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ВСТУПНЕ СЛОВО РЕКТОРА  

Шановні друзі!

Ємна назва міжнародної науковотворчої конференції «Транс
формація музичної освіти і культури: традиція та сучасність», що 
регулярно проводиться в Одеській національній музичній академії 
імені А. В. Нежданової, а також видання її наукових матеріалів під
тверджують стару істину: без минулого не буде і майбутнього. Арис
тотель в свій час стверджував, що в кожному божому створінні ми 
можемо знайти те, що нас здивує. Тому по маленьких часточках, в 
тому числі і в науці, складається доказова база, яка дає в кінцевому 
підсумку зрозуміти Ціле. 

Кожен з нас має свої здібності і таланти, завдяки яким ми пізнає
мо світ, відкриваємо його красу, що міститься не тільки в його матері
альній природі, але й у творах мистецтва, музики, що є універсальною 
мовою людства. Глибина її осягнення передбачає також її наукове 
осмислення, що стає шляхом для відкриття Істини. Конференції між
народного рівня створюють платформу для активного, плідного спіл
кування науковців світу і надають можливість обмінюватися своїми 
досягненнями та творчими здобутками.

Бажаю всім учасникам названого наукового форуму цікавих дис
кусій, подальшого розкриття своїх талантів, наснаги, взаємозбага
чення та радості відкриття нових ідей. 

Ректор ОНМА ім. А. В. Нежданової, 
кандидат мистецтвознавства, професор 

народний артист України О. Олійник
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ТЕЗИ ВИСТУПІВ  
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ  

АСПІРАНТІВ І ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 
І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖЖЯ 

Андросова Д. 
доктор мистецтвозн., професор ОНМА ім. А. В. Нежданової  

(Одеса, Україна) 

ФОРТЕПІАНО У ХХ — НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.  
В АНАЛОГІЇ КЛАВІРНОСТІ РЕНЕСАНСУ  

І СТРУННИХ ВИЯВЛЕНЬ ГОТИКИ І БАРОКО 

ХХ вік — друге століття ствердження фортепіанного мистецтва, 
причому, як показало дослідження Л. Шевченко, в деякій смисловій 
оберненості стильових цінностей по відношенню до романтичного 
етапу ХІХ сторіччя. Якщо епоха романтизму демонструвала фортепі
анне двустилля в першій половині цього періоду — співіснування «лег
ких» та оркестрально рзгорнутих інструментів, то очевидним є панів
не положення останніх у другій половині названого століття. А в ХХ 
віці «легка» гра була «відсічена» поколінням «нової молоді» 1920х 
років на користь громогласного «рояльного» звуковидобування, тоді 
як з 1950х ініціативою Г. Гульда клавірність, у деякій уподібленості 
до моторики «легких» фортепіано, стала стверджуватися в паралель до 
академізованої «пробетховенської» рояльностіоркестральності. 

Саме ця клавірна моторика фортепіано покладена в основу уяв
лень про піанізм — дослідження Л. Степанової продемонструвало 
зародження і ствердження цього терміна у відзначення відповідної 
творчої практики лондонської та віденської шкіл, очолюваних італій
цем М. Клементі і чехом Й. Гуммелем. Вони випередили ствердження 
рояльного піанізму в діяльності Ф. Ліста, тоді як оркестральні поба
жання Л. Бетховена у фортепіанній грі аж до 1830х років не здійсню
валися. 
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Якраз струннощипкове — лютневе — музикування кобзарів, бан
дуристів, що грали на «панській бандурі» торбані (на торбані грав 
Т. Шевченко, не розлучаючись з цим інструментом у найбільш неспо
діваних умовах свого неспокійного життя) визначило стійкі симпатії 
України та Росії до «легкого» піанізму. І не випадково єдина у своє
му роді жінка, польська піаністка та композитор М. Шимановська, 
осідає на постійне проживання у Петербурзі, а геній «діамантової» 
гри Дж. Фільд, наслідувач мистецтва мандрівних бардів своєї країни 
(знищених фізично у 1642 р.), отримав у Москві постійне житло й 
упокоєння. 

Відомо, що музична готика та Ренесанс відрізняються трактуван
ням моторики, котра є достоїнством готичного співу (дискантисти), 
тоді як Ренесанс моторику передає інструменту, зосереджуючись на 
кантилені, а бароко проектує юбиляційну вокальну фігуративність 
церкви і стверджуваної опери в інструмент — вірджинальне «прото
рококо» Британії та клавесинне рококо Франції. 

Лицарське мистецтво готики — вибудувано на першості голосу. 
Інструменти супроводу співу у трубадурівміннезінгерів тяжіли до 
струнносмичкового типу (фідель як прообраз віоли), а значимість 
струнносмичкового інструментарія в Середньовіччі зазначена зо
браженням скрипаля на фресках Софії Київської (ХІ ст.), активністю 
леутарів ВалахіїРумуніх від ХІІІ віку. 

А ось ренесансний інструментарій — лютня та лютнева група, 
струннощипковий комплекс, що явно відтворювала (у відродження 
Античності та ранньохристиянської гімністики?) аполлонійський та 
бардівськофилідівський спів VII–IX віків (скрипка в гуманістичних 
колах вважалася «грубим» і «простонародним» інструментом). Але 
вже від початку XVII століття маємо упадок лютневої гри і підйом 
органності, клавірності та скрипкового мистецтва в Італії, Франції, 
ПольціУкраїні, у БританіїАнглії. 

Середина XVI століття — це розквіт дій Контрреформації, анти
протестантськи спрямованої у пошуках контакту з православ’ям. Од
нак вже середина XVII століття — торжество «німецької культурної 
ідеї», тобто маємо контактність католицтва та лютеранства в опози
цію Православ’ю. А музично — все дуже чітко: в католицьких хра
мах в епоху Ренесансу звучав хоровий вокал, а поза храмом, у вигляді 
«серйозного дозвілля» широко прийнятою була культура щипкового 
інструменталізму, і у вигляді акомпанементу співу, і у вигляді само
значущості інструментальних сонат. Бароко відновлює інструмента



6  

лізм в католицьких храмах, котрий є органічним для протестантів, а 
поза храмом широко практикується звучання струнних смичкових з 
опорою на скрипку, а також значимим виступає клавірне мистецтво 
з паралелями органної кантилени й струннощипкової клавесиннос
ті. Така практика бароко гіперболізує музичні установки готики, але 
ускладнюючи це звуковибудовчою двоїстістю клавіру. 

У ХХ віці, в котрому відкривається неоренесаний тонус, висува
ється вибуховий ефект — відродження в оркестральному рояльному 
піанізмі — клавірності: Скрябін — Гульд та їх адепти визначили ту 
культурнотворчо лідируючу лінію. Замітимо, настільки ж культур
нотворчо значимою виступає ідея відродження струннощипкового 
інструменталізму: мандоліна, гітара, у вітчизняному національному 
проявленні бандура й домра склали принципово нову ноту в ака
демічному інструментальному розкладі. А ХХI століття, що володіє 
ознаками неоготичного мислення, явно відсуває піаністичне мисте
цтво в ансамблевоартистичну сукупність. 

Архіпова Н. 
ст. викладач Міжнародного гуманітарного університету  

(Одеса, Україна) 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОГО  
ВИКОНАВСЬКОГО ВОКАЛЬНОГО СТИЛЮ  

В ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВІЙ МУЗИЧНІЙ СТИЛІСТИЦІ 

Немає жодних сумнівів і підтверджено численними джерелами, 
що етнічна культура темношкірих американців дала поштовх до по
яви і розвитку безлічі стилів і напрямів в сучасній популярній музич
ній культурі, включаючи традиційний джаз, соул, реп і хіпхоп куль
тури, не кажучи вже про блюзову традицію та госпелс. 

Виконавський стиль темношкірих джазових вокалістів завжди 
відрізнявся особливою експресивністю, надзвичайною мальовни
чістю тембрального забарвлення голосу. Всі ці якості, безсумнів
но, властиві їх споконвічній вокальноетнічній культурі: викорис
тання «чорних» тембральних барв з переважанням у співі грудного 
регістру, особлива техніка взяття верхніх нот насиченим грудним зву
ком, щільне дихання в сукупності з особливостями стилістич
них і фонетичних рис дають неповторне звучання «темношкірого 
вокалу» і стиль, визнаваний з першої ноти. 
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Присутність різних видів мелізматики різного ступеня склад
ності з надзвичайною рухливістю голосового аппарату також є ха
рактерною рисою афроамериканського споконвічного співу. Пер
ші темношкірі співачки потрапили на НьюЙоркський Бродвей 
прямо з аматорських церковних хорів і дешевих бістро, де вони ви
ступали в розважальних програмах. Необхідність формуван
ня професійних акторських та вокальних навичок продиктував 
мюзиклжанр, який народився в США і зберіг популярність дони
ні. Внаслідок відомих історичних подій це був дуже непростий час 
для темношкірих артистів. Після скасування рабства на всій тери
торії США в 1965 році представники афроамериканського населен
ня країни ще довго були ущемлені в цивільних правах, але при 
цьому расові забобони не завадили їм побудувати кар’єру і стати 
справжніми професіоналами вокального естрадноджазового мисте
цтва, задавши вектор розвитку на багато десятиліть вперед. 

Аліксійчук О. 
кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри музичного мистецтва 
Кам’янець-Подільського національного університету  

імені Івана Огієнка 

КУЛЬТУРНА МІСІЯ ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА БОБИКА 
В КОНТЕКСТІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ БУКОВИНИ 

У сучасній музичній педагогіці важливим є дослідження уні
версальних особистостей. Саме такою творчою і непересічною 
особистістю є Василь Васильович Бобик — заслужений артист 
України, директор Чернівецького училища мистецтв імені Сидора 
Воробкевича, член Президії Правління Чернівецького обласного 
відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, дири
гент військових оркестрів, педагогмузикант, композитор, громад
ський діяч. 

Мистецькотворчій та професійнопедагогічній діяльності 
В. В. Бобика присвячено чимало публіцистичних джерел та публіка
цій у пресі, його ім’я можна зустріти в українській довідниковій літе
ратурі (М. Богайчук, О. Гаврилюк, Т. Гудима, Ю. Гусар, А. Данилюк, 
Г. Добровольська, М. Довгань, І. Дзюба, А. Іваницька, К. Саїнчук, 
Н. Фещук та ін.) 
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Випускник Московської державної консерваторії ім. П. І. Чайков
ського (1990 р.). З 1990 по 1996 р. керував військовим оркестром Дро
гобицького гарнізону; 1996–1997 рр. — керівник оркестру військової 
частини м.Чернівців, а з 1997 р. — начальник оркестру, військовий 
диригент оркестру Чернівецького гарнізону; 2003–2005 рр. — за
ступник начальника військоводиригентської кафедри Львівського 
військового інституту Національного університету «Львівська полі
техніка». 

Прекрасна мануальна техніка, чіткий та ясний жест, емоційність, 
артистизм, вимогливість у роботі з оркестром — все це створило йому 
репутацію одного з кращих військових диригентів. В. В. Бобик від
різняється величезною скрупульозністю і прагненням до ретельного 
опрацювання найменших деталей. Оркестр духових інструментів під 
керівництвом Василя Бобика успішно здійснював культурнопросвіт
ницьку місію, ставши справжньою «візитною карткою» Буковини, 
достойно представляючи своє мистецтво на престижних концертних 
виступах України та зарубіжжя (Польща, Болгарія, Румунія тощо). 
Оркестр під його орудою нагороджений численними дипломами лау
реата всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. 

Василь Бобик — блискучий інтерпретатор вітчизняної та зарубіж
ної класики, сучасних естрадноавангардних шедеврів, творів євро
пейського класицизму і романтизму. Він сформував багатогранний, 
яскравий, різноманітний репертуар, який містить як масштабні по
лотна так і оркестрові мініатюри. Його інструментовки та оранжуван
ня інструментальних, вокальних, хорових творів є окрасою репертуа
ру сучасних аматорських і професійних колективів. 

За за сумлінну педагогічну і творчу роботу, високу професійну 
майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку висококвалі
фікованих фахівців, розвиток та збагачення культурного та духовного 
надбання міста, області, держави В. В. Бобик неодноразово нагоро
джувався Почесними грамотами Міністерства культури та туризму 
України, Міністерства оборони України, управління культури облас
ної державної адміністрації, міської і районної рад тощо. 

Постать Василя Васильовича Бобика можна назвати яскравою 
сторінкою у соціокультурному просторі не лише Буковини а й Укра
їни. 
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Басса О. 
кандидат мистецтвознавства,  

доцент ЛНМА імені М. В. Лисенка 

ТРАНСФОРМАЦІЯ НАУКОВОГО ПІДХОДУ У ВИКОНАВСТВІ 
ТА ПЕДАГОГІЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВИЦІ, 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ЛІДІЇ НІКОЛАЄВОЇ 

Творча постать кандидата мистецтвознавства, піаністкикон
цертмейстера, професора кафедри концертмейстерства ЛНМА імені 
М. В. Лисенка Лідії Ніколаєвої багатостороння і різновекторна, що 
поєднує у собі теоретичну (наукову) і практичну (виконавську і педа
гогічну) діяльність. 

Коло наукових зацікавлень Лідії Михайлівни надзвичайно ши
роке. Вона розвиває тему фортепіанної сонати, розробляє нову тер
мінологію камерновокального жанру, публікує мистецтвознавчі 
дослідження, що стосуються внеску піаністівконцертмейстерів у 
розвиток українського вокального мистецтва, вокальної музики у на
укових зацікавленнях С. Людкевича, виконавських проблем у Lieder 
Моцарта, вокальної франкіани та солоспівів А. КосАнатольського 
у культурному просторі України, зв’язків з національними традиці
ями у вокальнофортепіанних дуетах М. Колесси, В. Барвінського, 
Б. Дрималика, О. Козаренка, Б. Фільц тощо. 

Мистецтвознавиця опублікувала навчальний посібник «Основи 
науководослідницької роботи», підготувала статі до Української му
зичної енциклопедії («Прелюдія», «Пролог», «Соната», «Сонатина»), 
науковопопулярних часописів та газет, що стосуються ювілейних дат 
визначних митців, рецензії та відгуки на культурні події. У її дослід
ницькій скарбниці — більше ста публікацій різного спрямування та 
доповідей на міжнародних конференціях. 
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Лідія Ніколаєва — чудесний інтерпретатор української, західноєв
ропейської та російської вокальної лірики, їй притаманний інтелек
туальний, теоретичний підхід до виконання музичних творів. Разом 
з довголітнім партнером Ларисою Даренською (мецосопрано) під
готували 9 концертних програм («Аве Марія», «Стежками Соломії», 
«Аспекти часу», «Лірика», «Російський романс», «Ноктюрн», «Завул
ки душі» «Український солоспів», «Вокальна палітра»), інтерпрету
ючи їх на різноманітних сценах України та Польщі, працювали над 
фондовими записами на Українському радіо. 

Ще одним співтворцем у мистецькому процесі була Лілія Костру
ба (сопрано), з якою гастролювали Україною у рамах відзначення 
150річчя з дня народження Івана Франка, виконуючи солоспіви на 
слова поета. З великим успіхом вокальнофортепіанним дуетом зін
терпретовано програми з творів Остапа і Нестора Нижанківських, 
«Українські солоспіви композиторів діаспори», «Родимий край в 
житті і співі Соломії» та інші. 

Любов до концертмейстерської діяльності та співпраця з видат
ними співаками, зокрема із вищезазначеними, із заслуженою артист
кою України Л. Дороніною, заслуженим артистом Чувашії В. Макой
ніковим, Г. Хастян, Н. Козятинською спричинилася до понад 200 
концертів та концертних виступів. 

Клас Лідії Михайлівни закінчило понад 100 випускників, які ре
алізують свою професійну концертмейстерську майстерність на різ
номанітних сценах музичних закладів та театральних помостів, вибо
рюють горде звання кращого концертмейстера на Всеукраїнських і 
Міжнародних конкурсах, працюють в Україні та за кордоном. 

У 1992 р. вперше в Україні відбувся концерт за участю студен
тів Л. М. Ніколаєвої та студентів камерного співу класу професора 
М. О. Логойди, присвячений вокальній творчості Ф. Якименка. Пе
дагог зі своїми студентами готує тематичні концерти з творів Ф. Пу
лєнка, С. Рахманінова, К. Шимановського, Ф. Шопена, К. Дебюссі, 
Д. Кабалевського, Р. Штрауса, С. Прокоф’єва тощо. 

У педагогічному процесі Л. Ніколаєва використовує музикознавчі 
аспекти, застосовуючи свій досвід практичної концертмейстерської 
діяльності. Вона з великою любов’ю ставиться до навчальної роботи, 
своєю захопленістю заохочуючи студентів. Її педагогічним кредо є 
крилатий вислів: «Студент — це не посудина, яку потрібно наповни
ти, а факел, який потрібно запалити!» 
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Бейник Є. 
магістр, аспірантка ОНМА імені А. В. Нежданової 

РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ФЕРЕНЦА ЛІСТА 
В КОНТЕКСТІ РОМАНТИЧНОЇ ЕСТЕТИКИ 

Невід’ємними компонентами культури епохи романтизму є ре
лігійні та філософські течії, які, в свою чергу, мали безпосередній 
вплив на провідних діячів епохи. Ференц Ліст, який є найяскравішим 
представником свого часу, втілив у своїй творчості віяння провідних 
культурних напрямків епохи. Вплив образів християнської культури, 
у всьому різноманітті їх виявлення, знаходить відображення в твор
чості композитора, в музичному втіленні образів, а також у виборі за
собів музичного подання. 

Естетика францисканства в контексті епохи романтизму з його 
релігійнопоетичною спрямованістю виявилася близькою багатьом 
діячам епохи, і була прийнята в інтелектуальному середовищі, спра
вивши тим самим вагомий вплив сфері культури. Особливу сторінку 
являє собою еволюція світогляду Ференца Ліста, його естетичних по
глядів. Образ Святого Франциска, романтизований епохою, мав коло
сальну роль у формуванні художнього образу композитора, знаходячи 
відображення і в його життєвому шляху, і в його творчих пошуках. Як 
відомо, Франциск Ассизький представляв те пограниччя православ’я 
і католицтва у ХІІІ столітті, яке надзвичайно цікавило композитора з 
його інтересом до Росії й України, до Іспанії й Угорщини, які сформу
валися чи то у руслі безпосередньо православ’я (Україна, Росія), чи на 
перетині візантійських православних традицій і католицтва (ягеллон
ство в Іспанії, в Угорщині, Польщі), на перетині православ’я і протес
тантизму (Чехія). Відповідно, поряд зі знаменитими Угорськими рап
содіями Ліста маємо також Іспанську рапсодію, українська тематика 
надихнула етюд «Мазепа», «Думки», є п’єса «На прощання. Російська 
народна пісня», «Гуситська пісня ХV ст.» для фортепіано та ін. 

Франциск Ассизький, як відомо, відносив себе до «бідних брат
тів», сповідав «нестяжательство», тим самим складаючи аналогію ро
сійському пустинницькому служінню наступників Ніла Сорського, 
які себе називали «нестяжателями», протистояли монастирському 
«стяжательству» іосифлян. 

Органні композиції Ф. Ліста засвідчують особливого роду пере
ломлення оркестральності в органній техніці, що різко відмежовува
лася від органного сantus planus, введеного на хвилі «німецької куль
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турної ідеї» XVII–XVIII століть і того, що відсторонило візантійську 
органну акламаційну традицію активноуславлювальної гри, тип якої 
втілює російська ідіома «в органи бити» і користування якою зобра
жене на фресці Софії Київської. Знаменним є те, що присвячення 
себе композиторській творчості Ліст здійснив із закінченням гастро
лей в Росії й України у 1847 році (останній концерт Ф. Ліста в Єли
саветградіКропивницькому) — і з приїздом у Веймар у 1848 К. Віт
генштейнІвановської, яскравої представительки старокатолицької 
традиції в Україні. 

