських 

духовних цінностей – любові, жертовності і т. д. 

Подібна орієнтація показова й для духовно-творчих шукань 

Дж. Меєрбера, переконання якого, за влучним зауваженням Г. Гейне, «не 

політичні і не релігійні. Власне, релігія Меєрбера – це релігія Моцарта, 

Глюка, Бетховена, це – музика; тільки їй він вірить, у цій вірі знаходить все 

своє блаженство і живе в цьому переконанні, що нагадує переконання 

минулих століть за глибиною, пристрасністю і сталістю. Так, я б хотів 

сказати – він апостол цієї релігії» [51]. 

Додамо, що така відданість справі свого життя, що здійснюється з 

високим професіоналізмом і пам’яттю про сакральні засади культури та 

музики, виявляє також відзначену раніше якість мистецьких надбань 

романтизму, що зближується в своїй місії саме з релігією, в той час як творча 

діяльність її репрезентантів часто метафорично асоціювалася саме з 

«апостольським служінням». Це показово не лише для творчої постаті 

Дж. Меєрбера, але й для його сучасника Ф. Ліста, діяльність якого також 

асоціювалася у свідомості багатьох сучасників з «апостольським», 

«посланницьким» служінням людству [див. про це детальніше: 272, с. 74]. 

Повертаючись до етапів творчого шляху Дж. Меєрбера, зазначимо, що 

студіювання ним в роки навчання у абата Фоглера численних партитур, 

глибоке всебічне вивчення фуги і контрапункту склали німецький «базис» 

його творчої натури, узагальнений в кантатах, ліричній рапсодії «Бог і 

природа» (1811), а також у перших оперних дослідах – «Клятві Ієвфая» (на 
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біблійний сюжет) та орієнтальному опусі «Алімелек, або Господар і гість». 

Прем’єри останніх пройшли з надто скромним успіхом, що змусило 

Дж. Меєрбера замислитися над своєю подальшою творчою біографією. «В 

епоху Реставрації, після закінчення наполеонівських війн, вся Європа з 

особливою жадібністю накинулася на розкішну чуттєву мелодику італійської 

опери з її суто гедоністичною естетикою. Меєрберові з його німецькою 

контрапунктичною вченістю загрожувала небезпека залишитися в стороні» 

[220, с. 10]. 

За порадою А. Сальєрі він їде в Італію. Дев’ять років, проведені в цій 

країні – це шість опер-seria, написаних в італійському дусі, а точніше в дусі 

музики тодішнього кумира – Дж. Россіні та створених на замовлення театрів 

Мілану, Венеції, Турину, Падуї. Найбільший успіх випав на долю 

«Хрестоносця в Єгипті» (лібрето Г. Россі) (1824), що безпосередньо 

передбачив створення опери «Гугеноти». Є. Новосьолова в одній зі своїх 

статей фіксує увагу не тільки на спільності амплуа героїв названих опер, але 

й на текстових «паралелях» лібрето, що центрують увагу передусім на 

релігійно-обрядових сценах. «Для “Хрестоносця” це обряди, що проводяться 

Адріано де Монфором – сцена хрещення Пальміди, благословення Пальміди 

та Армандо і молитва “Гімн смерті”. В “Гугенотах” це дивне, на перший 

погляд, “Благословення” Марселя, який урочисто з’єднує руки Валентини та 

Рауля і закликає молодих до мученицької смерті, та наступна потім сцена 

“Видіння”» [167]. Збереглося листування Дж. Меєрбера і Г. Россі, що 

свідчить про величезну увагу авторів до даних сцен і, передусім, самого 

композитора. «Для Меєрбера “Гімн смерті”, – зазначає Є. Новосьолова, – 

ймовірно, був одним з найважливіших номерів опери. Ідея мученицької 

смерті за віру у зв’язку з інтересом XIX століття до християнської тематики 

неодноразово отримує втілення на сторінках творів цього часу» [167], що, 

додамо, виявляє містеріальну ґенезу культури французького (і не тільки) 

романтизму. 
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Проте названий оперний опус Дж. Меєрбера не мав належного успіху 

на Батьківщині, що зумовило рішення композитора пов’язати свою музично-

театральну діяльність з Францією. Відтепер творчі устремління музиканта 

скеровані саме на Париж, «бо в якому ще місці світу митець, який бажає 

писати справді драматичну музику, може знайти потужні допоміжні засоби, 

ніж в Парижі? У Парижі <...> можна знайти видатне лібрето і публіку, 

сприйнятливу до будь-якого роду музики, якщо тільки вона геніально 

зроблена. І тому для композитора там відкривається зовсім інше поле 

діяльності, ніж в Італії», – писав І. Соллертинський [220, с. 12]. 

У 1827 році Дж. Меєрбер переїхав до Парижу, з яким відтепер буде 

пов’язаний найтриваліший і плідний період його творчої біографії. 

Композитор уважно стежив за мистецьким життям столиці, відкрив свій 

салон, познайомився з театральними і діловими колами і, найголовніше, 

активно відвідував оперні прем’єри, серед яких особливу його увагу 

привернули «Німа з Портічі» Д. Обера і «Вільгельм Телль» Дж. Россіні, що 

надалі визначили в надалі стиль його майбутніх «великих» опер. 

До цього ж періоду належить початок співпраці Дж. Меєрбера з 

Е. Скрібом – найталановитішим драматургом і лібретистом цієї епохи, що 

прекрасно орієнтувався в театральному світі Парижу та знав смаки і потреби 

публіки. Протягом 30 років Е. Скріб залишався постійним співробітником 

Дж. Меєрбера, створивши лібрето його кращих опер – «Роберта-Диявола», 

«Гугенотів», «Африканки». Драматург також співпрацював і з іншими 

французькими композиторами – Д. Обером («Німа з Портічі», «Чорне 

доміно»), Ф. А. Буальдьє («Біла дама»), Дж. Россіні («Граф Орі») і навіть 

Дж. Верді («Сицилійська вечірня») та іншими авторами. 

Першою «великою» оперою, що зробила Дж. Меєрбера паризькою 

знаменитістю, став «Роберт-Диявол» (1831). Цікаво, що замовлення на даний 

твір композитор отримав від «Комічної опери» і спочатку мав намір створити 

романтичну оперу з діалогами – типу «Фра-Дьяволо» Д. Обера. В. Ферман 

вказує на взаємозв’язок цієї початкової концепції опери з «Фрейшютцем» 
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К. М. Вебера, з його похмурою фантастикою, яка уособлювала боротьбу 

добра і зла [246, с. 223]. 

Однак пізніше під враженням «Німої з Портічі» Д. Обера і «Вільгельма 

Телля» Дж. Россіні, Дж. Меєрбер докорінно переосмислює жанр свого твору. 

Для нього стає очевидним, що «...саме “велика” історико-романтична опера є 

тим музично-драматичним жанром, який не тільки відповідає всій 

напруженій атмосфері передреволюційного Парижу, але й якнайкраще 

відповідає його власним творчим ідеалам» [246, с. 223]. У «Роберті-Дияволі» 

виразно окреслилися найважливіші ознаки жанру «великої» опери. Це 

ефектний, видовищний спектакль в п’яти діях, багатий яскравими 

контрастами реального і фантастичного, такими характерними для 

романтичного театру. 

Разом з тим, за словами М. Черкашиної, в опері Скріба – Меєрбера 

зник наївно-патріархальний колорит. Концепція перемістилася у «високе» 

жанрове середовище. «Космополітична європейська публіка отримала новий, 

ефектніший варіант легендарно-фантастичної опери – яскраво декорований, 

парадно-урочистий. Опера призначалася для великої сцени, була розрахована 

на небувалу постановчу пишність. “Роберт-Диявол” є близьким не тільки до 

“драми долі” і “готичного” роману – в ньому по-своєму використана поетика 

історичних жанрів [261, с. 58]. 

Фабула твору фактично вибудовується у відповідно до духовних і 

агіографічних оповідань і містеріального театру середньовіччя, провідним 

смисловим мотивом яких завжди була боротьба темних сил за людську душу. 

Предметом розбрату між Небом і пеклом є головний герой Роберт, 

поставлений в кульмінаційний момент розвитку дії перед серйозним 

духовним вибором. 

Одночасно, містеріальні якості даного спектаклю виявляються в його 

граничній видовищності, про що свого часу писав Ф. Шопен, який жив у той 

час в Парижі: «Якщо колись в театрі бувала розкіш, то не знаю, чи досягала 

вона такою пишності, як у “Роберті-Дияволі”, новісінькій п’ятиактній опері 
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Меєрбера <...> Це шедевр нової школи, де дияволи (величезні хори) 

співають за підтримки туб, де душі встають з домовин <...> групами по 

п’ятдесят-шістдесят осіб, де в кінці видно інтер’єр храму, і весь храм, як на 

Різдво чи Великдень, сяє вогнями, з монахами і з усією публікою на лавках, з 

кадильницями, більш того: з органом, звуки якого на сцені чарують і 

вражають і майже покривають весь оркестр. Ніде не можуть поставити 

нічого подібного. Меєрбер увіковічив себе!» [цит. за: 100, с. 41]. 

У 1836 році вже в Grand Opera відбулась прем’єра «Гугенотів» – опери, 

що заслужено увійшла в класичний фонд музичного театру XIX ст. Талант 

Дж. Меєрбера досягає тут високої зрілості й відточеної майстерності. 

Драматургічні принципи «великої» опери, остаточно сформовані в 

«Гугенотах», знаходять відображення і в наступних великих сценічних 

композиціях Дж. Меєрбера – «Пророці» (1849) і «Африканці» (1864), що 

будуються, по суті, з безперечними рисами індивідуальної відмінності, на 

мистецьких принципах їх попередниці. Більшість дослідників зазвичай 

оцінюють «Пророка» як прояв кризових рис не тільки «великої» опери, а й 

творчості композитора [246, с. 224]. Під оглядом появи цього твору після 

1848 року, в період руйнування романтичних ілюзій, Ю. Кремльов, з позицій 

класово-соціально орієнтованого дослідника (1936) оцінює цей твір як 

«пасквіль на визвольний народний рух» [114, с. 36]. 

Стриманішою, але не менш критичною є позиція А. Хохловкіної, для 

якої в музично-мистецькому відношенні «Пророк» «…є строкатою сумішшю 

різнорідних елементів і стоїть значно нижче “Гугенотів”. Романтичний пафос 

“Гугенотів” все більше перетворюється в новій опері Мейєрбера в 

ходульність і тріскучу фразу» [256, с. 363–364]. Разом з тим і сучасники, і 

критики наступних епох відзначали музичні переваги її різних номерів. Так 

«Коронаційний марш» із «Пророка» став відомим не тільки в оригінальному 

авторському варіанті, але й у знаменитій фортепіанній транскрипції Ф. Ліста 

(«Ілюстрації до «Пророка»). 
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У «Пророці», слідом за «Гугенотами», Е. Скріб і Дж. Меєрбер знову 

звернулися до теми боротьби протестантизму з католицтвом, цього разу в 

Голландії і Німеччині, де вона вилилася в селянську війну. Частиною її був 

рух анабаптистів, які вимагали хрещення в дорослому – свідомому віці. 

Містеріальні аспекти даного твору виявляються в очевидних опозиціях 

між релігійним фанатизмом, насильством, війною та «ідилією рідного дому», 

настільки суттєвою для головних героїв – Берти, Фідес, Жана. У подібному 

протистоянні чітко проявляється також зазначена вище бідермаєрівська 

стилістика. Як зазначає Є. Новосьолова, «той факт, що в “Пророці” ідилічний 

топос в його “бідермаєрівському” вигляді виражений найбільш явно, може 

бути пояснений і тим, що дія опери відбувається не у Франції (як у 

“Гугенотах”) чи Італії (як в “Роберті-Дияволі”), а саме в німецьких землях 

Голландії та Німеччини – на батьківщині бідермаєра» [166, с. 122]. 

Крім цього, сюжет «Пророка», так само як й інші спектаклі 

Дж. Меєрбера, виявляється органічно вписаним у концепцію міфологеми про 

«Золотий вік» в мистецтві зрілого романтизму, що вибудовується за 

принципом: «Втрачений рай» – «Повернений рай», «між якими 

розташовується час історії ». У «Пророці» «Жан, закоханий в Берту, мріє про 

швидке весілля. Невелике голландське село, де вони живуть з нареченою і 

матір’ю, – це прекрасний світ гармонії і щастя, що руйнується раптовим 

вторгненням в їх приватне життя графа Оберталя і анабаптистів <...> Занадто 

пізно зрозумівши справжні наміри “друзів”, втративши наречену, Жан 

вирішує погубити анабаптистів, а разом з ними – й себе. Вірною Жану 

залишається тільки його мати – Фідес, що гине разом зі своїм сином, але 

досягає разом з ним ефірних висот раю» [166, с. 123]. Подібний сюжетний 

ракурс оповідання знову-таки виявляє аналогії з біблійними 

першоджерелами, зокрема, з долею старозавітного Самсона.  

Підсумком творчості композитора в жанрової сфері «великої» опери 

стала «Африканка», над якою композитор працював протягом багатьох років. 

Чуйно реагуючи на смаки, запити паризької публіки, жанрово-стильові 
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метаморфози французького музичного театру, Дж. Меєрбер фактично 

передбачив у цьому творі появу і розквіт жанру «ліричної» опери (див. 

нижче). 

Таким чином, зрілий паризький період творчості композитора знаменує 

собою не тільки кристалізацію типологічних ознак «великої» опери 

(«Гугеноти», «Пророк», «Африканка»), а й свідчить про певну творчу 

еволюцію Дж. Меєрбера від героїко-історичної опери в бік опери ліричної, 

еволюцію, пов’язану зі змінами соціальних обставин у Парижі 40-60-х років 

XIX ст. Кульмінація творчості Дж. Меєрбера – «Гугеноти». «Пророк», 

поставлений 13 років по тому, знаменував собою новий етап творчого 

опанування  композитором духовно-естетичних та жанрово-стильових 

канонів «великої» опери, в той час як «Африканка» окреслила пошуки 

шляхів їх подальшої еволюції, поворот від героїки в бік пріоритетної ролі 

ліричного початку. 

Духовно-смисловий «нерв» драм і трагедій героїв зрілих опер 

Дж. Меєрбера визначений не тільки непростими історичними ситуаціями, але 

й грандіозними релігійними конфліктами на рівні протистояння вір, 

духовних переконань. Даний аспект, показовий, як зазначалося вище, для 

західноєвропейської культури XIX століття, знаходимо і в раніших творах 

Дж. Меєрбера – операх «Клятва Ієвфая», «Хрестоносець в Єгипті». Фабула 

«Роберта-Диявола», що тяжіла до середньовічних переказів, ґрунтується на 

ідеї християнського протистояння добра і зла в боротьбі за душу головного 

героя, так само як долі героїв «Пророка» зорієнтовані на події історії 

Німеччини епохи релігійних воєн (XVI століття). Нарешті, сюжетні «лінії» і 

кульмінаційні смислові «точки» «Африканки» багато в чому визначені 

антитезами християнського та язичницького світів, до яких належать герої 

опери (див. нижче). 

Духовно-драматичний елемент названих опер посилений також 

автобіографічними моментами оперного оповідання. «Всі лібрето зрілих опер 

Меєрбера виділяються тим, що головним елементом сюжетної лінії в них є 
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життя героя у ворожому середовищі. Рауль з “Гугенотів”, Жан із 

“Пророка”, Васко да Гама з “Африканки” – всі вони “ізгої”, вигнанці. Було 

висловлено припущення, що вибір Меєрбером цих тем зовсім не випадковий; 

в ньому відбиваються почуття людини, яка живе в потенційно ворожому 

суспільстві» [147].  

Боротьба за свої ідеали, твердість в обстоюванні своїх духовно-

естетичних позицій показова і для творчої біографії самого Дж. Меєрбера, 

який досить часто ставав об’єктом критичних висловлювань своїх 

сучасників. У підсумку в центрі уваги композитора виявляється не так 

історичне оповідання (навіть при опорі на власне історичні сюжети), як його 

репрезентація в містеріальних-міфологічних категоріях. Кінцева мета 

подібної вистави зосереджена на ідеї духовного Преображення, відновленні 

Гармонії, Порядку, що досягаються нерідко ціною мученицької жертовності 

та смерті головних героїв, які водночас стають ознакої їх духовної перемоги. 

Зазначена містеріальна смислова компонента позначається і на 

структурі подібної вистави, де в першій дії зосереджені експозиції і зав’язки 

всіх конфліктів опери, і позначено зіткнення протилежних поглядів. Ідилія 

епосу поступово витісняється законами драми. Друга дія «майже повністю 

існує в ідилічній образній сфері. Характерною рисою цієї дії (майже до її 

фіналу) є підкреслена безконфліктність, тому номери шикуються в сюїту. 

Світ ідилії – світ лірики та епосу. Третя і четверта дії опер – знову час драми. 

Події третьої дії щільно прилягають одна до одної – час стискається аж до 

симультанності, і все ж рівновага двох сил поки зберігається. Третя дія є 

осередком інфернальної образної сфери. У четвертій дії знаходиться вершина 

лірико-драматичної лінії (в дуетах головних героїв), але в цій же дії – 

кульмінація соціальної лінії. У п’ятій дії історія “маленьких людей” 

розростається до вселенських масштабів – один з одним взаємодіють земля і 

Небо. Знову час драми – останнього зіткнення двох точок зору – змінюється 

вічністю (курсив наш – Ш. Ю.)» [169, с. 18], виявляючи тим самим 

містеріальний підтекст «великих» опер Дж. Меєрбера. 
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Позначена смислова якість, генетично пов’язана з традиціями 

французького середньовічного театру, проявляється також і в опозиційних 

образно-смислових сферах даного жанру. Є. Новосьолова, аналізуючи 

«метатекст» «великої» опери в творчості Дж. Меєрбера, виділяє два 

показових для нього «семантичних поля» – «смерть» і «любов», що 

концентрують в собі широкий спектр пов’язаних з ними антиномій: 

«чоловіче – жіноче; війна – мир, життя; агресія – моління, благання, 

прохання; Бог караючий – Бог Спаситель (Діва Марія); помста – прощення; 

пітьма – світло; час – вічність; природні катаклізми – природа мирна і т. д.» 

[169, с. 11–12]. Подібного роду опозиції, як бачимо, виявляють не тільки 

очевидний християнський підтекст оперного оповідання і його символічної 

фіксації, але й містеріально-моралізуючий контекст, такий істотний і для 

поетики романтизму, і для духовно-смислових параметрів мистецтва 

бідермаєра, до якого, як вказувалося вище, була причетною і творчість 

Дж. Меєрбера. 

Представлене коло образних антиномій, властивих для «великої» 

опери, знаходить відображення і в її жанрово-стильовому «лексиконі», що 

виявляє «поліморфність» творчої натури композитора. У числі його 

найважливіших складових О. Жесткова виділяє жанрові сфери «церковної», 

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

маніфестацій» (процесії, ходи, ритуально-масові сцени), а також балет. 

Виходячи з типологічних показників компонент даного «лексикону», 

дослідниця розглядає їх виключно в контексті драматургічного контрасту. Це 

співвідноситься насамперед з атрибутикою «церковної музики», що 

протиставляється іншим названим сферам і використовується як суто оперно-

драматургічний засіб. «Саме звернення до релігійної теми, – як зазначає 

О. Жесткова, – пов’язане з необхідністю створити контраст (курсив наш – 

Ш. Ю.) з іншою драматичною сферою опери, підкреслити смислову 

опозицію» [71, с. 95]. 



 105 

Очевидно, що цитований автор, вказуючи на функцію жанрово-

драматургічного контрасту, бачить в цьому лише ефектний театральний 

прийом, що справляв велике враження на публіку і доповнював яскраву 

видовищність вистави. Однак у такому підході ігнорується духовно-етична 

сторона жанру «великої» опери та її містеріальна складова, що базується на 

зазначених вище антитезах. В даному випадку «церковна лінія» виступає не в 

допоміжній, але, скоріше, у визначальній якості. Ідея протиставлення 

«високого» стилю церковної музики «простому» стилю військової музики 

(«Пісня гугенотів», солдатський хор «Ратаплан» та ін.), на наш погляд, 

дозволяє також говорити про їх взаємодоповнення. Дані «лінії» в 

«Гугенотах» почасти об’єднує в собі образ Марселя – «воїна Христового». 

Аналогічним чином, «застільна» сфера являє собою атрибут придворних 

аристократичних зібрань, в той час як музика «маніфестацій, маршів і 

процесій» пов’язана з духовно-ритуальною практикою придворної культури 

різних епох. До останньої примикає, як зазначалося вище, і мистецтво 

французького балету, освячене на зорі його виникнення участю короля та 

його оточення. 

Таким чином, оперна спадщина Дж. Меєрбера демонструє формування 

та остаточне становлення типологічних ознак «великої» опери, до числа яких 

відносять і її п’ятиактну композицію, і масштабність масових сцен, і 

особливу значущість історичної тематики, релігійного протистояння, що 

визначають в сукупності високий духовний сенс доль її головних героїв і 

містеріальний духовно-смисловий контекст поетики даного жанру в цілому. 

За визначенням К. Беллега, «Французька Велика Опера – це передусім 

музика для театру, музика до виразної історичної драми і музика до великих 

видовищ» [195, с. 27]. Це вповні демонструють «Гугеноти», визначені свого 

часу О. Сєровим як «чудова опера, що вперше близько підійшла до ідеалу 

історичних картин на музичній сцені» [157, с. 113]. 

Успіх прем’єри опери та її подальших постановок в кращих театрах 

Європи перевершив усі очікування і зростав з кожною новою сценічною 
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версією. Він значною мірою був зумовлений вибором сюжету, 

запозиченим з повісті Проспера Меріме «Хроніка часів Карла IX» і 

літературно опрацьованим Е. Скрібом. У свою чергу, основою названих 

літературних творів стали справжні історичні події, що мали місце у Франції 

в середині XVI ст. Кульмінацією їх стала Варфоломіївська ніч, що 

ознаменувалася масовою різаниною гугенотів католиками в Парижі в ніч на 

24 серпня 1572 року. Ця кривава подія нерозривно пов’язана з релігійними 

війнами у Франції (1562–1592) між гугенотами (прихильниками кальвінізму 

як одного з відгалужень протестантизму) і католиками. На прапорах обох 

воюючих сторін було написане релігійне гасло «За віру» [див. про це 

детальніше: 118; 103; 104; 276; 194; 283; 31]. 

