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Мистецтво Франції Нового часу та Новітньої історії зробило велетенський 

внесок у розвиток світової музичної культури. Оприявнення його своєрідних 

ознак та неповторного національного обличчя значною мірою зобов’язане 

зв'язку з поетикою християнської містерії. Вивченню цього феномену 

присвячена кандидатська дисертація Шан Юна, яка на матеріалі музичної 

культури Франції з’ясовує генезу, еволюцію і сутність одного з найяскравіших 

мистецьких явищ культури Нового часу - національного музичного театру, що 

став одним із її символів. 

Поруч з мистецтвом драми, французький музичний театр є унікальним 

явищем музичного мистецтва Франції XIX століття, одним з провідних трендів 

якого наприкінці 1820-х - середини 1860-х років став суто національний жанр 

«великої» французької опери (в подальшому - ВФО), що зробив вагомий вплив 

на розвиток музичного театру Європи ХІХ-ХХ століть. Розвиваючи традиції 

французької мелодрами, що зародилась одночасно з перемогою Великої 

французької революції (п’єса «Мізантропія і покаяння» Августа фон Коцебу, 

1789), цей жанр глибоко вкоренився в національні музичні традиції 

наймогутнішої європейської монархії, підвалини якої були закладені 

сакрально-музичним мистецтвом Візантії та сприйняті духовно-релігійним 

театром європейського середньовіччя. 

Особливо цінною є та обставина, що досліджуваний в дисертації жанр 

великої опери автор вивчає в широкому загальноєвропейському культурно- 

історичному контексті передусім як художньо-естетичне, духовне та 
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соціально-політичне явище, в чому простежується потужний вплив наукових 

ідей творчого керівника роботи, професорки Ольги Вікторівни Муравської. 

Однак багатогранність смислової природи жанру, особливо її містеріальної 

компоненти, потребували вибудовування нової герменевтичної парадигми 

французької музично-оперної традиції. Розв'язанню цього глобального 

завдання присвятив свою роботу Шан Юн, надаючи значної методологічної 

ваги кореляції спеціальних методів дослідження - історично- 

культурологічного, жанрово-стильового, інтонаційно-стилістичного, 

біографічного в їх комплексному поєднанні. Дослідник зосередив наукові 

інтереси на містеріальних аспектах поетики жанру ВФО, відображені в оперній 

драматургії Джакомо Меєрбера («Гугеноти», «Африканка») та Жака Франсуа 

Фроманталя Елі Галеві («Дочка кардинала» або «Жидівка»), Творчість цих 

найяскравіших репрезентантів даного напряму французького оперного 

мистецтва доби романтизму щораз більш актуальною в українському 

музикознавстві перших десятиліть XXI століття. 

Вивченню пролегомен досліджуваного явища автор присвячує перший 

розділ роботи, в якому проаналізовано й підсумовано історичні шляхи 

становлення і розвитку французького музичного театру XVII-XIX століть та 

його духовно-смислові домінанти, що сягають традицій середньовічної 

містерії, а глибше - візантійської релігійно-культурної спадщини. 

Опрацювання наукової літератури і впровадження нових фактологічних 

матеріалів з тематики дослідження позначені глибоким аналізом і 

систематизацією джерел, які подекуди автор доповнює переосмисленням 

усталених стереотипів щодо витоків європейського музичного театру та самої 

природи явища містеріальності. 

Критично переглядаючи містеріальні основи генези одного з 

найпопулярніших жанрів французького музичного мистецтва - французької 

опери, дисертант здійснює глобальний історичний екскурс, демонструючи 

специфіку шляхів її розвитку від ранньохристиянських витоків до XVII - XVIII 

століть - оперної творчості Ж. Б. Люллі та Ж.Ф. Рамо. За твердженням Шан 
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Юна, містерії ведуть свою генезу від візантійської літургійної практики 

антифонного співу, панігірій і драматичних гомілій, які з часом вплинули на 

формування драм для читання та інтелектуального театру. Останній став 

прототипом академій гуманістів, італійських і французьких релігійних 

містерій, духовних комедій та інтермедій доби Ренесансу, що супроводжували 

постановки «вчених» комедій - передвісниць ренесансної італійської опери. 

Особливий вплив вони зробили на придворний церемоніал, а в наступні епохи - 

придворний побут європейських монархій, передусім Франції. 