Увібравши в себе тенденції свого часу, композитор ніби відобра
жає етапи еволюційного розвитку всього ХІХ століття. Дослідження 
специфіки поглядів композитора в конкретний період його творчості 
є ключем до розшифровки його музичнообразних втілень. В контек
сті німецької та французької філософії, а також з релігійними віян
нями формується унікальний художній стиль композитора, широко 
представлений в семантичної концепції його музичних образів. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Горбунова О. П. Францисканство в культурі романтизму: образи і смис
ли. Сучасні проблеми науки та освіти. 2013. № 1. 

2. Маркова Є. М. Символіка і семантика національного стилю в компози
ції і виконавстві. Музичне мистецтво і культура. Одеса, 2008. Вип. 9. С. 22–32. 

3. Мільштейн Я. Ф. Ліст: в 2 т. Москва, 1971. Т. 2. 864 с. 
4. Schilling. Franz Liszt. Sein Leben u. Werke. Stuttgart, 1844. 
5. Beaufort. The Abbé Liszt. London, 1886. 

Білий В. 
лауреат міжнародних конкурсів, старший викладач 

Міжнародного гуманітарного університету, 
соліст Одеського національного академічного театру опери та балету 

ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВОКАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 
«БЕЛЬКАНТО» У СУЧАСНОМУ ОПЕРНОМУ ВИКОНАВСТВІ 

У сучасній музикознавчій і вокальнометодичній літературі термін 
«бельканто» вживається в різних значеннях. Найчастіше можна зу
стріти його в значенні італійської техніки співу XVIII століття з ак
центом на красу звуку і віртуозність виконання. Також під терміном 
«бельканто» часто мається на увазі певний вокальнооперний стиль 
композиторської творчості (Г. Доніцетті, В. Белліні, Дж. Россіні, ран
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ня творчість Дж. Верді). Прослуховуючи записи видатних оперних спі
ваків кінця ХIХ — початку ХХ століття — Фанні Торезелло, Ліни Ка
вальєрі, Беньяміно Джильї, Емми Кальве, Франческо Таманьо, 
Енріко Карузо, Соломії Крушельницької, Тіто Руффо, Елізи Бруно, 
Рози Понселе та інших — можна помітити, що вони співають голоса
ми ясними, дзвінкими, з бездоганною інтонацією і музичною вираз
ністю. Це співаки старої італійської школи – методу, який народився в 
Італії і який пізніше поширився в усьому світі. Його принципи універ
сальні, оскільки вони сформувалися на основі чистих голосних італій
ської мови і які можуть бути застосовані до інших мов. 

Мистецтво бельканто – це спосіб виконати репертуар. За
гальновідомо, що в XX столітті оперні співаки стали використо
вувати більш форсовані вокальні прийоми для досягнення біль
шої виразності (часто екзальтації) і драматизму. Ці прийоми в 
деякій мірі властиві веристській і сучасній оперній музиці, проте 
в даний час мають тенденцію поширюватися і на більш ранні зраз
ки оперної класики, де більш доречний стиль «бельканто» і «стара 
італійська школа». 

Регістрові злами, недоречна декламація, неточне виконання ди
намічних відтінків і артикуляційних штрихів, невідповідність опер
них партій можливостям голосу — все це почасти негативно позна
чається на виконавському рівні. 

Питання інтеграції техніки «бельканто» в сучасне оперне мис
тецтво з притаманними йому гостродраматичними тенденціями не 
втрачають своєї актуальності і ставлять перед співаками та виклада
чами академічного співу ряд нових технічних завдань. 

Бондаренко Л. 
старший викладач, здобувач 
ОНМА ім. А. В. Нежданової 

ФРАНЦУЗЬКА КУЛЬТУРА І МУЗИКА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
В РУСЛІ ІДЕЙ «РЕЛІГІЙНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» 

Французька культура і музика протягом багатьох століть завжди від
різнялася строкатістю і різноманітністю жанровостильових тенденцій, 
активною взаємодією творчих шкіл і напрямків. Сказане співвідносно 
і з періодом першої половини ХХ ст. і його духовностильовими по
шуками. Французька столиця, таким чином, невпинно примножува



14  

ла свою славу культурного і мистецького центру, в якому «бився пульс 
світової культури» [3, с. 138]. Строкатість офіційних і неформальних 
об’єднань французької культурної еліти, проте, з усією очевидністю 
демонструє дві характерні тенденції, орієнтовані, з одного боку, на по
шук нового, з іншого — на захист консервативноохоронних принци
пів розвитку музичного мистецтва, пов’язаних з вивченням старовин
них музичноісторичних традицій, жанрових систем, причетних, перш 
за все, до сфери духовного музичного мистецтва і близького йому. 

У першій половині ХХ століття у Франції настав період «хрис
тиянського відродження», що торкнулося всіх сфер мистецтва. Піс
ля Першої світової війни і напередодні назрівання нового воєнного 
конфлікту релігія для багатьох стала засобом здобуття духовної рів
новаги. Композитори звернулися до духовних сюжетів, культових 
музичних форм. Апелювання до цих жанрів, показове в цей період 
не тільки для французької музики, пов’язане також і зі зростаючою 
роллю християнського релігійного чинника в духовному житті як 
Франції, так і всієї Західної Європи. Як зазначає С. Аверінцев, «не
сподіване розширення «присутності» католиків і в університетсько
му, і в літературному житті Заходу — і справді є одним із сюрпризів 
першої половини ХХ століття» (цит. за: [1, с. 87]). Ця традиція відзна
чена появою цілої низки видатних «католицьких філософів», серед 
яких виділяються Тейяр де Шарден, Муньє, Марітен, Жильсон та ін., 
які представляють такі напрямки релігійної філософії, як персона
лізм, тейярдизм, неотомізм. Останній мав достатньо вагомий вплив 
на французьких (і не тільки) авторів, оскільки трактував мистецтво як 
категорію, ідентичну трансценденції. 

Зазначена зростаюча роль християнського духовного фактора 
у творчій діяльності представників названої епохи знаходить відо
браження і в її жанрових перевагах. У французькій музичній прак
тиці затребуваними виявляються і містеріальні основи французького 
музичного театру, представлені в «Мучеництві святого Себастьяна» 
К. Дебюссі, і в «Жанні д’Арк на вогнищі» А. Онеггера, і в хоровій 
спадщині Ф. Пуленка, і в його містеріальних «Діалогах кармеліток», 
і, нарешті, в «Святому Франциску Ассизькому» О. Мессіана. 

У цьому плані «натхненність», одухотвореність французької куль
тури і музики розглянутого періоду виявляється співвідносною з іде
ями Ж. Марітена, що висуває поняття християнського мистецтва, як 
не тотожного церковному. «Ми вважаємо християнським те мисте
цтво, — стверджує філософ, — яке несе в собі християнський дух» і 
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фактично не знає диференціації на церковне і світське мистецтво. 
«Воно усюди, де творить людина, у всьому, що його радує. У балеті 
або в симфонії, фільмі або романі, пейзажі або натюрморті, балаган
ній п’єсці або опері — у всьому воно може виражатися точно так, як 
в соборних вітражах і статуях» [2, с. 486]. Така позиція мала, як відо
мо, істотний вплив на релігійнофілософську і естетичну концепцію 
творчості О. Мессіана. 

Ще одним автором, що впливав на духовний світ Франції першої 
половини ХХ ст., став Тейяр де Шарден, який увійшов в історію як 
католицький філософ, теолог, антрополог, біолог, причетний в тому 
числі і до створення теорії ноосфери. У подібній позиції проглядає 
настільки показове для ХХ ст. прагнення духовноінтелектуальної 
еліти до органічного синтезу позицій християнського вчення і науко
вих відкриттів природознавства, підсумком якого ставало створення 
фундаментальних концепцій Всесвіту і осмислення ключових етапів 
його еволюції. Відзначимо, що такий підхід показовий і для О. Мес
сіана. Якщо для більшості його сучасників ідеї названих французьких 
філософів були або підкріпленням їх власних духовних пошуків, або 
стимулом до ренесансу релігійноетичних ідей як базису творчої ді
яльності, то для О. Мессіана подібний досвід стимулював створен
ня власної концепції світобачення, найбільш повно узагальненій в 
«Трактаті про ритм, колір та орнітологію». До його автора справед
ливо можуть бути застосовані критерії «ренесансного універсалізму», 
що виявляють у сукупності масштабність і всеосяжність його духо
вного потенціалу, співвідносного в тому числі і з духовноестетични
ми шуканнями французької культури першої половини ХХ ст. 
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ТВОРІВ ТА ЇХ ВИКОНАНЬ, 
ЩО МІСТЯТЬ СИМВОЛІСТСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ КОМПЛЕКС 

Вихідна теза доповіді: Методична сторона аналізу музики, що 
представляє символізм як повноту проявлення художньої методології 
чи як елементи даного світобачення в мистецтвеі, базується на інто
наційному підході, в основу котрого покладене уявлення про про
цессуальний її характер (див. назву праці Б. Асаф’єва: «Музыкальная 
форма как процесс» []). Але одночасно сутнісним є уявлення про ес
тетичний континуум музичної тонкості взагалі, символічно, згідно з 
піфагорейським уявленням про Все, Бога, у співвідношенні з яким 
програмноміметичні художні вираженнязображення опиняють
ся значеннєво непримітними (див. класику програмності Прелюдій 
К. Дебюссі — як словесне «післясоів’я» до музики). Тому классика 
розрізнення рельєф — фон, тематизм — розвиток тем і т. ін., що наро
джують архітектонічну вибудуваність форм з розрізненням тотожнос
ті — контрасту у будові, в межах символістського методу корегується 
естетичним континуумом «загальної форми руху», заявляючи дещо 
базисне в естетиціекстатиці символістської творчості. Виконавська 
інтерпретація, що відповідає вказаному методологічному принципу, 
також «відсуває» драматургічносимфонічні показники заради ес
тетичного континууму, «репетируючого» штучноумовно подавані 
смислизвуки. 

Відповідно методика аналізу творів та виконань, що містять сим
волістський художній комплекс, відмічена такими рисами: 

1) знаходження тематичнодраматургічно вибудуваної структури, 
що відтворює показники класичноїромантичної музики як обов’яз
кової складової цілого символістського образутвору; 

2) виявлення континуального смислуякості вираженния, спів
відносного з традиційою варіантністю, але тою, що базується на 
«за гальних» смислах риторичної символіки фактурнотембральних 
утворень як втілюючих «надсуб’єктивну штучність» символістського 
«марення»; 

3) характеристика смислової «межовості» міри превалювання ху
дожньовиразної чи естетично самодостатньої якості музики твору
виконання; 
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4) відтворення «психології роду» в жанровопревалюючому зву
чанні, що опонує індивідуальній «сваволі» (за В. Мартиновим) ком
позиції та авторського тематичного «лицедійства» програмноасоціа
тивного виявлення твору як процессуального закінченого вираження. 

Борисова Т. 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва  

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

КОМПОЗИТОРСЬКИЙ ДОРОБОК ОЛЕКСІЯ БЕЦА 
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПОДІЛЛЯ 

Творча спадщина композитора Олексія Беца є самобутнім і бага
товекторним мистецьким явищем, органічно пов’язаним із народ
ною українською музикою, подільською культурою. 

Центральною ознакою його творчого стилю є опора на народнопі
сенні джерела, генетична спорідненість із регіональним українським, 
зокрема подільським музичним фольклором, що не лише сприяє ор
ганічності сприйняття написаних ним творів вітчизняною публікою, 
а й забезпечує популяризацію подільської народної музичної традиції 
на широких теренах нашої Батьківщини та за її межами. 

Серед понад 50 хорових творів композитора особливою філігран
ністю хорового письма вирізняються «На вгороді коло броду», «Від 
села — до села» на вірші Т. Г. Шевченка, хорові опрацювання колядок 
і щедрівок «Ой на річці, на Арзанці», «Свята ніч», «Ночь тиха над Па
лестиной», «Зірки ясні небо вкрили». 

Оригінальний і самобутній конгломерат утворюють численні об
робки українських народних пісень для різних складів хорів, перли
нами серед яких виступають «Ой, Марічко, чичері», «Світи, міся
ченьку», «Йшли корови із діброви», «Добрий вечір, сусідонько», «Як 
ніч м’я покриє», «Їхав козак на війноньку» та ін. Для авторських об
робок народних пісень характерними є: природність викладу хорових 
партій, зручність теситури хорових голосів, органічність застосуван
ня елементів хорової звучності, голосоведення, ретельність у доборі 
засобів гармонічної мови, форми твору тощо. Ці хорові твори є над
звичайно комфортними для виконання та досить ефектними у кон
цертній презентації. 

Специфіка авторського почерку О. Д. Беца у царині естрадної во
кальноінструментальної музики полягає у глибокому синкретизмі 
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вокальної та інструментальної складових як комплексних інструмен
тів донесення до аудиторії музичної думки, у надзвичайно вправно
му використанні характерних для різних напрямків сучасного поп
виконавства мелодикоінтонаційних структур, метроритмічних 
алгоритмів, оригінальних гармонічних сполук та інших засобів ху
дожньої виразності. 

Так, «Калинова сопілка» на вірші М. Масло, «Кохати» на вірші 
М. Ваньо, «Прости» на вірші Г. Чубач, «Ой, Василе, Василечку» на 
вірші В. Семеновського, «Білі яблуні» на вірші М. Томенка, «У нас в 
горах» на вірші В. Гурова, «Ой Іване молоденький» (сл. народні) та ін. 
з часу свого створення й донині є одними із найяскравіших зразків 
не лише подільської, а й загальноукраїнської колекції популярної во
кальноінструментальної музики. 

Композитор О. Бец є автором великої кількості віртуозних та ди
намічних, просякнутих народним гумором, оптимізмом і життєствер
джуючою енергетикою сольноінструментальних творів та ансамбле
вооркестрових аранжувань народної музики, серед яких «Подільські 
гуляночки», «Подільські викрутаси», «Ойра», «Весільна полька», 
«Ювківська кадриль», «Ковалі», «Бесарабська полька» та інші [1]. 

Яскравим свідченням художньої досконалості створеного компо
зитором музичного матеріалу слугує той факт, що майже всі мистець
кі колективи та сольні виконавці, представлені у мистецькокультур
ному полі Поділля, традиційно формують свою репертуарну політику 
на основі його творів. 

Узагальнюючи висвітлене вище, зазначимо, що комплексне ви
вчення різних складових творчої спадщини композитора О. Д. Беца 
дозволяє переконливо стверджувати її значущість не лише для фор
мування унікальних і неповторних рис подільської культури, а й за
галом для розвитку національного музичнокультурного простору. 
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АНТОН КОЦИПІНСЬКИЙ — ЗАСНОВНИК  
ФОРТЕПІАННОЇ ОСВІТИ НА ПОДІЛЛІ 

У 2021 році виповнюється 205 років з дня народження та 155 ро
ків з дня смерті відомого педагога, композитора,фольклориста, ет
нографа та видавця Антона ГіацинтовичаКоципінського (Kocipiński) 
(1816–1866). З його ім’ям пов’язане становлення фортепіанної освіти 
на Поділлі. 

У XIX столітті Поділля вирізнялося своєю етнокультурною уні
кальністю та ввібрало в себе мистецькі надбання різних народів, 
які проживали в той час на даній території, зокрема польського, ро
сійського, єврейського, молдавського та вірменського. Мистецьке 
життя протікало в основному в польських панських маєтках у формі 
домашнього музикування. Процес професіоналізації музичної осві
ти був тісно пов’язаний з творчістю подільських митців польського 
походження — А. Коципінського, В. Заремби, М. Завадського, Т. Га
ницького та інших.Багато музикантівпедагогів були запрошені з Єв
ропи. 

Антон Коципінський– поляк за походженням (народився по
близу Кракова), був представником віденської фортепіанної школи.
Навчався гри на фортепіано, органі, а також мистецтва композиції у 
свого батька, органіста й керівника оркестру Львівського кафедраль
ного собору, а також у Відні. 

В 1853 році Коципінський відкрив музичну школу в Кам’янці
Подільському, започаткувавши фортепіанну освіту та концертну 
культуру в місті. Антон Гіацинтович був чудовим педагогом, в якого в 
Кам’янціПодільському навчалася значна кількість учнів. Серед кра
щих його учнів — Владислав Заремба (1833–1902) — піаніст, педагог, 
композитор, фундатор фортепіанної фантазії на тему української на
родної пісні.Слід зазначити, що проіснувала школа недовго, бо вже в 
1855 році Коципінський переїжджає до Києва, де на Хрещатику від
криває новий нотний магазин. 

Значну частину діяльності Коципінського займала просвітницька 
та фольклорна збирацька та видавнича праця. В 1862 році митець ви
дає збірку «Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні 
і в Малоросії». Композитор створює подвійне видання, пояснюючи 
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свій задум так: «щоб зробити теперішній збір пісень корисним для 
всіх, ми спорядили двійне видання; для тих, котрі не вміють грати 
на фортепіано, або котрим переклад наш буде здаватися складним, 
для таких ми видали один тільки спів, бо й самі зможуть підібрати 
супровід до мелодії, чи то на фортепіано, чи на гітарі, чи на іншо
му якомунебудь інструменті…» [1, с. 3]. Коципінський подає тек
сти до музичних творів двома мовами — українською та польською, 
щоб збірник був доступним для різних верств населення. Оскільки 
на той час видавалися збірники пісень або з польським, або з укра
їнським текстом, що значно ускладнювало їх спів людям, які не во
лоділи певною писемністю. Завдяки ретельному підходу збірка стала 
надзвичайно популярною. Нотні твори композитора були в багатьох 
домашніх бібліотеках, зокрема його учня В. Заремби, а також М. За
вадського та родини Ганицьких. 

Отже, різнобічна плідна діяльність А. Коципінського відіграла 
значну роль у становленні та розвитку фортепіанної освіти не лише 
на Поділлі, але й у межах всієї України. 
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ЛІРИЧНІ ТВОРИ П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО ДЛЯ ДУЕТУ 
СОПРАНО — МЕЦЦО-СОПРАНО 

Ліризм П. І. Чайковського незмінно звертав виразні засоби його 
творчого мислення до тембру жіночих голосів, з яких базисними іс
торично склалися сопрано і меццосопрано. Перший з названих 
тембрів представляє пряме продовження у жіночому співі характеру 
церковного вокалу кастратівфальцетистів з усіма похідними від цьо
го прийомами максимально широкого обсягу й діапазонних затре
буваностей. Меццосопрано в сучасному його розумінні є набагато 
більш пізнім утворенням, фактично з середини ХІХ століття, коли з 
відстороненням «двоскладових» (за сучасними вимірами) «россінієв
ських» сопрано виділилися «ліричні» сопрано у французькій ліричній 
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опері (див. у Ш. Гуно і його наступників) і «меццосопрано» як тембр
діапазон нижче звучащий відносно до повного сопрано, але, головне, 
з можливістю сильно і з повним навантаженням подавати ноти серед
нього і низького регістрів. 