Дані історичні події склали ідейно-сюжетний і смисловий базис 

багатьох літературних творів наступних епох, серед яких особливе місце 

займає «Хроніка царювання Карла IX» П. Меріме, створена в 1829 році. Цей 

роман, так само як і драма «Жакерія» був яскравим прикладом того живого 

інтересу до історичної проблематики, до вивчення та осмислення 

національного минулого, що охопив передову суспільну і мистецьку думку 

Франції у 20-30-ті роки XIX століття. 

Про історизм Меріме-художника та його індивідуальний підхід до 

інтерпретації подій минулого свідчить авторська Передмова до роману, в 

якій письменник певною мірою полемізує з концепціями історичного роману, 

висунутими романтиками. Їх підхід до тлумачення історії видається 

П. Меріме надмірно довільним і спрощено тенденційним. «Я переконаний, – 

писав автор, – що до вчинків людей, що жили в XVI ст., не можна підходити 

з міркою XIX» [148, с. 30]. Автор вимагає, щоб критерій для оцінки 

зображуваних подій письменник шукав, передусім, в обставинах історичного 

порядку, вивчаючи рівень моральних уявлень епохи, національні особливості 

країни, характер морального життя і умонастрої різних соціальних верств 

суспільства. Невипадково найціннішими для письменника виявляються не 

так праці істориків, які аналізують події XVI століття, як книги поета-
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гугенота Агріппи д’Обіньє, мемуари Брантома, записки воєначальників 

Монлюка і Лану, щоденники паризького міщанина П’єра де л’Етуаля. 

Названі автори цінні для П. Меріме тим, що вони були безпосередніми 

учасниками і сучасниками подій громадянської війни і Варфоломіївської 

ночі. «За окремими штрихами, розкиданим в численних і різноманітних 

“людських документах”, “відтворити якийсь характер”, “воскресити” типову 

для тієї або іншої історичної епохи фігуру, – так формулює Меріме свої 

художньо-творчі установки щодо зображення тієї чи іншої з діючих осіб у 

своїх творах» [195, с. 8]. 

Показовою при цьому є певна авторська «відстороненість» від 

експонованих у творі подій. П. Меріме не висловлює симпатій жодній з 

ворогуючих сторін. Він не робить різниці ні між послідовниками католицтва, 

що благословляють людську бійню, для яких Варфоломіївська ніч – «нічна 

розвага», ні між божевільними від ненависті й несамовитості протестантами 

та прихильниками гугенотів. «Жорстокості одного табору до певної міри 

виправдовували відповідні заходи, ненависть на релігійному ґрунті майже 

цілком заглушала почуття національної єдності» [148, с. 44], – констатує 

автор роману. 

Таким чином, найширша панорама життя Франції епохи релігійних 

воєн, представлена «хронікою» її історичних подій і тісно пов’язаних з нею 

трагічних доль головних героїв, демонструє не тільки звичаї цієї драматичної 

епохи, але, так чи інакше, авторську позицію самого П. Меріме в оцінці 

причинно-наслідкових зв’язків представлених подій. На думку Ю. Віппера, 

«справжні корені Варфоломіївської ночі полягають для Меріме не в 

підступності й жорстокості окремих представників правлячих кіл Франції 

XVI століття, не в жахливій аморальності та злочинності Карла IX, Катерини 

Медичі й Генріха Гіза. Основна вина за скоєне кровопролиття, за 

братовбивчу смуту, яка принесла Франції незліченні лиха і поставила її на 

грань національної катастрофи, падає на релігію та її фанатичних служителів, 

які розпалюють в народі забобони і бузувірські інстинкти» [35, с. 10]. 
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Одночасно, для даного роману показовий акцент на інших духовних 

цінностях загальнолюдського порядку, які коштують значно вище 

конфесійних розмежувань. Так приналежність Жоржа і Бернара де Мержи до 

протилежних релігійних «таборів» не применшує їх братніх взаємин і 

потреби турботи один про одного. Католик Жорж де Мержи, дізнавшись від 

одновірців про підготовку різанині гугенотів, категорично відмовляється 

брати в ній участь. Його фігура стала прообразом графа де Невера в опері 

Дж. Меєрбера. Головному герою роману Бернару – переконаному й 

непохитному гугеноту – двічі допомагають врятуватися від смерті католики – 

францисканський монах Любен і дворянин де Бевіль. Принципи 

віротерпимості характеризують погляди командувача гугенотською 

фортецею Ла-Рошель воєначальника Лану. 

Подібних прикладів істинно людського, християнського у вищому 

сенсі слова ставлення до світу і людей в романі досить багато. П. Меріме 

протиставляє людські духовні взаємини, що зближують і об’єднують людей, 

і декларовані позиції офіційних церков, які в рамках сюжетних «ліній» 

роману і власне французької історії XVI століття стають уособленням 

релігійного фанатизму, що не тільки роз’єднує, а й руйнує людську 

спільноту. Одним з гасел Варфоломіївської ночі, озвучених в романі, стало 

наступне: «Тепер людяний той, хто є жорстоким, жорстокий той, хто 

людяний» [148, с. 173]. 

У подібній позиції очевидним є зазначене вище й таке показове для 

західноєвропейської культури першої половини XIX століття неприйняття 

офіційної церковності і, одночасно, пошуки індивідуального шляху до Бога, 

«нового християнства» на базі багатовікових традицій християнської 

культури, хоча в «Хроніці» П. Меріме мова про останнє не йде. Будучи 

свідками релігійних чвар, кожен з героїв вибирає свій «шлях»: Бернар – 

стоїчного наслідування віри предків, Діана – лавірування між релігіями 

(«мішанина релігії і світських звичаїв»), Жорж – надії на власний розум при 

формальній приналежності католицтву. 
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Незабаром після виходу в світ роман П. Меріме привернув увагу 

Е. Скріба і Дж. Меєрбера. Разом з тим «Хроніка» П. Меріме і опера 

Дж. Меєрбера характеризуються скоріше кардинальними розбіжностями, ніж 

збігами. Загальним моментом тут виступає, на думку М. Черкашиної, лише 

«прагнення оживити історію, відтворити її події зсередини через сприйняття 

героя-сучасника» [261, с. 61]. 

Разом з тим, переводячи сюжетно-подієві «лінії» та мотивації вчинків 

героїв літературного першоджерела в жанрову «площину» оперного лібрето, 

Е. Скріб керувався іншими, ніж П. Меріме, творчими настановами. 

Аналізуючи сутність драматургічного методу Е. Скріба, Є. Новосьолова 

підкреслює прагнення автора до розвитку «двох сюжетних ліній» (action 

privee, action publique) при збереженні єдності дії. При цьому «сюжети його 

лібрето збудовані таким чином, що один тип конфлікту поступово 

переходить в інший, тобто дія розвивається не паралельно, а послідовно: 

події двох типів конфліктів об’єднані причинно-наслідковими зв’язками» 

[167]. 

Відмінності між літературним першоджерелом і оперою Е. Скріба – 

Дж. Меєрбера очевидні й у підході до оцінки основних протиборчих сторін 

представленого релігійного конфлікту – католиків і гугенотів. Якщо 

П. Меріме, як зазначалося вище, не виявляє прихільності до ворогуючих 

сторін, побічно засуджуючи фанатизм офіційної церкви в будь-якому її 

конфесійному прояві, то симпатії авторів «Гугенотів» більшою мірою 

схиляються до протестантів. Саме вони і за історичною версією, і  відповідно  

до сюжетних «ліній» опери і доль головних героїв виступають як жертви, 

мученики за віру. Подібну розстановку акцентів в опері виділяв ще 

П. І. Чайковський, що вирізняв «релігійний фанатизм католиків» і «пасивну 

мужність гугенотів» в опері Дж. Меєрбера [157, с. 114]. Показовим є й 

перехід у протестантство католички Валентини, представлений як духовний 

вибір героїні, яка усвідомлює, одночасно, що подібний крок наближає її до 

неминучої смерті. Агресивність і релігійний фанатизм характеризують в 
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основному виступи католиків, що найбільш очевидно в сцені змови і 

освячення мечів у четвертій дії. Войовнича ж пісня гугенота Марселя в 

першій дії на святковому зібранні католиків викликає у присутніх скоріше 

посмішку, ніж страх. 

Уведення в дію образу Марселя також становить одну з характерних 

ознак опери Дж. Меєрбера. За духовною стійкостю і впевненістю в істиності 

своїх релігійних переконань він може претендувати на роль своєрідного 

духовного лідера гугенотів, «первосвященика, наділеного вищою владою» 

[256, с. 359] (незважаючи на статус слуги Рауля),  що благословляє, наставляє 

й підтримує головних героїв і протестантське співтовариство. Важливість 

ролі цього персонажа усвідомлював сам Дж. Меєрбер, який писав через 

багато років після створення опери наступне: «Роль Марселя є найзначущою, 

ніж все інше, що я у моєму житті зробив, включаючи “Роберта”. Не знаю, так 

це чи ні? Я ймовірно, вже не зможу знову досягти цього» [цит. за: 167]. 

Унікальність героя тим паче очевидна, позаяк вона пов’язана з єдиним 

в даній опері лейтмотивом – цитатою відомого лютеранського хоралу 

«Господь – наш оплот», який не тільки пронизує партію Марселя, стає 

найважливішою темою-ідеєю увертюри, а й увінчує мученицьку смерть 

головних героїв у фіналі п’ятої дії, стаючи знаком їхньої віри і духовної 

стійкості. Одночасно, введення в дію подібного типу героя, а також таких 

сюжетних «мотивів», як жертовне прийняття чужої віри героїнею (або 

героєм), благословення, молитви про спасіння душі й, нарешті, мученицька 

смерть за віру, – все це в сукупності вельми показово для ідейної і сюжетно-

смислової сторін не тільки оперної спадщини Дж. Меєрбера, а й багатьох 

його сучасників у зв’язку із зазначеним вище інтересом романтиків до 

християнської тематики і пошукам духовного шляху, що нерідко вступає в 

протиріччя з канонами офіційної церкви. Подібного роду «мотиви», хоча й 

трансформовані романтичним світосприйняттям, генетично взаємопов’язані і 

з ранішою французькою музично-театральною традицією (див. вище), в якій 
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ідеї духовного, морального обов’язку-служіння Вищому завжди займали 

одне з чільних місць. 

Очевидно, що в мотиваціях і вчинках персонажів опери Дж. Меєрбера, 

з одного боку, простежується зв’язок з класичною традицією французького 

музичного театру, згідно з якою герої спочатку жертвують особистим заради 

загального. Валентина виходить заміж за єдиновірця за наполяганням батька. 

Відмова Рауля від Валентини зумовлена пріоритетом в його свідомості 

високих моральних норм. Однак, з іншого боку, в ході розвитку сюжету 

перешкоди «особистого» поступово усуваються: гине чоловік Валентини; 

Рауль дізнається про невинність своєї коханої. І з цього моменту герої 

підпорядковують всі свої вчинки не тільки поклику обов’язку (для Рауля – 

віри), але й любові, яка, на думку М. Черкашиної, в творчості композиторів-

романтиків оцінюється не просто як «вільне і прекрасне індивідуальне 

почуття», але в кінцевому підсумку [часом всупереч класицистським нормам 

драматургії] «...вводиться в систему вищих цінностей і отримує суспільне 

визнання...» [261, с. 20]. 

Подібний висновок видається досить закономірним, оскільки для 

романтиків центром світобудови є любов. «Романтичне переживання любові 

– тобто того нового, що було прокламовано під кінець XVIII століття 

європейським романтизмом і протиставлено їм культу любові античної, <...> 

полягало в крайньому підвищенні її ідеального значення». Любов 

одухотворює душу людини, де є любов, там є місце для Бога: «Любов стає 

посередницею Бога <...> Все спільне існування люблячих здобуває вище 

освячення, як молитва. Любовне єднання також переживається як входження 

в природу, в сутність речей, яка саме є любов’ю» [цит. за: 166, с. 120-121]. 

Сказане є показовим і для «Гугенотів» Дж. Меєрбера, оскільки для головних 

героїв цієї опери єднання в любові і набуття Бога принципово 

співвідносяться в кульмінаційні моменти їх драматичного життєвого шляху, 

який в подібному освітленні набуває містеріальних якостей. 
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В результаті аналогічне міфологізовано-містеріальне тлумачення в 

опері Дж. Меєрбера знаходить і сам історичний сюжет про трагедію 

Варфоломіївської ночі як символу безмежної жорстокості та фанатизму. З 

одного боку, в подібному трактуванні він виявився актуальним як для доби 

Просвітництва, так і для романтизму. З іншого, ідеї мучеництва за віру, 

ксенофобії, співвідносні з Голокостом, виявляють також мартирологічні 

містеріальні аспекти поетики «Гугенотів» Дж. Меєрбера. Це підтверджується 

і постановчими версіями останніх десятиліть, серед яких особливо 

виділяється Берлінська прем’єра 1991 року, де дію «осучаснено» 

перенесенням її в період Другої світової війни. 

Грандіозна п’ятиактна композиція «Гугенотів» відкривається 

Увертюрою, стислість якої дає можливість швидше оцінювати її як вступ, 

«просту інтродукцію», про що свого часу писав Г. Берліоз [18, с. 110]. 

Тематичною основою цього розділу опери послужив знаменитий 

протестантський хорал М. Лютера «Ein feste Burg». Уводячи цю тему в якості 

характеристики гугенотів, Дж. Меєрбер, з точки зору істориків, допускає 

певну неточність, оскільки базисом французького протестантизму було не 

так лютеранство, як кальвінізм [18, с. 364; 256, с. 357]. Незважаючи на те, що 

розмах реформаційного руху у Франції непорівнянний за своєю історичною 

роллю з Реформацією в Німеччині, нові ідеї релігійного мистецтва тут все ж 

мали місце. Найяскравіше вони проявлялися в духовних гімнах і псалмах 

гугенотів і, передусім, в духовно-музичній діяльності К. Гудімеля і 

К. Лежена. Разом з тим історична практика показала, що духовна музика, 

зорієнтована на протестантську традицію, «...спиралася на поширені в побуті 

справжні народні наспіви і вкоренилася там, де протестантизм здобув 

перемогу, особливо в Німеччині. Інша річ у Франції: псалми гугенотів, по 

суті, не мали тут майбутнього (хоча як стильове явище були 

перспективними)» [127, с. 203]. 

Таким чином, німецька духовно-музична протестантська традиція 

виявилася більш довговічною, популярною і широко відомою в Європі. 
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Одночасно, за свідченням Т. Ліванової, псалми гугенотів набули широкого 

поширення в інших країнах і, передусім, знову-таки в Німеччині, Англії та 

Голландії. 

Це певною мірою пояснює причину звернення Дж. Меєрбера саме до 

мелодії відомого лютеровського хоралу. Привід для подібних паралелей, на 

наш погляд, також корениться і в стилістичній спільності шляхів розвитку 

протестантської хоральної традиції у Франції і Німеччині, зорієнтованої на 

простий чотириголосий тип викладу, гармонійну ясність і виділення 

основного мотиву шляхом розташування його у верхньому голосі [див. про 

це детальніше: 127; 196]. 

О. Жесткова в своїй докторській дисертації, досліджуючи співочу 

протестантську практику XVI століття, вказує: «Хоча суворий і повільний 

гугенотський псалом, наприклад, 68-й <...> який кальвіністи називали 

“національною піснею французького протестантства”, і який дещо схожий на 

лютеранський хорал “Ein feste Burg”, був би з історичної точки зору більш 

доречним, Меєрбер не використав його мелодію. Він уважав за краще 

“універсальний” гімн протестантизму – широко відомий і стилістично 

яскравий символ, який “у всіх на слуху”. І він не помилився, позаяк його 

семантика найкращим чином передавала ідею релігійного протесту» [73, с. 

207]. 

Інтерес автора «Гугенотів» до названого протестантському хоралу 

багато в чому зумовлений і тією національно-культурною традицією 

(Німеччина), яка спочатку стала базисом музичної освіти Дж. Меєрбера. 

Нарешті, в рамках західноєвропейської музичної культури першої половини 

XIX ст. мелодія даного лютеровського хоралу сприймалася як один із 

найзначущих музично-історичних символів культури XVI ст., руху 

Реформації, «озвучених» у спадщині Й. С. Баха, а також сучасників 

Дж. Меєрбера – Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Ліста та ін., і, одночасно, 

була «знаком» прилучення до великої духовно-музичної традиції. 
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Пильний інтерес Дж. Меєрбера до цієї теми очевидний також у 

тому, що в «Гугенотах» вона набуває сенсу лейтмотиву, що стає не тільки 

«емблемою» історичної епохи (XVI століття), але й символом духовної 

стійкості й упевненості головних героїв опери. Вона виникає практично в 

кожній дії (за винятком четвертої), позначаючи їх кульмінаційні «зони». 

Так в першій дії всі строфи хоралу звучать в партії Марселя, який, 

перебуваючи разом з Раулем в середовищі католиків, молить Бога про 

допомогу і захист від спокус. Потужна (до ff) й акцентована тема хоралу, в 

даному випадку різко протиставлена атмосфері святкових застільних 

веселощів, що панують в замку графа де Невера. 

У подальшій дії хорал супроводжує знову ж таки партію Марселя, 

виділяючись спершу в драматичному епізоді відмови Рауля від Валентини 

(друга дія), а пізніше у заклику на допомогу гугенотів під час дуелі. Однак 

найбільш вражаючим моментом використання лютерівского хоралу в 

«Гугенотах» можна вважати фінальну сцену п’ятої дії, в ході якої зі співом 

цього духовного гімну спершу гинуть гугеноти, що моляться у храмі, а 

пізніше – Рауль, Валентина і Марсель, які набувать в ньому силу духу і 

долають завдяки цьому страх смерті. Відзначимо також характерний 

сюжетний аспект опери: гугеноти, а разом з ними і головні герої опери, 

приймають мученицьку смерть у храмі, що виявляє численні біблійні аналогії 

– від переказів про героїчну смерть старозавітного Самсона до мучеників 

Нікомідійських. 

Повертаючись до увертюри, необхідно відзначити, що вона побудована 

як варіації на тему хоралу. Відзначаючи майстерність композитора в розробці 

цього матеріалу, Г. Берліоз писав: «Меєрбер застосував його [хорал] не 

тільки без схоластичної сухості, що занадто часто спостерігається в подібних 

випадках, але так, що кожна з варіацій хоралу збагачує його, кожен новий 

гармонійний зворот надає йому великої барвистості, так, що під дорогоцінної 

тканиною, якою він його покриває, завжди чітко вимальовуються його 

потужні контури. Розмаїття ефектів, які автор зумів видобути, особливо за 
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допомогою духових інструментів, мистецтво, з яким crescendo духових 

приурочено до заключної кульмінації – воістину дивовижні» [18, с. 110-111]. 

Варіації на тему хоралу, представлені в Увертюрі «Гугенотів», 

демонструють різні фактурно-жанрові та динамічні трансформації 

початкового музичного матеріалу. Так у першому його проведенні 

визначальними є типологічні ознаки хоральності – строгий акордовий 

чотириголосий склад, панування духових інструментів, розташування 

мелодії в верхньому голосі. У наступних варіаціях незмінна тема 

«обплітається» різними фактурними підголосками, що поступово 

ускладнюють ладовую діатоніку Es-dur і ведуть до зростання динаміки і 

духовно-ліричної експресії вираження. Кульмінаційним стає заключний 

розділ увертюри Allegro con spirito, в якому тема лютерівського хоралу, що 

представлена в потужних оркестрових дублях, звучить особливо динамічно, 

дослівно відтворюючи оркестрову партію трагіко-драматичного фіналу 

опери. Подібний тип фактури певною мірою схожий і з протестантською 

церковною традицією одноголосо-дубльованої інтерпретації церковного 

музичного обиходу. 

Таким чином, різні фактурні та ладово-гармонічні трансформації 

хоралу в Увертюрі фактично узагальнено відтворюють ідейний і смислово-

змістовний план опери – від строгого величного його (хоралу) звучання як 

своєрідного «символу віри» й духовної стійкості героїв, які сповідують його, 

через численні випробування, музично зафіксовані в посиленні ролі 

хроматики і збільшенні значущості імітаційного чинника, до кульмінаційної 

трагічної розв’язки. Завдяки цьому дана увертюра може бути оцінена як 

яскраве інструментальне узагальнення ідеї та задуму всього музичного 

спектаклю, що дає можливість не погодитися з висновками В. Конен, яка 

зазначає з приводу цього розділу наступне: «У суворому, величному звучанні 

хоралу несподівано виникають чужі за стилем сентиментальні звороти, а в 

останній варіації тема набуває характеру галопу або циркового маршу» [107, 

с. 429]. 
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У першому акті, що вводить слухача в сутність драматичного 

конфлікту опери (на рівні протиставлення католиків і гугенотів), на думку 

М. Черкашиної, можна умовно виділити чотири розділи. Перший з них 

зорієнтований на відтворення звичаїв французького аристократичного 

середовища. Початковий ансамбль і хор відтворює музичними засобами 

«невимушено-ігровий стиль спілкування. Мелодії пісенно-танцювального 

складу зазнають характерної обробки. Це і легкий скерцозний рух, і 

балансування парного і непарного метрів, і «м’які» синкопи, вишукані 

триольні «віньєтки», що асоціюються з формулами світської галантності. 

Виражальні засоби націлені на імітацію стилю, що спирається на 

розроблений становий етикет і одночасно характеризує обстановку веселої 

чоловічої вечірки» [261, с. 62]. 

Поява Рауля знаменує собою початок другого розділу першого акта. 

Вокальна партія його 20-тактового соло вирізняється відкритістю, 

безпосередністю і, одночасно, гнучкою зміною експресії, при якій активні 

пунктовані квартові звороти сусідять з ліричними фразами dolce. 

Даному соло-портрету головного героя протиставлений святковий 

хоровий номер під назвою «Бенкет». Цей «укрупнений портрет табору 

католиків-кавалерів», на думку М. Черкашиної, є «войовничим гімном 

Бахусу і сповнений аристократичної бравади. У ньому оспівується культ 

чуттєвих насолод, шалене лицарське служіння минущим земним радощам» 

[261, с. 62–63]. Значимість цієї «вакхічної пісні» підкреслюється її 

подальшим повторенням в фіналі першої дії з відповідним тональним 

«зрушенням» після C-dur в D-dur. 