У Франції містерія до XVI ст. була домінуючим жанром, проникаючи у 

двірцево-світську культуру через галліканізм та галльську церкву, генетично 

пов'язану з ідеологемами Візантійської імперії. Абсорбувавши риси 

«священних вистав», вона стимулювала подальший розвиток релігійної драми і 

безпосередньо позначилась на творчості представників театру французького 

класицизму. 

Будучи джерелом формування релігійного театру Нового часу, містерія 

накреслила шляхи розвитку оперного жанру, який впродовж усієї історії свого 

існування «завжди був позначений “модусом матеріальності” та його жанрових 

ознак» (с. 3). Серед визначальних ознак середньовічної містерії, що згодом 

проникли в європейську культуру подальших епох і суттєво вплинули на оперу 

Нового часу, Шан Юн виділяє: 1) залучення релігійної тематики і 

християнської ритуаліки з її вербально-музичною символікою, 2) 

видовищність і багатоплановість драматургії, 3) ефектність постановок, 

розрахованих на духовну партиципацію виконавців і глядачів як запоруку 

усталеного світопорядку. 

Характеризуючи духовні передумови виникнення французької ліричної 

трагедії (великої міфологічної опери) Ж. Б. Люллі, автор висвітлює жанрово- 

стильові та естетичні чинники формування музичного театру Франції, тематика 

і смислова сутність якого були тісно пов’язані з духовними ідеями 

французького абсолютизму. Духовно-етичні пріоритети класичного мистецтва 

Франції, кориговані природою афектів, відбились в образно- смисловій 
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концепції п’ятиактної композиції ліричної трагедії Ж. Б. Люллі, що 

культивувала героїчно-патетичну тематику, засновану на античних 

міфологічних, історично-легендарних і духовно-релігійних сюжетах, 

зорієнтованих на етичну поведінку героїв містеріальних дійств. Вона стала 

безпосередньою провісницею формування змістовно-інтонаційних, сценічних і 

духовно-містеріальних рис жанрових канонів «опери спасіння», музичного 

театру доби Наполеонівського ампіру і «великої» французької опери. 

Дисертант наголошує на ідеологічно-естетичних зв’язках оперного 

мистецтва Ж.Б. Люллі та його послідовників з релігійно-філософськими 

підвалинами духовного геліоцентризму як суто національної ідеологічної 

доктрини, що оприявнювала модус трактування Сонця як духовного центру 

Унівсрсуму, яким мислилася Французька абсолютистська монархія на чолі з 

королем. Ця доктрина відображена у структурі тогочасного соціуму, де Сонце 

уособлював король, довкола якого обертались придворні та всі інші суспільні 

страти. Духовний геліоцентризм корелювався з естетикою Версальського міфу 

і синергійною міфологемою Божественного саду, впорядкованого 

Садівником-Деміургом, який заводив рух Універсуму, неначе гігантський 

механізм. Мали місце й впливи геліоцентричної теорії М. Коперніка, вчення І. 

Ньютона та інших досягнень технічної революції. 

З комплексом Версальської доктрини безпосередньо корелювався 

музичний театр (з його драматургією, еклектичною музичною мовою і 

сценографією), що був невід’ємною складовою придворної культури. На думку 

Шан Юна, в ній домінував «.еклектизм як прагнення до всепізнання ... 

• 
и упорядкованості» (с. 41). Обґрунтовуючи драматургічно-композиційну 

парадигму ВФО, еклектизм дисертант тлумачить як мовностильове явище, 

насичене ремінісценціями, що відроджують «культурну пам’ять французької 

нації та її духовно-мистецьку складову» (с. 92), а не через опозицію категорій 

«стиль - еклектика». Історичні джерела еклектики ВФО Шан Юн бачить у 

працях ранньохристиянських отців Церкви, ранньохристиянського мистецтва 

Візантії та середньовічного мистецтва Європи, в тому числі й містерії. Тяжіння 
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жанру ВФО до еклектичного симбіозу-синтезу як визначальної якості її 

поетики стало передумовою його формування, який в добу романтизму 

виявився істотним для стилю її репрезентантів. 

Характеризуючи драматургію ліричної трагедії як грандіозної 

п'ятиактної композиції з прологом та апофеозом, дисертант вказує на вагомішу, 

ніж в італійській опері, роль співаного речитативу, витоки якого слід шукати в 

традиціях афектованої декламації Французької акторської школи, пов'язаної з 

культовою практикою. Національну оперну аріозність Шан Юн виводить із 

сакральних основ придворної культури французького абсолютизму і 

християнської ритуальної практики, виявляючи містеріальні основи 

французького музичного театру доби бароко і класицизму. 