Нагадуємо, що співвідношення сопрано і меццосопрано у кінці 
ХVIII — першій половині XIX століття зафіксоване в партіях Фьор
діліджі і Дорабели з опери «Сosi fan tutti» великого В. Моцарта. Там 
діапазон «повного» сопрано сягає від а малої октави до нот третьої 
октави, а «меццосопрано» ніби «звужено» подає ті ж виразні мож
ливості (від h малої октави до h2). Подібне відчуття вказаних типів 
голосів продемонстрував учень М. Глінки український композитор і 
співак С. ГулакАртемовський у своїй геніальній опері типу «драма
тичної комічної опери» (передбачаючи феномен «Кармен» Ж. Бізе в 
авторській версії): сопрано — партія Одарки як втілення героїчного 
характеру достойної дружини запорожця, тоді як Оксана — меццо
сопрано, що демонструє персону зростаючу, але незавершену у сво
єму моральному зрості до обсягу розуміння ситуації «Запорожців за 
Дунаєм». 

П. І. Чайковський створював свої опери на перетині шляхів ро
мантичної і постромантичної драми, широко використовуючи мож
ливості «повного» сопрано нового построссінієвського «драматично
го» тлумачення (до речі, ефект «ліричного» сопрано у Чайковського 
проступає хіба що в його останній опері «Іоланта»), доповнюючи 
його тембрамисмислами іншого виразного призначення. 

Поєднання сопрано і меццосопрано в його постромантичному 
призначенні, але такому, що не збігається з іншими прийнятими в 
європейській опері трактуваннями, — знаходимо в дивній і зовсім ще 
в повному обсязі її самобутності неоціненної опері «Євгеній Онєгін» 
(1878), вважаючи на знаки порубіжності в ній як реалістичної, так і 
протосимволістської драми зі всіма витікаючими з цього виразними 
наслідками. Тут поєднуються два жіночих голоса Тетяни й Ольги, з 
яких перша втілює повне, з ознаками драматичного сопрано, тоді як 
друга представляє меццосопрано, десь на перехресті доромантично
го і постромантичного тлумачення. Оскільки йдеться про «тривіаль
ний» характер («cosi fan tutti — так роблять усі»), що за характерис
тикою ще П. Тозі, вказувало на «звичайнийнегероїчний» голос типу 
контральто [1, c. 30–31] і явно той, що розмахом діапазону і сукупної 
виразності поступається партії головної героїні (феномен Дорабели зі 
згаданої опери В. Моцарта). І ця ієрархія цінностей характерів і від
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повідних прийомів показана у першому співацькому номері опери — 
дуеті Тетяни та Ольги з «Онєгіна» П. І. Чайковського. 

Голоси у дуеті розподілені у вказаній ієрархічній вибудуваності, 
їх споріднює «розлита вальсовість» ліричних персонажів композито
ра, яка виражається у прихованій танцювальності (і «прихованій» же 
трьохдольності), що найбільш повно проявляється в єдиній арії Оль
ги «Я не способна к грусти томной». Вальсовість охоплює і партію Те
тяни, пронизує один з її головних лейтмотивів Кохання, зливаючись 
із молитовними звучаннями теми ВіриСпокути — так можна назвати 
лейтмотив, споріднюючий Тетяну з інтонаційним рядом Лєнського і 
що мелодійно проступає в аріозо монолога ІІ картини на слова «Кто 
ты, мой ангел ли хранитель». Але саме в першому дуеті з Ольгою інди
відуальність Тетяни виступає самозначущо — в контурах «теми мрії» у 
приспіві строф дуету, що проходить тільки в її партії, ніяк не «заражю
чи» спокійнолагідну тематику мелодики Ольги. 

Подібне розшарування голосів маємо і в зразках інших дуетів жі
ночих голосів у Чайковського, які, правда, так подавалися ним біль
ше у позаоперній творчості, зважаючи на одиничність характерівоб
разів у персонажах композитора. Знаменитий дует Лізи і Поліни з ІІ 
картини «Пікової дами», з цієї ж опери дует Прилепи та Міловзора 
складають блискуче втілення ідеї поєднання тих голосів — але, ска
жімо, у більш звичних для нас поєднаннях сопрано з меццосопрано 
як втілення жіночого начала із виявленнями чоловічої сили, в разі 
звучання голосу Поліни, і відверто імітація чоловічого співу в аспекті 
травесті при озвучуванні партії Міловзора. 

Спеціальну сторінку у спадщині П. Чайковського займають ро
манси для двох голосів — до речі, це специфічна традиція української 
і російської музики в цьому жанрі — «Утро», «Вечер», «Слезы люд
ские». 
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ВИРАЗНІ ЕФЕКТИ АКАДЕМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
У СУЧАСНІЙ КЛАРНЕТОВІЙ ГРІ 

Кларнетова гра склалася у величний обсяг у музиці ХХ сторіч
чя, поєднавши виразність, народжену віком Просвітництва, який 
народив цей інструмент, і відкриттями «варваризму» африканських 
вторгнень у європейський світ у джазі в «антиромантичне» століття 
науковотехнічної революції, що надали «друге дихання» кларнето
вому мистецтву в минулому віці. Розширення можливостей виразної 
кларнетової значущості трималося й тримається на засвоєнні вираз
них засобів, що стали епохальним здобутком для тих чи інших інстру
ментів. Кларнет отримав певного виразного «двійника» в романтичну 
епоху у вигляді саксофона, який зовні досить різко відрізняється від 
кларнета, але духова й виражена моторна природа обох ставить поряд 
ці інструменти, вкладаючи необхідність запозичувати певні прийоми 
і, головне, виразність тих прийомів від одного до іншого. Зважаючи 
на те, що кларнет «старший» від саксофона, то сама ідея кантилен
ного звучання у вказаному «моторному» інструменті, ясно, була пе
редана від першого з названих другому. Але й кларнет насичивувся 
від саксофона особливого роду «ламкістю» мелодичного звучання, 
як це маємо в поданні жартів Тіля Уленшпігеля в однойменній поемі 
Р. Штрауса через звучання кларнета in С. 

Cама практика написання творів для кларнета як моделюван
ня розширених можливостей флейти зафіксував у своєму Концерті 
К. Пендерецький, написавши Концерт для флейти (чи кларнета) з 
оркестром (1992). І він же у 2010ті роки створив Концерт для альто
вого саксофона з оркестром, сам же запропонував обробку того Кон
церту для струнного альта з оркестром, тим самим «розписавшись» 
у наявності прийомів кантиленної специфіки струнноальтового ви
раження у саксофонній композиції. 

Академізація кларнета, що йшла від начал цього інструмента, у ХХ 
столітті торкнулася його співвідношення зі скрипкою, звично порів
нюваною із флейтою, оскільки обидві складали діапазон голосу спі
вака кастратафальцетиста у XVII–XVIII століттях. Але у ХХ сторіччі 
з’являється «Квартет на кінець часу» О. Мессіана, в якому кларнет 
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явно «підміняє» скрипку (даючи загалом склад тріосонати, в якій бас 
грають і струнний бас, в даному разі віолончель, і клавірфортепіа
но), відображуючи одночасно можливості «досконалого сопрано ХХ 
віку», зважаючи на виняткові можливості кларнета у грі пуантиліс
тичної мелодики у манері вокалу джазу бібоп. 

Оволодіння кларнетом можливостями надшвидкої гри надає 
йому виразних виявленостей у дусі прихованої поліфонії, що порів
нює ті смислові здобутки з фортепіанноклавірними показниками. 
Так невідступно розширюється коло виразних засобів кларнета — 
у єдності з постійним зверненням граючих на цьому інструменті 
до кореневого смислового навантаження інструмента, втіленого в 
етимології слованазви: «прозорий», «світлий», здатний втілювати 
повноту сопранового тембру співацького голосу, відсторонюючи 
«носовий» тембральний відтінок гобоя і нерівності регістрових роз
поділів флейти. 

Зростаюча затребуваність кларнета у музиці ХХ і ХХІ століть за
свідчує його виразну динаміку, розгорнуту до вершинних здобутків 
інструментальносопранового звучання. І це стало цінуватися сьогод
ні в академічній сфері подвійно, оскільки відновлюється бароковий 
вокал і голоси контртенорів, які втілюють можливості фальцетистів 
старої школи і повертають музиці високі торкання в її художній ви
разності церковного надбуттєвого символізму підкреслено штучного 
співу. 

Вавренчук І. 
кандидат мистецтвознавства, 
методист, старший викладач 

Хмельницького музичного коледжу ім. В. І. Заремби 

ТВОРЧІСТЬ М. БАЛЕМИ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ 
СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 

Творчість сучасного подільського композитора Миколи Балеми є 
цікавою, оригінальною, водночас малодослідженою сторінкою му
зичної культури України. 

Композиторський доробок вирізняється як своєю чисельністю, 
так і багатством жанрових інтересів. М. Балема автор понад 700 ком
позицій, створених в оперному (опери «Вічний етап», «Пророк»), 
симфонічному (симфонія «Україна», симфонієта «Товтри», симфо
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нічна поема «Поділля та ін.), вокальносимфонічному (симфонічна 
картина для симфонічного оркестру, фортепіано і бандури з хором 
«Під мирним небом», кантати для альта, тенора, хору й оркестру на 
вірші Б. Грищука «Благослови, Боже», мюзиклу (спільно з Б. Бале
мою) за однойменним вінком сонетів Ростислава Балеми «Сонячна 
соната» та ін.), камерноінструментальному (концерт для скрип
ки і фортепіано «На вулиці скрипка грає», триптих для фортепіано, 
фортепіанний квартет «Коли сонце сідає за обрій» та ін.), вокально
му (численна кількість романсів і пісень на вірші Т. Шевченка, Лесі 
Українки, П. Тичини, Д. Павличка, Б. Грищука, П. Карася, Р. Балеми 
та багатьох інших) жанрах. 

Окремо варто наголосити, що магістральним вектором творчос
ті для композитора завжди залишаються вокальноінструментальні, 
хорові жанри. Композитор протягом 45 років очолював «візитівку» 
Хмельницької області — академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки 
Поділля». Саме названий колектив став своєрідною мистецькою ла
бораторією, в якій композитор вперше апробував створені ним ком
позиції різних жанрів. 

Вокальноінструментальний доробок можна умовно розподілити 
за такими векторами: 

– обробки українських народних пісень для хору та оркестру, хору 
a capella. У доробку композитора понад 200 обробок «історичних, 
козацьких, родиннопобутових, святковокалендарних народних пі
сень Поділля та України. Більшість з них видані у трьох томах циклу 
«З народної криниці» [5, с.73–74]; 

– оригінальні хорові твори а capella; 
– циклічні вокальнохореографічні композиції (сюїта для ор

кестру, хору і читця на вірші Т. Шевченка «Шевченкіана», концерт 
для оркестру, хору і соліста (труба) «Думкашумка», музичні картини 
«Весна на Поділлі» з хором, «Подільські вечорниці» з хором, «Про
води козаків» з хором та ін.). 

М. Балема неодноразово ставав ініціатором постановок багатьох 
музичних проєктів. Понад 30 концертних програм (серед яких «Красо 
України, Подолля», «Україно, матінко моя», «Йорданська заметіль», 
«Подільські вечорниці», «Поділля щедрує…», «Покровонько, Покро
вонько…», «Свою Україну любіть» та багато інших) увібрали у себе 
найяскравіші танцювальні, вокальноінструментальні композиції 
автора. Справжньою кульмінацією кожної програми були розгорнені 
вокальнохореографічні композиції. Зокрема варто звернути увагу на 
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такі як «Січ», «На лезі шаблі наша воля», «Подільські щедрівки», «Ве
чорниці» та багато інших. 

У цих вокальнохореографічних номерах продемонстровано ор
ганічний синтез українських пісень та власних авторських мелодій. 
У своєму інтерв’ю М. Балема зазначав, що «українці надзвичайно та
лановита нація і трагічна водночас, тому, створюючи нові і підбираю
чи народні пісні, я компонував таким чином, щоб розкрити ці харак
терні риси: талановитість, чарівність наших дівчат, душевну доброту, 
козацьку звитягу, показати безмежні наші простори, красу землі на
шої України!» [6]. 

У зазначених композиціях автор намагається через яскраве сце
нічнотеатральне дійство розкрити історію козацтва, народні звичаї у 
синтезі пісенних, інструментальних та хореографічних жанрів. 

Єдність цих компонентів підпорядковується динамічній драма
тургічній лінії, в якій обов’язково присутні є цілісний сюжет, інди
відуальність, емоційність кожного образу та колективу загалом, що 
майстерно формують органічну єдність. 

Аналізуючи названі музичнохореографічні композиції, насам
перед варто говорити про їх структуру. Загальні форми представля
ють собою наскрізні сцени, в яких переплітаються наче у колоритній 
в’язанці народнопісенні, народнотанцювальні епізоди. Стрункість 
композицій формує драматургічний план розгортання, в якому за
вжди простежуються традиційні складові законів драматургії: екс
позиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка чи фінал. Без
сумнівно, індивідуальний підхід до кожної композиції, її оригінальне 
трактування, розкриття визначають відповідний хід драматургічного 
розвитку. Однак попри це можемо говорити про певні узагальнення, 
на яких варто детальніше зупинитися. Так, в експозиційних розділах 
композицій М. Балема досить часто вводить народні мелодії у хоро
вому, сольному або оркестровому викладі, демонструючи національ
ний колорит дійства, вводячи слухача в атмосферу народного свята. 
Наприклад, композицію «Вечорниці» розпочинає відома українська 
народна пісня «Ти ж мене підманула», виявляючи жартівливопо
бутовий фон подальшого наскрізного розвитку сцени. У компози
ції «Козацька рада» після монологу Султана в оркестровому викладі 
звучить лірична авторська мелодія в народнопісенному стилі. Тема 
відтворює мальовничий світанок, широкі простори козацького краю. 

Зав’язка та розвиток являють собою епізоди, в яких переплітають
ся розмовні, пісенні та танцювальні фрагменти. 
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Кульмінацією (фіналом) окреслених вокальнохорових компо
зицій стають танцювальні епізоди, що відтворюють яскраві картини 
справжнього козацького єдиноборства. Такі епізоди символізують 
силу, міць та стійкий дух як у духовному, так і в фізичному планах. 
Яскравий темперамент виконавців, емоційність виступу, видовищні 
трюки із використанням шаблі, списів, підсилені запальними, го
стрими ритмами супроводу, створюють справжню яскравообразну 
картину козацької Січі. 

Таким чином, творчість сучасного композитора М. Балеми відіграє 
важливу роль у становленні сучасної музичної культури Хмельнич
чини, оскільки є певним орієнтиром для репертуарного наповнен ня 
багатьох хорових, вокальноінструментальних та хореографічних ко
лективів не лише області, але й України загалом. Композитор активно 
демонструє професійний підхід до обробки жанрів народної музики, 
перетворюючи їх на яскраве музичнотеатральне дійство. Надзвичай
но широка та високохудожня жанрова палітра митця сповнена гли
боким змістом, національними ідеями та патріотичною тематикою. 
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НІМЕЦЬКА ВОКАЛЬНА ТРАДИЦІЯ У СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ 
СПІВАКІВ З КИТАЮ 

Науковий підхід з позицій виконавського музикознавства, безу
мовно, потенційно багатий і затребуваний на різних рівнях сучасної 
музичної практики. У його багатстві криється й особлива складність, 
адже рамки універсальності завжди обмежені жанровостильовою 
специфікою творчості кожного композитора, точки відліку різні. 
Оцінювати тип суб’єкта творчості (в музиці це найчастіше викона
вець і композитор) в музиці в певному сенсі складніше, ніж в інших 
творчих сферах в силу загальновідомих унікальних якостей музич
ного мистецтва — певною мірою суб’єктивних, що не пов’язані з 
конкретною образністю, але відзначені необхідністю «посередника» 
виконавця. 

У вокальній музиці, де конкретна образність присутня завдяки 
словесному тексту, труднощі інтерпретатора набувають вже іншу 
якість, пов’язану як з образами, так й зі стилем композитора, сти
лем епохи, особливостями вокальних жанрів. Одним з найцікавіших 
ракурсів нам видається ракурс національних виконавських традицій 
в сучасному світі, де активно протікають процеси глобалізації. Їхні 
особливості виконавської інтерпретації залежать від багатьох факто
рів, у виявленні та систематизації яких також полягає актуальність 
обраної теми. 

Німецька вокальна традиція, пов’язана з формуванням однієї з 
провідних вокальних європейських шкіл, з історикосоціальними 
умовами, з фонетикою німецької мови, німецькою ментальністю, за
слуговує окремої уваги та вивчення не тільки в історикометодоло
гічному, але й в аспекті. композиторської та виконавської реалізації у 
різному культурностильовому контексті. 

Творчість співаків з Китаю, що опановують вокальне європейське 
мистецтво, є окремим цікавим напрямком подібного дослідження, 
де одним із ракурсів може бути вплив ментальності та національного 
культурного коду співака на особливості його інтерпретації у системі 
координат німецької вокальної традиції. 

Також важливими складовими такого підходу бачаться жанрово
стильова, семантична, історична, культурна, виконавська проекції. 
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Результати подібного дослідження можуть бути корисними у по
дальших наукових розвідках, присвячених різним жанрам вокаль
ної музики, питанням музичного виконавства, питанням традицій 
різних національних шкіл тощо; в різних навчальних курсах для 
студентів вокальних факультетів музичних вузів (як історикотео
ретичних, так і практичних); в публіцистичній, критичній, просвіт
ницькій діяльності музикантів; в музичній педагогічної та виконав
ській практиці. 

Ван Сяоюй 
здобувач ОНМА ім. А. В. Нежданової 

ВОКАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ К. ШИМАНОВСЬКОГО І ТРАДИЦІЇ 
ПОЛЬСЬКОГО ФОЛЬКЛОРИЗМУ 

Історичні шляхи розвитку польської музики рубежу XIX–XX сто
літь, так само як і жанровостильова специфіка творчості К. Шима
новського, виявилися безпосередньо пов’язаними не тільки з мета
морфозами польської державності, але й з її культурномистецьким 
життям, представленим феноменом «Молодої Польщі», невідділь
ним в свою чергу від генія класика польської музики, який став фак
тичним главою «Молодої Польщі» в музиці. 

Еволюція творчості К. Шимановського, що співвідноситься в 
тому числі і з його камерновокальною сферою, відтворює жанрово
стильові уподобання автора. При цьому в перший період його твор
чості, який можна визначити як «романтичний», зосереджений на 
втіленні традицій Ф. Шопена і О. Скрябіна, що сусідять з захоплен
ням мистецтвом М. Регера і Р. Штрауса, поезією «Молодої Польщі» 
і німецьких авторів. Другий період («імпресіоністськосимволіст
ський») пов’язаний з інтересом до культури античності, італійського 
Ренесансу, Стародавнього Сходу, до поетики творчості М. Равеля й 
К. Дебюссі. Третій період («неофольклористський») пов’язаний з від
криттям культури Підгалля і його фольклорної традиції, що позна
чила формування в творчості композитора концепції «національно
го», апелює до своїх «прапольських» архаїчних витоків. Таким чином, 
стильова еволюція творчості К. Шимановського виявляється причет
ною до поетики базових стилів рубежу XIX–XX ст., що визначили не
повторний вигляд європейської культури модерну в цілому — роман
тизму, імпресіонізму, символізму і неофольклоризму. 
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Своєрідною «візитною карткою» всіх названих періодів стильових 
метаморфоз спадщини К. Шимановського стала його камерново
кальна творчість. У числі суб’єктивних причин подібної уваги до на
званої жанрової сфери зазвичай виділяють, перш за все, духовномис
тецьку атмосферу сім’ї Шимановських, в якій культ музики, музична 
обдарованість її членів займали далеко не останнє місце, виявляючи 
тим самим якості «сімейної творчої співдружності». Сутність остан
ньої найбільше виявлялася в творчих контактах К. Шимановського та 
його сестри — Станіслави КорвінШимановської — відомої співачки, 
вокальна майстерність якої формувалася не без впливу брата, який 
створював багато своїх вокальних композицій у розрахунку на її голос 
і виконавські можливості. Не менш суттєвою причиною апелювання 
до камерновокальної сфери виступає й універсалізм творчої натури 
самого композитора, який також був відомий і як письменник, поет, 
музичний критик і публіцист. 