Відповідно до принципу драматургічного контрасту, показового для 

даного оперного жанру, Дж. Меєрбер вводить сцену і романс Рауля, що 

виконують функцію центрального епізоду його портретної характеристики в 

даній дії. Показовим є звернення композитора саме до романсу, а не до арії. 

Згідно з історичними даними, виникнення романсу (як жанру і його 

термінологічного визначення) пов’язано з іспанською культурою XVI ст. 
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Спочатку він «позначав світську пісню іспанською (“романською”) 

мовою, на відміну від латинської, прийнятої в церковних піснеспівах» [33, 

ствп. 695]. Змістовно-смислова сторона романсу спочатку пов’язувалася з 

розповіддю про подвиги національних героїв або борців за віру. 

«Характерно, що німецький тлумачний словник “Duden” в якості основного 

значення для слова “Romanze” подає таке: “Епічний вірш в народному дусі з 

рисами балади, що оповідає про героїчні подвиги та любовні пригоди”» [49, 

с. 163]. Відомо, що даний жанр набув особливої популярності у французькій 

музичній практиці наступних епох і застосовувався поряд з терміном shanson 

в 18 і початку 19 століття» [33, ствп. 695]. Одночасно жанний жанр сусідив з 

французькою «придворною арією» [див. про це детальніше: 197, с. 22]. 

Уведення його Дж. Меєрбером в якості сольного номера оперної 

партитури, таким чином, видається закономірним, тим паче, що його 

змістовна сторона відповідає семантиці даного жанру. Романсові Рауля 

передує його «розповідь» про порятунок прекрасної незнайомки 

(Валентини). Сам Романс стає своєрідним ліричним гімном, що оспівує не 

тільки її красу і чесноти, а й піднесене кохання, в якому герой бачить 

найвищий прояв людських почуттів.  

Рауль музично виділений серед загальної маси дійових осіб цілим 

рядом прийомів – уведенням в оркестрову палітру солюючої віоли д’амур 

(бароковий інструмент), прозорою полегшено-фігуративною фактурою, 

м’якою приглушеною динамікою, що протистоїть галасливому «вакхічному» 

«бенкету» католиків. Сама вокальна партія Романсу, побудована на 

чергуванні взаємодоповнюючих тем, вирізняється особливою фігуративною 

вишуканістю. Наявність каденції в заключній частині Романсу зближує його 

з традиціями bel canto, що виявляють італійську складову стилю 

Дж. Меєрбера. 

Особливого роду піднесеність і поетичність музичного висловлювання 

в даному номері породжує непідробне захоплення оточуючих, що гідно 

оцінюють «простоту душі» Рауля. У цьому плані його характеристика буде 
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протистояти Каватині пажа Урбана (третій розділ першої дії), який 

виступає «співаком і вісником» «таємничо-привабливого куртуазного 

кохання-насолоди». Каватина є «ефектною хвалебною піснею во славу такої 

любові. Піднесено-святкова вітальна формула, активний ліричний посил 

розчиняються в огортаючій насолоді, зачарованих чуттєвих візерунках» [261, 

с. 64]. Одночасно, доручення партії Урбана (дві блискучі арії першої та 

другої дій) тембру меццо-сопрано повідомляє даному образу, на думку 

Є. Новосьолової, сенс сполучного початку між жіночим і чоловічим світами» 

[166, с. 118], тим паче, що його амплуа – травесті, тобто чоловіча роль, що 

виконується жінкою. 

Контрастність характеристик зазначених вище персонажів, їх позицій 

доповнюється не менш яскравим музичним портретом Марселя. Він 

виділений не тільки завдяки введенню в його вокальну партію повної версії 

лютеранського хоралу у відповідному фактурному поданні, але й 

войовничою гугенотською піснею. За словами Г. Берліоза, «в куплетах він 

[Марсель] постає як солдат-пуританин, веселощі якого є такими похмурими, 

що, слухаючи його, не можна розрізнити, сміється він чи погрожує. 

Особливо незвичним в цій пісні є інструментування, вокальна партія вміщена 

між двома крайніми тембрами оркестру – контрабасом і малою флейтою, а 

ритм підкреслюється глухими ударами великого барабану на pianissimo» [18, 

с. 111–112]. Подібний тип оркестрації зумовлений орієнтацією даного номера 

на жанрово-смислові показники військової музики та її темброву специфіку. 

А комічний ефект цього епізоду пов’язаний не тільки з великою кількістю 

форшлагів, стрибків (в основному октавних), контрастних динамічних 

зіставлень, але й з вокально-тембровою специфікою цієї войовничої 

«гугенотської пісні», яку в рухливому темпі виконує низький бас. 

А. Хохловкіна визначає характер цієї пісні як «лубочний», знаходячи в ній, 

одночасно, зв’язок з музикою і ритуально-обрядовою музичною практикою 

епохи Французької революції [256, с. 358]. 
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Таким чином, в трьох аналізованих вище розділах першої дії 

представлена не тільки експозиційна характеристика деяких головних героїв, 

а й основних протиборчих сил драматичного конфлікту даної опери. 

Четвертий розділ виконує роль фіналу акту, підбиваючи підсумок музично-

образного розвитку. «Рауля посвячують в кавалери. Повторне звучання гімну 

Бахусу свідчить про торжество життєвої позиції, що обстоюється 

представниками вузького кола утаємничених. Тема гугенотів відсунута на 

задній план, але контрапунктично вплітається в розвиток фінального 

ансамблю як передвістя майбутніх зіткнень» [107, с. 64]. 

Цікаво відзначити, що виділена В. Конен «тема гугенотів», озвучена в 

партії Марселя, представлена великими тривалостями, дубльованими 

оркестром. Її початковий мелодійний зворот також має інтонаційну схожість 

з відомим протестантським наспівом «Wer nur den lieben Gott» («Той, хто 

віддає себе в руки улюбленого Бога...») [291, № 298], до якого свого часу 

неодноразово звертався Й. С. Бах і його сучасники, а в XIX ст. – Й. Брамс 

(«Німецький реквієм»). Даний факт лише підтверджує істотність хоральних 

інтонацій партії Марселя, який уособлює духовну стійкість героя в будь-яких 

життєвих обставинах. 

Смислово-змістовне «наповнення» другого акту дозволяє виділити в 

ньому 3 розділи. Перший з них являє собою декоративно-барвистий портрет 

двору Маргарити Валуа, який Є. Новосьолова характеризує як «ідилічний 

світ», «...чудово ізольований від воєн і ворожнечі, що охопили всю Францію 

<...> Замок Шенонсо королеви Маргарити – це “мирної млості куточок”, в 

якому панує Чеснота (всюди, де в опері буде з’являтися королева Маргарита, 

вона буде сприяти загальному примиренню)» [166, с. 118]. 

Подібній ідилічній атмосфері царства Любові, що часом нагадує 

роботи А. Ватто і Ф. Буше, відповідає арія Маргарити, періодично 

супроводжувана ансамблем і хором придворних. При загальному пануванні 

настрою спокою, безтурботності, дана арія разом з тим нагадує сцену зі 

спрямованим динамічним розвитком від Andante cantabile через Allegretto 
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molto moderato до Allegro. Цікавим у зв’язку з цим видається і жанрово-

інтонаційне «наповнення» подібної сцени-арії. У першому її розділі, де панує 

ідилічна споглядальність, очевидна опора на пасторальну метрику (12/8), 

витримані тонічні органні пункти і вишукано-фіорітурну (алілуйну) вокальну 

партію, яка відрізняла в оперній традиції XVIII ст. «партії “найвищих” 

персонажів від дійових осіб нижчого походження» [225, с. 71].  

У другому розділі (Allegretto...) картина ідилії репрезентована вже в 

скерцозному варіанті, в якому партія Маргарити представлена в ансамблі. 

Його показовими якостями виступають легкість, прозорість фактури, велика 

кількість дрібних тривалостей, пауз, staccato, що поєднуються з химерними 

колоратурами. І, нарешті, третій розділ арії (Allegro) збагачує соло вокальної 

партії Маргарити і супроводжуючого її хору жанровими ознаками маршу-

гімну (4/4, D-dur). 

Другий розділ другого акту «Гугенотів» позначений появою в «царстві 

ідилії» Рауля. «Несподівано потрапляючи в казкову країну млості і мрій, 

далекий від бурхливого реального життя острівець краси і насолод, він 

блискуче витримує випробування. У музичній характеристиці героя (сцена і 

дует Маргарити і Рауля) підкреслено його вміння потрапити в «тон», 

вписатися у незнайоме середовище» [166, с. 64]. Зазначена сцена в багатьох 

своїх жанрово-інтонаційних показниках нагадує попередню сцену 

Маргарити. Тут має місце і розділ Andantino, виділений пасторальним F-dur і 

метрикою 12/8, і скерцозність Allegretto. 

Заключний розділ другого акту різко контрастний попереднім його 

сценам і позначений появою протиборчих сторін (католики, гугеноти), яких 

Маргарита прагне примирити. «Загадкові мрії, таємниче зачарування 

розсіюються, змінюючись манірною церемоніальністю. У музиці підкреслені 

важкі акценти, жорсткі пружні ритми. Масивні унісони й вирівняні лінії. Так 

готується драматичний вибух – зав’язка конфліктного зіткнення 

індивідуальних доль з грізними силами, що виступають на арені історії. Під 



 121 

покровом щедрої привітності, бенкету життя виявляється світ ненависті» 

[261, с. 64–65]. 

Даному розділу відповідає манірно-урочистий менует, «обтяжений» 

пунктованою ритмікою, фанфарними зворотами вокальних партій всіх 

протиборчих сторін і навіть Марселя. Над усім ансамблево-хоровим масивом 

панують вокальні фіоритури королеви Маргарити, яка прагне примирити 

ворожі сторони. Мимоволі згадується народжена саме у Франції галліканська 

церковна традиція (див. вище), згідно з якою вінценосна царююча фігура 

виступала уособленням єдності світської і духовної влади [233; 257].  

Подібного роду втручання високої особи в долі героїв опер XVII–XVIII 

ст., як правило, символізували щасливу розв’язку драматичних подій. Однак 

у «Гугенотах» Дж. Меєрбера, збудованих на основі дещо інших жанрово-

драматургічних принципів і відповідним розумінням співвідношення 

«особистого» і «загального», дія розвивається за іншим сценарієм. 

Індивідуальне рішення Рауля, його «фатальна помилка» «...втягає його 

самого і його колишніх друзів в атмосферу релігійних воєн і братовбивства. 

Всі загинуть у безглуздому протистоянні католиків і гугенотів, але лише 

обраним відкриються інші небеса та інші далі (див. фінал опери)» [166, с. 

119]. Ненависть, образа, бажання мститися об’єднує тут ворогуючі сторони і 

обумовлює спільність їх музичних характеристик. У надзвичайно яскравому 

за динамікою і за темпом (Allegro con spirito) фіналі другої дії особливо 

виділяється зазначений вище хоральний епізод вокальної партії Марселя, що 

волає до Бога. 

Третій акт опери знаменує собою подальше загострення драматичного 

конфлікту між католиками і гугенотами, їх суспільного протистояння. 

Характеризуючи кожну зі сторін спочатку окремими номерами (військова 

пісня солдатів гугенотів і молитва-літанія католичок), Дж. Меєрбер пізніше 

контрапунктично об’єднує їх в одночасному звучанні, незважаючи на їх 

принципову жанрово-інтонаційну несхожість. Пісня гугенотів, що звучить 

практично без оркестрового супроводу, почасти є співвідносною за своїм 
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войовничим духом з піснею Марселя з першої дії. На думку 

А. Хохловкіної, в її основу покладена старовинна французька народна пісня 

[256, с. 357]. Молитва дівчат католичок, звернена до Діви Марії, стилізує, 

завдяки звучанню жіночих голосів і руху паралельними терціями, 

ангельський спів. «Літанія протиставляється не тільки грубій пісні гугенотів, 

але й драматургічній характеристиці самих католиків; вона уособлює 

ідеальний, чистий, піднесений образ католицтва, далекий від мирської суєти 

з її становим марнославством і придворними інтригами» [73, с. 210]. 

Об’єднання названих хорів в одночасному звучанні свого часу 

викликало захоплену оцінку Г. Берліоза, який високо оцінив поліфонічну 

майстерність Дж. Меєрбера. «Ці два хори протилежного характеру чудово 

поєднуються і поєднуються без усякого зусилля і без найменшої гармонічної 

неясності. Але це ще не все, бо з другого такту до них долучається третій 

хор, – хор католиків, які виражають різкими вигуками жах, який на них 

наводить спів гугенотів в той час, як несуть католицькі святині. Аматори 

часом запитують, для чого потрібне таке тривале навчання, на яке приречені 

деякі композитори, до чого веде те, що вони називають музичною наукою. Її 

призначення – сприяти створенню чудових творінь мистецтва, подібних до 

наведеного, і аж ніяк не з дитячої метою здивувати, а для того, щоб 

викликати почуття, в якому поєднуються насолода і здивування; її 

призначення, врешті, в тому, щоб композитори могли здійснювати без 

труднощів часом дуже складний задум, продиктований деякими 

драматичними ситуаціями і положеннями, що сповнені найвдячніших 

контрастів» [18, с. 115–116]. 

У подібному «контрапункті» виявляється не тільки драматичний 

«історизм» ситуації, а й таке показове для містеріальної практики єднання 

земного і Небесного. Парадоксально, але сам хор гугенотів є фактично 

духовною войовничою піснею, що виявляє бойовий дух французьких 

протестантів та їх духовного лідера Коліньї за аналогією до «Марсельєзи XVI 
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століття» – лютерівського хоралу, який став головним лейтмотивом усієї 

опери. 

Цей драматургічний прийом, що демонструє німецький поліфонічний 

«вишкіл» Дж. Меєрбера, веде до неминучого драматичного конфлікту. Однак 

в найнапруженіший момент відбувається фактичний «злам» кульмінації 

завдяки появі циган, їх пісні і танцям. Аналогічний «злам» спостерігаємо 

також у фіналі третьої дії, коли поява королеви Маргарити перешкоджає 

драматичному зіткненню католиків і гугенотів. 

Четвертий акт «Гугенотів» характеризується «якісним зрушенням – 

перерозподілом образно-драматургічних функцій і оновленням стилістики. 

Центральне місце займає в ньому кульмінація сил контрдії – зловісна сцена-

фреска католицької змови. Однак осередком нового музично-стилістичного 

матеріалу стає заключний епізод акту – драматично насичений дует Рауля і 

Валентини, що незмінно трактується у критичній літературі як найвище 

досягнення композитора» [261, с. 65]. 

У п’ятиактній композиції «Гугенотів» велично підноситься її 

кульмінація – сцена змови і освячення мечів напередодні Варфоломіївської 

ночі. Це грандіозна масова сцена (ансамбль з хором) без сумніву належить до 

шедеврів оперної драматургії великого плану, драматургії великих масштабів 

і обсягів звучання, рельєфних театральних контрастів. Композиція сцени є 

розгорнутою тричастинною побудовою з контрастним середнім розділом і 

динамізованою репризою. У першому, експозиційному розділі розкривається 

план змови католиків, що передбачає криваві події Варфоломіївської ночі. 

Основна тема, що в експозиції гордовито й карбовано звучить в партії Сен-

Брі, передається в динамічній репризі квартету (Сен-Брі, та три ченці) й 

унісонному чоловічому хору, набуваючи колосального розмаху і сили. Жага 

помсти об’єднує всіх учасників сцени; саме тут релігійний фанатизм досягає 

свого апогею. 

Центральний розділ – освячення мечів (Poco Аndante, As-dur). Це 

величний і суворий хорал, що звучить спершу в оркестрі, а потім у хору. 
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Яскраве зіставлення тризвуків мі мажору і ля-бемоль мажору відображає 

тональний план сцени. Необхідно відзначити, що типологічні ознаки 

хоральності в даному епізоді опери мають принципово інший характер, ніж 

протестантський хорал, що характеризує Марселя та його сподвижників-

гугенотів. Діатоніці, фактурній та динамічній ясності останнього в 

аналізованій сцені освячення мечів протистоїть зіставлення досить далеких 

тональностей і контрастної динаміки (ff – pp). Використання подібних засобів 

виразності передає не так релігійне натхнення спільноти католиків-

змовників, як фанатизм і ненависть до представників іншої віри. 

Величезне враження справила ця сцена на Г. Берліоза – найбільшого 

майстра монументальних, «фрескових» композицій у французькій музиці 

першої половини XIX ст. «Я не знаю в музичному театрі сцени більш 

колосальних розмірів, – писав Г. Берліоз у статті про «Гугенотів», – сцени, в 

якій би з великою майстерністю було дано поступове наростання 

драматичної напруги від її початку і до кінця» [18, с. 118]. Від сцени змови в 

«Гугенотах» простягаються нитки до багатьох ансамблево-хорових сцен в 

операх Дж. Верді та, передусім, до знаменитого фіналу другого акту «Аїди» з 

його явною опорою на традиції «великої» опери. 

Крім того, зазначимо, що традиція «освячення зброї» – це ще 

стародавній звичай, поширений серед християнських народів як Сходу, так і 

Заходу, що сягає біблійних першоджерел. Людина, яка отримує в руки 

зброю, у відповідному чинопослідуванні отримує напуття від Церкви, що 

закликає її до відповідальності, любові до Батьківщини, поваги, любові й 

молитви, до мужності та надії на Господа. Все це знову-таки виявляє в 

поетиці «великої» опери, зокрема, в «Гугенотах» духовно-смислові паралелі з 

сакральними оповіданнями та їх містеріальними аналогами.  

Четвертий акт опери є надзвичайно яскравим втіленням образних 

контрастів-антитез, що становлять одну з найважливіших особливостей 

драматургії «великої» опери. У «Гугенотах» ця якість з найбільшою 

рельєфністю позначилася в зіставленні двох сцен-кульмінацій – 
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монументальної сцени змови і наступного ліричного дуету Рауля і 

Валентини, який належить до найвидатніших класичних зразків великого 

любовного дуету, притаманного романтичній опері. 

Гостру психологічну колізію даної сцени чудово змалював Ф. Ліст у 

статті «Про “Гугенотів” Меєрбера». «Гідне захоплення те, як розкриваються 

два характери в вирішальний час, – пише Ф. Ліст. – Тоді як породжені 

любов’ю побоювання кладуть край будь-якій стриманості, будь-якій 

сором’язливості й обережності жінки, вириваючи у неї визнання в її 

прихильності, душа чоловіка підіймається до героїзму; в ту мить, коли щастя 

наближається до його губ, він жертвує ним і поспішає на битву. Обидва 

виявляють, кожен у своєму роді, однакову мужність і однаково палку 

пристрасть». Виявляючи далі духовно-піднесений характер цих героїв, 

Ф. Ліст фіксує увагу на духовному ореолі їх почуттів: «Їх пристрасть 

шляхетна. У кожному з них відбувається боротьба любові з почуттям 

обов’язку, у кожному любов росте разом зі збільшенням жахливої небезпеки, 

що загрожує їм, в кожному любов прояснюється вірою» (курсив наш – 

Ш. Ю.) [128, с. 29]. 

Однак ця чудова з психологічної точки зору лістівська характеристика 

має все ж таки більш сюжетно-поетичне обґрунтування. Бо якщо текст сцени 

справді може викликати відчуття рівної значущості палкої пристрасті й 

героїки, то музичне втілення акцентує і виокремлює саме любовне почуття. 

Воно відображене в прекрасній кантабільній темі, яка з партії Рауля (діалог 

голосу і віолончелей) переходить у пластичний дует і в ньому досягає 

найвищого піднесення і розквіту. Сцена сповнена експресивного 

внутрішнього руху. Кожна нова тема, фраза, репліка, оркестрова деталь 

вносять безліч психологічних відтінків. Завершення дуету, що співпадає  

одночасно із завершенням четвертої дії, відповідає його початку. Звідси 

відкривається прямий шлях до трагічної розв’язки опери – смерті Рауля і 

Валентини, що становить кульмінаційну сцену фіналу п’ятої дії. 
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П’ятий акт. Від сцени змови і дуету Валентини та Рауля 

простягається нитка до великого терцету і фіналу опери. Ця остання трагічна 

кульмінація і розв’язка дії втілена, подібно до сцени змови, в розгорнутій 

ансамблево-хоровій сцені. Остання зустріч головних героїв – Валентини, 

Рауля і Марселя – відбувається під час Варфоломіївської ночі. У цій 

винятковій за своїм напруженням трагічній ситуації, у вирішальний час, 

перед лицем неминучої смерті, розкривається нездоланна, жертовна сила 

любові, а також стійкість їх духу і віри. 

Внутрішнім осередком розгорнутої сцени наскрізної будови є епізод 

благословення Рауля і Валентини (Molto maestoso), в якому благочестивий 

Марсель бере на себе роль їх духовного батька. Вступне соло бас-кларнету, 

інструмента, який Дж. Меєрбер одним з перших ввів в оперну партитуру, 

створює атмосферу зосередженості, глибокого суму і, водночас, 

благоговіння. Інтонації цього інструментального монологу в похмурому es-

moll продовжують розвиватися в речитативі Марселя. Три рази, подібно 

заклинанню («Знайте ви, що на вас накладаю я узи...»), звучать його слова, 

сповнені молитовного благоговіння. Їх доповнюють триразові відповіді 

Валентини і Рауля, що виявляють культово-ритуальну природу всієї сцени та 

її інтонаційного наповнення. 

Об’єднуючим елементом наскрізної композиції даної сцени є, як 

зазначалося вище тема протестантського хоралу «Господь – наш оплот». В 

оркестровій прелюдії до опери він символізує твердість і непохитність віри 

гугенотів, серед яких виявляються головні герої опери, які приймають в 

результаті мученицьку смерть за віру. У аналізованій сцені п’ятої дії цей 

хорал (на противагу сцені освячення мечів) також набуває нового смислового 

відтінку піднесеності й святості кохання. Віддалене (у храмі) молитовно-

споглядальне звучання цієї теми у жіночого хору обрамляє і підносить 

аналізований вище терцет благословення. 