Доба Просвітництва з її культурним антропологізмом подарувала 

французькому театру блискучі ліричні трагедії Ж.Ф. Рамо, що розвинули 

традиції даної жанрової сфери. Вона спрогнозувала поетику «опери 

порятунку», поєднуючи «високий стиль» ліричних трагедій Глюка з побутовою 

стилістикою італійської комічної опери, а на початку XIX ст. еволюціонувала в 

бік ВФО у «Весталці» Г. Спонтіні, в якій також присутні риси містеріальності. 

Вивчаючи поетику ВФО в контексті містеріальних ідей романтизму, 

дисертант концентрується на аналізі духовно-релігійних підвалин 

західноєвропейської музичної культури зазначеного періоду і містеріальної 

парадигматики жанру ВФО в особах його творців - Дж. Меєрбсра та Ж. Ф. 

Галеві. Узагальнюючи відомості про життєтворчість і духовно- естетичні 

стимули їх творчої діяльності, дисертант зазначає, що обидва композитори 

були уродженцями Німеччини і походили із заможних єврейських родин. 

Меєрбер (Якоб Лібман Бер) був сином відомого берлінського банкіра, Галеві - 

синагогального кантора і поета Леві, прізвище якого після еміграції до Франції 

отримало префікс «га» (Галеві), що надавалося особам єврейського 

походження. Однак обидва непересічні музиканти пов'язали свою кар'єру з 

Францією, Громадянський кодекс якої, затверджений Наполеоном, зрівняв у 

правах громадян різних етносів і віросповідань, чим не могла на той час 
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похизуватися Німеччина (згадаймо хоча б антисемітські випади Р. Вагнера 

проти Меєрбера). Діяльність обох композиторів вражає масштабністю і дає 

підстави говорити про універсалізм їх творчих особистостей. 

Характеризуючи духовно-історичні стимули до формування ВФО, Шан 

Юн акцентує увагу на видовищності як визначальній рисі французької містерії 

та музичного театру XVI-XIX століть. Духовно-смислову концепцію її зразків 

він окреслює ознаками містеріальності, реалізованими в межах єдиної 

змістової парадигми, за якою гармонійне перебування головного персонажа в 

соціумі раптово порушується, викликаючи хаос і дисгармонію. Пошуки ним 

шляхів їх подолання стають джерелом духовного Преображення, що у 

фінальних «видіннях-осяяннях» знаменує осягнення Вічності. Містеріальна 

фабула зазвичай доповнена історичним тлом, що концентрується довкола 

релігійних конфліктів минулого. 

Для виявлення містеріальної компоненти Шан Юн аналізує: 1) жанрову 

специфіку опер, з їх тяжінням до жанрового симбіозу й еклектики, типових для 

поетики містерії; 2) сюжетно-смислові концепції, що суміщають функції 

видовища й духовної дидактики, подібно традиціям містеріального театру 

середньовіччя; 3) масштаби вистави і специфіку драматургії творів стосовно 

містеріальних акцій середньовіччя; 4) інтонаційно-стильові особливості їх 

поетики, зорієнтовані на сакральні «знаки» культово-ритуальної практики. 

Аналізуючи музичний театр Меєрбера і Галеві крізь призму духовно- 

містеріальної парадигми, автор показує, що поетика «Гугенотів», як й інших 

опер Меєрбера, написаних у різні періоди творчості («Роберт-Диявол», 

«Пророк», «Африканка»), відбиває їх духовно-містеріальний підтекст, який 

лежить на перетині історизму та релігійної драми. Аналогічно жанровий канон 

ВФО представлений в опері «Дочка кардинала» Ж. Ф. Галеві. Стиль опер обох 

митців сформувався на синтезі традицій італійського belcanto (Дж. Россіні) та 

французького оперного мистецтва вокальної декламації попередніх століть, а 

стиль Дж. Меєрбера - на органічному синтезі німецької, італійської і 

французької градицій. 
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Цікавими є спостереження Шан Юна про паралелі між сценою змови в 

«Гугенотах» та ансамблево-хоровими сценами опер Дж. Верді, зокрема 

фіналом другої дії «Діди». Можна додатково вказати на використання звуків 

органу за сценою та ковадла, що звучить разом з оркестром, - тобто тих 

режисерських знахідок, які згодом застосує Р. Вагнер у «Майстерзінгерах» і 

«Зігфріді». В «Африканці» драматична балада Нелюско поєднує риси 

тарантели з містично-фантастичною баладою і звучить, за авторською 

ремаркою, з «дикою енергією», додаючи ефекту демонізму (на межі з 

містифікацією), в чому можна також угледіти містеріальний базис твору. 