Зрілий період творчості К. Шимановського відзначений пошу
ками принципів утілення національного стилю польської музики. 
В цей час композитор, солідаризуючись з іншими представниками 
польської культури початку ХХ ст., відкриває нові пласти польського 
фольклору, які стають одночасно стимулом його нових творчих звер
шень, що розвиваються в двох напрямках. Перший з них пов’язаний 
із «закопанським стилем» і виявленням ладовоінтонаційної специ
фіки пісеннотанцювальної культури Підгалля, відображеної в ци
клі «Слопевнє» на тексти Юліана Тувіма. Одночасно цей опус був 
пов’язаний з пошуками К. Шимановським генезису польської (пра
польської) національної культури, що мають перетин також з духо
внолінгвістичними пошуками європейського футуризму початку 
ХХ ст. Другий напрямок творчої діяльності К. Шимановського в 30ті 
роки виявляє його інтерес до фольклору Курпьовської пущі, реалі
зований у вигляді авторських обробок народних пісень (12 курпьов
ських пісень), що враховують архаїку і регіоналізм фольклорного ма
теріалу. 
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АСОЦІАТИВНИЙ ПІДХІД У ХОРМЕЙСТЕРСЬКІЙ  
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Серед проблем, які постають сьогодні перед сучасною освітою, 
актуальною залишається проблема фахової підготовки майбутніх учи
телів музичного мистецтва, в структурі якої особливе місце належить 
диригентськохоровій підготовці. В процесі диригування, який є ін
формаціним процесом, за допомогою диригентських жестів хористам 
передається певна інформація про музичний твір на основі індивіду
ального прочитання його диригентом. Ефективність передачі такої ін
формації залежить від якості й виразності диригентського жесту, який 
має бути не механічним, а змістовним, здатним забезпечити якісне 
хорове звучання, передати характер звуковедення, тембр, динаміку, 
фразування, розкрити зміст поетичного тексту і музики. С. Казачко
вим визначено такі характеристики виразності диригентського жесту: 
за звуковою насиченістю (стосуються якості звуку), характером звуко
ведення (відображають голосоведення й штрихи), графічною ясністю 
(метроритмічна характеристика звучання), емоційнообразним на
повненням (динаміка, фразування та ін.) [1, с. 103]. 

Спираючись на чуттєве сприйняття світу, за асоціативною теорією 
(Аристотель, Б. Спіноза, Д. Гартлі, Дж. Локк, Д. Юм, Д. Мілл), в осно
ві будьякого навчання лежить асоціація (лат. аssociare — з’єднувати), 
зв’язок, що виникає за певних умов між двома або більше психічними 
утвореннями (відчуттями, рухами, сприйняттями, ідеями). Музична 
педагогіка сьогодення активно застосовує асоціативний підхід у про
цесі формування фахових компетенцій студентів, вважаючи його «пус
ковим механізмом емоцій». В умовах асоціативного підходу, на думку 
І. Цов’янової, міцність та надійність знань забезпечується включенням 
нового знання в індивідуальну систему асоціацій студента. При цьому 
міцність і надійність знань тим вище, чим більше і різноманітніше асо
ціативні зв’язки з елементами попереднього досвіду [2, с. 228]. 

Таким чином, застосування асоціативного підходу в хормейстер
ській підготовці майбутніх учителів музики є необхідною умовою 
формування диригентського жесту і передбачає: оволодіння студен
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тами знаннями специфіки хормейстерської діяльності; формування 
у них основних знань, умінь і навичок, спрямованих на управління 
хоровим співом за допомогою системи диригентських жестів; умін
ня встановлювати різного роду асоціативні зв’язки (зороворухові, 
слухорухові, зоровослухорухові) шляхом побудови асоціативного 
ряду; врахування особистіснозначущої інформації, вміння застосо
вувати її в побудові диригентського жесту та передавати у власному 
виконанні; формування здатності управляти хоровим колективом за 
рахунок інформативності диригентського жесту, внутрішнього емо
ційного стану та попереднього індивідуального досвіду. 
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IDEE MIŁOŚCI W ROMANSACH SERGIUSZA  
RACHMANINOWA OP. 38. 

Romanse op.38. Sergieja Wasyliewicza Rachmaninowa powstały w dru
gim okresie jego twórczości. W lirykach wokalnokameralnych opusu 38. 
mamy do czynienia z ujednoliceniem tematycznym a stopień tworzenia 
wzajemnych relacji głos — fortepian osiąga swoje apogeum. 

Czas powstania romansów opusu 38. jest imponująco krótki, pieśni te 
powstały między 12 września a 2 listopada 1916 roku. 

W skład zbioruRomansów op. 38 wchodzą następujące pieśni: 
1. Ночью в саду у меня, gmoll op. 38. nr 1 do słów Awetika Isaakiana 
2. К ней, Fdur op. 38. nr 2 do słów Andrieja Biełego 
3. Маргаритки, Fdur op. 38. nr 3 do słów Igora Sewierianina 
4. Крысолов, Cdur op. 38. nr 4 do słów Walerego Briusowa 
5. Сон, Desdur op. 38. nr 5 do słów Fiodora Sołoguba 
6. Ау, Desdur op. 38. nr 6 do słów Konstantina Balmonta 
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W przypadku tego zbioru należy zatrzymać się na chwilę na omówieniu 
prądu literackiego — symbolizmu. Twórczość poetów tego nurtu była bez
pośrednią przyczyną zmiany jakościowej pieśni rosyjskiej przełomu wieków 
XIX i XX. 

Rachmaninow dla skomponowania owych pieśni siegnął po liryki nastę-
pujących poetów: Awietika Isaakiana (tł. Aleksander Błok), Andrieja Bie
łego, Igora Sewierianina, a Walerego Briusowa, Fiodora Sołoguba i Kon
stantego Balmonta. Wszyscy oni należeli do nurtu poetów symbolistów, 
starszego lub młodszego pokolenia. Symboliści przeciwstawiali klasyczną 
wizję świata, opartą na świadomym procesie twórczym — intuicyjnej kon
templacji zmysłów, dostępnej tylko dla ograniczonej liczby artystów — twór
ców. Stali twardo na stanowisku, iż racjonalnie nie można doświadczyć ani 
wytłumaczyć tajemnicy kontemplacji, bowiem poezja jest, «tajemnicą nie
wypowiedzianą»1. Oczekiwali od sobie współczesnych, «niedopowiedzeń» 
oraz, «tajemnicy zmysłów», traktowanych jako wysublimowanie wypowie
dzi o otaczającym świecie. Głównym środkiem wypowiedzi stał się symbol. 
Życie ziemskie z jego realnością ustąpiło miejsca śnieniu i cieniowi. Realizm 
życia nabrał wydźwięku zła, znudzenia, bycia w bezmyślności, stracił tak
że na wyrazistości. Osobowość natomiast zyskała pełną swobodę w świecie 
marzeń. 

Bohaterkami Romansów op. 38 są dwie kobiety: Marietta Szaginian2, 
polecająca Rachmaninowowi wiersze warte uwagi oraz Nina Koszec — ad
resatka i pierwsza wykonawczyni owych pieśni. Wiersze dla swych utworów 
dobrał Sergiej Wasyliewicz samodzielnie, tworząc swe wokalnopoetyckie 
miniatury z szerszej perspektywy. Dokonał głębokiej analizy tekstowej i od
szukał w każdej z tych pieśni symbol ukryty w słowach-kluczach. A zatem 
już nie emocja niesiona przez słowa z osobna, a zamysł całości symbolicz
nych treści były kanwą, na której oparł się tworząc pieśni zawarte w zbiorze 
op. 38. To, co zwraca szczególną uwagę to fakt, iż w niektórych wierszach 
potrafił wzbudzić emocje, choć w założeniach symbolistów miały być one 
ich pozbawione. Dwa romanse w op. 38. skomponował całkowicie w zgo
dzie z oczekiwaniami epoki modernizmu w literaturze. Pierwszym jest Сон 
(Sen). Utwór w całości obrazuje w sposób doskonały zawieszenie między 
światem realnym a nierealnym. Emocje w nim zawarte mają charakter po
zazmysłowego odczucia, są zawieszone gdzieś między wykonawcą a odbior
cą. Drugi to utwór zatytułowany К ней (Do niej), w którym Rachmaninow 

1 Щирина К. Шесть стихотворений для голоса и фортепиано соч. 38. Petersburg, 2018. 
S. 7.

2 
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stosuje obrazowanie naprzemienne. Miesza ze sobą oba światy — realny i 
nierealny, dokładając do tego jeszcze przejście do świata podziemnego — 
Hadesu. Porusza się zatem swobodnie w trzech światach kolejno. Romanse 
opusu 38. zarówno dzięki osobie Niny Koszyc, jak i spójności tekstu, każą 
traktować je jako cykl. Motywem przewodnim jest uczucie miłości. Jeśli 
przeanalizujemy ten wątek, w utworach. 

1. Ночью в саду у меня, g-moll op. 38. nr 1 do słów Awetika Isaakiana. 
Chociaż Awietik Isaakian nie należał do symbolistów, treść tego konkret

nego wiersza nasuwa skojarzenia czysto symboliczne. Płacząca wierzba jest 
alegorią cierpiącej dziewczyny, z powodu nieszczęśliwej miłości. Motyw ten 
w ludowym wyobrażeniu w Rosji odczytuje się właśnie w taki sposób1. Tekst, 
którym posłużył się kompozytor, wpisuje się w świat obrazowania przyro
dy nie odgrywający pierwszoplanowej roli. Mamy bowiem na tle wycisze
nia, spokoju nocy, przejmujący dramat płaczącej wierzby. Poeta w pierw
szej strofie przedstawił wierzbę płaczącą w ogrodzie: плачет плакучая ива 
(płacze płacząca wierzba). Połączenie płacze płacząca podkreśla poczucie 
cierpienia, dla kolejnego wzmocnienia dodaje przymiotniki: безутешна 
i грустная (zrozpaczona, smutna), co można zinterpretować jako bezmiar jej 
cierpienia. Druga strofa przynosi pocieszenie. Wlewa ona nadzieję w wierz
będziewczynę — oto nadejdzie poranek i osuszy swymi promieniami łzy 
rozpaczy. 

2. К ней, F-dur op. 38. nr 2 do słów Andrieja Biełego. 
Cały tekst wiersza przesycony jest elementami symbolicznego oczeki

wania na spotkanie z ukochaną, trzykrotne pytanie —Милая, где ты? pod
kreśla ważność poszukiwanej osoby dla podmiotu lirycznego. Wyrażenie — 
руки воздеты obrazuje idee poetów zawieszenia między niebem a ziemią, 
oznacza spoglądanie na niebiosa w nadziei na miłość. Z trzeciej strofy tekstu 
poety możemy wyczytać, że podmiot liryczny obmywa się w strumieniach 
rzeki Lete2. Nasz bohater nie pije jej wód, lecz obmywa się w niej, co w moim 
przekonaniu służy temu, by nie zapomnieć o swej oblubienicy. Na końcu 
powtarza po raz trzeci pytanie —Милая, где ты? Rachmaninow, komponu
jąc swój utwór, oderwał się od sztywnych ram wiersza, co pozwoliło mu na 
wydłużenie frazy oraz pójście za prozodią tekstu. Zabieg ten spowodował 
udramatycznienie sensu ukrytego pod warstwą symboliczną. Bohater utwo
ru kompozytora jest człowiekiem aktywnie poszukującym swej ukochanej, 

1 www.symbolarium.ru — wierzba symbolem czystości, pierwiastka żeńskiego, odrodzenia, 
płacząca wierzba — cierpienia, śmierci lub pochówku.

2 Leta — jedna z pięciu rzek Hadesu w mitologii greckiej, z której wypicie wody skutkowało 
całkowitą utratą pamięci.
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między niebem a Hadesem. Pierwszą strofę wiersza zachowuje wraz z re
frenem, natomiast drugą i trzecią łączy ze sobą w jedną całość. Połączenie 
to doprowadziło do uzyskania innej jakości napięcia emocjonalnego, które 
trochę zagubione i bezradne u Biełego, zmienia się u Rachmaninowa w pe
łen wyrazu dramat. 

3. Маргаритки, F-dur op. 38. nr 3 do słów Igora Sewierianina. 
Sewierianin w swoim wierszu porównuje dziewczęta do kwiatów mar

garetek, co w poezji również tego okresu jest symbolem niewinnej miłości, 
często o wartościach wyższego rzędu. W tym konkretnym przypadku mamy 
do czynienia z wysławianiem niewinnej, czystej miłości. Nie odnajdujemy 
tutaj odniesienia do konkretnej osoby, podmiot liryczny używa liczby mno
giej w swojej wypowiedzi. Mało tego, mówi o mnogości, obfitości, a mi
łość porównuje do świetlistego pułku. W wezwaniu skierowanym do ziemi, 
by była gotowa przygotować kwiatom napój z ros, także używa liczby mno
giej. Końcowe wyznanie miłości — я вас люблю — też jest przeznaczone dla 
wielu dziewcząt, będących jak — звезды маргариток. Rachmaninow swoją 
muzyką ukazuje niezwykle piękny, radosny krajobraz letniego dnia. Zawarte 
w nim jest czyste uwielbienie dla przebywania na łonie natury, nie odnaj
dujemy w nim nic, co mogłoby sugerować jakikolwiek podtekst cierpienia 
czy nostalgii. Świat muzycznego pejzażu nosi znamiona wysublimowane
go piękna, ciepła, spokoju i kontemplacji chwili. Zwrot — о посмотри — 
świadczy o obecności drugiej osoby, która wraz z podmiotem lirycznym 
uczestniczy w tym zdarzeniu. 

4. Крысолов, C-dur op. 38. nr 4 do słów Walerego Briusowa. 
Tytuł jest, jakby przedstawieniem profesji osoby, o której traktuje utwór. 

Posiada sam w sobie wydźwięk symboliczny, odwołujący się do legendy 
o Szczurołapie z Hameln. W 1284 roku Szczurołap swą grą na flecie wywa
bił z miasta szczury i utopił w Wezerze. Gdy odmówiono mu zapłaty za wy
konaną pracę wyprowadził z Hameln wszystkie dzieci, mszcząc się w ten 
sposób na mieszkańcach miasta. Bohater Briusowa także wabi swą grą, lecz 
nie dzieci, a «miłą dziewczynę» — oblubienicę. Nakierowany jest na zdoby
cie jej serca. Wymowa całego wiersza jest bardzo ironiczna, wskazuje na to 
wiele elementów. Jednym z nich jest absurdalność krajobrazu: w sadach nie 
wypasa się owiec i nie sadzi się topól. Odczytać można to jako wyraz grote
ski i nietraktowania uczuć dziewczyny poważnie. Można śmiało przypisać 
Szczurołapowi cechy Don Juana. Zakończenie utworu u Briusowa posiada 
odmienny od legendy przebieg. Podmiot liryczny poety pozwala dziewczy
nie, po czułej nocy odejść do równie absurdalnego sadu, obsadzonego to
polami. Rachmaninow z dużą pieczołowitością oddaje żartobliwy charakter 
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całego utworu. Czujnie podąża za każdym wahnięciem nastroju i «tempem» 
wydarzeń. W pierwszych dźwiękach fortepianowego wstępu imituje grę 
na fujarce i poprzez odchylenia od tonacji podstawowej Cdur, symbolizują-
cej czystość, tworzy drugi plan zapowiadający metaforyczność wypowiedzi. 

5. Сон, Des-dur op. 38. nr 5 do słów Fiodora Sołoguba. 
Liryk Sołoguba wpisuje się w grupę śnień odrealnionych, symbolizują-

cych stan zawieszenia między realnością a niebytem, gdzie wszystko jest 
możliwe1. Sen jawi się jako: skrzydła ptaka, biały jedwab pozbawiony cię-
żaru, a także północna mgła (symbol przejścia między światami). Autor 
traktuje sen równoznacznie ze spokojem, bezruchem i statycznością. Po
eta nawiązuje do charakterystycznego dla symbolizmu rosyjskiego śnienia 
na jawie, czyli chęci pozazmysłowego poznania istoty świata. Rachmani
now w sposób doskonały uchwycił ideę śnienia Sołoguba. Obraz stworzony 
przez kompozytora pełen marzeń, oddający nierealny, idealistyczny świat 
poezji symbolizmu jest moim zdaniem doskonały. Muzyka skomponowana 
przez Rachmaninowa jest ażurowa i często iluzoryczna, oparta na tonacji 
Desdur. W romansie tym mamy do czynienia ze wzmocnieniem znaczenia 
partii fortepianu, od pierwszych do ostatnich dźwięków. Pełni ona funkcję 
obrazującą, ale i w pewnym sensie akustyczną. Dzięki takiemu zabiegowi 
została poszerzona przestrzeń jako baza dla partii głosu solowego. Stała się 
ona płaszczyzną oddającą wrażenie nierealnego świata. 

6. Ау, Des-dur op. 38. nr 6 do słów Konstantina Balmonta. 
Wiersz w swojej symbolice jest prosty do odczytania i nie kryją się w nim 

żadne podteksty związane ze słowem kluczem bądź symbolem wynikającym 
z filozofii. Jedynie pytanie, które jest wydzielone z tekstu i nie posiada dla 
siebie rymu w wierszu, wnosi symboliczne odniesienia. Brak rymu do nie
go stanowi o jego autonomiczności. Poeta poprzez swój wiersz chciał uka
zać szczęście jako ulotną chwilę. Wydarzeniem wyzwalającym to uczucie 
są zaślubiny. Mamy zatem do czynienia z oczekiwaniem na ukochaną i czas 
zaślubin. Bohater liryczny opisuje śmiech swojej oblubienicy, która w «ba
jeczny» sposób przyzywa go do siebie. Piękny obraz zaślubin wyraża poeta 
poprzez wianek i wiersz, następnie chce znaleźć się na górze z ukochaną, 
gdzie jedynie pobrzmiewa szmer szczytów. Zadaje pytanie, które brzmiało 
już we wcześniejszym romansie К ней (Do niej): — Но где же ты? Sugeru
je ono chęć zjednoczenia z ukochaną w pozaziemskim, czystym wymiarze 
miłości. Po tym bezpośrednim wyznaniu, pełnym emocji Balmont nakre
śla strofę mówiącą o budzącej się miłości, którą — według mojej interpre

1 Motyw snu u Sołoguba pełni rolę przewodnią. Jego utwory z tym motywem podzielono 
na trzy grupy: życie jako sen, śmierć jako sen i sen jako odrealnienie.
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tacji — można przyjąć za wspomnienie: Цветку цветок средь дня зажег 
свечу (kwiatu kwiat zapalił świecę). Świeca to symbol światła rozpraszające
go mrok, ale może być też pierwiastkiem «elementu boskiego» w kulturze 
chrześcijańskiej. Na zakończenie, zanim nasz bohater zawoła «au», «au» 
przyznaje, że wszystko to uwodzi go i otumania. 