В епізоді вбивства у храмі (другий розділ сцени, Allegro feroce) тверде, 

з відтінком мужньої героїки проведення хоралу протиставлене шаленому 



 127 

хору католиків («Смерть вам всім, гугеноти...»), що ще раз підтверджує 

позицію Е. Скріба – Дж. Меєрбера щодо оцінки і ставлення до протиборчих 

релігійних таборів і симпатій стосовно стоїцизму гугенотів. У складній, 

багатоплановій партитурі цієї сцени – два хори, терцет, оркестр і додаткова 

група мідних за сценою – розкривається увесь масштаб і жах кривавої 

трагедії, що набуває містеріального характеру. Сказане підтверджується 

введенням «епізоду видіння» (третій, останній розділ, Allegro con spirito), що 

стає знаком вторгнення Вічності. Молитва героїв про смерть сповнена 

героїчного піднесення і наснаги («Осанна в вишніх Богу!»). У своєрідному 

протиборстві з речитативними вигуками хору католиків тема хоралу набуває 

особливого симфонічного розмаху завдяки секвентним проведенням 

початкової фрази, ритмічному димінуції і наполегливим октавним унісонам. 

Фінал опери, що виростає з терцету, є стрімкою й лаконічною 

розв’язкою, останньою ланкою трагедії – загибеллю головних героїв, 

передсмертним прощанням Валентини з батьком, який сам стає жертвою 

релігійного фанатизму, ворожнечі й ненависті. Містеріальний аспект фіналу 

опери підкреслений не тільки сценою «видіння» Марселя, але й праведною 

смертю Валентини, фінальні репліки якої фактично збудовані на інтонаціях 

тонічної квінти A-dur та оспівуванні його квінтового тону. Подібні 

інтонаційні звороти (на рівні обиходу) показові для церковно-співочої 

практики різних християнських конфесій і виявляють духовно-етичний 

аспект цього твору Дж. Меєрбера. 

Задум «Африканки», на думку біографів Дж. Меєрбера [114;  220;  

246], виник ще в 1837 році, коли Е. Скріб накидав ескіз лібрето цієї опери, а 

композитор почав писати музику окремих номерів. Однак робота над нею 

незабаром була відкладена, позаяк у 1830-х роках, під враженням успіху 

«Гугенотів» і в передчутті праці над героїчним «Пророком» (у початковому 

варіанті «Анабаптисти»), робота над «Африканкою» не могла влаштувати 

композитора. 
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Лише в 1856 році Дж. Меєрбер знову береться за перероблену 

Е. Скрібом «Африканку» і починає інтенсивно працювати над нею, 

придивляючись, на думку В. Фермана, до «...змін, що відбуваються у 

французькій “великий” опері. А зміни ці біли цілком очевидними. З’явилися 

перші ліричні опери Тома, в 1859 році – “Фауст” Гуно, нарешті, в 1863 році – 

“Шукачі перлів” Бізе. Якщо остання опера не могла мати значного впливу на 

“Африканку”, позаяк її партитура була вже завершена в рік прем’єри опери 

Бізе, то Гуно і Тома, що визначили шлях “великої” опери в бік ліричної 

драми, самі значною мірою виховані на операх Меєрбера, цілком вплинули 

на старого маестро» [246, с. 232]. 

Отже, в основу «Африканки» покладено сюжет, головним героєм якого 

став знаменитий мореплавець Васко да Гама. Подібне тяжіння до екзотики 

показово для французького музичного театру середини і другої половини 

XIX ст. – «цариця Савська» Ш. Гуно (1862), «Шукачі перлів» і «Джаміле» 

Ж. Бізе (1863, 1871), «Король Лагорський» Ж. Массне (1877), «Самсон і 

Даліла» К. Сен-Санса (1876), «Лакме» Л. Деліба та ін. Сам Васко да Гама 

стає героєм однойменної оди-симфонії Ж. Бізе (італійський період). 

Особистість знаменитого португальського мореплавця Васко да Гами 

(1460–1524) завжди привертала істориків, літераторів, географів. Йому 

належить честь відкриття для Португалії морського шляху до Індії, активного 

освоєння африканського узбережжя, що в сукупності забезпечило розквіт 

його батьківщини як наймогутнішої колоніальної держави. 

Васко да Гама походив з родини, що пишалася своїм 300-річним 

дворянством. Історична обстановка, що склалася в Португалії в XV ст., 

наклала відбиток і на ту частину соціуму, з якої вийшов майбутній 

знаменитий мореплавець. Історична і соціально-політична ситуація в країні в 

цей період була нестабільною – безперервні війни з маврами, грабіжницькі 

експедиції в Марокко, піратські подвиги на морі, міжусобні війни і феодальні 

чвари, жорстка духовна позиція католицької церкви по відношенню до 

різного роду єресі тощо. Саме в цих умовах поступово формувався клас 
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дворян «фідальго», до якого і належав рід Васко да Гами. На думку 

істориків, «справжній фідальго – досвідчений і відважний боєць, вірний 

слуга сюзерена і покірне чадо католицької церкви – вважав, що у війні з 

“невірними” виправдані будь-яка жорстокість, всіляка підступність і обман» 

[120, с. 7]. 

Однак після вигнання маврів з Португалії і поступового припинення 

міжусобних воєн і дворянських чвар фідальго виявилися непотрібними. Тому 

в їхньому середовищі виникла і активно культивувався потяг до морських 

подорожей – спочатку до Марокко, де йшла вікова війна з «невірними», а 

потім і в більш віддалені невідомі південні землі і морські простори, що 

обіцяли не тільки військову славу, а й рясну здобич. «Лицарі 

перетворювалися в відкривачів нових земель. Так виковувалися люди, яким 

судилося протягом вісімдесяти років здійснити найбільші відкриття і 

перетворити глухе королівство в потужну імперію, що розкинулася в 

чотирьох частинах світу, від Бразилії до Китаю» [120, с. 7]. В таких умовах 

формувався образ «фідальго», в якому ситезувалися ревна віра, героїзм, 

лицарство, що поєднувалися з невгамовним енциклопедизмом і прагненням 

до відкриття нового. 

Предметом їх зацікавлень стала не тільки далека Індія і пошуки 

морських шляхів до неї, а й ближча мета – африканське узбережжя 

Атлантичного океану – земля, багата рабами, золотим піском і слоновою 

кісткою. Саме тут буде відбуватися частина дії «Африканки» Дж. Меєрбера 

(«один з островів східного берега Африки», за вказівкою композитора). 

Непроста соціально-політична ситуація в Португалії в середині XV ст.  

зумовила формування характеру Васко да Гами. За словами К. Куніна, «він 

навчився ціною будь-яких жертв і крові, будь-якими засобами, не гребуючи 

лестощами і оманою, наполегливо домагатися поставленої мети і там, де  

йшлося про службу королю його його власну вигоду, – не шкодувати ні 

свого, ні чужого життя. Він звик приховувати свої думки й наміри і бути “без 

лестощів відданим” володареві» [120, с. 20]. Відповідно, особистість і натура 
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Васко да Гами була складною й неоднозначною і поєднувала в собі як 

очевидний позитив (цілеспрямованість, енергійність, рішучість у досягненні 

поставленої мети), так і негативні якості (небачена жорстокість стосовно 

супротивників, жадібність, прагнення до наживи). 

Проте життя Васко да Гами, графа Відігейра, адмірала і віце-короля 

Індії могла служити взірцем вдалої долі для всіх конкістадорів XV–XVI ст. 

Свідченням визнання видатних заслуг «великого капітана» цієї епохи можна 

вважати поему Луїса де Камоенса «Лузіади» (1572). Ця героїчна поема в 

десяти піснях оповідає про плавання португальського флоту під 

командуванням Васко да Гами, який першим пройшов морським шляхом з 

Європи до Індії. Опису даної історичної події Л. Камоенс проте надає 

характер масштабного міфологічного містеріального оповідання. За 

свідченням Р. Самаріна, «цей твір задумано як національну героїчну поему в 

дусі “Одіссеї” або “Енеїди”, яка прославила б португальців – нащадків 

легендарного Луза, лузітан (як називали їх римляни)». Відзначаючи 

оригінальність співвідношення в поемі реалістичного і міфічного чинників, 

дослідник далі зазначає: «І хоча сюжет поеми оточений міфологічної рамкою 

і олімпійські боги беруть участь у дії, як у Гомера, допомагаючи або чинячи 

перешкоди Васко да Гамі і його хоробрим супутникам <...> сторінки її 

дихають життєвістю» [209, с. 24-25]. 

Дж. Меєрбер та Е. Скріб, звернувшись до особистості Васко да Гами 

вже в середині XIX ст., представили своє бачення образу і подій, що 

відповідає культурно-історичній специфіці французького музичного театру і 

його духовно-смислової компоненти. 

У лібрето «Африканки» фігурує лише один справжній історичний 

герой – Васко да Гама. Всі інші, так само як і сюжетна фабула опери, 

повністю є плодом творчої фантазії Е. Скріба і Дж. Меєрбера. Цікаво 

зазначити, що композитор тривалий час вагався щодо назви опери – «Васко 

да Гама» або «Африканка», зупинившись все ж на останній. Тим самим 

підкреслена значуща за своєю суттю роль не тільки головного героя, навколо 
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імені якого «киплять» великі пристрасті, але й його найближчого 

оточення, зокрема Селіки. 

Своєрідно представлено і місце дії четвертого і п’ятого актів, позначене 

Дж. Меєрбером як «один з островів східного берега Африки». В процесі 

розвитку сюжету Селіка фігурує як африканська цариця. Водночас її 

батьківщина – Індія, а учасниками масових сцен четвертого і п’ятого актів 

виступають «індійці» та «браміни». Таким чином, потенційно історичний 

сюжет трактовано композитором і лібретистом швидше як «казка про далеку 

екзотичну країну – чи то Африку, чи Індію». Аналізуючи характер розвитку 

фабули опери та специфіку її персонажів, Є. Новосьолова вказує на той факт, 

що в «Африканці» автори дали свій варіант «відплиття на острів Цитери» 

[166, с. 119], що був популярним сюжетом у французькому малярстві і 

культурі, починаючи з XVIII ст. 

На відміну від попередніх опер Дж. Меєрбера, в цьому творі, на 

перший погляд, немає військових битв та яскраво вираженого релігійного 

протистояння. Проте умовно конфлікт все ж позначений: агресивному світові 

європейської та східної цивілізацій (Великий інквізитор, члени Ради, Дон 

Педро, Верховний брамін, браміни) протистоїть світ любові і мрій головних 

героїв опери (Васко, Інес, Селіка), кожен з яких по-своєму вирішує свою 

долю. Загальний підсумок їхнього життя, повороти їх долі частіше зумовлені 

аж ніяк не зазначеною вище антитезою, а скоріше вольовими духовно-

етичними рішеннями самих персонажів. Так саме жертва Інес (її заміжжя з 

доном Педро) фактично рятує Васко від ув’язнення. Завдяки заступництву 

Селіки Васко двічі врятований від смерті. Саме її самопожертва у фіналі 

опери дає можливість Васко та Інес знову бути разом і повернутися на 

батьківщину. 

Історичний пласт опери, як зазначалося вище, також зведений до 

мінімуму. Як підкреслює А. Хохловкіна, «засіданням державної ради в 

першому акті опери і особистістю героя, пойменованого у “списку дійових 

осіб”  як “Васко да Гама”, власне й обмежується спеціальний історичний 
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зміст опери. Надалі він обертається навколо любовної колізії – кохання 

темношкірої полонянки Селіки до Васко, дикуна Нелюско до Селіки, Васко 

до іспанської дівчини Інес» [256, с. 365]. 

Закономірним у подібному образно-драматургічному «розкладі» стає 

камерно-просвітлений фінал опери, що не є характерним для попередніх 

«великих» опер Дж. Меєрбера. «Замість звичайної фінальної тріскотні, що 

досягла свого апогею в “Пророці”, тут, – за словами В. Фермана, – тиха 

смерть героїв, сп’янілих отруйними випарами тропічної рослини, ліричний 

примирливий “бемольний дует”» [246, с. 233]. 

Таким чином, при збереженні деяких зовнішніх атрибутів «великої» 

опери, «Африканка» Дж. Меєрбера демонструє акцент не стільки на 

історико-соціальній її лінії, скільки на особистій. Свідченням останнього 

можна вважати значну роль сольних ліричних та дуетних сцен, які в 

сукупності орієнтовані саме на романтичне подання-трактування теми 

кохання як однієї з визначальних у тематиці даного напрямку. Узагальнюючи 

сутність жанрової та образної еволюції оперного творчості Дж. Меєрбера, 

відтвореної в «Африканці», Ю. Кремльов відзначав: «Історичні панорами 

змінилися [тут] географічними, любовна інтрига безроздільно посіла перший 

план. Щодо розв’язки опери, то її ідейний зміст <...> не піднімається вище 

перефразованої карамзінської “тези”: слухач повинен засвоїти, що “й 

африканки відчувати вміють”» [114, с. 38]. 

Додамо також, що подібне романтичне трактування потенційного 

романтичного сюжету, акцентування теми любові як самопожертви, 

узагальненої в фінальному дуеті-«вмиранні», авторська своєрідність їх 

подання та інтерпретації, споріднює «Африканку» Дж. Меєрбера з деякими 

оперними драмами XIX ст., зокрема, Дж. Верді (передбачення «Аїди»). 

Однак якщо у Верді особиста драма героїв завжди зберігає також соціальну 

загостреність, визначаючи трагічний наслідок їхніх доль, то для 

Дж. Меєрбера соціально-історичний шар, навіть за наявності певних 

контрастів в даній опері, фігурує частіше у вигляді тла, взаємопов’язаного з 
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життям її героїв, але не має в результаті принципового впливу на їхню 

долю. Фінал опери виявляється сконцентрованим на відкритті «вічності» та 

духовного преображення її головних героїв. 

Це підтверджується також спостереженнями вже цитованої роботи 

Є. Новосьолової, яка виділяє ідилічний (містеріальний) чиннник як один з 

домінуючих у «великих» операх Дж. Меєрбера, в тому числі і в «Африканці». 

З  погляду дослідниці, ідея даної опери, що визначає не тільки його сутнісний 

зміст, поведінкову мотивацію героїв, а й назву, укладена в наступному: 

Селіка (вона ж Африканка), а також і Нелюско, закоханий в неї, – «втілення 

“образу природної людини” Руссо. Земля, де вони живуть, – блаженний 

острів, не заторкнутий цивілізацією. Кожен, хто непрохано вторгнеться туди, 

– є ворогом, який несе руйнування. Селіка пристрасно покохала Васко, він 

став для неї центром всесвіту. До його ніг вона поклала свій світ, вказавши 

через любов до чужоземця шлях до Індії, але серце європейця завоювати так і 

не змогла. Віддавши усе, вона все втратила <...> Африканська королева тим 

самим зруйнувала свій світ: Васко повертається на батьківщину разом з Інес, 

а Селіці залишається одне – померти під отруйним деревом манценіллом» 

[166, с. 120]. 

Показовою є й еволюція ідеї «двоєсвіту» у «великих» операх Е. Скріба і 

Дж. Меєрбера, в ході якої похмура фантастика («Роберт-Диявол») з часом 

змінюється історичною тематикою («Гугеноти», «Пророк»), все більше 

поступаючись місцем пасторалі, в той час як композиція сюжету 

«Африканки» «вибудовується інакше, ніж попередні опери (action publique 

змінюється action priveé), опера завершується не всесвітніми катаклізмами, а 

тихою піснею самотньої душі» [169, с. 27], що пізнала любов, а значить 

відкрила для себе красу духовного світу. Оперу фактично увінчує містичний 

фінал, у якому Селіці являється в небесній славі Брама та її коханий – Васко. 

Фінальний хор духів сповіщає, що душа Селіки тепер у вічності, де панує 

чиста любов, якої вона прагнула все своє життя. 
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Отже, незважаючи  на ліричний «нахил» останньої опери 

Дж. Меєрбера, автору все ж вдається зберегти показове для поетики 

«великої» французької опери духовно-містеріальне «наповнення». Воно 

реалізується в даному випадку не так в монументально поданих історико-

релігійних конфліктах, як у долях головних героїв «Африканки». Сенс буття 

Васко зосереджений передусім на ідеї «служіння». Його мрія відкрити нові 

землі корельована із служінням своїй батьківщині, королю, благу вітчизни, 

тобто високому розумінню свого призначення-обов’язку і повним 

нехтуванням щодо перспектив особистої матеріальної вигоди. Для Інес і 

Селіки духовне сходження здійснюється саме через любов та самопожертву, 

що відкривають для них світ Вічності. Показово, що головною перепоною до 

реалізації їх прагнень стає саме офіційна церква (католицький світ) або 

язичницькі принципи буття східного світу, до якого належить Селіка та її 

найближче оточення. Любов, що долає національні, географічні, релігійні 

кордони, стає запорукою духовного єднання людей.     

В результаті фабула «Африканки», її сюжетно-смислові «лінії» 

фактично поглиблюють духовно-містеріальні аспекти, закладені в поетиці 

«великої» французької опери, позаяк об’єктом релігійного протистояння 

виступають вже не конфесійно роз’єднані християни, а представники 

язичницького і християнського світів, у широкому сенсі Сходу (Африка, 

Індія) і європейського Заходу (Португалія), що істотно розширює 

«географію» цього оповідання і підкреслює його «вселенський» характер. 

Здатність любити і, одночасно, великодушно відпустити свого коханого 

(всупереч традиційному протистоянню героїв «любовного трикутника»), 

готовність до самопожертви, милосердя, співчуття виявляє глибинний 

духовний підтекст вчинків і мотивацій головних персонажів, життя, мрії, 

пошуки і духовне перетворення яких здійснюються в містеріальних 

координатах земного часу й вічності. 

Жанрова подвійність-еклектичність «Африканки», яка поєднала 

умовно історичне оповідання з ліричною драмою, багато в чому визначає 
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драматургічні та інтонаційно-стилістичні особливості розглянутого твору. 

Традиції «великої» опери тут відчутні насамперед у використанні 

п’ятиактної композиції. 

Так перша дія «Африканки», так само як й інших паризьких опер 

Дж. Меєрбера, починається великою музично-жанровою картиною, на тлі 

якої або в передбачення якої подано певне пояснення драматичної ситуації, 

що готує майбутню зав’язку. В опері цю роль виконує романс Інес. Подальше 

конфліктне протистояння між несподіваною появою Васко і членами Ради, 

котрі не приймають його план дій у справі пошуків морських шляхів до 

нових земель, утворює зав’язку і кульмінаційне нагнітання в фіналі першої 

дії, що завершується арештом головного героя та його ув’язненням. 

У другий дії, згідно з драматургічною схемою п’ятиактної моделі 

меєрберівської «великої» опери, «драматичний конфлікт тимчасово 

відсувається в сторону, напружений розвиток його гальмується», на перший 

план «виступає любовно-ліричний елемент» [245, с. 225]. З точки зору 

Є. Новосьолової, саме тут зосереджується в найбільшою мірою «ідилічна» 

якість, притаманна вищеозначеному жанру французького музичного театру 

[166, с. 120]. У «Африканці» в цей момент дію сконцентровано на умовно 

діалогічній, а фактично сольній сцені Селіки, що знаходиться у в’язниці 

поруч з хворим Васко і піклується про нього. Фінал другого акту зазвичай 

характеризується новим етапом драматизації подій; в дію знову вступають 

основні антагоністичні сили, «герой потрапляє як би в пастку і на певний час 

відсторонюється від дії» [246, с. 225]. В аналізованій опері саме у другому 

акті Васко відсторонений від командування флотом, і над ним тяжіє загроза 

смерті від руки Нелюско. 

Початок третьої дії в композиційній схемі «великої» опери пов’язаний 

з впровадженням комічних або народно-жанрових епізодів, які повинні 

створити драматургічний контраст і посилити драматичний ефект наступних 

сцен зіткнення героїв. У «Африканці» роль подібного жанрового епізоду 
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виконує балада Нелюско. Кульмінаційна точка фіналу третього акту – 

буря, корабельна аварія і взяття в полон Васко та Інес. 

Смислове значення четвертої дії в «великій» опері В. Ферман пов’язує 

з «внутрішньо-психологічною кульмінацією», на противагу третьому акту, 

зосередженому на сценічній «дієвій» точці розвитку подій. Ця дія акцентує 

увагу на душевній трагедії головного героя, сфокусованій не тільки в його 

сольних висловлюваннях, але й у великих дуетних сценах. У «Африканці» 

подібна «схема» дещо підкоригована сюжетною і жанровою специфікою 

твору. Поряд з внутрішнім перетворенням Васко, який нарешті відкриває для 

себе заповітний світ-мрію, що співвідноситься з «раєм», і красу Селіки, тут 

багато й жанрово-балетних сцен (індійський марш, танці), а також 

драматичних епізодів (полон і нова перспектива страти Васко), що 

завершуються чудесним порятунком героя завдяки його союзу з Селікою – 

«африканською царицею». 

Нарешті, п’ята дія знаменує собою розв’язку, основні етапи якої 

складають остання боротьба за оволодіння героєм (в даному випадку за 

Васко – Селіка і Інес), коливання героя і його кінцевий вибір. Як зазначалося 

вище, урочистим, гучним оперним фіналам попередніх паризьких опер 

Дж. Меєрбера в «Африканці» протистоїть камерно-ліричний підсумок, що 

знаменує собою смерть-примирення головної героїні та, одночасно, її 

духовне Преображення. 

Таким чином, план побудови «Африканки», з одного боку, виявляється 

реально вписаним у структурну «схему» «великої» опери, з іншого – 

накреслює певні відступи від неї, зумовлені специфікою сюжету, характером 

його розвитку і образами героїв. 

Із названою жанровою сферою «Африканку» зближує також наявність 

в її сюжеті ідеї певних протиставлень, виділених вище. До них належать 

опозиції «європейського» і «позаєвропейського», екзотичного, і сюжетне 

протистояння реальності у вигляді членів Ради, брамінів та особистих 

переживань і мрій головних героїв, і, нарешті, їх особисте суперництво 
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(Васко – Нелюско, Інес – Селіка). Проте всі зовнішні антитези в даній 

опері, як зазначалося вище, за винятком особистісних, мають більш-менш 

умовний, фоновий характер. Драматургічні закономірності «великої» опери, 

як відомо, завжди припускали своєрідну рівновагу між особистою драмою 

головних героїв і яскравим історичним тлом, що базується на якомусь 

складному соціально-релігійному конфлікті. В «Африканці» подібна 

«рівновага» соціально-масово-історичного та особистого виявляється 

скоригованою на користь пріоритетності саме особистісного духовно-

перетворюючого чинника. 

Аналізована опера мстить чималу кількість масових хорових сцен, що 

також є показовим для жанру «великої» опери. Вони представлені у першій, 

третій та четвертій діях. В останній хори доповнені також балетними 

епізодами, що наділені функцією драматургічного контрасту та відтіняють 

драму героїв. 