На сторінках дисертації п. Шан Юна перлисто розсипані тонкі 

спостереження про світ єврейської культури, до прикладу, чи не перше в історії 

французької опери достеменне відтворення елементів національного 

єврейського обряду в сцені святкування Песаха (з другої дії), із залученням 

кількох автентичних молитовних наспівів, що викликає у глядачів ефект 

справжньої партиципації. 

У результаті автор приходить до висновку, що зрілі твори класиків ВФО 

виявляють спільні композиційно-драматургічні прийоми в рамках п'ятиактної 

композиції, зовні подібної на французьку «ліричну трагедію» Ж. Б. Люллі та Ж. 

Ф. Рамо, однак відрізняючись від триактних композицій опер К. В. Глюка та 

«ампірних» вистав Г. Спонтіні, що свідчить про прагнення до монументалізації 

самого жанру. 

Отже, у цілому п Шан Юну вдалося вичерпно розкрити феномен 

містеріальності ВФО доби романтизму, показати історичні витоки цього 

явища, умови його формування та пов’язані з ним драматургічно-сценічні 

аспекти і таким чином - суттєво збагатити наші уявлення про шляхи та 

особливості розвитку французької опери XV1I-XIX століть та її вплив на 

європейський театр доби романтизму. Запропонований дисертантом ракурс 

вивчення історичної долі обговорюваного жанру може слугувати певною 

моделлю у спробі систематизації наших знань щодо специфіки жанрової 

типології музично-драматичного мистецтва інших європейських шкіл доби 
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романтизму, розглянутої під кутом феномену містеріальності. Врешті, в 

перспективі ця робота створює підгрунтя для виконавської площини аналізу 

цієї оперної традиції та її осмислення виконавським музикознавством. 

Виникає міркування стосовно структурних компонент представлення 

моделі ВФО - зокрема, співвідношення суто музичної драматургії та 

сценографії, що викликає питання: 

1. У чому містеріальна компонента ВФО проступає яскравіше: в 

музичній драматургії чи сценографії, позаяк другий компонент є 

«рухливішим» за перший? Ще донедавна доволі поширеною була 

думка про музичну драматургію «великої» опери як підпорядкований 

чинник оперної вистави. 

2. Наприкінці 1820-х років Р. Вагнер, перебуваючи у Франції, звернувся 

до паризького тенора з Grand Opera М. Дюпона з проханням виконати 

романс «Mignonne» на текст оди П’єра де Ронсара з його щойно 

створеного вокального циклу «Три романси на слова французьких 

поетів», на що отримав відмову: мовний стиль романсу буде 

нецікавим французькій публіці, надто вже ця музика «німецька» за 

манерою. Як, на Вашу думку, співвідносяться елементи італійської, 

французької та німецької мелодики в аналізованих операх Меєрбера 

та Талеві, враховуючи той факт, що обидва композитори початки 

музичної освіти здобули в Німеччині, Меєрбер - також в Італії (в 

італійський період творчості). 

3. Між аналізованими операми ’'Гугеноти” (1836) та ”Африканка"(1865) 

Дж. Меєрбера пролягає майже ЗО років. Чи спостеріг дисертант зміни 

в музичній поетиці «Африканки» еволюційного характеру, які б 

свідчили про зміни в стилі її автора?  
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4. Позаяк дисертант неодноразово наголошує на синтезі-симбіозі в 

музичній поетиці ВФО консолідуючих і дифереиційних процесів, що 

стосуються комунікативних функцій оперного вокалу і зумовлених 

ними репертуарних проявів, виникає необхідність системної 

презентації жанрово-стильових показників ВФО не тільки в 

історичному плані, але й у сучасному «бутті» жанру в його можливих 

модифікаціях. Тому виникає питання: які саме жанрово- стильові 

тенденції, закладені жанром ВФО, отримали розвиток у французькій 

музичній традиції XX - перших десятиліть XXI ст.? Чи є вони 

показовими для виокремлення її національного обличчя в сучасному 

мистецькому просторі? 

На завершення хочу висловити впевненість у тому, що дослідження п. 

Шан Юна відповідає усім вимогам ДАК МОН України, що ставляться до 

кандидатських дисертацій за спеціальністю 17.00.03 - музичне мистецтво, а 

тому автор дослідження заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства (доктора філософії) за означеною спеціальністю. 

Доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії музики 

Львівської національної музичної 

академії імені М. В. Лисенка 