Podsumowanie 
Rachmaninow przy wyborze wierszy dla swoich utworów wokalno 

lirycznych op. 38. kierował się opowieścią o miłości, którą prowadzi konse
kwentnie. Wybór tekstów poetów symbolizmu oraz sposób ich obrazowania 
poprzez muzykę skłania do uznania tego cyklu za opowieść o ideach miłości 
przeplatających się przez życie samego Rachmaninowa. Kolejno są to: 

a) Ночью в саду у меня (Nocą w moim sadzie) — wierzba płacząca jako 
symbol nieszczęśliwej miłości, dziewczynkazorza w drugiej części utworu 
jako symbol nadziei, ukojenia w cierpieniu. 

b) К ней — symbol miłości wyższego rzędu, przekroczenie ram świata 
realnego w kierunku «niebios» i «podziemi». 

c) Маргаритки — symbol miłości czystej. 
d) Квысолов — symbolem miłości niestałej, o zabarwieniu erotycznym, 

umieszczonym w absurdalnym krajobrazie. 
e) Сон — sen jako śnienie, zawieszone pomiędzy światami, do którego 

przenosi nas na swych skrzydłach ptak (zupełnie odmiennie do marzenia 
sennego z op. 4., gdzie ów sen odnosił się do wspominania konkretnej sytu
acji В молчаньи ночи тайной). 

f) Ау — symbol zaręczyn, zwieńczenia uczucia miłości, zastosowa
nie zwrotu: но где же ты? (gdzie jesteś?) wskazuje na chęć połączenia się 
ze światem wyższego rzędu i poszukiwanie idealnej miłości. 

Bezpośrednia analiza tekstów poetów stała u podstaw stworzenia pieśni 
modernistycznych przez kompozytora. Odnalezienie «słów kluczy» dla wy
konawców jest natomiast podstawą do głębszego zrozumienia emocji i idei 
zobrazowanych przez Rachmaninowa w Romansach op. 38. 

BIBLIOGRAFIA 

Antologia dramatu rosyjskiego, Czytelnik 1952 r. 
СССР А. Н., История русской советской литературы, t. I, II, Moskwa 1958 r. 
Апетян З., Воспоминания о Рахманинове, Издательство,, Музыка’’ I, II, 

Moskwa 1974 r. Асафьев Б., Русская Музыка XIX и начало XX века, Peters
burg1979 r. 

Бахмет Т., История русской музыки, ЭКСМО, Moskwa 2012 r. 



38  

Бальмонт К. Д., Светлый час — стихотворения и переводы, Moskwa 1992 r. 
Barański Z., Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa 1975 r. 
Белый A., Стихотворения и поэмы, MoskwaLeningrad1966 r. 
BerenssonS., SergeiRachmaninoff — A Lifetime in Music, Londyn 1956. 
Biernat E.,Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, Gdańsk 1999 r. 
Chomiński J., Pieśń, Kraków 1974 r. 
DahlhausC., Estetyka muzyki, Warszawa 2007 r. 
Gębski J., Sergiusz Rachmaninow w literaturze, Toruń 2006 r. 
Юмейн Л., Нео риторические критерии анализа музыкально- поэтического 

текста камерно-вокальных произведений С. Рахманинова, «Муз. Мис. и Куль.» 
2016 r. 

КандинскийА. И., С. В. Рахманинов — Русская Музыкальная литература в 
9 томах, Petersburg 1982 r. 

Кривошей И. М., Внемузыкальные компоненты вокального произведения 
(на примере романсов С Рахманинова), RostownadDonem 2003 r. 

Лихачев Д. С., Русские писатели, Moskwa 1971 r. 
Malej I., Eros w symbolizmie rosyjskim, Wrocław 2008 r. 
Михайлова М. К., Фвид Э. Л., Русская музыкальная литература, Moskwa 

1982 r. 
Mucha B., Historia literatury rosyjskiej od początków do czasów najnowszych, 

Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich 2002 r. 
Nieuważny F., Słownik pisarzy rosyjskich, Warszawa 1994 r. 
ОганянЗ. А., АлександрБлоккакпереводчикпоэзииИсаакяна, https://

docplayer.ru 
ОссовскийА., С В Рахманинов, https://senar.ru/memoirs/Ossovsky/, s. 58. 
OgniewWł., Szkice o poezji, tłum. R. Śliwowski, Warszawa 1964 r. 
ОвсянниковаТрель А., Символистская поэтика в музыкальном воплощении 
С. Рахманинова (на примере романсов ор 38), УДК syg. 78.01: [78.071.2: 784.3] 

(470), s. 111–121. 
Пак Су Чжин, Вокальное творчество С. В. Рахманинова к проблеме эволюции 

стиля –Petersburg 2010 r. — Autoreferat. 
Пак Су Чжин, Романсы С Рахманинова (опус 38) к истории создания, https://

cyberleninka.ru, [dostęp: 01.02.2018 r.]. 
Пискунов Г. Ф., Сергей Рахманинов и Нина Кошиц, https://dargomizhskiy.

arts.mos.ru, [dostęp: 20.01.2018 r.]. 
Pollak S., Aleksander Błok — POEZJE, Kraków 1981 r. 
PollakS., Pięciu poetów, Warszawa 1975 r. 
PollakS., Srebrny wiek i później, Warszawa 1971 r. 
Соколова О. И., Сергей Васильевич Рахманинов,,,Музыка’’, Moskwa 1984 r. 
Сологуб Ф., Полое собрание стихотворений и поэм в трех томах, Petersburg 

2012,2014r 
Шагинян М., Сергей Рахманинов (Музыкально-психологический этюд), 

«Труды и дни» 1912 r., н. 4/5. 



  39

Щирина К. Ю., С. В. Рахманинов Шесть стихотворений для голоса и фор-
тепиано oр. 38., Petersburg 2018 r. 

Рахманинов C., Литературное Наследие т. I, Всесоюзное Издательство 
,,Советский Композитор’’, Moskwa 1978 r. 

Рябова А. В., Камерно-вокальная музыка в контексте эстетико-стилевых 
исканий серебряного века, Saransk 2005 r. 

Tomaszewski M., Forma i ekspresja w liryce wokalnej 1808–1909. Interpretacje, 
[w:],,Muzyka i liryka», Dokumenty Sesji naukowej, Kraków: Akademia Muzyczna 
1990 r. 

TomaszewskiM.,Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Kraków 2000 r. 
Трифонов Н. А., Валерий Брюсов, Moskwa 1979 r. 
Васильев Ю., Рахманинов и символизм,,,Музыкальная Академия» nr 1, 

2004 r. 

ŹRÓDŁA INTERNETOWE 

www.academia.edu 
https://cyberleninka.ru 
http://www.fsologub.ru 
https://gendelev52.wordpress.com 
http://hrono.ru 
http://www.kostyor.ru 
http://stih.su 
www.symbolarium.ru 

Власенко І. 
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ДОПОВНЮВАНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП МУЗИКИ 

Оскільки музика має хвильову вібраційну природу, важливими для 
її осмислення є закони і принципи фізики. Будучи екстрапольовани
ми на духовноантропологічні пошуки, вони набувають філософ
ського тлумачення і застосованості для різних галузей пізнання. До 
подібних принципів належить принцип доповнюваності, обгрунто
ваний фізикомфілософом Н. Бором. На сьогодні принцип доповню
ваності вийшов на рівень епістемології наук у цілому. Згідно з ним 
пропонується вивчення об’єктів за допомогою уведення опозиційних 
понять, сукупність яких забезпечує цілісність об’єктів. 

Великий внесок у розширення можливостей трактування прин
ципу доповнюваності зробив сучасний білоруський вчений О. Кли
мець, сформулювавши його так: «раціональний бік дійсності і його 
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пізнання і сполучний їй ірраціональний бік дійсності і його пізнання 
доповнювані один одному» [2], дослідник активізував різноманітні 
виходи на вивчення проявів містичного, у тому числі в музиці. 

Доповнюваність як прояв взаємодії живить семіотичні досліджен
ня (принцип доповнюваності різносеміотичних систем). 

Хоча, на перший погляд, принцип доповнюваності може асоці
юватися з розвитком законів діалектики (насамперед закону єднос
ті і боротьби протилежностей), він відрізняється від них докорінно, 
оскільки не передбачає обов’язкового синтезу протилежностей, а 
припускає їх взаємодію або сумісність. Логіка доповнюваності є ши
рокою, вона передбачає множину значень між визнанням і запере
ченням. 

Витоком наукових прозрінь Н. Бора є східні вчення про єдність 
протилежних сутностей, екзістенційна філософія С. К’єркегора з 
його «якісною діалектикою» і «парадоксальнорелігійними» погляда
ми. Відкидаючи діалектику Г. В. Ф. Гегеля, С. К’єркегор стверджував, 
що нова якість виникає раптово, стрибкоподібно [1]. 

З точки зору теорії Н. Бора «доповнюючими» вважаються конт
растуючі, навіть взаємовиключні поняття. У сфері музики до таких 
відносимо «музичний звук — шум», «інструментальна музика — во
кальна музика», «художня музика — прикладна музика» та ін. Прин
цип доповнюваності, вважаємо, є найбільш доцільним при вивченні 
явищ сучасної музики, які не підлягають опису за допомогою тради
ційних понять, а також для розвідок у сфері метафізики музики задля 
прогнозування циклізації певних її етапів. 

Доповнюваність покликана сприяти вивченню взаємодії, за якої 
однозначне визначення може трактуватися як хибне (наприклад, у 
сучасній літературі музика за участю голосу вважається вокальною, 
навіть якщо задіяні інструменти, тоді як за часів середньовіччя по
няття інструментальної музики було розширеним і включало вокаль
ну музику). 

Описуваний принцип здатний пояснити в якості музичних явищ 
твори, подібні до «Лекції про ніщо» Дж. Кейджа. 

Звернемо увагу, що принцип доповнюваності в музиці часто трак
тується як принцип комплементарності. Ми схиляємося до думки про 
комплементарність як один із проявів більш загального принципу 
доповнюваності. Термін «комплементарність» має латинське похо
дження і буквально означає «доповнення». У музиці термін компле
ментарність застосовується стосовно явищ поліфонічної музики, до
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декафонії, музики постмодерну, створеної через прийоми бриколажу 
тощо. Об’єднуючою якістю у всіх випадках, на наш погляд, виступає 
створення єдиного неперервного звукового простору, в якому окремі 
складові важко вичленити акустично. У поліфонії єдиний звуковий 
простір створюється за рахунок ритмічної та інтонаційнотематичної 
доповнюваності, у додекафонії, здебільшого заснованій на поліфо
нічній фактурі, звукова комплементарність окреслює архітектоніч
ну цілісність, у постмодерних творах різномантні цитування і алюзії 
спрямовані на історичну єдність різних культур, їх діалог. 

Доповнюваність дає можливість зрозуміти спільність витоків во
кальної й інструментальної музики. При цьому нами обстоюється 
позиція про первинність інструментальної музики, про доречність 
трактування слова «інструмент» в його «середньовічному витоку» як 
будьякого засобу генерування «культурного» звуку, відмінного від 
побутового мовлення. Адже інструментальна музика являє собою 
звук, породжений різними інструментами; але інструменталізм у во
калі. Особливо яскраво доповнюваність проступає у грі на духових 
інструментах, де внутрішньоголосові (дихальні) та зовнішньомеха
нічні (ігрові) дії поєднуються. 

Отже, доповнюваність можна визнати загальним принципом му
зики, який забезпечує її дослідження у фізикоматематичному (акус
тичночисловому), філософському, духовнорелігійному, містичному 
вимірах у їх потенційній взаємодії. Відповідаючи сучасним концепці
ям цілісності бачення феноменів культури, принцип доповнюваності 
сприяє стиранню меж між «художнім» і «нехудожнім», «музичним» і 
«позамузичним». 
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ПОХОДЖЕННЯ МИСТЕЦТВА 
З ПЕРВИННОГО МІФОРИТУАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 

«…Структуралісти довели ритуальну генезу казкових сюжетів, істо
рики театру і філософи звели театр до його містеріального минулого» 
[1, с. 65]. Культурний здобуток людства останніх десятиліть у плане
тарному обсязі — це спокута гордого антропоцентризму Нового часу. 
І якщо у ХХ ст. переважала радість відкриття нових обріїв як свого 
роду логічного завершення періоду прогресизму у світобаченні (тобто 
ідеалізації інноваційності як безумовно вищої й кращої порівнянно з 
попереднім часом), то у кінці ХХ ст., у передчутті початку третього ти
сячоліття, висувається ідея перегляду нормативів мислення, які живили 
усі попередні щаблі моральнорозумового людського буття. І замість 
лінійно-раціоналістичної спрямованості до освітленої розумом мети 
постає «мозаїчність» цільових спрямувань у всіх діяльнісних сферах. 

Свого часу на загальнокультурному тлі людських відносин ритуал 
ініціаціїпосвячення зайняв виключно важливе місце у політично
громадських подіях Нового часу (наприклад, масонські ритуали, що 
впливали на церемоніальні акти революційних дій і т. п.). Тоді як у 
ХІХ–ХХ ст., віддзеркалюючи потребу у відродженні релігійних цін
ностей, все більше значення отримували ідеї Спокути, церемонія Ка
яттясповіді, яка надихала дії політичних, громадських діячів і самої 
церкви як втілення колективної душі віруючих. Оксфордський і ста
рокатолицький рух (див. докладно [2]) у вік романтизму спокутував 
конфесійний розкол церков, який став точкою відліку подій Ново
го часу. У ХХ ст. Спокута заявлена була за дії інквізиції Католицької 
Церкви, за переслідування старообрядців у православ’ї, ін. За всіма 
цими умоглядними позиціями і діями стояла концепція жертвопри
несення. Молодіжний рух хіпі на Заході і пісенний рух «бардів» у ко
лишньому Союзі тримався на усвідомленні символічного жертвопри
несення «утечею від суспільних уз» і т. ін. 

Наведені історичні відсилання вказують на ритуальність спон
танності історії, в якій ідея спокутижертвопринесення сконцентру
валася в концепції Жертви Ісусової, здатної відновити першообрану 
обоженість людини. Ритуальне спокутне жертвопринесення поро
дило втілення первісної «щедрості дарування», а згодом надбуттєву 
доцільність творчомистецьких акцій. Подальше звернення до при
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кладів мистецькотворчого втілення ритуального «родового знака» 
у значущість і структуру композицій і прийомівтипологій творчості 
базується на прийнятому методі розпізнавання, якій є залученням у 
мистецтвознавство з філософськокультурологічних розробок ХХ ст., 
з праць етнологів і соціологів, для яких поняття символу і традиції, у 
збігу з культурологічними працями О. Лосєва, закладають базові на
прямки дослідження ритуальних слідів у мистецькій сфері. 

Визнання психології розпізнавання у лінгвізованій філософії й ес
тетиці минулого століття й сьогодення викликає до життя оригіналь-
ний культурологічний підхід до явищ мистецької діяльності, в якому 
виявлення культурних слідів ритуального начала вказує на духовно
символічну зарядженість творчого продукту, цінну значимістю ху
дожньоавторського внеску. Таке «вилучення» з художньої цілісності 
твору ритуальномістеріального начала, символічної культової ідеї, 
яка покликала до життя конкретику жанру і формисюжету компози
ції, базується на уявленні про процесуальність ритуалу залучення — 
посвята — преображення, закладену історичнотворчими витоками 
мистецтва. 

Огляд артефактів з позицій розпізнавання починається з аналізу 
живописних надбань як таких, що найбільш послідовно в академіч
них засадах творчості спрямовані на мімезиснаслідування життє
вих колізій і вистражданих актуальних для свого часу ідейуявлень. 
Такого роду твором стало полотно видатного одеського художника 
М. Стороженка «Передчуття Голгофи», в якому, з одного боку, чітко 
виразився принцип поставангардної «мозаїчності» стосовно засобів 
виразності і самої сюжетної канви композиції, а з іншого, тут явно 
домінує «передчуття постпоставангарду» з його пафосом етичної 
ідеї, навмисне втілюваної «тривіальними» засобами змістовности
льового цитування відомих образів іконопису і класики західного 
Ренесансу. Фактично таке оригінальне рішення одеського художни
ка є значимою варіацією на знамените полотно В. Іванова «Явлення 
Христа народу». Бачимо також паралель змісту полотна М. Сторо
женка до Містерії Скрябіна, що засвідчене не тільки загальною ідеєю 
потреби Чуда Спасіння, але і географічноісторичними обставинами 
уґрунтованостісті скрябініанства в Одесі і в Україні. А саме в Украї
ні широко розгорнулася діяльність скрябініста Б. Лятошинського, в 
Одесі — В. Ребікова і К. Шимановського. 

Ритуал оплакування героя (героїв) — один із найпоширеніших у 
зображальній сфері: від іконописного сюжету «Богоматір біля Хрес



44  

та», «Зняття з Хреста», багатоаспектно втіленого у картинах Нового 
часу, до полотен модерністських втілень (А. ГалленКаллела «Мати 
Леммінкяйнена», В. Гудіашвілі «Смерть Піросмані», М. Чюрльоніс 
«Траурна процесія», П. Пікассо «Герніка» тощо). Відповідно, ритуал 
Апокаліпсису знаходимо у «Купанні червоного коня» К. Петрова
Водкіна, ритуал панахидиреквієма — у «Реквіємі» В. БорисоваМу
сатова (див. літературне втілення його у «Реквіємі» А. Ахматової чи 
літературномузичне в «Панахиді кришталевій» О. Вертинського). 
Таким чином, аналізовані живописні полотна складають послідов
не розпізнавання в їх виражальних засобах і в структурі композиції в 
цілому ознак ритуаліки СпокутиКаяття, Жертвопринесення як та
ких, що мають тенденцію залучати іконописні, народжені церковною 
ритуалікою символи Жертвопринесення, Спокути, Уславлення, му
зичносимволічні нормативні виразні якості. Ідея СпокутиСповіді 
у сюжетні творення ритуалу зайняла значне місце в літературі, хоча 
антирелігійні настрої на рівні прогресистських установок ХІХ сторіч
чя вели до ігнорування в коментарях до твору ритуального стрижня 
сюжету. Таким є «Зачарований мандрівник» М. Лєскова. Широко 
відомий твір «Гранатовий браслет» О. Купріна вибудований навколо 
листівсповідей, що оформлюють сюжетну дію у цілому і які самою 
суттю сповідальності і жертовної смерті героя спокутують гріх його 
недозволеної й неможливої Любові. Жертвопринесення як сюжетна 
основа вибудовує знамениту повість М. Гоголя «Тарас Бульба», рабле
зіанські аналогії якої оригінально виведені на біблійні події жертви 
Авраама [3]. Показово, що оперні втілення цього сюжету П. Сокаль
ським і М. Лисенком відмежовуються від послідовної ритуаліки жер
товності у діях своїх героїв. Не домовляючись, обидва композитори 
закінчують події — жертвопринесеннямпомстою ворогам: в «Облозі 
Дубно» Сокальського відповідна сцена страшної вогняної помсти є 
кульмінацієюзавершенням твору. У Лисенка назва така, як у М. Го
голя, але все також закінчується старозавітною Помстою «око за око». 
А це — принципово інше жертвопринесення.Часто і самі назви творів 
вказують на ритуальний принцип, що керує подіями сюжету, приво
дячи героїв до очікуваного чи реалізованого Преображення: «Напе
редодні» І. Тургенєва, «Воскресіння» Л. Толстого, «Ходіння по муках» 
О. Толстого, «Злочин і покарання» Ф. Достоєвського, «Дванадцять» 
О. Блока і багато ін. 

Висновки: ритуал як дійство живить сюжетні колізії, які стають 
вчинкамисамовиявленнями персонажів у літературних творах і об
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разотворчому мистецтві — ритуал як ідея рясно запліднює структуру 
образу, пластикофактурне втілення і композиційні нормативи; ри
туал як складова буття, яка утворює основу художніх творів і виво
дить на розпізнавання в них ритуальної генези, запліднюючи змістом 
і щільністю ідейнообразного вираження естетичнонормативні по
зиції самозначущого мистецтва. 
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викладач КЗПСО «Мистецька школа № 7 

ОБРАЗ ФЛЕЙТИ В ТВОРЧОСТІ ФРАНЦУЗЬКИХ 
КОМПОЗИТОРІВ XVIII СТ. У СВІТЛІ КОНЦЕПТУ  

«ЖІНОЧЕ / ЧОЛОВІЧЕ» 

Проблеми виявлення гендерного аспекту на рівні категорій «фе
мінності» і «маскулінності» в різних сферах сучасного життя і куль
тури набули особливої   актуальності в останні десятиліття. У цьому 
чималу роль зіграли і стрімкі процеси стирання чітко виражених кор
донів між поняттями «жіноче» і «чоловіче», що відігравало таку зна
чущу роль в традиційних культурах Сходу і Заходу. 