Музично-драматургічні показники «Африканки» передбачають також і 

жанрову специфіку «ліричної опери», що відчувається в першу чергу в 

позначеному вище сюжетному повороті від героїки до особистої драми. 

Внаслідок цього значущість відкриттів Васко да Гами, що стали головною 

метою його життя, будучи наміченими в першій дії, в процесі розвитку 

сюжету, поступово зміщуються на другий план, стаючи тлом і поступаючись 

місцем любовній драмі. 

Підтвердженням цього може служити Увертюра до опери, що 

узагальнює в рамках тричастинної репризної форми дві найважливіші теми 

твору. Перша з них, що відкриває увертюру, є єдиним лейтмотивом опери. 

Дана тема фактично об’єднує образи Васко і Інес. У першій дії опери вона 

спочатку виникає в партії Інес як спогад про Васко, що передує романсу 

героїні. Прониклива спадна тема з елементами хроматики окреслює ліричне 

прощання героя з батьківщиною і коханою. Ця сама тема звучить і в 

оркестровому антракті до третьої дії, події якої відбуваються на кораблі, що 

наближається до заповітних земель, про які мріяв Васко. Востаннє ця тема 
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виникає в фіналі четвертої дії, у розпалі весільного обряду Васко і Селіки. 

Вона звучить в партії Інес як «голос здалеку», викликаючи асоціації з піснею 

Наташі в «Русалці» О. Даргомижського. Є. Новосьолова в даній ситуації 

порівнює Інес також з образом Пенелопи «для Одіссея – Васко, що забувся в 

обіймах німфи Каліпсо – Селіки» [166, с. 120]. 

Тема середнього розділу увертюри відтворює один з кульмінаційних 

моментів другої дії – аріозо Інес, в якому вона повідомляє Васко про те, що 

його свобода куплена ціною її заміжжя з доном Педро. Даний епізод – 

підтвердження істотної ролі в опері теми самопожертви в ім’я порятунку 

коханої людини як однієї з визначальних не тільки в даній опері, а й в 

західноєвропейській оперній традиції середини XIX ст. (опери-драми 

Дж. Верді, Р. Вагнера). Водночас, акцентування позначеної смислової якості, 

що визначає мотивації дій головних героїв, виявляє суттєву роль в опері 

містеріального підтексту, що одухотворює цю ліричну драму.    

Таким чином, увертюра опери як своєрідне узагальнення-резюме її ідеї, 

зорієнтована насамперед на її особистісний аспект. При цьому перша її тема 

не виступає простою сполучною ланкою між Васко і Інес, закоханими один в 

одного. За спостереженням Є. Новосьолової, «для Васко Інес стає [також] 

символом батьківщини, що постійно нагадує про себе, закликаючи 

повернутися» [166, с. 120]. Ця обставина, безсумнівно, розширює 

семантичний зміст цієї теми в опері. Друга ж тема увертюри поглиблює 

особистісну сторону їхніх стосунків ореолом любові-самопожертви. 

Значущість особистої драми кожного з головних героїв даної опери, в 

рамках якої історико-соціальний план в результаті практично знівельовано, 

відчувається і в питомій вазі сольних та дуетних сцен, які виявлятимуть 

різноманітні ракурси-аспекти їх музичної і образно-смислової 

характеристики. При цьому за своєю суттю є важливою як її пісенно-

аріозность складова, так і речитативно-декламаційна. Незважаючи на 

формально номерну структуру в «Африканці» спостерігаємо вільне 
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чергування-«перетікання» названих способів висловлювання, що не 

виключають також впровадження в них хорових епізодів. 

Такою є початкова характеристика Васко, що з’являється в першій дії 

серед членів Ради зі сміливими планами щодо відкриття нових земель. Герой 

мріє насамперед про примноження слави і багатства Батьківщини. Для себе ж 

він бажає лише однієї нагороди – безсмертя. Вся його характеристика в 

даному розділі представлена здебільшого через емоційно-патетичний 

речитатив з постійними змінами темпу. Широкий діапазон його вокальної 

партії нагадує таку показову для класичної французької опери афектовану 

музичну мову, що характеризує високі плани Васко да Гами. Його 

героїзований музичний монолог розгортається на тлі протистояння членам 

Ради, серед яких одні виступають прихильниками його ідей, інші – вважають 

його авантюристом. 

У наступних другій та третій діях образ Васко розкривається знову-

таки в дуетних і речитативно-діалогічних сценах. Одним з кульмінаційних 

моментів четвертої дії опери можна вважати «Велику арію» Васко, яку 

скоріше можна розцінювати як сцену із множинними складовими. Її 

початковий розділ представляє собою просвітлене аріозо героя, що 

захоплюється красою відкритого ним нового світу – мрії всього його життя. 

Прозора фактура, діатонічний Ges-dur, приглушена динаміка доповнені 

дубльованим «проспівуванням» вокальної партії оркестром – прийомом, який 

згодом стане таким показовим для веристської опери. 

Подальший хід розвитку даної арії будується на контрастному 

протиставленні похмурого хору індійців, які вимагають принесення чужинця 

в жертву богам, і серії схвильованих ламентозних аріозо Васко, що марно 

волає до їх милосердя. Сцена частково нагадує діалог Орфея і фурій з 

однойменної опери К. В. Глюка, проте вона позбавлена тієї динаміки 

трансформації образів, що притаманна останній. Перелом намічається лише 

після появи Селіки, яка вже вкотре рятує свого коханого, що в результаті 

призводить розвиток дії до ліричного «дуету згоди» героїв. 
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Настільки ж різноманітна й музична характеристика Селіки. Її поява 

в першій дії супроводжується тендітною інструментальною темою в h-moll з 

високим IV щаблем. Аріозно-декламаційний стиль її вокальної партії 

інтонаційно близький тут вокальній партії Васко (люблячи, вона 

підпорядковується йому). Уособлюючи покірність, вона сприймається як 

антипод похмуро-демонічній партії Нелюско (див. нижче), що живе ідеєю 

помсти чужинцям. 

Один з найпоказовіших епізодів характеристики Селіки – її «Арія сну» 

(фактично колискова) з II д. Композиція цього номера близька до рондальної. 

Рефреном слугує тема, що нагадує колискову (Селіка наспівує її Васко, що 

засинає), узагальнено фольклорного, проте аж ніяк не східно-екзотичного 

характеру, хоча її текст орієнтований на образи природи батьківщини Селіки 

– Бенгалії. Квінтовий «бурдон» колискової до того ж позначений 

характерною ремаркою Дж. Меєрбера – «loure», що позначає нормандський 

різновид дуди (кози, волинки), а також французький народний танець. 

Подібна назва, за спостереженням Є. Новосьолової, зустрічається і в інших 

операх цього автора («Пророк» – тріо Берти, Фідес і Жана) та асоціюється з 

«усталеним за часів створення композитором своїх опер ідилічно-

пасторальним топосом» [166, с. 118], у даному випадку пов’язаним з образом 

далекої Батьківщини Селіки, за якою вона тужить. Разом з тим, необхідно 

відзначити, що зазначені типологічні характеристики «пасторального 

топосу», крім власне фольклорного, мають також культову ґенезу. Квінтові 

бурдони, які знаходимо у багатьох «ідилічних епізодах» опер Дж. Меєрбера, 

генетично також пов’язані з візантійською та ранньосередньовічною 

європейською богослужбово-співочою практикою. 

Перший епізод арії Селіки, що яскраво описує природу її Батьківщини, 

доповнює цю образно-музичну картину «земного раю» не тільки химерно-

візерунчастою вокальною партією і перекличками з соло дерев’яних духових, 

але й «ідеальною» для романтиків тональністю – E-dur. 
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Два наступних епізоди мають принципово інший характер: 

свідомість героїні перемикається з ідилічних спогадів про рідний край на 

душевні хвилювання, страждання, пов’язані з її нерозділеним коханням до 

Васко. Дані розділи вирізняються вкрай динамічним і збудженим характером. 

Швидкий темп, велика кількість оркестрових тремоло, контрасти динаміки, 

зазначене вище дублювання вокальної партії оркестром, хроматика, стрибки- 

«вигуки» в вокальній партії – все це сукупно створює яскраву, вражаючу 

картину занурення героїні в «безодню» пристрастей і «страждань любові», 

що руйнують її ідеальний світ. Дана арія найповніше втілює трагедію Селіки. 

Усвідомлення ж неможливості примирення особистого почуття і 

генетичної любові-прихильності до рідного краю з усією очевидністю 

проявляється у фіналі опери, що знаменує не тільки самопожертву героїні, 

але й типово романтичне неприйняття подальшого життєвого шляху, в якому 

немає любові. Смерть у цій ситуації виступає своєрідним аналогом 

ідеального стану для Селіки. Невипадково її останні репліки висвітлені 

тризвуком E-dur. 

Музична характеристика героїні істотно відтінена образом її 

співвітчизника Нелюско. Почуттям власної гідності й, одночасно, покірності, 

душевних страждань, які не виставляються напоказ, що характеризують 

Селіку, протистоїть герой, в якому борються любов і ревнощі до Селіки. 

Вони поєднані з неприхованою ненавистю до чужинців і жагою помсти. Ці 

якості вже очевидні при першій появі Нелюско в першій дії в його 

афектовано-патетичній декламаційній партії, що буяє пунктованою ритмікою 

(«бичування словом»), колючим стаккато, стрибками, частими трелями у 

вокальній партії. 

Названі прийоми знаходять подальший розвиток в сольних епізодах, 

пов’язаних з характеристикою героя. У їх числі арія з другої дії, написана в 

тричастинній  формі. Перший її розділ – данина поваги, звернена до цариці 

Селіки – вирізняється урочисто-стриманим характером і апелює до жанрових 

ознак маршу (D-dur) з карбованим пунктиром. Середній розділ – спогад про 
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Батьківщину – вирішений як контрастний епізод (3/4, g-moll). 

Кульмінацією арії стає наступна після репризи вкрай емоційна кода (Allegro 

vivace), що характеризує не тільки муки ревнощів Нелюско, а й готовність 

безжально мстити кривдникам. Виділяється також епізод молитви героя, 

звернений до Брами. Характерно, що він витриманий в трьохдольному 

розмірі подібно музичному матеріалу середнього розділу в аналізованій вище 

арії, оскільки також пов’язаний зі священним для нього образом Батьківщини 

тільки в його сакрально-релігійній іпостасі. Показово, що інтонаційний бік 

подібних молитовних епізодів (їх в опері доволі багато) вирішений через 

апелювання композитора до загальноєвропейських уявлень щодо сфери 

духовної («релігійної») музики, тобто до акордової (хоральної) фактури, 

відповідного типу тривалостей, динаміки, діатоніки тощо як засобів 

вираження сфери «Ідеального». 

Один з найяскравіших номерів в характеристиці Нелюско в опері – 

його балада з третьої дії. Як лоцман дона Педро, що веде його кораблі на 

рифи, він реалізує таким чином свій план помсти чужинцям. Балада звучить в 

один з найнапруженіших моментів розвитку дії, драматизуючи її і вносячи в 

неї певний ефект демонізму, що межує з містифікацією, у чому знову-таки 

виявляється містеріальний базис твору, долі головних героїв якого 

вирішуються в постійному протистоянні між пеклом і раєм. На тлі 

наближення бурі Нелюско оповідає матросам (балада супроводжується 

хором) про «владику океанів і морів» грізного бога Адамастора, що несе 

загибель морякам. Зловісний містичний образ доповнюється запально-

танцювальним ритмо-мелодійним матеріалом, що нагадує тарантелу і 

виспівуваться Нелюско, за ремаркою Дж. Меєрбера, з «дикою енергією». Так 

в межах цього номера композитору вдалося синтезувати в єдине ціле 

романтичне трактування балади, пов’язане зі світом містики і фантастики, та 

початкове старовинне тлумачення цього жанру як танцювальної пісні. 

Підсумком розвитку образу Нелюско в наступних діях стає також ідея 

самопожертви в ім’я високого почуття до Селіки. Так четвертій дії його 
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«лжеклятва» фактично рятує Васко життя. У п’ятій дії герой, подібно до 

своєї коханої, приймає добровільну смерть під деревом манценілла. 

 

2.3. «Дочка кардинала» Ж. Ф. Галеві в річищі відтворення 

жанрового канону «великої» французької опери.  

На думку авторів «Словника парадоксальних визначень», геніальність 

можна розглядати як «резонанс долі з покликанням» [117, с. 70]. Для 

дослідників мистецтва феномен творчої особистості художника, його 

неординарна й багатогранна індивідуальність завжди є предметом 

особливого інтересу. Історія музики неодноразово демонструвала ряд імен 

авторів, масштаб діяльності яких дивує своєю широтою, а нерідко і 

грандіозністю, і дозволяє говорити про універсалізм їх творчих натур. В 

цьому відношенні XIX століття було особливо багатим. Досить згадати про 

К. М. Вебера, Р. Шумана, Ф. Ліста, Р. Вагнера, Г. Берліоза, Ф. Мендельсона, 

Ш. Гуно та ін. Цю шеренгу доповнює також ім’я Жака Фроманталя Галеві 

(1799–1862). 

Як вважає О. Енська, «на сьогодні актуальність творчості французького 

композитора зростає, про що свідчать і прояви наукового інтересу з боку 

музикознавців, і нові сценічні версії його опер. До останніх відносяться не 

тільки найпопулярнішаа «Жидівка» [одне з найменувань опери «Дочка 

кардинала»], але й менш відомі твори. Так, у Комп’єні (Франція) в 2004 році 

був поставлений «Ной», а в 2005 році – «Карл VI», у 2008 році в Цюріху 

відбулася прем’єра однієї з ранніх опер Ж. Ф. Галеві «Кларі». У 2012 році у 

Франції здійснено студійний запис опери «Чарівниця» [278, с. 20–21]. 

Знаменною подією в сценічній долі оперної спадщини композитора стало 

відродження «Дочки кардинала» на російській сцені: прем’єра спектаклю 

відбулася в Михайлівському театрі Санкт-Петербургу (лютий 2010 року), 

згодом опера була представлена у Москві (березень 2011 року). 

В українському музикознавстві творча діяльність Ж. Ф. Галеві у всьому 

різноманітті її проявів ще чекає свого дослідника. Його ім’я, так само як і 
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найбільш відомий його оперний шедевр – «Дочка кардинала» (вона ж – 

«Юдейка», «Жидівка»), згадується в музично-історичних дослідженнях 

А. Хохловкіної [256], М. Черкашиної-Губаренко [259; 260; 261], присвячених 

музичному театру першої половини XIX ст. Інтерес викликають роботи 

О. Жесткової [65–75], зорієнтовані на аналіз поетики «великої» французької 

опери, її репрезентантів (передусім Дж. Меєрбера), а також сучасних для них 

сценічних версій їх творінь. В аналогічному ракурсі можна розглядати і 

публікації Є. Новосьолової [166-170], в яких типологія «великої» опери, як 

вказувалося вище, узагальнюється головним чином на прикладі оперних 

композицій Дж. Меєрбера, багато з яких створювалися паралельно з операми 

Ж. Ф. Галеві і тому мають безліч образно-смислових і інтонаційно-

драматургічних точок дотику. 

Відсутність в українському музикознавстві узагальнюючої монографії 

про творчу діяльність Ж. Ф. Галеві на сьогодні частково компенсується лише 

окремими публікаціями О. Енської [278–282], присвяченими вивченню 

різних жанрових і національних аспектів спадщини та особистості даного 

автора. Названі джерела доповнює також стаття К. Лайх-Галана [123], що 

висвітлює ідеї різних сценічних постановок «Дочки кардинала» в XIX–XX ст. 

Детальніша інформація про творчість даного автора представлена в 

зарубіжній бібліографії, зокрема в монографії Ruth Jordan [302], що 

репрезентує життя та специфіку оперної спадщини композитора. 

Підсумовуючи відомості, представлені в наведеній бібліографії, а 

також інформацію про творчість Ж. Ф. Галеві, узагальнену в інтернет-

джерелах [39; 293], зазначимо, що він був сином паризького єврейського 

кантора і вчителя староєврейської мови, що власне і визначило базові 

смислові аспекти його найвідомішої опери «Дочка кардинала», зосереджені 

на ідеї протистояння християнства та юдаїзму. Брат Ж. Ф. Галеві, 

письменник та історик Леон Галеві, був батьком Людовика Галеві, лібретиста 

Жака Оффенбаха, автора текстів до багатьох відомих опер, включаючи 

«Кармен» Жоржа Бізе. 
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У віці дев’яти або десяти років (відомості різняться), Ж. Ф. Галеві 

вступив у Паризьку консерваторію, де став учнем і згодом протеже Луїджі 

Керубіні. У 1819 році він отримує Римську премію за кантату, а в 20 років 

вже перебуває в центрі уваги музичного світу Парижа. В історії французької 

музики він був одним з наймолодших володарів Римської премії. 

Від 1816 року Ж. Ф. Галеві викладав у Паризькій консерваторії, з 1827  

він є професором названого навчального закладу. Серед його учнів – Шарль 

Гуно, Жорж Бізе, Каміль Сен-Санс, Антуан Мармонтель. Ж. Ф. Галеві був 

художнім керівником паризького «Театру Італьєн», потім Паризької опери. 

Він був членом Інституту Франції (з 1836 року), постійним секретарем 

Академії витончених мистецтв (1854) [див. про це: 39]. Помер Галеві в Ніцці, 

залишивши незавершеною свою останню оперу «Ной». Партитуру закінчив 

його зять і учень Жорж Бізе. Прем’єра відбулася через десять років після 

смерті самого Ж. Бізе. 

Найоб’ємніша частина творчої спадщини Ж. Ф. Галеві пов’язана саме з 

музичним театром. На думку біографів композитора, він є автором сорока 

опер, серед яких, крім найвідомішої «Дочки кардинала», виділяють наступні 

твори: 1827 – «Ремісник», 1832 – «Спокуса» (опера-балет за сценарієм 

Едмона Каве), 1838 – «Гвідо і Джиневра », 1841 – «Королева Кіпру», 1843 – 

«Карл Шостий», 1846 – «Мушкетери королеви», 1850 – «Буря» (за 

італійським лібрето на основі однойменної п’єси В. Шекспіра), 1850 – 

«Пікова дама» (за повістю О. Пушкіна в перекладі П. Меріме), 1858-1862 – 

«Ной». Композитор є також автором балету «Манон Леско» (прем’єра 

відбулася 3 травня 1830 року, Паризька Опера) [293]. 

Значна частина його творів, як бачимо, була пов’язана не тільки з 

відомими літературними, але й з історичними сюжетами, що, як зазначалося 

вище, становить одну з істотних рис французького музичного театру першої 

половини XIX ст., зокрема «великої» опери. Відповідно до зазначених вище 

«канонів» жанру, в багатьох названих творах Ж. Ф. Галеві вдало 

поєднуються історична фактологія та авторська вигадка. Обговорюючи це 
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питання, відомий історик французької літератури Б. Реїзов на сторінках 

своєї книги, присвяченій дослідженню історичного роману XIX століття, 

наводить вислів Нізара: «Уява письменника могла оточити історичні факти 

суголосними з ними подіями та людьми, цілком вигаданими, але одягненими 

в костюм епохи і збудженими її пристрастями». Поділяючи позицію автора, 

Б. Реїзов підкреслює: «Таке “поєднання істини та вимислу” правдивіше, ніж 

одна тільки “істина”. Вигадка не тільки розкриває правду, а й створює її» 

[193, с. 92]. 

Перебуваючи в безпосередньому зв’язку з літературними жанрами, 

«велика» французька опера успадковує і розвиває сформовану в них 

особливість, і, будучи жанром умовним, допускає ще більшу свободу в 

інтерпретації історичних подій і її учасників, на що вказує М. Черкашина: 

«Для опери не мало настільки гострого значення питання про співвідношення 

правди й вимислу у зображенні минулого, про зіткнення художніх і науково-

аналітичних методів інтерпретації історичних фактів, про який так багато 

сперечалися при обговоренні історичних жанрів у літературі» [261, с. 8]. 

До зазначеної типології тяжіють також оперні опуси Ж. Ф.Галеві – крім 

«Дочки кардинала», «Карла VI», «Королеви Кіпру» [див. детальніше про 

співвідношення історичного і авторського начал в даних операх в статті 

О. Енської: 279]. Одночасно, будучи яскравими творами за своїм музично-

інтонаційним матеріалом, вони також являли надзвичайно ефектне сценічне 

видовище, про що свого часу писав Р. Вагнер: «Що характеризує головним 

чином натхнення Галеві, то це, передусім, патетика високої ліричної 

трагедії». Критик наголосив вміння композитора відчути зсередини свого 

героя і тільки згодом, слідуючи інтуїції, створювати музичну форму. Завдяки 

своєму таланту психолога Ж. Ф. Галеві зумів «оживити своїх героїв і надати 

дії характеру реальності» [цит. за: 279, с. 504–505]. 

Робота в цій жанровій сфері вимагала не тільки проявів таланту 

композитора і драматурга, а й великої освіченості, широкої обізнаності в 

різних сферах творчої, педагогічної та мистецтвознавчої діяльності. 
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«Протягом свого життя Ф. Галеві успішно поєднував заняття композицією 

з викладанням в консерваторії, роботою в оперному театрі в якості 

концертмейстера, а потім хормейстера, а також з літературною і громадською 

діяльністю. У кожній з перелічених сфер він був професіоналом високого 

рівня, і це дає можливість говорити про своєрідну універсальність майстра, 

що було в дусі часу» [278, с. 21].  

Педагогічна діяльність Ж. Ф. Галеві почалася ще в роки його навчання. 

З п’ятнадцяти років він займався сольфеджіо з учнями молодших курсів, 

виконуючи обов’язки асистента професора. По поверненні з Риму 

композитор-початківець був прийнятий в консерваторію вже в якості 

викладача сольфеджіо. З цього моменту доля Ж. Ф. Галеві до кінця його днів 

пов’язана з навчальним закладом, якому він віддав чимало сил. У 1827 році 

його призначили професором гармонії та акомпанементу. У цей період серед 

його учнів був майбутній професор Паризької консерваторії А. Мармонтель, 

який брав уроки композиції у Ж. Ф. Галеві та Ж. Ф. Лесюера. У 1833 році 

Ж. Ф. Галеві став професором контрапункту і фуги. 