Актуальним вказаний аспект є і щодо музичної культури, в тому 
числі у виконавській сфері. Спорадично виникає питання про осо
бливості втілення змістовної сторони твору в концертній діяльності 
того чи іншого музиканта в контексті переважання в його виконан
ні маскулінного або фемінного акцента, як у взаємозв’язку з при
родною гендерністю самого виконавця, так і в контексті розгля
ду його індивідуальнотворчих підходів до проблем життя і творчості 
в контексті його особистісної психологічноемоційної специфіки. 

В цьому відношенні важливим є питання відображення зв’язку 
національної специфіки того чи іншого виконавця, що, в свою чергу, 
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обумовлює вибір інструмента як засобу для втілення традиційних для 
певної етнічної культури образів. 

Оскільки ці питання практично не досліджені у вітчизняній на
уці, є важливою реконструкцією історії взаємин гендерної специфіки 
ряду європейських етносів з їх музичною композиторською та ви
конавською традицією, а також виявлення способів втілення в ряді 
музичних текстів, створених для флейти соло і камерноінструмен
тальних творів для флейти і фортепіано європейських композиторів 
XVIII — перших десятиліть XXI століття, принципів фемінності і мас
кулінності в їх музичних проекціях. Зазначені аспекти зумовлюють 
актуальність і наукову новизну нашого дослідження. 

Пристрій і специфіка інтонаційного побутування того чи іншо
го інструмента формують його власний інструментальний стиль, що 
відроджується, в різних національних музичних школах, а також у 
творчості кожного композитора свій неповторний вигляд. Цікава в 
цьому плані специфіка французької та німецької духових шкіл щодо 
особливої   ролі флейти в історії їх музичної культури, що можна роз
глядати і як явище етнонаціонального порядку. Традиційно в науко
вій (історичній, психологічній, мистецтвознавчій) і художній літера
турі акцентується особливість прояву жіночого (фемінного) начала 
у французькій культурі та чоловічого (маскулінного) — в німецькій. 
На прикладі творів Ж. Б. де Буамортьє, Ф. Куперена, П.Г. Буффар
дена, М. Блаве виявлена взаємодія французької флейтової музики з 
елементами італійської музики для вказаного інструмента, що вно
сило характер витонченості, мелодійності, емоційної виразності як 
музичних параметрів, типових для вираження фемінного образного 
світу. 
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Гиса О. 
доцент кафедри музикознавства 

та методики музичного мистецтва 
Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка 

СУЧАСНА ВРОЦЛАВСЬКА МУЗИКОЛОГІЧНА ШКОЛА 
ТА ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ 

Історія музикологічних студій у Вроцлавському університеті роз
почалася в 1910 році, коли в ньому було відкрито семінаріум музико
логії під керівництвом Отто Кінкельдея. Це стало практичним резуль
татом рішення тодішнього австрійського міністерства віросповідань 
та освіти, зважаючи на потребу наукових студій з музикології в уні
верситетському середовищі, відкрити музикологічні заклади (інсти
тути, кафедри) у провідних університетах. Так, у 1911 році в Ягеллон
ському університеті створив кафедру музикології Здіслав Яхімецький 
(1882–1953).У Львівському університеті заснував й очолив у 1912 році 
інститут музикознавства Адольф Хибінський (1880–1952). 

Саме тому у 1910 році, у зв’язку з присвоєнням наукового ступе
ня доктора філософії Отто Кінкельдею, міністерство віросповідань 
і народної освіти дозволило запровадити вивчення історії та теорії 
музики у Вроцлавському університеті. Підтвердженням отримання 
наукового ступеня доктора філософії стала його музикознавча праця 
(«Орган та клавір у музиці XVI століття», захищена у 1909 році в Бер
ліні) [2]. 

Пріоритетним напрямом наукової роботи кафедри була історія 
музики та методологія університетської освіти. Цей напрям склався 
невипадково — він був пріоритетним у дослідженнях керівника ка
федри Отто Кінкельдея. 

Головним напрямом досліджень представників сучасної вроцлав
ської музикологічної школи є передусім історія шльонської музичної 
традиції та проблеми сучасної аудіосфери [1]. Музикологічну зацікав
леність вроцлавських науковців можна поділити на чотири групи. 

Першу групу складають музикологи, які займаються досліджен
ням історії стародавньої музики, зокрема історія шльонської музич
ної культури (А. Дрожджевська, Р. Пошьпєх, В. Одой, Г. Йоахім’як). 

Представниками другої групи є вчені, які займаються досліджен
ням історії музики XIX–XXI столітть (М. Голуб, З. Є. Пшерембський, 
Й. Міклашевська, Б. Раба, М. Кула, В. Мурас, С. Вєчорек). 
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Представниками третьої групи є музикологи, які досліджують 
проблематику музичної антропології (Б. Мушкальська, В. Мурас, 
Р. Лосяк, С. Вєчорек, Я. Копанецький). 

Репрезентантами четвертої групи є музикологи, які вивча
ють проблеми інтерпретології та інструментального виконавства 
(Г. Йоахім’як, З. Є. Пшерембський). 

Це переконливо засвідчує, що вроцлавські музикологи й до сьо
годні активно розбудовують музикознавчий дискурс Отто Кінкель
дея, розвиваючи його в нових умовах та активно розбудовуючи. 
Їхня постійна мистецька діяльність сприяє розвитку та піднесенню 
музичної культури Польщі. 
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ДУХОВНА І ЖАНРОВО-ІНТОНАЦІЙНА СПЕЦИФІКА 
КАНАТИ В. А. МОЦАРТА «EXSULTATE, JUBILATE» 

Тричастинний мотет «Exsultate, Jubilate» («Радійте, тріумфуйте») 
(К 165) В. А. Моцарт створив у 17 років під враженням від поїздки 
в Італію. Віртуозна сольна партія призначалася для італійського спі
вакакастрата Венанція Рауццині, виконавця головної партії в мі
ланській прем’єрі опери В. А. Моцарта «Луций Сулла». Сьогодні цей 
твір, в якому поєднується віртуозна практика оперного вокалу XVIII 
століття і сяюча радість алілуйнославословної традиції культового 
співу, є одним з найпопулярніших в репертуарі сопрано усього світу. 

Твір, з одного боку, успадковує практику культового венеціансько
го мотету XVIII століття — твору для голосу соло з інструментальним 
супроводом, який в Католицькій Церкві виконувався безпосередньо 
перед «Gloria in excelsis Deo». У більшості енциклопедичних видань 
цієї епохи під подібним мотетом мали на увазі «духовну сольну канта
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ту на латинський текст, що складається з двох арій і двох речитативів і 
закінчується «Алілуя», яка виконується зазвичай одним з кращих спі
ваків під час меси, після Credo» [1, с. 40]. 

Жанр венеціанського мотету привертає все більший інтерес як до
слідників, так і виконавціввокалістів. «У той час як тексти мотетів 
відсилають нас до риторики минулих століть, їх музичне втілення 
було у вищій мірі сучасним, — зазначає Є. Антоненко. — Мотет був 
невіддільний від сучасної йому вокальної культури, розрахованої на 
вокальну техніку найвищого рівня. Однак і ця чудова віртуозна тех
ніка <...> була відображенням безпосереднього сенсу тексту мотета, 
вказуючи при цьому на зміст риторичний» [1, с. 53]. 

З іншого боку, краса і віртуозність твору В. А. Моцарта, будучи 
невід’ємною алілуйнославослівною складовою святкового бого
служіння (див. про це більш детально: [2]), дивно гармоніювала з 
внутрішнім ладом християнської церковної служби, духовна спря
мованість якої завжди була орієнтована на ідею славлення Бога як 
символу Вселенської ГармоніїПорядку. 
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Одеса 

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКИХ УМІНЬ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Серед актуальних проблем, які постають сьогодні перед вітчизня
ною освітою, особливої значущості набувають пошуки ефективних 
методів вдосконалення професійної підготовки здобувачів вищої 
освіти в мистецькій галузі. За своєю специфікою педагогічна діяль
ність вчителя музичного мистецтва є складною і багатогранною, ви
магає від випускників мистецьких освітніх закладів наявності значної 
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кількості професійних знань та умінь. Здатність до концертмейстер
ської діяльності є важливим складовим компонентом фахової під
готовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Вільне володіння 
концертмейстерськими уміннями сприяє ефективній роботі вчите
ля, залученню дітей до різностильових творів музичного мистецтва, 
збагаченню їх пісенного репертуару позапрограмним, сучасним ре
пертуаром популярної музики. Вільне володіння інструментом, здат
ність акомпанувати солістам, хору, хореографам, швидко підбирати 
на слух, імпровізувати, читати з листа та транспонувати — це далеко 
не повний перелік концертмейстерських умінь, необхідних для висо
коякісної професійної діяльності вчителя музики. 

Розгляду різних аспектів концертмейстерського навчання сту
дентів у галузі мистецької освіти присвячено дослідження Є. Алієвої, 
Е. Економової, Н. Інюточкіної, І. Каленик, А. Люблінського, М. Мо
ісеєвої, М. Петренко, В. Пустовіт, О. Рафалович, Є. Шендеровича та 
інших. 

На основі опрацювання наукової літератури з означеної проблеми 
ми визначаємо поняття «концертмейстерські уміння майбутніх учи
телів музичного мистецтва» як комплексне утворення, яке є необ
хідним компонентом у структурі професійної підготовки майбутніх 
учителів музики для здійснення свідомої музичнотворчої ансамбле
вої діяльності, що передбачає наявність фахових знань, вільне воло
діння операціями транспонування, добору на слух, читання з листа 
та здатність студентів розучувати та контролювати якісне виконан
ня солістами їхніх партій. Ефективності формування концертмей
стерських умінь майбутніх учителів музичного мистецтва сприяють 
впровадження в освітній процес таких методів: оволодіння алгорит-
мом аналізу твору музичного мистецтва (за М. Петренко), за яким 
відбувається спрямування уваги студентів на повноцінну характе
ристику виконуваного твору, здатність розкрити його емоційно
змістовну сутність та проаналізувати жанровостильові та соціально
історичні зв’язки, розкрити семантичні ознаки авторського тексту; 
аналіз музичного та літературного текстів, простеження їх компози
ційнодраматургічного розвитку; характеристика партії фортепіано 
та соліста (хору, ансамблю) та визначення виконавських прийомів 
ансамблевого виконання в контексті вирішення майбутніх педаго
гічних завдань; метод активного спостереження, яким передбачено 
аналіз концертмейстерської діяльності учителів музики та концерт
мейстерів факультету (в процесі педагогічної практики в школі й на 
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факультеті), ознайомлення з творчістю видатних концертмейстерів 
минулого і сучасності, що сприяє розвитку пізнавальної мотивації 
здобувачів вищої освіти до концертмейстерської діяльності в повно
му змісті; метод креативного пошуку, спрямований на формуван
ня навичок спрощення фактури фортепіанного супроводу, добору 
акомпанементу до запропонованих мелодій та навпаки, складання 
мелодій до поетичних текстів, вміння поєднувати власний супровід з 
елементами диригування. 

Таким чином, використання зазначених методів в освітньому про
цесі з підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва є дієвим та 
ефективним. 

Громченко Н. 
завідувач школи педпрактики, здобувач ОНМА ім. А. В. Нежданової 

САКРАЛЬНІ ВИТОКИ ЖАНРУ ПРЕЛЮДІЇ 
ТА ЇЇ МІСТЕРІАЛЬНИЙ СМИСЛ У «8 ПРЕЛЮДІЯХ» 

Ф. КУПЕРЕНА 

Жанр прелюдії ствердився у якості одної з провідних типологій 
інструментальної художньо самодостатньої музичної творчості, яку 
у італонімецькій традиції ототожнювали з інструментальним всту
помпідготовкою до церковного співу. І це ніби буквальне втілення 
терміна «прелюдія», тобто «упереджуючи гра», за яким стоїть уяв
лення про використання інструментальних засобів у духовній като
лицькій службі. А це означає постреформаційний період, тобто від 
перших десятиліть XVII сторіччя, оскільки в період Контррефор
мації католицтво у боротьбі з протестантизмом шукало контакту з 
православ’ям і ввело акапельний спів як обов’язкову ознаку церков
ного мистецтва. 

Однак ситуація змінилася на початку XVII сторіччя, коли була до
сягнутою спеціальна домовленість між переможним лютеранством 
і католицтвом на користь так званої «німецької культурної ідеї», за
безпечивши на найближчі сторіччя Нового часу органічну культурну 
роботу представників генетично однієї нації — німців та італійців. 
Відповідно, розвиток жанру прелюдії склався в єдиній естетичній 
площині у представників італонімецького світу — і в певному проти
стоянні французькій традиції, сформованій іншим релігійноконфе
сійним базисом галіканства. Останнє займало певне проміжне поло
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ження між католицтвом і православ’ям, але французькі короді, які, як 
і в православних країнах, виконували обов’язки глав своєї церкви, — і 
відверто заявляли про своє пряме спадкоємство по відношенню до ві
зантійського православ’я, усвідомлюючи музичне людське надбання 
як певний «відгомін» ангельського співу. Відповідно прелюдією — по 
відношенню до співу ангелів — усвідомлювалася уся земна музика, 
невідривна від сакрального аспекту її розуміння у цілому. 

Вказана функція прелюдії у французькій традиції протистояла 
секуляризації даної жанрової якості, яка набувала життєвореальне 
значення вступу — до церковної служби чи до іншої музикою оформ
леної акції в італонімецькому творчому вжитку. І не забуваємо, що 
Франція зберігала сакральне значення духовних танців, які відзнача
ли Візантію до іконоборства, тобто до VII ст., і які зберігали південні 
та західні, північносхідні «окраїни» Європи, у тому числі Сербія, Іс
панія, Британія (яка ще не стала Англією через норманськеанглій
ське завоювання у ХІ–ХІІІ століттях), КиївськоНовгородська Русь 
до ХV, у Новгороді до XVII століття [1]. Тому танцювальне начало як 
втілення буттєвого виявлення музики усвідомлювалося в даному сен
сі в італонімецькому ареалі, тоді як танцювальні форми для Франції 
звучали сакральнозначуще, не менш високо, ніж вокальне виражен
ня у церкві і поза нею. 

Ці міркування про сакральність танців для Франції обов’язково 
ураховувати, коли ми звертаємося до «французького ДТК» Ф. Ку
перена (1717), що продемонстрував специфіку національного духу 
у творенні прелюдій і прелюдійності, що наглядно усвідомлюється 
у порівнянні із ДТК І. С. Баха. В останнього прелюдія складає вступ 
до фуги, яка за високою риторикою її викладення займала у про
тестантівлютеран місце, співвідносне із проповіддю. Адже таїнств 
традиційних Церков, Католицької і Православної, лютеранство не 
приймало, тому риторично вишукано вибудувана проповідь втілю
вала висоту вираження, освячену дотичністю до Богом дарованого 
людського Розуму. І все ж, як показали дослідження Б. Яворсько
го, лютеранство Й. С. Баха, що склалося в традиціях пієтизму [3, с. 
140–143], не віддалялося категорично від візантійського начала. Від
повідно вступне значення прелюдії по відношенню до фуги не при
нижувалося спільним тематизмом: запозичення тематизму з мело
дій протестантської служби і для прелюдій, і для фуг в ДТК йшло по 
самостійному смисловому рішенню (див. про це розробки Б. Явор
ського [2]). 
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Ф. Куперен демонструє тільки 8 Прелюдій, що складають танцю
вальну сюїту, — як схему, за якою можливо компонувати яку завгодно 
музику, охоплену сакральним началом, сенс якого пояснений вище. 
Те, що послідовність частин сюїти ніби дублює класичну «німецьку» 
сюїту (алеманда — куранта… і т. д.), — то це ілюзія для тих, хто не 
знає, хто такі алемани (німці, що опанували кельтський культурний 
здобуток), хто не розуміє, що «англійська» жига насправді ірланд
ського, тобто кельтськогальського кореня і т. п. І Прелюдії Купере
на, не «готові п’єси», але моделі імпровізації за зразками, оскільки 
французи гри по нотах за клавесином не визнавали (пюпітр був дзер
калом, в якому граючі слідкували за своєю мімікою, що виключала 
театральні «перевтілення» і підтримувала процерковну рівну добро
зичливу стриманість виразу). 

Число 8 символізує, як відомо, вічність: за спостереженням Ку
перена, той, хто оволодіє цими моделями втілення, досягає вершин 
майстерності. І всі ці п’єсимоделі подані як Прелюдії — в тому гли
бокому сакральному розумінні, яке згодом підхоплюють шануваль
ники салонної традиції — від Ф. Шопена до О. Скрябіна, В. Косенка і 
геніального представника модерну в Україні М. Рославця. 
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народна артистка України,  
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МЕЦЦО-СОПРАНОВІ ПАРТІЇ ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ 
У СПЕЦКЛАСІ СОЛЬНОГО ВОКАЛУ 

Меццосопранові партії в сучасному розумінні їх виразності 
склалися у другій половині ХІХ віку, в результаті висунення амплуа 
ліричного і драматичного сопрано, котре «препаровувало» особли
вості могутнього жіночого «россінієвського» сопрано першої поло
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вини ХІХ століття. Останнє відтворювало і тим зберігало культурну 
цінність колориту співу кастратівфальцетистів минулих століть, 
цілком сформованих церковною, генетично візантійською, практи
кою, глибоким шанувальником і знавцем якої був великий Дж. Рос
сіні, що ввів назву bel canto як буквальний переклад грецького сло
ва «калофонія», а воно зазначало «солодкий» віртуозний спів цього 
роду від часів Х сторіччя Михаїла Псела. Просування ідеї реалізму 
в музиці відкинуло збереженість церковної умовностісерйозності, 
виставивши на перший план виразність «драматичних» голосів, дра
матичного («баритонізованого») тенора в першу чергу. Достоїнством 
цих нових голосів стало предоставлення сильних верхніх нот (в цер
ковній практиці вони ніколи не бралися на forte), які виражали волю 
й силу, яку демонстрували нові герої, що відповідало акустиці нових 
великих оперних театрів, які заполонили Європу і світ від початку 
ХІХ століття. 

І якщо до середини віку романтизму меццосопрано, буквально 
«напівсопрано», вказувало на більш вузький діапазон «досконалого» 
сопрано, що моделювавло широкий діапазон кастратафальцетиста 
з динамічними й тембровими контрастами регістрів (що створюва
ло приховану поліфонію у співі як церковний знак вираження!), то 
з утвердженням «драматичних» голосів регістрові контрасти намага
лися пом’ягшити, в діапазоні стала цінуватися рівність тембрального 
розподілу по регістрах. І це тим більш логічно було пристосувати до 
«укороченних» діапазонів ліричного, почасти драматичного сопрано, 
насамкінець, меццосопрано як тембруамплуа, що доповнює мож
ливості вищеназваних жіночих голосів зі спеціальним акцентом нот 
середнього й нижнього регістрів. 