За свідченнями сучасників, Ж. Ф. Галеві був також видатним музичним 

письменником, критиком, що видавав статті з історії мистецтва, музичної 

освіти. Він є автором одного з популярних у Франції життєписів 

В. А. Моцарта, творчість та особистість якого справили на нього великий 

вплив. «Фундаментальною музикознавчою роботою є стаття Ж. Ф. Галеві 

“Витоки французької опери”, в якій автор розглядає ранній етап розвитку 

музично-театральних жанрів у Франції (опери і балету), визначає роль 

Перрена і Камбера, акцентує творчі здобутках Ж. Б. Люллі, Ж. Ф. Рамо, 

К. В. Глюка. Не менш змістовними є статті, присвячені Г. Аллегрі, 

Ж. Онслоу, а також органісту Фробергеру. Цілий ряд літературних портретів 

композитор присвятив своїм учителям, що пішли з життя (А. Бертон, 

Ш. Катель, Ж. Ф. Лесюер, Ф. А. Буальдьє, Л. Керубіні» [278, с. 25]. Така 

широка поінформованість Ж. Ф. Галеві про історичні шляхи розвитку 

французького музичного театру та його репрезентантів поряд з талантом 
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композитора і драматурга і досвідом практика-музиканта, багато в чому 

зумовили його доволі успішну роботу в оперному жанрі, про що свідчить 

популярність його творів у XIX–XX ст. 

Отже, діяльність Ж. Ф. Галеві, як і багатьох музикантів його часу, 

розвивалася в дусі універсалізму, властивого епосі ХІХ століття, і мала 

велике значення для подальшого розвитку французької культури. 

Продовжуючи педагогічні традиції своїх наставників, композитор виховав 

плеяду своїх учнів. Величезний внесок він зробив у історію музики та 

образотворчого мистецтва, створивши яскраві, живі портрети визначних 

майстрів минулого, передавши точними штрихами атмосферу описуваного 

часу. У міркуваннях композитора про сутність мистецтва варто відзначити 

позицію справжнього Митця: «Мистецтво – не той матеріальний бог, який 

запропонований сьогодні нашому поклонінню; воно не повинно дихати 

пекучим повітрям заводу, і ринок не може служити йому храмом; йому 

потрібні спокій, мовчання, повне усамітнення; мистецтво, це – безкоштовна, 

шляхетна, зворушлива, творча поезія». Автор статті стверджує, що 

«мистецтво – це делікатна квітка, плеканняння якої можна доручити тільки 

вмілим рукам» [цит. за: 278, с. 28]. У цьому висловлюванні очевидна позиція 

Ж. Ф. Галеві, що надає перевагу саме сакрально-художнім цінностям 

людського життя, у яких високе мистецтво (в тому числі й музика) і духовні 

пошуки його сучасника нероздільні. 

Зазначений універсалізм, властивий особистості Ж. Ф. Галеві, 

зреалізувався не тільки в його літературних опусах, а й в операх, що 

узагальнили як вузлові події світової історії, так і духовні запити свого часу. 

Найяскравішим зразком цього справедливо можна вважати оперу «Дочка 

кардинала», що відобразила гостроту національного та релігійного 

конфлікту, актуалізуваного саме в епоху Ж. Ф. Галеві. 

Опера «Дочка кардинала» (1835) Ж. Ф. Галеві стала одним із 

знакових творів творчості композитора, повною мірою узагальнивши його 

стиль, якому властиві монументальність, поєднання драматизму із 
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зовнішньою декоративністю, значна кількість сценічних ефектів. Як і 

більшість опер Ж. Ф. Галеві, названий твір написано на історичний сюжет, 

пов’язаний також з темою боротьби проти національного гноблення, що 

трактувалася з позицій буржуазно-ліберального гуманізму. 

Опера отримала досить високу оцінку як з боку сучасників, так і 

наступних поколінь музикантів. Так, на думку Г. Берліоза, «музика Галеві 

належить до тієї, яку не можна по-справжньому оцінити з першої спроби. 

Вона володіє складною внутрішньою красою, хоча їй бракує досконалості 

форми, яскравості висловлення почуттів, що визначаються при першому 

прослуховуванні». Захоплювався музикою Ж. Ф. Галеві навіть Р. Вагнер, 

який стверджував таке: «Щоб написати хорошу оперу, потрібні не тільки 

хороший поет і хороший музикант, потрібно ще певне порозуміння між 

талантом одного й іншого». Відзначаючи наявність подібної згоди між 

Ж. Ф. Галеві та Е. Скрібом, німецький оперний реформатор назвав оперу 

«Юдейка» (вона ж «Дочка кардинала», «Жидівка») «пам’ятником, який буде 

виділятися в історії музики». Нарешті, Г. Малер проголосив «Жидівку» 

«однією з найбільш приголомшливих опер, коли-небудь створених на землі» 

[цит. за: 80]. 

Названий твір Ж. Ф. Галеві фактично народився в атмосфері 

постреволюційних подій у Франції початку 30-х років XIX століття. У цю 

епоху, за словами П. Юхвідіна, «парижан надихають россініївський 

“Вільгельм Телль” і “Німа з Портічі” Обера, що закликають народ до 

повстання». У цю ж епоху «Е. Делакруа пише “Свободу, що веде народ на 

барикади”. Дюма сам бере участь в штурмі королівського палацу. Гюго 

ставить “Ернані” (підчас вистави виникає бійка між класицистами і 

прихильниками романтизму). <...> Стендаль видає “Червоне і чорне”. Берліоз 

диригує своєю “Фантастичною симфонією”. З Італії приїджає Паганіні та 

гіпнотизує публіку своєю демонічною грою». Проте, характеризуючи 

мінливість поглядів сучасників цього динамічного часу, дослідник далі 

констатує, що «диявольсько-демонічне і пафосно-революційне незабаром 
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виходить з моди. Трагічні колізії історії, середньовічний фанатизм і 

нетерпимість, що жорстоко ламають долі чистих і чесних, віддано люблячих 

простих людей, – ось що стає предметом художнього осягнення в цю епоху 

<...> Головна тема мистецтва – засудження політичних, релігійних та 

національних переслідувань» [285] . 

Лібретист (Е. Скріб) і композитор орієнтують розвиток дії опери 

«Дочка кардинала» на епоху Вселенського собору в Констанці 1414–1418 рр., 

який вирішував питання про ліквідацію єресі гуситів, а також про 

відновлення єдності католицької церкви після церковної схизми 1378–1417 

рр. [див. про це детальніше: 109; 110]. В опері представлене трагічне кохання 

юдейки Рахілі та християнина Леопольда, який видає себе за юдея, щоб 

бачитися з коханою, не викликаючи підозр її батька Єлеазара, налаштованого 

проти християн. Про те, що Рахіль за народженням не є єврейкою, і Єлеазар 

для неї не рідний батько, що вона є дочкою самого кардинала де Броньї, стає 

відомо надто пізно. Єлеазар повідомляє правду кардиналу, який виніс 

смертний вирок Рахілі, лише після того, як почалася страта, здійснюючи тим 

самим свій план помсти за смерть власних синів, що були відправлені колись 

інквізицією на вогнище. Проте, згідно з однією із сценічних версій цієї 

опери, дана трагічна історія має щасливу розв’язку. 

Огляд фабули «Дочки кардинала» свідчить про те, що дана опера, 

вписана в контекст своєї епохи, ставить цілий ряд вельми істотних для неї 

духовно-релігійних і морально-етичних тем, актуальних не тільки для часу 

Ж. Ф. Галеві, але й для інших епох. Твір містить цілий ряд мотивів, які 

пізніше будуть представлені і в творах інших авторів. Так, початок першої 

дії, зосереджений на церковно-хоровій молитві, що почасти передбачає 

початкові сцени першого акту «Нюрнберзьких майстерзингерів» Р. Вагнера. 

Ідеї кровної помсти, протистояння народів, релігій, що породжують загибель 

найближчих людей, викликають очевидні аналогії із «Трубадуром» 

Дж. Верді. На думку П. Юхвідіна, «ніхто з оперних композиторів XIX 

століття не уникнув впливу Меєрбера і Галеві, включаючи тих, хто щосили 
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від них відхрещувався – ані Вагнер в “Рієнци” (пряма меєрберовщина), ані 

Верді в “Аїді” (за драматургією і музичними характеристикам опера ближче 

до “Жидівки”), ані Мусоргський в “Борисі Годунові” (хор як персонаж, а не 

тло), не кажучи вже про власних учнів Галеві» [285]. Проте зазначені 

паралелі символізують не лише «знаки» певної епохи і її соціально-духовні 

та естетичні устремління, але й їх певну історичну оцінку. Одночасно 

популярність даного мотиву в творчості названних авторів виявляє його 

містеріальну ґенезу, таку показову для культури романтизму (див. вище). 

Отже, опера «Дочка кардинала», Ж. Ф. Галеві, будучи класичним 

зразком «великої» французької опери, зачіпає цілий ряд тем, аспектів, 

актуальних не тільки для типології даного жанру, але й для наступних часів, 

про що свідчить «ренесанс» даного твору у світовій музично-театральній 

практиці останніх десятиліть. 

Згідно з «канонами» свого жанру, дія твору Ж. Ф. Галеві пов’язана з 

реальними історичними подіями XV ст., точніше, зі Вселенським собором в 

Констанці 1414 року. Його значимість в історії західної християнської церкви 

була надзвичайно великою. Даний собор проводився також під патронатом 

германо-римського імператора та угорського короля Сигізмунда, який 

прагнув ліквідувати церковний розкол, що погрожував державній цілісності 

його великих територіальних володінь. Рішення даної проблеми ставало 

запорукою подолання інших небезпек для християнського світу Центральної 

та Західної Європи – турецької (мусульманської) експансії і міцніючого 

гуситского руху. «За підтримки імператора Священної Римської імперії 

Сигізмунда собор скинув і ув’язнив “пізанського” папу Іоана XXIII, а потім 

наклав анафему на останнього значного “авіньйонського” папу, іспанця 

Бенедикта XIII. Новий папа Мартін V був обраний собором в 1417 році і 

згодом був визнаний у всій Західній Європі. Переконані, що велика схизма 

стала причиною поширення єресей, учасники собору зробили низку кроків, 

спрямованих на зміцнення духовної єдності церкви. Вчення Дж. Вікліфа було 

знову засуджено, а Я. Гус після допитів був спалений на багатті» [109].  
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Зазначені події собору в Констанці не знайшли в опері 

безпосереднього відтворення. У хорових сценах першої дії слухач-глядач 

швидше дізнається про переможні результати цього собору, які стають 

приводом для грандіозних святкувань християн. Нехтування ними з боку 

Єлеазара фактично стає каталізатором жорсткого релігійного і національного 

протистояння між юдеями та християнами. Формально рішення собору 

повинні були б не просто згуртувати християнську церкву та її парафіян, але 

й затвердити супутні їй морально-етичні та духовні ідеали (всепрощення, 

любов до ближнього та ін.). Разом з тим, сюжет «Дочки кардинала», 

особливості його розвитку свідчать, навпаки, про подальше розпалюванні 

національно-релігійного протистояння й ненависті, що відчувається 

впродовж всієї опери, в її напружено-драматичному тонусі, а також у 

фінальній страті головних героїв. 

Жорстокість і фанатизм багатьох сцен опери не «покривають» навіть 

особисті якості кардинала де Броньї, який щиро прагне подолати цей 

конфлікт. «Скріб у своїх лібрето великих опер витягував з історії саме ті 

ситуації, які стягують у міцний вузол історичну пам’ять, національні почуття 

і особисті емоції глядача <...> Сцена Вселенського собору в Констаці стала 

центром історичної драми, а сам Константський Собор трактується в опері як 

символ релігійного і цивільного гноблення. Така інтерпретація однієї з 

найважливіших подій в історії католицької церкви була співзвучною 

повсюдному осуду тиранії церкви, яка особливо голосно заявила про себе у 

Франції 1830-х років» [70, с. 65]. 

Актуальність тем і образів, представлених в опері Ж. Ф. Галеві, 

визначена також багатовіковою історією антисемітизму та «єврейського 

питання», витоки яких знаходимо вже в Давньому Єгипті. В епоху 

середньовіччя юдеїв рано чи пізно виганяли практично з усіх країн Європи 

або істотно обмежували їх соціально-політичні права. На думку П. Гришаєва, 

фундаментальна причина антисемітизму криється в юдаїзмі, який є «...не 
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просто релігією, а цілісною картиною світу, яка є часто чужою картині 

світу тих народів, серед яких існували й існують єврейські громади» [48]. 

Узагальнюючи історію даного питання, дослідник далі виділяє ряд 

чинників, що так чи інакше сприяють його постійній активізації у світовій 

історії. Перший з них пов’язаний саме зі специфікою юдаїзму як такого, що 

не зазнає (в своєму ортодоксальному варіанті) асиміляції і відкрито 

відокремлює себе від традицій оточуючих етносів. Серед інших чинників 

зазвичай виділяють властивий спочатку даній релігії монотеїзм, що 

принципово відрізняє юдеїв від шанувальників язичницьких культів 

Давнього Світу, роль даного народу в Новозавітній історії. Крім цього, «Тора 

забороняє юдеям приховувати свою віру, навпаки, за її настановами, вірний 

син Ізраїлю повинен публічно підкреслювати, що він юдей. Тому євреям 

доводилося відкрито поводити себе не так, як їх іншому етнічному 

оточенню» [48]. 

Тезово окреслені загострені моменти «єврейського питання» в 

європейській історії знаходять відображення і в опері Ж. Ф. Галеві «Дочка 

кардинала», більш конкретно – в фігурі Єлеазара, що керується в своїх 

думках, діях і вчинках протягом усієї опери виключно ідеєю старозавітної 

помсти («око за око, зуб за зуб»), породженої колись стратою його сина. 

Починаючи з першої дії, він відкрито протиставляє себе ненависному для 

нього християнському оточенню, викликаючи тим самим на себе і Рахіль 

взаємну ненависть. Він демонстративно продовжує свою роботу у 

християнське свято, в критичний момент загрози життю категорично 

відмовляється прийняти християнство, в такому ж дусі виховує свою 

(названу) дочку. 

На початку другої дії Ж. Ф. Галеві відтворює (з відповідною 

ритуалікою) частину єврейського свята Пасхи, в якому Єлеазар фактично 

виступає духовним лідером громади юдеїв. Аналогічні якості почасти 

демонструє і Рахіль, яка в критичний момент виявлення обману Леопольда 
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відкрито зізнається про свій зв’язок як юдейки з християнином, 

прирікаючи тим самим себе на смерть. 

«Дочка кардинала» Ф. Галеві цікава також в плані зіставлення двох 

духовних культур – юдаїзму і християнства. Виявляється воно не тільки у 

введенні їх «зовнішніх» ритуальних «знаків» (гімн «Te Deum» в I д., 

Єврейська пасха – на початку другої дії), але й в своєрідно представленому 

протистоянні двох батьків Рахілі, кожному з яких вона є по-своєму дорогою. 

На думку Д. Ольшанського, «два сценарії батьківства, представлені в опері, 

тісно пов’язані з релігійною концепцією батька в юдаїзмі і християнстві: 

якщо для єврея батьківство транслюється через непорушне дотримання 

закону, то християни завжди можуть домовитися зі своїм Богом, 

умилостивити його й довіритися його всепрощаючій волі: кардинал з 

легкістю пробачає Леопольда і наполегливо пропонує Єлеазару і Рахілі 

помилування в обмін на хрещення; Єлеазар наполягає на непохитності 

закону і відмовляється вступати з богом в обмінні відносини <...> Якщо для 

християн сила батька полягає в його благодаті і прощенні <...>, то сила 

єврейського батька, навпаки, полягає в непорушності його заповітів. <...> 

Єлеазар визнав Рахіль своєю дочкою, тому й поводиться з нею як із 

юдейкою: символічна ідентифікація для нього сильніша за ідентичність по 

крові. Він відправляє її на вогнище, приносить в жертву власну дочку, <…> 

його вчинок не може вписуватися у сценарій помсти кардиналові або 

сценарій “не діставайся ж ти нікому”. Він скоріше уподібнений Аврааму, 

який приносить в жертву Господові власне дитя як доказ своєї віри і своєї 

відданості букві закону <...>. Тільки в акті жертвопринесення він може 

остаточно утвердитися у своєму батьківстві, позаяк він не просто знає, хто 

батько Рахілі, його знання цілком іншого роду: він знає, що значить бути 

батьком» [172]. 

У подібному розлогому коментарі фактично позначені не тільки 

принципові відмінності християнського та юдейського духовного 

світосприйняття, сенс розуміння батьківства, одинності, але й виявлені 
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очевидні аналогії сюжету «Дочки кардинала» зі старозавітною 

містеріальною традицією, втіленою в даному випадку через умовно поданий 

історичний сюжет. 

Виділені авторами опери аспекти протистояння юдаїзму і єврейства 

іншому національно-релігійному оточенню зберігали свою актуальність і в 

30-ті роки XIX століття. Ще в епоху розпалу Великої Французької революції 

політика «виправлення євреїв», що була супутньою політиці освіченого 

абсолютизму, поступається місцем процесу «емансипації євреїв», кінцевою 

метою якого було прагнення до здійснення повного політичного рівноправ’я 

представників цієї нації з християнами. Активно розгорнутий в роки 

революції і Наполеонівської імперії процес набуття євреями громадянських  

свобод (громадянський кодекс Наполеона) був загальмований в епоху 

Реставрації [див. про це детальніше: 90]. 

Одночасно, зміцненню релігійно-монархічних позицій цієї доби 

протистояв досить потужний рух лібералізму, представники якого, 

«сповідуючи принципи віротерпимості й відокремлення церкви від держави, 

були, зазвичай, прихильниками емансипації євреїв. Однак раціоналістичний і 

неісторичний характер цієї ідеології нерідко проявлявся у вимозі 

“виправлення євреїв” або “реформи юдаїзму” як умови надання євреям 

рівноправності» [126]. 

Подібний національно-релігійний контекст багато в чому визначив і 

специфіку французького романтизму, що зароджувався в атмосфері 

революційних перетворень і виношував, як вказувалося вище, мрії про 

ідеальний суспільний устрій, політичну та релігійну рівність людей (див. 

вище). 

У річищі подібних соціально-політичних і духовно-естетичних пошуків 

перебувала і діяльність Е. Скріба та його співавторів в жанрі «великої» 

французької опери – Ж. Ф. Галеві і Дж. Меєрбера. Поставлена ними в 

«Гугенотах» і, передусім, у «Дочці кардинала» тема ворожнечі на релігійно-

національному ґрунті виявилася вельми актуальною. Розмірковуючи про 
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специфіку втілення даного конфлікту у названих авторів, О. Енська 

зазначає: «Щоб змусити суспільство подивитися на себе критично, автори 

обіграли в кінці твору безпрограшний сюжетний хід: головні персонажі, що 

викликають у публіки симпатію, в результаті ворожнечі трагічно гинуть. 

Розрахунок авторів виявився правильним <...> Особливо сильно впливала 

своїм несподіваним фіналом “Жидівка”, в результаті чого в багатьох театрах 

доводилося міняти фінал з трагічного на щасливий – християнська публіка 

ніяк не хотіла миритися зі смертю улюбленої юдейки» [282].  

Даному питанню про виконавські версії аналізованої опери 

Ж. Ф. Галеві присвячена стаття К. Лайх-Галлана, в якій вказується на той 

факт, що щаслива кінцівка була початковим варіантом завершення цього 

твору. Її заміна фактично наповнила оперу Ж. Ф. Галеві зовсім іншим 

змістом. «Спочатку своєю милістю імператор повинен був врятувати Рашель 

[Рахіль] від страти на вогнищі. Євдоксія повинна була оприлюднити це 

рішення в речитативі на початку п’ятого акту, який був вже написаний і 

репетирувався з оркестром. Це дозволяє думати про те, що дану зміну було 

здійснено задовго до закінчення твору. Через відсутність письмових свідчень 

ми можемо припустити, що щасливий фінал <...> не сподобався ані 

Фроманталю Галеві, ані його братові Леону, який нерідко брав дієву участь в 

процесі створення композитором його опер. Сумний фінал “Жидівки” 

дозволив F. Chasles стверджувати в 1845 році, що опера Ф. Галеві стане 

староєврейським символом XIX століття...» [123, с. 79]. Так критики-

сучасники фактично позначили адаптацію старозавітної ідеї в названому 

творі композитора, виявляючи тим самим її містеріальний контекст, 

реалізований в даному випадку, як і в «Гугенотах» Дж. Меєрбера, через 

історичний сюжет і його міфологізацію, а також у наданні її головним героям 

ореолу мучеництва. 

Зазначена гострота протистояння народів і вір позначилася і у 

найменуванні опери. Сам композитор наполягав на назві «Жидівка». 

Власноруч замінюючи слово «ізраїльтяни», «юдеї» на «жиди», Ж. Ф. Галеві 
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тим самим «прагнув підкреслити презирливе ставлення християнського 

суспільства до представників іншої віри, що ніяк не угоджувалося з 

моральною заповіддю “возлюби ближнього свого”» [282]. Лише при 

наступних постановках даної опери в інших країнах Європи, в тому числі й у 

Росії з міркувань цензури і політкоректності, а також залежно від гостроти 

положення «єврейського питання» в тому чи іншому регіоні Європи 

авторське визначення було замінено на «Юдейку», «Єврейку» і, врешті, на 

«Дочку кардинала». 

Одночасно, будучи породженням французького романтичного 

музичного театру, опера Ж. Ф. Галеві акцентувала увагу і на «людському 

чиннику», зводячи тим самим ґенезу будь-яких катаклізмів у суспільному 

житті до «людських вад, яким протистоять загальноприйняті духовні 

цінності» [282]. Всі головні персонажі опери аж ніяк не є плакатними, вони 

репрезентують вельми складні й неоднозначні образи, вчинки яких 

мотивовані не тільки їх приналежністю до різних національно-релігійних 

«світів», а й особистими якостями. Тому ніхто з героїв «Дочки кардинала» не 

може бути зачисленим ані до ідеальних персонажів, ані до запеклих 

негідників. 

Юдеїв в опері представляють Єлеазар і Рахіль, переслідувані 

християнами. Єлеазар – найскладніший персонаж. Його подвійність, 

показова для нього як для романтичного героя, постійно підкреслюється в 

опері. У ньому поєднується, з одного боку, безмежна любов до названої 

доньки, з іншого – ненависть до християн, з вини яких його син гине на 

багатті інквізиції. «В останньому V акті Єлеазар все ще роздумує над 

вибором, який відбувається в момент страти. Старозавітний принцип “око за 

око” взяв верх над християнським всепрощенням і любов’ю» [282]. 