Меццосопрановими стали партії з вердієвських опер, написаних 
після 1850х років, з опер Р. Вагнера, починаючи із «Трістана» та ін. 
Але класикою меццосопранового вокалу стали партії з опер фран
цузьких композиторів, що наслідували відкриття «ліричного сопра
но» Ш. Гуно і тим подкреслювали драматичну опозицію високого, 
«легкого» і порівняно низького, із сильними низькими нотами жі
ночих голосів для вираження дитячожіночого і жіночого силового 
із чоловічим агресивним зарядом характерів. Найбільш безносередно 
такий розподіл даний в «Кармен» Ж. Бізе, в котрій протиставлення 
жіночих характерів граничної сумирності та демонстративної агре
сивності вирішине антитезами амплуа ліричного сопрано Микаели 
та меццосопрано Кармен. 
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В російській музиці найбільш близьку аналогію до Ш. Гуно та 
Ж. Бізе у трактуванні характерівобразів демонструє М. Римський
Корсаков у своїй дивній «Снігуроньці». Тільки ліричне сопрано го
ловної героїні, що втілює «дитячожіноче» у розкладі молодіжної 
хвилі 1860х–1870х, протистоїть тут меццосопрано травесті: образ 
Леля, ніжного пастушка, служителя законів ЯрилиСонця, який од
ного жорсткобезжалісно відкинув цнотливу любовгру Снігуронь
ки. Партія суперниці Снігуроньки Купави позначена композитором 
как сопранова, хоча підкреслення силових поривів у виявленні цього 
персонажа і значимість середнього регістру в партії просуває її пев
ним чином до меццосопрано. Однак геній композитора судив по
іншому і непередбачено у логіці тембральних виборів західноєвро
пейської оперної традиції. 

Тембральне відкриття російського композитора отримало неспо
діване продовження в рішенні генія китайськоїамериканської опери 
початку ХХІ сторіччя — у «Першому імператорі» Тань Дуня (2006): це 
роль Шаманки, жіноче начало котрої перетворене релігійносоціаль
ною функцією, що просуває агресію як спосіб її сценічної психології
поведінки. 

Джулай Г. 
заслужений діяч мистецтв України, 
професор ОНМА ім. А. В. Нежданової  

(Одеса, Україна) 

«КАРМЕН» Ж. БІЗЕ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ  
ФРАНЦУЗЬКОЇ Й ІСПАНСЬКОЇ КУЛЬТУРНО- 

ІСТОРИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ 

Складний, не позбавлений протиріч творчий шлях Ж. Бізе вів 
його від оперети («Доктор Міракль») і комічної опери в дусі Дж. Рос
сіні («Дон Прокопіо»), від лірикоекзотичної опери в романтично
му стилі («Шукачі перлів») через ряд закінчених і незакінчених опер 
різного типу («Пертська красуня», «Джамілє», «Іван Грозний») до та
ких чудових завоювань демократії та реалізму в музичному театрі, як 
музика до «Арлезіанки» і опера «Кармен». Остання стала вершиною 
не тільки творчості композитора, але й всієї французької опери його 
епохи, знаменуючи собою одночасно органічний синтез французь
ких і іспанських музичних і культурноісторичних традицій. 
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Фабула й ідея однойменної новели П. Меріме, покладеної в осно
ву опери, сконцентрована насамперед на зіткненні двох сильних 
натур — Хосе і Кармен, — характер взаємовідносин яких є цілком 
співпадаючим з типами махо і махи, що стали для Іспанії одним із 
символів національної самоідентичності. На рівні літературноху
дожнього узагальнення вони фактично відтворюють один з найха
рактерніших аспектів іспанського етнокультурного стереотипу. 

Аналіз образноідейної концепції опери та її музичного рішен
ня виявляє різноманітність її французьких музичнодраматургічних 
витоків, серед яких перш за все виділяється «Арлезіанка», що дала 
можливість Ж. Бізе перейти «від музики до драми до власне музичної 
драми». «Невичерпність» драматургічних контрастів «Кармен» обу
мовлює її жанрову специфіку, яка виявляється відкритою практично 
всім існуючим за часів Ж. Бізе французьким музичнотеатральним 
жанрам — «великій» опері, комічній опері, ліричній опері й одночас
но передбачає ідеї веризму. Так з «великою» оперою названий твір рід
нить масштабність задуму, гострота конфлікту, драматургія антитез. 
З ліричною оперою «Кармен» пов’язує кардинальна (в порівнянні з 
літературним першоджерелом) трансформація образу Хосе і впрова
дження в дію Мікаели як очевидного носія християнських ідеалів та 
чеснот, що протистоїть позарелігійному світу Кармен, яка сповідує 
особисту свободу і радість чуттєвого буття. 

Разом з тим, «Кармен» Ж. Бізе, на думку більшості дослідників, 
давно «має заслугу в пропаганді в усьому світі характеру і духу іспан
ської музики» (Ж. Тьєрсо). Істотну роль у процесі широкого і всебіч
ного освоєння іспанської тематики відіграла робота композитора над 
симфонієюкантатою «Васко да Гама», над обробками іспанських пі
сень, незакінченою оперою «Сід». Глибокий і всебічний підхід ком
позитора у втіленні іспанського й іспаноциганського фактора про
являється на різних рівнях: 

• в трансформації сюжету новели П. Меріме, що дозволяє зосе
редити кульмінаційні точки не на «похмурій романтиці», а на сцені 
кориди, ритуаліка, символіка і учасники якої складають один з найіс
тотніших компонентів іспанського етнокультурного стереотипу; 

• в піднесенооблагородженій репрезентації образу Кармен, що 
зберігає, проте, показові якості справжньої іспанської махи; 

• в широкому використанні як цитованого, так і творчо узагаль
неного іспанського, іспаноциганського музичного матеріалу і сти
лістично близького до нього. 
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Складна сценічна доля опери Ж. Бізе «Кармен» обумовлена   не 
тільки яскравістю і неоднозначністю образу головної героїні, який не 
мав аналогів у французькій оперній практиці того часу, але й склад
ністю виконавських завдань партії Кармен, які передбачають бездо
ганне володіння вокалом, хореографією та акторською майстерніс
тю. Сценічні постановки «Кармен» у ХХ — на початку XXI столітя 
припускають як класичні інтерпретації, так і радикальні, пов’язані зі 
сферою творчого пошуку, експерименту. Серед останніх виділяють
ся постановка В. І. НемировичаДанченка («Карменсіта і солдат» — 
1924), робота П. Брука «Трагедія Кармен» (1964), спектакль Девіда 
Паунтні (2008) і, нарешті, версія театру «Геліконопера». У постанов
ках подібного роду національноісторичний елемент у всьому різно
манітті його інтерпретації в Ж. Бізе (костюми, декорації, специфіка 
сценічного руху і т. д.) за винятком музичного або нівелюється, або 
зводиться до мінімуму, або принципово осучаснюється. Останнє в 
свою чергу нерідко провокує кардинальні сюжетні й образносмис
лові зміни в опері, символізуючи тим самим пошуки сучасного екві
валента стану автора, в якому б часі він не творив. 

Димань Т. 
аспірантка НАКККіМ 

ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ ПРОФЕСОРА В. Д. ШУЛЬГІНОЇ 
В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВЦІВ В ГАЛУЗІ ТЕОРІЇ 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА 

Шлях кожного дослідника в науку різний — поступовий або швид
кий, але, як правило, тернистий. Становлення доктора мистецтвоз
навства, професора Національної академії керівних кадрів культури 
і мистецтв, членкині Національної спілки композиторів України Ва
лерії Дмитрівни Шульгіної відбулося під впливом сім’ї та оточуючого 
середовища інтелігентів, які вплинули на формуванняїї світогляду. Це 
передусім — академік О. Паладін, мікробіологи В. Беліцер і Д. Ферд
ман — членикореспонденти Академії наук, з якими спілкувалася 
сім’я, а під час професійного зростання — композитори Б. М. Лято
шинський, А. Я. Штогаренко, В. О. Годзяцький, Л. О. Грабовський, 
родини Нейгаузів, Прокоф’євих і Пастернаків, доктор музикознав
ства Н. О. ГерасимоваПерсидська, доктор Кайл (Німеччина) та інші 
видатні особистості. 
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Дитиною Валерія закінчила спеціальну музичну школу імені 
М. Лисенка (нині Київський державний музичний ліцей імені Мико
ли Віталійовича Лисенка) — відділ фортепіано професора Є. М. Сли
вака — одного з фундаторів цієї школи, і далі продовжила навчання 
в його класі у Київській консерваторії (нині Національна музична 
академія України імені Петра Ілліча Чайковського). Жага до знань, 
до самовдосконалення привели юну музикантку в аспірантуру Мос
ковського науководослідного інституту художнього виховання, яку 
вона закінчила у 1972 році, дослідивши проблеми виконання музич
них творів української музики і фольклору. З тих пір тематика націо
нальних музичних матеріалів стала наскрізною в подальшій науковій 
роботі дослідниці. Як зазначає В. Д. Шульгіна: «Знання свого родово
ду, історичних і культурних надбань сприяє піднесенню національної 
самосвідомості» [5, c. 8]. 

З 1982 року Валерія Дмитрівна починає випускати підручники та 
навчальні посібники (15 праць для вищої та середньої ланки освіти). 

Вчене звання професора науковець одержала у 1993 році, продо
вжуючи напосідливо працювати. Наукові інтереси В. Д. Шульгіної 
охоплюють теорію й історію культури, національну музичну біблі
ографію, історію музичної педагогіки України. До кінця XX століт
тя В. Д. Шульгіна видала понад 100 наукових публікацій. 

З 1997 року Валерія Дмитрівна стає членкинею Міжнародної 
асоціації бібліотек, архівів, документальних центрів (IAML) при 
 ЮНЕСКО. Олексій Путро, доктор історичних наук, професор, ви
соко оцінюючи вклад українських науковців у «збагачення україн
ського джерелознавства», в передмові до монографії В. Шульгіної і 
О. Яковлева «Пам’ятки історії культури і музичного мистецтва Укра
їни XVIII — першої третини XX століття» наголошує: «…це перший 
етап виконання проекту «Визначні діячі та пам’ятки культури Укра
їни, автором і керівником якого є ректор Національної академії ке
рівних кадрів культури і мистецтв, доктор філософії, професор Чер
нець Василь Гнатович <…> Переважна більшість архівних документів 
вперше введена авторами до наукового обігу <…> Віднайдені доку
менти зберігаються в архівах України і Європи» [5, c. 5, 8]. 

З 2002 року В. Д. Шульгіна стає членкинею Міжнародного товари
ства «Електронне зображення та візуальні мистецтва» (EVA). Валерія 
Дмитрівна зазначає: «Асоціація EVA здійснює міжнародну інтеграцію 
теоретичних і практичних досягнень усіх видів наукових, освітян
ських і виробничих ресурсів у галузі національної і світової культури, 



  59

на глобальному рівні ініціює міжнародне співробітництво науково
дослідницьких установ і навчальних закладів, активізує та підтримує 
участь регіонів у спільних проектах збереження та пропаганди націо
нальної спадщини, пам’яток культури народів світу» [5, c. 13]. 

Важливою сторінкою наукового шляху Валерії Дмитрівни є ді
яльність у бібліотеці імені Володимира Вернадського (нині Наці
ональна бібліотека України імені В. І. Вернадського) — головного 
книгозбірникакнигосховища України, яке посідає одне з найвищих 
місць серед національних бібліотек світу. Плідна і наполеглива ро
бота з «систематизації унікальних музичних фондів» дала поштовх 
до написання докторської дисертації «Музична україніка: інфор
маційний і національноосвітній простір». Захист роботи відбувся 
2002 року в Національній музичній академії України імені П. І. Чай
ковського. 

Науковометодичні розвідки Валерії Дмитрівни Шульгіної широ
ко відомі серед науковців світу (близько 200 наукових праць). Вона 
авторка статей для «Української музичної енциклопедії» та «Енци
клопедії сучасної України». З 2008 по 2021 рік Валерія Дмитрівна є 
членкинею експертної ради ВАК України з культурології та мисте
цтвознавства. 

Діяльність професора В. Д. Шульгіної гармонійно доповнює пе
дагогічна робота, якій вона присвятила все життя, працюючи у Чер
нігівському музичному училищі, Московському музичному учи
лищі, Державному педагогічному інституті імені М. Горького (нині 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова), 
Бішкекському університеті в Киргизстані, Київській національній 
музичній академії імені П. І. Чайковського, Національній академії 
керівних кадрів культури і мистецтв та ін.В. Д. Шульгіна стверджує: 
«Відродження і розвиток національної системи освіти та виховання 
має відбуватися на основі української світогляднофілософської мен
тальності, якій притаманні риси емоційнопочуттєвої спрямованості 
світу людини <…> Українська музична педагогіка як цілісна система 
грунтується на фундаментальних принципах національної освіти й 
виховання: народність, природовідповідність, культуровідповідність, 
гуманізм, демократизм, етнізація, історизм. Саме гуманізація школи, 
зокрема й музичної, передбачає зміцнення органічного зв’язку на
вчання в ній з витоками національної музичної культури, європей
ськими та світовими традиціями, досягненнями вітчизняного й сві
тового мистецтва» [6, c. 5]. 
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В коло наукових інтересів В. Д. Шульгіної неодмінно входило до
слідження теорії і практики інструментального виконавства. Як нау
ковий керівник вона зростила багато науковопедагогічних кадрів, се
ред яких кандидат мистецтвознавства Є. В. Куришев — «Формування 
виконавських умінь як компонент професійної підготовки студентів 
музичнопедагогічних факультетів» (1986), доктор педагогічних наук 
Н. П. Гуральник — «Українська фортепіанна школа XX століття у кон
тексті розвитку теорії і практики музичної освіти» (2008), кандидат 
мистецтвознавства Т. В. Зінська — «Музичновиконавське мистецтво 
в соціокультурному просторі України кінця XX — початку XXI століт
тя (2011), кандидат мистецтвознавства А. І. Кравченко — «Камерно
інструментальне виконавство Одеси в культурному просторі України 
кінця XX — початку XXI століття» (2014) та багато інших. Ці праці да
ють можливість практично «використовувати основні положення та 
висновки дослідження у створенні відповідної методологічної бази» 
[2, с. 31] та закладати підвалини для подальшого наукового вивчення 
теорії і практики виконавського мистецтва. 

Загалом В. Д. Шульгіна підготувала 50 кандидатів і докторів наук, 
які продовжують наукову діяльність в Україні та за кордоном в різних 
вищих навчальних закладах. 

З 2005 року Україна — учасниця Болонського процесу. Як заува
жує кандидат мистецтвознавства О. Й. Злотник: «Нова комунікатив
на парадигма ХХІ століття зачіпає різні сфери сучасної культури: на
уку, мистецтво та освіту, а її вплив поширюється на весь простір світу 
і самої людини» [3, с. 72]. Завдяки системній праці науковців, серед 
яких почесне місце займає Валерія Шульгіна, Україна увійшла в сві
тове співтовариство. 

Більше ніж 60річний науковий шлях Валерії Дмитрівни Шульгі
ної — доктора мистецтвознавства, професора Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв України, її наполеглива праця, 
постійне вдосконалення — є прикладом самовідданої праці, служін
ня науці і Україні. 
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ОСОБИСТИЙ БРЕНД ЯК ПЕРЕДУМОВА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИКЛАДАЧА-МУЗИКАНТА 

НА РИНКУ ОСВІТНІХ МУЗИЧНИХ ПОСЛУГ 

Сучасна соціокультурна ситуація вимагає від викладачів галузі 
професійної музичної освіти якостей, що виходять за межі їхньої суто 
професійної роботи. Комерціалізація усіх сфер діяльності людини 
висуває на перший план фінансові відносини, загострює потребу у 
застосуванні спеціалістами певних позафахових прийомів з метою 
свого успішного позиціювання у цій сфері знання. 

Це обумовлює звернення до маркетингу – поширеного у педаго
гіці методу контекстуального аналізу сфер знання, що застосовується 
для регулювання ринку освітніх музичних послуг. У цьому процесі 
особливого значення у світовій практиці набув брендинг — процес 
розробки та позиціювання професійного іміджу викладача. 

Бренд як явище комерційної діяльності має потенції до застосу
вання у сфері музичної освіти. У цьому контексті його супутні катего
рії розуміють так: продуктом або товаром є знання, навички та досвід, 
навчальні матеріали, музичні інструменти та кадри; споживачами є 
батьки, учні, студенти, держава; під придбанням розуміється акт 
отримання певної винагороди за свій товар. Крім цього, мета бренду 
виходить за межі капіталізації і включає інші преференції — впізна
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ваність, затребуваність, конкурентоспроможність і підвищення цін
нісної вартості виробника та його товару на ринку музичних освітніх 
послуг. 

Підґрунтям для осягнення феномена особистого бренду викла
дача та ефективного процесу брендингу фахівця музичного мисте
цтва слугує розуміння структури та закономірностей ринку музичної 
освіти. Йому притаманні дисбаланс попиту та пропозиції, криза пе
ревиробництва, високий рівень конкуренції між виробниками при 
низькому рівні їх конкурентоспроможності, відсутність орієнтації на 
цільову аудиторію та її інтереси. 

Виокремлені особливості пояснюють причини міграції цільової 
аудиторії та фахівців у інші сфери музичної педагогіки або радикаль
но протилежні галузі, свідчать про втрату актуальності й суспільно
го значення цього академічного сегмента ринку музичних освітніх 
послуг, а також загострюють міжсегментну конкуренцію зі сферами 
приватної та онлайн освіти, яку професійна музична освіта академіч
ного спрямування програє. 

Це мотивує обговорення конкурентоспроможності — якості, не
обхідної для успішного функціонування на ринку музичних освітніх 
послуг, що забезпечується поєднанням професійних якостей із засто
суванням комунікаційних технологій впливу на споживачів. Однією 
з таких технологій і є брендинг. 

Потреба у брендингу у сфері академічної музичної педагогіки про
диктована його беззаперечною користю. В особистому ракурсі бренд 
підвищує рівень самосвідомості, самоаналізу та відповідальності пе
дагога, надає йому індивідуальності, допомагає вирізнитися на ринку 
освітніх послуг та підсилює авторитет персони. На загальному рівні 
особистий бренд виступає цеглиною у будівництві бренду усієї му
зичної освітянської галузі: сукупність персональних брендів визначає 
загальний статус рівнів професійної музичної освіти та усієї галузі. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРУ ПІСНІ В УКРАЇНІ  
СЕРЕДИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ  

(ВІД ФОЛЬКЛОРУ ДО КІТЧУ ТА ШЛЯГЕРА) 

Тема зародження й побутування явища кітчу в українській музич
ній пісенній культурі ХІХ століття була об’єктом наших попередніх 
досліджень, де серед основних факторів виникнення цього явища 
був, очевидно, брак професійного рівня освіти носіїв самої музичної 
культури, й як наслідок, похідними стали відсутність розуміння гли
бини фольклорних джерел, що були взяті за основу (тексти пісень), 
та їх опрацювання з подальшим накладанням на популярні, часто ін
шомовного походження, мелодії (це були переважно австронімецькі 
лідертафельні розважальні пісні, які зустрічаємо зокрема у творчості 
представників «перемиської школи» — Іс. Воробкевича, І. Лаврів
ського, М. Вербицького, В. Матюка та ін.). Цьому сприяли насампе
ред популяризація та розвиток домашнього аматорського музикуван
ня а також бажання свідомих представників міщанства бути в тренді 
тодішньої моди, яку критики мистецтва назвали бідермаєровим — 
опозиційним до «високого» романтизму — стилем. 