Коментуючи зміст фіналу цієї опери Ж. Ф. Галеві, М. Мугінштейн 

зазначає, що «в фанатизмі Єлеазара звучить вічний голос біблійного народу 

проти жорстокості мінливого світу, що руйнує через любов Рахілі й 
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Леопольда цілісність давньої віри. Щоб зберегтися, віра рятує себе в 

ненависті, величі помсти...» [156, с. 340]. 

Досить складним є й образ Рахілі, що істотно відрізняється від 

аналогічних їй жіночих персонажів, наприклад, «романтичної драми 

бельканто», представленої у творчості В. Белліні, Г. Доніцетті, сутністю яких 

стає ангельське терпіння, всепрощення, готовність до самопожертви, тобто 

суто християнські якості. Рахіль в опері Ж. Ф. Галеві, з одного боку, 

демонструє красу душі, здатність до великого і глибокого почуття, з іншого, 

– дізнавшись про обман коханого, спочатку мстить Леопольду за його 

брехню, а пізніше фактично рятує його, заявляючи на суді про свій нібито 

наклеп на принца. У фінальній частині п’ятого акту вона надає перевагу 

смерті, ніж зраді своїй вірі. 

Табір християн в «Дочці кардинала» представляють також вельми 

неоднозначні персонажі. Серед них – кардинал Броньї, принц Леопольд, 

закоханий в дочку Єлеазара Рахіль, який видає себе спочатку за єврейського 

художника Самуїла. Виділяються також і образи принцеси Євдоксії, 

старшини міста Руджейро і, врешті, сукупний образ мешканців Констанци. 

Всі вони також досить неоднозначні й по-своєму суперечливі. Так Леопольд, 

який щиро любить Рахіль і рятує євреїв від розлюченого натовпу фанатиків-

християн, в результаті так і не зміг визначитися в своєму особистому виборі 

між коханою і вінценосною нареченою-дружиною. За словами О. Енської, 

«Леопольд метається між двома жінками, загруз у брехні, що зовсім не лічить 

християнину. Однак муки совісті змушують його зізнатися Рахілі, що 

сповідує християнство, при цьому він приховує своє походження і справжнє 

ім’я. Крім того, Леопольд, що захищає юдеїв, тільки що розгромив зі своїм 

військом останні загони гуситів. Беручи участь в релігійних баталіях, він сам 

стає жертвою подібної жорстокої боротьби» [282]. 

Євдоксія, що уособлює собою всепрощення, також є втіленням в опері 

релігійної терпимості, що особливо очевидно в її сцені з Рахіль з четвертого 

акту. За контрастом їй протистоїть Руджейро, як ініціатор розправи над 
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юдеями, готовий стратити їх вже в першій дії опери, а також народ 

Констанци, що фігурує як самостійна дійова особа, з його вигуками «На 

багаття жидів, на вогнище!». Всі вони демонструють релігійну нетерпимість і 

жорстокість по відношенню до людей іншої віри. 

Об’єднуючою ланкою позначених протилежних таборів все ж можна 

вважати любов Леопольда і Рахілі, що долає усі перешкоди, заборони і табу і, 

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

Особливе місце в позначеному протистоянні займає образ кардинала де 

Броньї. Винний колись у смерті сина Єлеазара, голова інквізиторського суду, 

він все ж виділяється з-поміж свого середовища. Його вчинки і ставлення до 

юдеїв – більшою мірою істинно християнські, ніж у інших його побратимів 

по вірі. Він рятує від розправи Єлеазара і Рахіль в першому акті, всіляко 

намагається примирити протиборчі сторони. Саме в його уста вкладено 

слова: «Всі люди – діти Бога». «Для автора опери цей акцент важливий, бо до 

“всіх людей” належать і євреї...». Дана фраза стає ключовою для цього 

персонажа. У бесіді з Рахіль (в кінці опери) Броньї, пропонуючи їй прийняти 

християнство і почувши відмову, вимовляє ключову фразу: «Але ж Бог – 

єдиний» [див. про це докладніше: 298]. 

Так Ж. Ф. Галеві, як уважає О. Енська, «виявляє і свою релігійну 

позицію: Бог – єдиний і Він – Всюдисущий, і будь-які утиски за релігійною 

ознакою є порушенням божественних законів» [282]. Кардинал в цьому плані 

стає своєрідною проміжною ланкою між ворогуючими сторонами. Він же, як 

це не парадоксально, є і жертвою цієї ворожнечі, оскільки саме на ньому 

Єлеазар зганяє всю свою ненависть до християн. 

Отже, аналіз змістовної і духовно-смислової компоненти опери 

Ж. Ф. Галеві «Дочка кардинала» дозволяє констатувати, що дана опера, 

вписана в контекст своєї епохи, ставить цілий ряд вельми істотних для неї 

духовно-релігійних і морально-етичних тем, актуальних не тільки для часу 

Ж. Ф. Галеві, але й для інших епох. Відповідно до канонів «великої» 

французької опери, в основу твору покладено національно-релігійний 
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конфлікт між юдеями і християнами, доповнений також історичним 

базисом опери, орієнтованим на події епохи Вселенського собору в 

Констанці, що вирішував питання про єдність християнської церкви і 

знищення гуситського руху. Об’єднуючою ланкою позначених протилежних 

таборів можна вважати любов Леопольда (християнина) і Рахілі (юдейки), що 

разом з тим, приречена на загибель (у вигляді мученицької страти) в світі 

релігійної ворожнечі. 

Одночасно, будучи породженням французького романтичного 

музичного театру, опера Ж. Ф. Галеві акцентувала увагу і на «людському 

чиннику», зводячи тим самим ґенезу будь-яких катаклізмів в суспільному 

житті до «людських вад, яким протистоять загальноприйняті духовні 

цінності» [282]. Всі головні персонажі опери є вельми складними і 

неоднозначними образами, вчинки яких мотивовані не тільки їх 

приналежністю до різних національно-релігійних «світів», а й особистими 

якостями. Водночас, духовно-містеріальний підтекст твору, що зумовлює 

його контактність із старозавітними першоджерелами, обумовлює також 

дидактично-моралізуючий підтекст, що мав великий вплив на сучасників.  

Опера Ж. Ф. Галеві «Дочка кардинала» є грандіозною п’ятиактною 

композицією. В ній немає лейтмотивів, але є «вузлові» теми-ремінісценції, 

що позначають найістотніші моменти драми. До таких можна віднести 

заключну арію Елеазара з п’ятого акту, що найповніше концентрує в собі 

ідею помсти, носієм якої виступає цей герой опери. В увертюрі дана тема 

представлена у вигляді побічної партії. Ще однією тематичною аркою між 

оперою та увертюрою можна вважати вступний розділ останньої, який буде 

також відтворено як оркестрову прелюдію до першого акту. 

Переважаючим є принцип наскрізного розвитку, при якому окремі 

закінчені сольні номери, як правило, чергуються з розгорнутими сценами 

діалогами, ансамблями. Надзвичайно велика в опері роль хорових масових 

сцен, вставних епізодів, маніфестацій, що забезпечувало особливу 

постановочну помпезність вистави. «Міць і велич <...> католицької церкви 
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постановники зобразили в процесії церковних і світських сановників, для 

якої потрібно було навіть залучити коней з Олімпійського цирку. Цей 

розкішний кортеж з першої дії опери описувався критиками як найвище 

досягнення в мистецтві мізансцени. Захоплювалися не просто музикою, 

голосами, декораціями і костюмами. Вразило режисерське узгодження всіх 

компонентів спектаклю» [67, с. 444–445]. Подібний підхід повною мірою 

відповідав не тільки типології «великої» французької опери (див. вище), а й 

масштабності закладеної в ній ідеї, заснованої на національно-релігійному 

протистоянні двох культур та їх «вселенській» репрезентації. 

Увертюра представляє собою розгорнуте сонатное алегро з повільним 

вступом. Матеріал останнього, як зазначалося вище, пізніше буде 

випереджати безпосередньо першу дію опери, будучи пов’язаним з її 

емоційним тонусом. Характерним в цьому плані виступає тональна 

спрямованість розвитку увертюри, яка дещо різниться від традиційних 

тональних схем класичної сонатної форми. У вступі домінує тональність E-

dur, в той час як драматичне сонатное алегро більш пов’язане з e-moll. 

Показово, що результатом-підсумком його розвитку стає все ж таки кодовий 

E-dur. 

 Отже, вступний розділ увертюри (Andantino) включає в себе кілька 

інтонаційно-тематичних комплексів. Перший з них звучить на pp і являє 

собою акордові послідовності, що розділені паузами і чергуються з 

висхідними квартовими вигуками. Даний музичний матеріал створює 

відчуття настороженості, прихованості. Його змінює інший тематичний 

комплекс, пісенно-аріозного плану, що звучить в основному на тонічному 

органному пункті та втілює ліричний початок, ймовірно, пов’язаний з 

образом Рахілі, її мріями про щастя. Однак надії героїні швидкоплинні, і 

тому ідилічна тема в E-dur змінюється напруженим тематизмом 

однойменного міноруl, що звучить на домінантовому органному пункті. 

Подібні ладово-інтонаційні контрасти будуть вельми показовими, наприклад, 

для Романсу Рахілі з другої дії опери, де героїня опиниться перед дилемою 
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вибору між любов’ю до Леопольда, очікуванням побачення з ним і, 

водночас, недовірою до нього. 

Саме сонатное алегро (Allegro agitato ed appassionato) вирізняється 

надзвичайно динамічним характером. Головна партія немов концентрує в 

собі тонус драматичного протистояння протиборчих сил опери. При цьому 

композитор використовує «арсенал» цілком традиційних для подібного типу 

образності засобів – зменшені гармонії, синкопований ритм, пасажі, виткані 

із секундових інтонацій типу ламенто (в швидкому темпі), акцентовані 

оркестрові дублі, різкі контрастні зміни динаміки, «хвилеподібні» мелодійні 

лінії тощо. Все це сукупно відтворює атмосферу тривожного світу, в якому 

живуть головні герої, що постійно зазнають небезпеки релігійно-

національних переслідувань аж до смерті. 

У якості побічної партії (G-dur) фігурує тема останнього аріозо 

Єлеазара з п’ятої дії. «Бог бажає, закликає, настає година смерті», що 

символізує готовність героя прийняти смерть, не зрікаючись від віри своїх 

предків. Характерно, що вся мелодійна лінія цієї теми пронизана інтонаціями 

музично-риторичної фігури «кола», що символізує Бога і нескінченність; це 

цілком співвідноситься з переконаннями цього персонажа, який виконує, як 

вже вказувалося, функцію одного з духовних лідерів громади юдеїв і бачить 

сенс свого життя у виконанні божественного закону. 

 Розробка як така фактично відсутня. Її певною мірою компенсує 

багатий і різноманітний в інтонаційному плані матеріал головної партії, який 

в репризному розділі увертюри представлений як в e-moll, так і в E-dur. В 

останньому випадку тема фігурує в дещо незвичному для неї ліричному 

варіанті, що звучить на р в середньому регістрі, символізуючи, ймовірно, в 

сукупності з «ідеальним» колоритом тональності E-dur, часто пов’язаної в 

музиці романтиків з жіночими персонажами, образ Рахілі, готової розділити 

долю Єлеазара. Підтвердженням цьому стає динамічне проведення теми 

побічної партії в репризному і, особливо, в кодовому розділі увертюри.  
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Таким чином, інструментальний вступ до опери «Дочка кардинала» 

Ж. Ф. Галеві є не тільки узагальненням ідеї твору, а й своєрідним її музично-

програмним коментарем, що послідовно розкриває етапи драми героїв, які 

перебувають спочатку в хиткому і ворожому по відношенню до них світі, в 

якому вони відчувають себе більш вигнанцями, пізніше потрапляють в 

епіцентр релігійних чвар між юдеями та їх оточенням, що постійно загрожує 

їм смертю, і, нарешті, роблять свій остаточний духовний вибір (мученицька 

смерть) у протистоянні між юдаїзмом і християнством. 

 Перша дія є однією з найдинамічніших в даній опері Ж. Ф. Галеві і 

містить зав’язку драматичного конфлікту. Після оркестрової Прелюдії-

Увертюри композитор вводить велику хорову інтродукцію, базовим 

тематичним матеріалом якої виступає хор на текст амвросіанського гімну «Te 

Deum». Він звучить неодноразово протягом усієї сцени і в завершенні першої 

дії, створюючи тим самим своєрідну тематичну «арку», що об’єднує в єдине 

ціле динамічну множинність подій першого акту. 

  Уведення даної християнської молитви в дію, що випереджається 

урочистим звучанням органу, є дуже символічним. Te Deum – один з 

найдавніших гімнів, що виник приблизно в IV ст. Згідно з даними досліджень 

О. Трубенок та інших музично-історичних джерел [236; 237; 238], даний спів 

виконується в римо-католицькій службі Літургії Годин, під час деяких 

урочистих мес, подячних служб і церковних свят. Від Х ст. в результаті 

перекладацької діяльності св. Кирила і Мефодія з’явилася його 

церковнослов’янська версія («Тебе, Бога, хвалимо»). Вона була включена у 

послідовність Тижня Торжества Православ’я, а також виконувалася в 

завершенні подячних молебнів. 

 Після Реформації Te Deum проник в англіканську церкву, а з 1529 року 

увійшов в церковний обиход і лютеранське богослужіння, де виконувався в 

німецькому перекладі («Herr Gott dich loben wir»), зробленому Мартіном 

Лютером [див.: 235; 234]. «З часом оформилася також додаткова функція Te 

Deum: гімн став виконуватися з нагоди важливих політичних подій, таких як 
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укладення миру, військові перемоги, коронації, зустрічі та одруження 

царствених осіб, наближаючись до святкової кантати» [238, с. 10], 

об’єднуючи тим самим земне і небесне, сакральне і профанне. 

 Зазначена функція піснеспіву, пов’язаного з іменем Амвросія 

Медіоланського, багато в чому пояснює причини його введення в оперу 

«Дочка кардинала». У сюжетному розкладі першої дії даний гімн символізує 

не тільки перемогу над гуситами, але й відновлення єдності церкви в ході 

проведення Вселенського собору в Констанці. Загальнохристиянський сенс 

даного піснеспіву, такого доречного в подібних урочистих випадках, багато в 

чому також визначено як його мелодійними, так і «текстовими архетипами». 

29 віршів гімну, на думку дослідників, фактично охоплюють найважливіші 

догмати християнства – тринітарний, христологічний. Його тексти також 

співвідносяться з багатьма образами псалмів, а також з найважливішими 

архетипами католицької меси [див.: 238, с. 10–15]. 

 Таким чином, гімн Te Deum фактично синтезує в собі духовно-

смислову сутність християнства, об’єднуючи при цьому практично всі 

конфесії. Одночасно даний піснеспів узагальнює типологічну сутність жанру 

духовного гімну, зосередженого, перередусім, на мотиві хваління-

оспівування й подяки. Однак у контексті опери Ж. Ф. Галеві даний гімн 

набуває двоїстий сенс. Композитор використовує лише частину тексту, 

«озвучуючи» його власним музичним матеріалом, стилізованим під духовний 

спів хорально-аккордового типу. 

 Коментуючи значущість хорових молитов у поетиці «великої» опери, 

О. Жесткова зазначає, що «драматургічна і колористична роль [в ній] 

релігійної хорової музики з часом помітно зростала, і в той же час 

розширювався арсенал виразних засобів. Через чотири роки після постановки 

“Роберта” в інтродукції опери “Жидівка” знову був застосований орган. З 

перших її тактів позначений релігійний конфлікт між католиками та юдеями. 

З християнського храму доносяться звуки органу, а потім – хору “Te Deum” 

на латинський канонічний текст. Галеві, мабуть, навмисно уникав будь-якої 
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музичної схожості цього хору з ранньохристиянським гімном, його 

псалмодичним характером і формульно-варіаційною розпівністю. У той же 

час він прагнув відтворити загальні ознаки церковно-хорової музики, 

звернувшись до акапельного шестиголосся змішаного хору, силабічного 

стилю, акордового складу, асиметричної (неквадратної) структури» [73, с. 

204–205]. 

 Окреслені хорові молитви, які поглинають значну частину «музичного 

часу» першої дії, виявляють її музично-структурну і змістову симетрію, що 

частково співвідноситься з функцією Прологу «ліричної трагедії» 

Ж. Б. Люллі, в рамках якого славослів’я-хвала, звернені до сакрального світу 

і монархії, були нероздільними. Водночас, не забуваємо, що апелювання до 

тембральності органу, що був завезений до Європи саме з «імперії ромеїв», 

та типологічних ознак ранньосередньовічного гімну IV ст. символізує епоху 

«давньозахідного православ’я», його візантійське «коріння» та сполучну з 

ним культуру, яка в кінцевому підсумку склала базис і для 

західноєвропейської культури.   

 Отже, з одного боку, як зазначалося вище, масштабні хорові сцени 

першої дії, в якій, за оцінками сучасників, було задіяно понад 250 учасників, 

символізують зовнішню сторону сюжету: урочисте звучання даного хору за 

участю органу становить частину святкового богослужіння з нагоди 

перемоги над єретиками і відновлення церковної єдності. З іншого боку, 

високий духовний сенс початкових строф гімну вступає в різке протиріччя зі 

сценою гоніння на юдеїв, зокрема, на Єлеазара та Рахіль, яких натовп 

войовничих християн готовий тут же стратити, забувши про «любов до 

ближнього». 

 Напружена обстановка протистояння почасти «гаситься» лише завдяки 

втручанню кардинала де Броньї (бас), музична характеристика якого 

узагальнена в каватині. Їй передує діалог Єлеазара і кардинала, в якому 

останній, дізнавшись про трагічні обставини долі юдея і про свою участь в 

них, по-християнськи просить у нього пробачення. Каватина ж за змістом 
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стає втіленням молитви де Броньї за душу Єлеазара. Як зазначалося вище, 

фігура кардинала в даній опері виступає своєрідним буфером між юдеями та 

агресивно налаштованими християнами, що багато в чому визначає 

особливості музичної мови каватини. Композитор обирає тональність F-dur, 

пов’язану в європейській (в тому числі й французькій) музично-історичній 

традиції Нового часу найчастіше з образами пасторалі як вираженням в 

даному випадку гармонії людського і Небесного.  

Каватина вирізняється стриманістю (Andantino), «зваженістю» кожного 

слова, сказаного героєм. Мотивні складові вокальної партії де Броньї 

пронизані музично-риторичними фігурами «хреста», представленого у 

вигляді висхідної кварти і низхідної секунди, що «гасить» її вольовий 

енергійний посил. Стриманість музичного висловлювання поєднується тут з 

широтою діапазону вокальної партії. Цікаво, що, починаючи з середнього 

розділу каватини, до вокальної партії персонажа приєднуються «коментуючі» 

голоси інших учасників дії і хор. Для більшості з них, в тому числі й для 

Рахілі, слова кардинала – втілення доброти, високих моральних якостей. 

Виняток становить лише партія Єлеазара, який продовжує виношувати ідею 

про помсту. 

Далі в рамках першої дії представлена також і любовна «лінія» опери, 

пов’язана з Рахіллю і Леопольдом (тенор). Останній представлений 

серенадою, що окреслює ліричний образ персонажа, який перебуває у стані 

вибору між своєю коханою і дружиною. 

За контрастом наступні сцени містять ряд хорів, а також танцювальний 

вставний номер (Вальс), спрямований на відтворення атмосфери свята з 

нагоди проголошеної перемоги над гуситами. Природним продовженням цих 

сцен стає зустріч урочистого кортежу імператора Сигізмунда, вітання його 

жителями Констанци. Однак і тут урочистість події, представленої у вигляді 

розкішної сцени ходи, доповнюється подальшим драматичним зіткненням 

християн та юдеїв, яким вже вдруге протягом даної дії загрожує смерть. На 

цей раз їх захисником стає Леопольд, що запобіг черговій кривавій розправі. 
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Особливо символічним в цьому плані стає потужне звучання хору Te 

Deum, що символізує, з одного боку, зовнішній блиск і помпезність цієї 

масової сцени, з іншого – її лицемірний підтекст. 

Друга дія опери представляє більш деталізовану характеристику світу 

Єлеазара і Рахілі, пов’язану з юдейською релігійною традицією. В даному 

випадку Єлеазар та його гості справляють свято єврейської пасхи. 

Ж. Ф. Галеві, будучи сином єврейського кантора, добре знав цю традицію і 

частково відтворив її в епізоді, іменованому як «Молитва». Текстово вона 

дійсно є молитвою подяки, що представлена у вигляді респонсорія, в рамках 

якого соло Єлеазара повністю повторюється в партії Рахілі та в хорі гостей. 

Очевидним є ритуальний характер даної сцени, в ході якої Єлеазар фактично 

на правах духовної особи пригощає всіх присутніх мацою.  

Дана сцена має також аналогії з такими складовими єврейської 

пасхальної трапези, як «каддеш» («освячення») – проголошення «кіддуша» – 

бенедикції (молитви), в якій приноситься подяка Богу за дарування Ізраїлю 

свят; «Рхац» («обмивання») – обмивання рук відповідно до давніх правил 

ритуальної чистоти; «Карпас» («зелень») – зелене листя (зазвичай салату) 

опускають в солону воду», що символізує сльози народу Ізраїлю, який 

перебував багато років в єгипетському полоні [див. про це детальніше: 180; 

253].  

Окреслені складові єврейської пасхальної трапези особливо добре 

відчутні в сценічній версії опери Ж. Ф. Галеві, здійсненій у 2003 році 

Віденським театром. Цікавою є ладова сторона «Молитви», в якій незмінно 

присутній IV високий щабель мінорного ладу, що часто зустрічається в 

єврейській музиці [див.: 81; 251 та ін.]. 

Друга дія опери також демонструє більш розгорнуті музичні 

характеристики жіночих персонажів. Образ Євдоксії представлений у великій 

діалогічній сцені з Єлеазаром, до якого вона приходить, щоб купити дороге 

намисто для свого чоловіка (Леопольда) – переможця гуситів. В її вокальній 
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партії, орієнтованій на E-dur, домінує віртуозно-колоратурне начало, що 

генетично походить від традиції bel canto. 

Безсумнівно, ліричним центром акту стає романс Рахілі (Es-dur), що 

передає подвійність її емоційного стану: з одного боку, лірико-романсова 

стихія даного номера фокусує увагу на передчутті радості побачення, 

закоханості, з іншого – незвичайна поведінка Леопольда на святкуванні 

єврейського пасхи (він потайки кидає шматок маци на підлогу, свідком чого 

стає Рахіль) породжує її недовіру і страх у ставленні до цієї людини, що так і 

залишається для неї загадкою. Суперечливість почуттів героїні знаходить 

відображення і в двоїстій ладовій природі її романсу, в якому діатонічний 

тематизм в Es-dur чергується з речитативно-декламаційним в es-moll, 

напруженість якого підсилена домінантовим органним пунктом. 

Лірико-драматична сторона музичної характеристики Рахілі отримує 

свій подальший розвиток в наступних ансамблевих сценах цієї дії – спершу, в 

дуетній сцені з Леопольдом, під час якої герой змушений зізнатися своїй 

коханій, що він християнин, а згодом у терцеті (Рахіль, Леопольд, Єлеазар). 

У названих епізодах фактично розкривається духовна сутність кожного з 

його учасників: краса душі Рахілі, яка здатна на глибоке почуття і просить 

батька про допомогу і духовну підтримку, що проявляється в аріозо «Дай 

нам, мій батько, заставу любові святої...» (Des-dur Andante espressivo); 

великодушність Єлеазара, готового заради дочки змінити гнів на милість і 

врешті змиритися з її любов’ю до християнина Леопольда, що особливо 

очевидно в незвичній для цього персонажу ліризації його вокальної партії. 

Злам ситуації в терцеті виникає після фактичної відмови Леопольда як 

натури в даній ситуації слабкої і безвольної, стати чоловіком Рахілі, оскільки 

йому бракує сили волі відкрити всю правду про своє становище, наявність 

дружини і т. д. Це зумовлює різку драматизацию вокальної партії Єлеазара, 

що «повертається» до такого показового для неї «стилю помсти», очевидного 

в попередній дії (швидкий темп, стрибки, яскрава динаміка, широкий 

діапазон вокальної партії тощо). Характерним є і домінування в даному 
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заключному розділі другого акту тональності e-moll, яка, починаючи ще з 

увертюри, виявляється знаково сполученою саме зі сферою драматичного 

початку. 

Третя дія опери виявляє подальше загострення позначеного 

драматичного конфлікту. Якщо в попередній дії панували сольні й 

ансамблеві сцени і домінуючою якістю виступала камерність, 

сконцентрована на виявленні внутрішнього світу героїв, то у третій дії 

трагізм особистої драми загострюється тим фактом, що вона представлена 

вже на тлі грандіозних масових сцен: особисті таємниці героїв стають 

надбанням маси, що докорінно змінює їх долі. 

Умовно всю третю дію можна розділити на дві частини. У першій з них 

Ж. Ф. Галеві, відтворюючи атмосферу пишного придворного свята, апелює 

до яскравих театральних атрибутів «великої» французької опери – урочистих 

хорів, пантоміми та балету. В останньому випадку засобами 

інструментальної музики та хореографії відтворено напівказковий, 

напівісторичний бій між лицарями і сарацинами за звільнення прекрасних 

полонянок. У вступі до цієї сцени вгадується не тільки типологічний «знак» 

«великої» опери, але й узагальнено-символічний натяк на означений вище 

історичний базис опери «Дочка кардинала», відповідно до якого зміцнення 

позицій церкви, її єдності після Константського собору ставало також 

запорукою в боротьбі проти турецької експансії в Європі. Одночасно, 

апелювання до теми військових битв і лицарських подвигів створювало і 

алюзії до військових перемог Леопольда та його армії над гуситами, оскільки 

саме в третій дії представлена сцена його вшанування. 

Трагічним зламом у розвитку дії стає остаточне викриття Леопольда, 

здійснене Рахіллю (дізнавшись, що Євдоксія – дружина Леопольда, Рахіль 

публічно озвучує свій зв’язок як юдейки з християнином Леопольдом, що 

каралося стратою або відлученням від церкви). Кульмінацією дії стає сцена 

прокляття, проголошеного кардиналом де Броньї. Її театрально-патетичний 

характер багато в чому визначено домінуванням у його вокальній партії 
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акцентованих мелодійних ліній типу catabasis, підсилених наступним 

ансамблем і хором. 

За контрастом з попередньою четверта дія знову-таки більшою мірою 

сконцентрований на виявленні емоційно-психологічного стану героїв і, 

передусім, Рахілі. У цьому сенсі четверта дія стає своєрідним «знаком» її 

духовного вибору. З одного боку, вона, подібно до Єлеазара, шанує духовний 

закон, в якому її виховали і який зобов’язує її до здійснення священної 

помсти і збереження вірності своїй вірі. З іншого боку, духовна складова її 

натури вступає в конфлікт з її коханням до Леопольда, змушуючи героїню в 

кінцевому підсумку зробити свій непростий вибір – виправдати коханого, а 

самій прийняти смерть. 

Таким чином, вся четверта дія виявляється більшою мірою 

сконцентрованою на великих діалогічних сценах за участі головних героїнь-

жінок. Перша з них є діалогом Євдоксії і Рахілі. Разом з тим, кожна з них 

мимоволі стає уособленням духовних цінностей і пріоритетів свого народу. 

Позиція Рахілі, позначена вище, вступає у взаємодію з переконаннями 

Євдоксії, яка, як справжня християнка, переступивши через власну гордість, 

молить про порятунок свого чоловіка. Незважаючи на різницю в положенні, 

в якому знаходяться героїні, їх об’єднує любов до однієї людини. Дана якість 

виявляється домінуючою в зазначеному дуеті, тому партії героїнь фактично 

засновані на загальному музичному матеріалі з явно вираженою 

белькантовою основою у вигляді висхідної сексти з подальшим її 

«заповненням». Він доповнюється також частим уведенням в кульмінаційні 

моменти музично-риторичних фігур «хреста», секундових інтонацій (типу 

ламенто), що значно підсилюють духовно-смисловий підтекст їх музичного 

висловлювання. 

Інтерес викликає й невелике дуеттіно кардинала де Броньї і Рахілі, в 

якому героїня утверджується в своєму духовному виборі, рятуючи одночасно 

Леопольда. Цікавим видається невеликий оркестровий епізод, що випереджає 

появу де Броньї. Інтонаційно і ритмічно він частково перегукується з 
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тематизмом каватини кардинала з першої дії. Однак, якщо раніше в партії 

кардинала панувало стримано-стверджувальне начало (висхідні кварти з 

секундового інтонацією в умовах діатоніки F-dur), то тут ці інтонації різко 

спотворені в умовах альтерованого g-moll, акцентування тритонів і метричної 

нестійкості, що в сукупності відтворює образ людини, в буквальному сенсі 

слова пригніченої внутрішнім відчуттям тягаря провини перед Єлеазаром, 

потрясінням від подій, що відбуваються. 

Четверта дія займає значне місце і в характеристиці Єлеазара. У 

великій дуетній сцені з кардиналом де Броньї він відкриває йому таємницю 

про те, що його дочка жива, але не вказує місце, де вона ховається (у чому, 

власне  полягає ідея помсти). Зазначений вище Д. Ольшанським діалог-

протистояння двох батьків сконцентрований саме в цій сцені, в якій кожен з 

героїв відстоює свої духовні позиції [172]. Парадоксально, але Ж. Ф. Галеві 

використовує в партіях обох героїв-антиподів схожий мелодійний матеріал 

аж до спільного тексту. 

Однак ключовими в музичній характеристиці Єлеазара в четвертій дії 

справедливо можна вважати дві його арії. Перша з них («Рахіль, ти мені дана 

небесним провидінням») – один з найпопулярніших сольних номерів опери. 

Єлеазар як ревний служитель духовного закону свого народу поступається 

тут місцем Єлеазару-батькові, який щиро любить Рахіль. Гірко-емоційний 

характер даної арії багато в чому визначено тональносьтю f-moll, темпом 

Andantino, виразними терцієвими та секстовими дублями в оркестрових 

епізодах арії. Виділяється також часте акцентування інтонації збільшеної 

секунди і підвищеного IV щабля мінору, що, як зазначалося вище, становить 

один з ладових аспектів єврейської музики. Підсумковою в характеристиці 

Єлеазара стає згадувана раніше арія «Бог бажає, закликає...», що символізує 

рішучість і переконаність героя в правильності свого духовного вибору. Саме 

тому ця тема, як вже зазначалося, виведена в якості побічної партії в 

увертюрі. 
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П’ята дія, що символізує трагічну розв’язку доль головних героїв, 

зосереджена на зовнішній стороні її подання. Пануючими тут стають великі 

хорові сцени, що передують «страті лиходіїв», точніше Рахілі та Єлеазара. 

Леопольд, завдяки свідченням своєї коханої перед судом, помилуваний 

імператором і вигнаний з Констанци. Гнітючу атмосферу наближення кари 

посилює похоронний марш, а також трагічна розв’язка всієї опери, 

центрована на тональності h-moll. Показово, що кульмінаційна фінальна 

сцена репрезентує образи головних героїв винятково через виразні 

речитативи-монологи в дусі традицій французького музичного театру, що 

формувалися ще у XVII столітті («лірична трагедія»). Піднесений тонус їх 

«подання» в партіях Єлеазара та Рахілі підкреслений не тільки їх готовністю 

прийняти смерть за свою віру, але й значною роллю хорових епізодів, що 

поєднують у собі функції як коментаря, так і молитви, викликаючи тим 

самим певні аналогії з давньогрецькою трагедією та містеріальними 

виставами середньовіччя.   

 

Висновки до Розділу 2 

Отже, поетика «великої» французької опери, «класика» якої 

представлена в оперних опусах Дж. Меєрбера та Ж. Ф. Галеві, орієнтована на 

видовищний п’ятиактний спектакль, фабула якого пов’язана з драматичними 

соціально-політичними катаклізмами європейської історії, інтерпретованими 

в дусі концепції французького історизму та властивого йому методу алюзій. 

Одночасно жанровий канон «великої» опери генетично пов’язаний з 

французькою містеріальною традицією. Вона проявляється в домінуючій 

ролі релігійного конфлікту, що визначає фабулу твору, характери, вчинки і 

поведінкові мотивації його героїв, апелювання до «інтонаційного словника» 

церковно-співочої традиції, і зумовлює спрямованість вистави на ідею 

соборного єднання-перетворення людського соціуму. 

Узагальнюючи містеріальні аспекти поетики «Гугенотів» 

Дж. Меєрбера, зазначимо, що жанрова специфіка даної опери 
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характеризується очевидним тяжінням до симбіозу-синтезу епосу 

(історичного переказу), лірики і драми-трагедії, що виникає в тому числі в 

очевидних антитезах земного і Небесного (фінал опери) початків, коли час 

драми  «змінюється вічністю». 

Домінуюча роль релігійного конфлікту «Гугенотів», смисловий 

діапазон якого охоплює найширший спектр релігійної свідомості – від 

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

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

одухотворення любові, що з’єднує представників різних християнських 

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

якої орієнтована в кінцевому підсумку не тільки на подолання релігійних 

чвар, а й на духовне Преображення соціуму. Масштабність п’ятиактної 

композиції «великої» французької опери, що розвивається за принципом 

«сюжету уповільненої дії», зумовлює показову для неї видовищність, що 

співвідноситься в багатьох показниках з містеріальною виставою 

середньовіччя і всеосяжністю її духовної ідеї. 

Жанрово-стильова та інтонаційна специфіка «Гугенотів» 

Дж. Меєрбера, що формувалася на перетині традицій романтизму і 

бідермаєра, орієнтована на оригінальний синтез німецької, італійської 

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

домінуючою роллю церковно-співочої практики і причетних до неї. 

«Знаками» культово-ритуальної традиції стають як цитата протестантського 

хоралу «Ein feste Burg», що фігурує в якості провідного лейтмотиву опери, 

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

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

виявляють у сукупності містеріальний підтекст твору. 

Жанрова специфіка «Африканки» Дж. Меєрбера виявляє синтез 

історичної опери та ліричної драми, ширше – жанрового канону «великої» 

опери і безпосереднє передбачення поетики французької ліричної опери. При 

цьому антиномії Земного і Небесного (фінал опери) початків, часу й Вічності 
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доповнені в «Африканці» духовно-культурними антитезами Сходу 

(Африка, Індія) та європейського Заходу. 

За наявності релігійного конфлікту, що розвивається у всесвітніх 

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

«Африканці» базовий духовний сенс виявляється також зосередженим на 

особистій драмі головних героїв. Здатність любити і, одночасно, 

великодушно відпустити свого коханого (всупереч традиційному 

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

милосердя, співчуття також виявляє глибинний духовний підтекст вчинків і 

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

здійснюються в містеріальних координатах земного часу і вічності. 

Масштабна п’ятиактна композиція «Африканки», на відміну від своїх 

опер-попередниць, в меншою мірою тяжіє до зовнішньої видовищності та 

гіперболізованої масовості, що частково компенсується умовно поданою 

«екзотикою» Сходу, а також значним поглибленням «драми любові», яка стає 

сенсом буття всіх головних героїв даної опери і визначає їх духовне 

сходження-перетворення. 

Жанрово-стильова та інтонаційна специфіка «Африканки» 

Дж. Меєрбера, що увібрала в себе ознаки двох жанрів, визначає  в опері 

питому вагу сольних і дуетних сцен, що виявляють різноманітні ракурси-

аспекти музичної й образно-смислової характеристики героїв та їх духовного 

шляху. У цьому важливою є як її пісенно-аріозна складова, так і 

речитативно-декламаційна, генетично пов’язана з духовними традиціями 

французького музичного театру минулого. Інтонаційно-образний лад 

«Африканки» також багато в чому визначено в опері значною роллю 

«ідилічного топосу» і «пасторальної» жанрової сфери, що виявляє її 

співвіднесеність з містеріально-літургійними першоджерелами 

європейського музичного театру. 

Підсумовуючи аналітичні спостереження щодо містеріальної складової 

«Дочки кардинала» («Юдейки») Ж. Ф. Галеві, зазначимо, що дана опера є 
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синтезом історичного переказу та особистої драми, реалізованим у рамках 

масштабної п’ятиактної вистави. Сюжетно-смислова сторона опери 

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

достовірного відтворення минулого, як зі спрямованістю на розкриття 

пафосу служіння кожної зі сторін високій духовній ідеї, відображеній в 

національно-релігійному протистоянні юдеїв і християн. Позначений 

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

належать до протилежних таборів і прагнуть подолати релігійні чвари. 

Трагізм даного протистояння доповнений пафосом ідеї старозавітної 

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

дочки, алюзивно співвідносна з біблійними джерелами та їх містеріальною 

інтерпретацією, визначає морально-етичну спрямованість вистави. 

Музична сторона опери Ж. Ф. Галеві характеризується різноманітністю 

стилістичних витоків, серед яких істотними виявилися традиції італійського 

bel canto, французької музичної декламації, єврейської ритуально-

богослужбової музики та ін. Узагальнені характеристики протиборчих сторін 

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

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

єврейської пасхальної традиції. Подібну стильову еклектику слід розглядати 

не тільки як показову якість творчості Ж. Ф. Галеві, але й французького 

музичного театру в цілому та його духовних традицій. 
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ВИСНОВКИ 

Здійснене дослідження дозволяє прийти до тих узагальнень, які 

відповідають меті дисертації та вказують на головні результати роботи. 

Містерія, що займала істотне місце в культурі різних епох, з усією 

очевидністю виявляє її культову ґенезу. Християнська містерія як утілення 

«онтологічного таїнства», Божественного світопорядку, єдності Земного та 

Небесного, профанного і священного, являє собою не тільки базовий жанр 

духовного театру Середньовіччя, але й показову якість християнської 

культури як такої. Ґенеза містерії сягає культури Візантії, визначаючи як її 

типологічні якості, що формувалися на основі культово-ритуальної практики 

східного християнства, так і їх вплив на процеси сакралізації візантійського 

«театру влади» та інших соціально-історичних і художніх сфер буття «імперії 

ромеїв» (панігірії, літургійні драми-містерії, придворний церемоніал, 

драматичні гомілії, візантійські драми для читання, інтелектуальний театр та 

ін.). 

Типологічні ознаки містерії, що формувалися та тлі ритуально-

літургічних засад візантійської культури та її вербально-музичних символів, 

тяжіли до релігійної тематики, уславлення християнських чеснот, 

видовищності, хронотопічної масштабності дії, що в кінцевому підсумку 

були спрямовані на духовно-соборне єднання соціуму відповідно до  

настанов про світовий порядок-гармонію в її східно-християнському 

тлумаченні. Успадкований пізніше культурою західноєвропейського 

середньовіччя, зазначений «модус містеріальності» заклав підвалини для 

подальшого розвитку європейського драматичного і музичного театру 

Нового часу. 

Духовні константи названої традиції стали фундаментом і для 

музичного театру Франції XVII – початку XIX століття. Тематика і смислова 

сутність французького класицистського театру в його драматичному і 

музичному проявах невіддільні й від духовних ідей, що живили також 

французький абсолютизм. Останній спирався на антропологічне бачення 
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людини як мікрокосму Бога і Всесвіту. Християнський базис багато в чому 

визначає високий духовний тонус «великого етичного мистецтва» 

класицизму і має яскраво виражену афективну природу. 

П’ятиактна лірична трагедія Ж. Б. Люллі, подібно до свого 

містеріального «прообразу» і настанов класицистсько-барокової культури, 

що тяжіла до алегорій-символів, орієнтована на міфологічну тематику або на 

міфопоетичну інтерпретацію історії, що в кінцевому підсумку виявляє не 

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

особистого, але й її вселенсько-метафізичний вимір. Даний жанр являє собою 

масштабне видовище, що має еклектичну природу. Лірична трагедія, подібно 

до містерії, репрезентувала оригінальний синтез-сплав різноманітних жанрів 

– елементів придворного французького балету (драматичний, комічний, 

героїчний та ін.), освяченого участю короля; Пасторалі; «придворної» арії, 

що генетично сягала культових традицій культури французького 

абсолютизму; комедії-балету та опери-балету, в рамках яких було задіяно 

велику кількість учасників. Істинно французькою рисою було й 

використання у подібній виставі прийомів вокальної декламації з чітким і 

виразним проголошенням тексту із дотриманням французької акцентуації, 

що породжувала «драму на розспівуваному ораторському слові» 

(В. Брянцева), коріння якої сягає багатовікової практики французького 

духовного «красномовства», похідного від мистецтва візантійських гомілій. 

Позначені типологічні ознаки жанру ліричної трагедії з їх очевидним 

містеріальним корінням, при всіх його подальших історико-еволюційних 

метаморфозах, склали питомий ґрунт і для інших жанрових «моделей», в 

тому числі для «опери порятунку» і французького музичного театру епохи 

«Наполеонівського ампіру». Їх поетика в свою чергу стала базисом і для 

«великої» французької опери першої половини XIX століття. 

Даний жанр, класика якого представлена у творчості Дж. Меєрбера та 

Ж. Ф. Галеві, являє собою п’ятиактний спектакль, масштаби якого значно 

перевищують інші різновиди музичного театру Європи. «Велика» 
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французька опера передбачає участь значної кількості дійових осіб, 

включення грандіозних масових сцен, на основі яких формувався ефектний 

спектакль-видовище. Видовищність – характерна риса як французької 

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

Містеріальна якість визначає також загальну духовно-смислову і 

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

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

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

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

стають для нього джерелом духовного Преображення, «надії на 

відродження» (Є. Новосьолова), що знаменує в кінцевому підсумку 

переборення земного початку та відкриття Вічності («видіння-осяяння» в 

фіналах опер).  

Подібного роду містеріальна фабула, що простежується у долях 

Валентини і Рауля («Гугеноти»), Селіки і Васко («Африканка»), Єлеазара і 

Рахілі («Дочка кардинала»), доповнюється історичним тлом, що 

сконцентроване на грандіозних релігійних конфліктах минулого. Їх діапазон 

охоплює досить широкий спектр – від внутрішніх конфесійних чвар 

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

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

глобального протистояння Сходу і Заходу, язичництва та християнства 

(«Африканка» Дж. Меєрбера). 

Шлях до гармонізації антиномій «великої» французької опери її автори 

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

конфесійні перепони і стає, згідно зі специфікою романтичного духовного 

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

драматичних реаліях розвитку дії «великої» опери цей шлях репрезентований 

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

роль саме християнських чеснот – смирення, всепрощення, жертовності, 

молитовності, стійкості віри тощо.  
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Така інтерпретація формально історичного оповідання виявляється, 

з одного боку, співвідносною з дидактико-етичними позиціями французького 

історизму першої половини XIX століття та християнськими настановами 

культури цього періоду, узагальненими в стилістиці романтизму та 

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

якого сюжетні «повороти» оповідання у «великій» опері та долі її дійових 

осіб виявляються співвідносними не тільки із знаними історичними 

особистостями минулого і сучасності, але й з біблійними переказами та 

агіографічними оповіданнями. Так, долі гугенотів, що гинуть в храмі, 

асоціюються з оповіданнями про духовний подвиг старозавітного Самсона. 

Конфлікт «батьківства» в «Дочці кардинала» Ж. Ф. Галеві виявляється 

співвідносним із старозавітним переказом про Авраама та його 

жертвопринесення. 

Означена смислова множинність «великої» опери, похідна від 

«вселенської» спрямованості містерії, зумовлює її поліжанрову, еклектичну 

природу, яка базується на оригінальному синтезі історико-епічного 

оповідання та особистісної драми-трагедії головних героїв, що розгортається 

на тлі релігійного протистояння. Еклектична якість цього різновиду 

музичного театру Франції проявляється також у зверненні композиторів до 

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

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

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

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

виконує функцію єдиного лейтмотиву опери. В «Дочці кардинала» 

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

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

пасхальної ритуаліки. Протиставлення католицької хоральності та 

язичницької екстатичної обрядовості, відтвореної в хорових та танцювальних 

сценах, займає суттєве місце в «Африканці» Дж. Меєрбера. 



 180 

 Відзначимо також, що еклектика становить провідну якість стилю 

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

чия творчість фактично формувалася на перетині поетики французького 

музичного театру з його віковими жанровими настановами і традиціями 

італійського bel canto. В творчості Дж. Меєрбера цей синтез доповнювався 

причетністю автора також до німецької музично-історичної традиції. 

Насамкінець «велика» опера є яскравим зразком музичного театру 

першої половини XIX століття, який репрезентує не тільки специфіку 

музичного театру Франції в культурно-історичних реаліях Європи 

зазначеного періоду, але й оригінальне відтворення його духовно-

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

актуалізацію в музично-сценічних умовах сьогодення. 
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