Розгляд еволюції жанру пісні в контексті явища кітчу розгляда
ється вперше, що становить актуальність дослідження. Насамперед 
слід зазначити, що ще Микола Грінченко назвав цей період (ХІХ ст.) 
в історії розвитку національної музичної культури добою «дилетан
тизму, при якому в світських формах кустарницькими засобами куль
тивувалася музика, виходячи головним чином із бажання «поспівати 
українських пісень». З іншого боку, це був важливий етап форму
вання національної свідомості, який супроводжувався потребою 
як збирання та опрацювання національного фольклору, так і вико
ристання останнього як безмежного джерела творчості. Прикладом 
цього є численні збірники народних пісень В. Залєського (Веслава з 
Олеська), К. Ліпінського, А. Коціпінського, К. Квітки, Ф. Колесси, 
О. Роздольського, М. Лисенка та багатьох ін. Наприклад, у передмові 
до збірника А. Коціпінського «Пісні, думки і шумки руського народу» 
(1862), зазначено, що збірник укладений у двох варіантах і передба
чений як для людей, які не володіють інструментом (для них є версія 
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акапельна, одноголосна), так і для тих, хто володіє, приміром, фор
тепіано або гітарою (під мелодією прописана фортепіанна партія). 
Є деякі українські пісні, які стали досить популярними в німецькому 
та французькому середовищі. Цей важливий момент свідчить насам
перед про те, що не лише українське мистецтво потрапляло під вплив 
інших культур, запозичуючи й адаптуючи їх характерні елементи, але 
й навпаки, український етнос поширювався й ставав популярним се
ред інших народів. Так, зокрема, в передмові видавець зазначає, що 
у «німців, найбільш по роспросторились пісні: «Їхав козак за Дунай», 
«Не ходи, Грицю», «Одна гора високая», «І шумить і гуде», «У сусіда 
хата біла», і то тільки перші дві пісні найбільш знайомії, обробляє
мі були як теми за для варіацій, фантазій, попурі і кадрилів; а перша 
пісня з підкладом одмінних слів найбільш там розпромежлюдилась». 
Інше питання, що від змісту слів у німецькому перекладі майже нічо
го не залишилося, однак мелодія невибагливій німецькомовній пу
бліці припала до душі. 

Очевидно, розуміючи свою, не лише виховну, але насамперед про
світницьку функцію, тогочасні композитори звертались до тих форм 
і жанрів, які були безпосередньо пов’язані зі словом, що пояснює 
наявність фольклорної основи у творчості більшості композиторів 
як Західної так і Східної України упродовж не лише ХІХ, але також 
і ХХ століття (цитати, авторські фольклоризми, стилізація). Закрі
пився стереотип простакуватого, розважального, примітивного та 
кітчевого мистецтва. Саме в цей період почав формуватися міф з емб
лематичним та стереотипним зображенням «танцюючої та співаючої 
України» (О. Козаренко). 

Цікавою виявилася еволюція пісенного жанру у середині ХХ сто
ліття (період 50–60х років), адже завдяки широкій доступності радіо 
та телебачення пісня з концертної естради «пробилася» в помешкан
ня людей. Найбільш вагомі пісенні конкурси та концерти транслюва
лись по всій країні, й люди із захопленням наспівували популярні мо
тиви, які легко запам’ятовувалися й були в усіх на слуху. Розглянемо 
декілька найпопулярніших пісень того часу — «Чорнобривці» (1960), 
«Києве мій» (1962), «Два кольори» (1964),«Рідна мати моя» (1958) та 
ін. Зазначимо, що всі ці пісні написані композиторамипрофесіо
налами — Володимиром Верменичем (учнем М. Дремлюги по класу 
композиції у Київській консерваторії), Ігорем Шамо (учнем Б. Лято
шинського по класу композиції у Київській консерваторії), Олексан
дром Білашем (закінчив Київську консерваторію по класу композиції 
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у М. Вілінського) та Платоном Майбородою (учнем Л. Ревуцького у 
Київській консерваторії). 

Популярність цих пісень була і є настільки великою, що вони ста
ли улюбленими «шлягерами» не одного покоління. Більше того, дея
кі з них називають «народними». Однак чи можна їх зараховувати до 
зразків кітчу? В цьому, мабуть, і полягає суміщення, стирання граней 
поміж зразками «високого» та «низького» мистецтва, характерне для 
сучасної доби постмодернізму. Згадані пісні подолали межі тимчасо
вої популярності, жанрову легкість, розтиражованість, характерну як 
для шлягера, так і для кітча, й почали жити за законами класичної му
зики, долаючи часові межі. За цим, мабуть, криється професіоналізм 
авторів: «проговорювати» глибокий зміст простими словами. І хоча 
зовні, жанр масової популярної пісні відповідає канонам кітчу, то в 
даному випадку по суті композитори в аналізованих творах стояли 
ніби над матеріалом й використовували легкий жанр пісні для втілен
ня високих ідей. 

Отже по суті жанр масової пісні в композиторській творчості пер
шої половини — середини ХХ століття став не лише яскравим при
кладом політичного, а по суті соцреалістичного кітчу, який експлу
атувався й нав’язувався упродовж декількох десятиліть й відійшов 
на маргінес (а згодом і до повного забуття), але й спричинив появу 
нових, популярних пісень шлягерного типу, своєрідних хітів 50–60х 
років ХХ століття, які, подолавши часові рамки «пісеньодноденок», 
поповнили скарбницю національної пісенної культури, свідченням 
чого є згадані популярні пісні у творчості композиторів В. Вермени
ча, І. Шамо, О. Білаша та Пл. Майбороди, а згодом й творчість Ігоря 
Білозіра, Володимира Івасюка та багато ін. 
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ХУДОЖНІ АСПЕКТИ ДІАЛОГУ КОНСТРУКТИВНИХ 
І ВИРАЗНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСУ 

ФОРМОУТВОРЕННЯ 

Розуміння законів формоутворення — своєрідний процес зна
ходження «музики в музиці» (визначення О. Козаренка), який обу
мовлений входженням до системи виразності, до логіки драматургії, 
в результаті — у змісту твору. Діалог різних способів музичної вираз
ності і системи їх взаємозалежних відносин — своєрідна основа за
конодавчої системи художнього мислення, в ім’я якої і здійснюєть
ся весь творчий процес: «Всяке нове неможливе без того, що воно 
успадкувало. Ми просто перебуваємо в триваючому розвитку...» [1, 
c. 59]. Еволюція наших уявлень про стиль тієї чи іншої епохи заснова
на на базових показниках змістовних і конструктивних сторін музич
ної форми. Подібний «діалог конструктивних і виразних (змістовних) 
сторін художнього цілого» визначають, в широкому розумінні слова, 
наші уявлення про специфіку музичної мови, про можливі сторони 
проникнення в психологію творчого процесу. Ми отримуємо, таким 
чином, можливість доторкнутися до тієї таємниці, яка лежить в осно
ві істинно великого твору мистецтва. 

Особливо необхідно відзначити, що таїнство зазначеного нами 
діалогу відкриває світ творчого мислення композитора в його творах. 
На цій основі зародилися такі явища як стиль А. Онеггера і Д. Шос
таковича, А. Шнітке та В. Сильвестрова, В. Губаренка, Ю. Іщенка та 
багатьох інших представників великого мистецтва ХХ століття. Ви
никає індивідуалізація підходу до самої системи аналізу композитор
ського почерку як відокремлено художнього явища. Множинність 
індивідуальних аспектів аналізу породжує «свободу стильового са
модіалогу музики», що «вказує на нові символічні функції музики як 
мови» [2, с. 92]. 

Розширення ролі конструктивного начала в сучасній компози
торській практиці вимагає особливо ретельної уваги до найдрібніших 
деталей художнього цілого й особливого ставлення до економії вира
жальних засобів. Озвучування музичного твору від найдрібніших еле
ментів до системи їх структурування на всіх рівнях форми передбачає 
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спочатку діалектику категорії множинності й одиничності. Іншими 
словами, діалектику процесу і результату. Це закономірно, бо система 
музичного твору є рухливою в плані поєднуваності всіх утворюючих 
його одиниць і форми, і сенсу. Виникає велике розмаїття, неозоре 
багатство виконавської драматургії та музикознавчих узагальнень. 
Музика «створює особливу емоційну повноту тимчасових момен
тів психологічного процесу і через неї, — тонко відзначає О. Само
йленко, — відсилає до світу об’єктивних процесів, опосередковуючи, 
«привласнюючи» і їх зміст» [2, с. 44]. 

Драматургія розгортання структурнозмістовної канви будьякого 
музичного твору спирається на чітке розуміння традицій в законо
давчій системі художнього мислення. Це основний шлях ясного розу
міння специфіки формотворного процесу, що дає уявлення про стиль 
епохи, про специфіку мови, про основні показники діалогу змістов
ної і структурної сторін музичної форми. 

Особлива винахідливість у конструюванні сучасного музичного 
простору (модальність, серійність, серіальність, алеаторика) свідчить 
про прагнення переосмислити конструкцію рельєфу музичної ткани
ни. Виникаюча на їх основі виразність залежить від конструктивної 
досконалості формованого ними малюнка, від специфіки взаємороз
ташування незалежних компонентів на рівні, який формується ними, 
художнього цілого. 

У висновку відзначимо, що діалог конструктивних і виразних осо
бливостей процесу формоутворення — це багаторівнева система, яка 
вирізняється специфічною виразною глибиною її інформаційних 
«зерен» з властивим їм власним «законодавчим кодом», пов’язаним з 
психологічною специфікою мислення, яка задає в свою чергу безпо
середню настанову на реалізацію своєї семантичної ідеї в авторсько
му задумі. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Арто П. И. Всякое новое невозможно без того, что оно наследовало. 
Музыкальная академия. 2000. № 1. С. 58–60. 

2. Самойленко А. Музыковедение и методология гуманитарного знания. 
Проблема диалога: монография. Одесса: Астропринт, 2002. 244 с. 



68  

Зима Л. 
кандидат мистецтвознавства,  

доцент ОНМА ім. А. В. Нежданової 

СИМВОЛІЗМ НЕОБАРОКОВИХ УТВОРЕНЬ У СЕМАНТИЦІ 
ВЕЛИКИХ АНСАМБЛІВ ХХ СТОРІЧЧЯ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ 

М. ВАЙНБЕРГА, ДЖ. КРАМБА ТА ІН.) 

Епоха безумовного лідерства квартетів в ансамблевих композиціях 
задана була інерцією установлень віденської школи, яка висунула таке 
числове лідерство в символічному протиставленні церковній тріосо
наті. Склад останньої живився християнською концепцією Трійці, тоді 
як квартет увібрав уявлення про раціональнолюдське світобачення, 
в якому «двічі двоїчність» вказувала на логос як на раціональномис
лительне начало розумових операцій. Квартет склав суттєву жанрову 
лінію в творчості окремих провідних авторів ХХ ст., у тому числі то 
Д. Шостакович, Б. Барток, Д. Мійо, ін. знамениті митці. І відмітимо, 
що це не тільки струнні квартети, але квартети для інших, духових у 
тому числі інструментів (знамениті квартети для саксофонів Р. Штрау
са і О. Глазунова). Але поряд з ними і в паралель до квартетної творчос
ті названих майстрів вирізнився стійкий інтерес до великих ансамблів, 
серед яких квінтет, секстет і октет отримали певні переваги. 

Квінтет висунувся у творчості авторів у розвиток сакральних алю
зій жанру тріо, який своєрідно продовжував в умовах художньо само
достатнього мистецтва виразну лінію тріосонат (див. про це в роботі 
Т. Полянської [2]): квінтети з їх усталеним нумерологічним тяжінням 
до розгорнутого подання сакральності Хреста в його чотирьохкінце
вості і перетином лінійсвітів земного і Небесного надихали авторів 
звертатися до цієї типології в епохальнопереламних умовах. Такими є 
«воєнні» квінтети Б. Лятошинського, Д. Шостаковича, М. Вайнберга, 
в яких значимість п’ятирічності підкреслена у двох останніх з назва
них вибудовою їх ще і у п’ятичастинності, причому з явним «підтягу
ванням» до асоціацій з сакральністю циклу меси. І ця установка про
слідковується у відповідних ансамблях А. Шнітке, Е. Денисова та ін. 

На прикладі Квінтету М. Вайнберга, виконання якого незмінно 
зростає якісно і кількісно протягом останніх десятиріч, видно, як вті
лення життєвого трагічного оточення, показового для 1944 року, часу 
написання твору, переломлене через фактурні прикмети множинного 
поліфонічного наповнення. Причому йдеться не стільки про іміта
ційну поліфонію пізньобарокової традиції, але про прийоми ранньо
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барокової і готичної контрастної поліфонії, які закладають стійкий 
асоціативний ряд звернення до духовної символіки — хай у відчаї 
осмислення її зазначень у вкрай дисгармонічній дійсності. 

Секстетиоктети увійшли в музичний академічний вжиток не без 
впливу маскультурної і популярної сфери — як то мало місце у відо
мому Октеті для духових І. Стравінського 1920х, що явно моделю
вав склад джазових ансамблів, що тяжіли до шестивосьми учасників 
виступів. Але твори А. Пярта, Е. Денисова, С. Губайдуліної, К. Пен
дерецького та ін. митців демонстрували стійку увагу до цих «напів
оркестральних» ансамблевих поєднань, але тих, що побарочному 
відмежовувалися від масивної театральності саме оркестрового пись
ма. Відмітимо ту значущу рису ансамблюоктету, що їх склад «двічі 
тріо» чи «двічі квартету», тим не менш, втілювали дещо відмінне від 
квартетності: не стільки логос, скільки апеляція до сакрального (сек
стет — «двічі тріо») і вічного (вісімка — символ Вічного), наповненого 
релігійними алюзіями — хоч би у стриманні емоційновідвертого ви
словлення струнносмичкового інструментарію на користь надінди
відуальної мелодійності духового ансамблевого складу. А вказівка на 
джазовий «низький» виток не закриває того очевидного факту історії 
мистецтва, що названий тип музикування склався на основі музич
них конструкцій спрічуелс і в руслі щирої релігійної налаштованості 
«чорних» музикантів США. 

І все це барокові прикмети, які йдуть не стільки від наслідування 
якихось прийомів письма й композиції, скільки від позахудожньої 
символіки жанрових позначок і композиційних «натяків». 

Спеціально виділяємо ще один суто символічний спосіб «укруп
нення» ансамблів, формально тих, що не потрапляють в розряд саме 
великих ансамблевих утворень. Мова йде про композиції — за типом 
написаного Дж. Крамбом тріо — для електрофлейти, електровіолон
челі й електрофортепіано, що покликане передати «Голос кита» (1970) 
як уособлення живого дихання створінь, населяючих нашу планету. 
Підсилені електроакустичними засобами інструменти співвідносять 
звучання з естраднопопулярною сферою та її принциповою «гучно
мовністю». І співаючий кит представлений експозиційно тембром 
флейти, але яка звучить не одноголосно, а в контрапункті зі співаю
чим гравцем. А далі вступають віолончель, яка також виступає у двох
голосному викладенні, і фортепіано, показане лінеарнострічково, 
але, в силу природи інструмента, не одноголосно. Так передається 
певна сукупна особистість — і в цьому ж «укрупненому» поданні ви
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ступають всі «граючі голоси» композиції. І утворюється реально, за 
числом звучащих «голосів» не тріо, але перемінний квінтетсекстет. 

Семантично підключається «механіка» церковної тріосонати, яка 
символічно означала християнський символ Трійці, але могла вико
нуватися чотирма, а то і п’ятьма виконавцями [1, с. 38]. Так вимальо
вується поза звучанням смисласоціація до сакральномістеріального 
втілення — в нотному записі у центрі композиції з’являється ремарка 
mysterious, що переводить сприйняття із зони звуконаслідування у 
сферу незримогонеусвідомлюваного. І це вносить символіку позаху-
дожнього змісту, надаючи саме музичному вираженню містеріальної 
багатозначності і містичної «прихованості». 

Спрощене уявлення про необарокові — неоготичні принципи му
зики ХХ сторіччя, затверджені в музикознавстві у вигляді посилань 
на епохально «аутентичний інструменталізм» і втілення окремих 
композиційних показників повинно бути доповненим поняттям про 
символічнодуховну семантику, яка виводить за межі суто мистецько
го твору і надає згідної з ранньогобароковим і готичним символізмом 
певної містеріальної зазначеності, складеної на релігійноетичній 
основі традицій доренесансного мистецтва. 
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ТРАДИЦІЇ ФОРТЕПІАННОГО ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ  
В ТВОРЧІЙ ПРАКТИЦІ ОДЕСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ 

Творча настанова композиторської активності у ХХ сторіччі жи
вилася двоїчним метастильовим наповненням: модернавангард — 
традиціоналізм. І якщо раціоналізм картезіанського музикознавства 
намагався орієнтувати сприйняття тих метастилів, за прикладом 
стильових розкладів Нового часу, в ієрархії більш і менш значущого 
в представництві епохи, буття Новітньої історії висунуло новий кри
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терій «гетерофоннополіфонного» стильового «співіснування», поза 
нормативів більшеменше оцінки стильових і метастильових внесків. 
Вказаний розклад модернавангард — традиціоналізм в художньо са
модостатній музиці авторських композицій доповнювався подібним 
же «біпластовим» нашаруванням названої професійної авторської 
музики і маскультури, що на відміну від популярного шару, що іс
нував в усі часи, демонструвала принципову змістовноструктурну 
незалежність від першої і т. ін. 

І модернавангард, і традиціоналізм представлені у ХХ сторіч
чі особистостями високого творчого рангу, що виключає знижуючу 
оцінку для перших, як це було в СРСР, і розмови про «стильове від
ставання» для других, як це мало місце у період перебудови і передую
чі їй десятиліття. Серед одеських композиторів виділяються вихован
ці випускників В. Малішевського, В. Золотарьова, а саме С. Орфеєв, 
Т. СидоренкоМалюкова, К. Данькевич, які були переконаними при
хильниками традиціоналістського мислення. Це не означало, що їм 
був незнайомий спосіб мислення модерну — вони і самі запозичували 
у свій авторський наробок певні ідеї та засоби, що відповідали «духу 
часу» і контактували з модернізмом. С. Орфеєв щиро захоплювався 
творчістю М. Леонтовича, особливо цінував контрапунктичний дар 
останнього в побудові композицій. А у Леонтовича на першому плані 
мислення були, поперше, особливого роду мініатюризм вираження 
(пізніше його називали «український Веберн»), а, подруге, актуалі
зація старовинної контрастної поліфонії, усвідомлення високої зна
чущості якої для музики періоду науковотехнічної революції при
йшло хіба що у кінці минулого століття, тоді як Орфеєв відстоював 
значущість спадщини автора «Щедрика» у середині століття. 

Щодо традиціоналізму К. Данькевича слушним виступає підкрес
лення О. Марковою його веристського стильового спрямування [3], у 
відповідності з модерністичними забарвленнями традиціоналізму, як 
це було в Італії у середині ХХ віку в операх величного майстра І. Піц
цетті. Певне продовження цієї лінії у творчості Г. Успенського, який 
сполучав риси веристської стильової установки із примітивістськими 
і неокласичними ознаками. В цьому плані путь Г. Успенського під
готовлена була творчістю Т. МалюковоїСидоренко, традиціоналіст
ська основа мислення якої не завадила їй виховати одного із переко
наних сповідачів модерну в Одесі, О. Красотова, який, у свою чергу, 
підготував К. Цепколенко. Остання виділила лінію Нової музики, що 
її ствердив діючий з 1993 р. фестиваль «Два дні і дві ночі Нової му
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зики», що підкреслює у якості кореневого стильового надбання спа
док А. Шенберга, партнера модерністаабстракціоніста від живопису 
В. Кандинського. 

Особливу сторінку композиторських надбань Одеси склали ви
ходи на композиторські обрії компонуючих виконавців, серед яких 
виділився О. Станко, видатний скрипаль і педагог, і баяніст з вели
ким стажем праці в кіномузиці і в популярній сфері В. Власов. Тво
ри останнього широко друкувалися в слов’янських країнах, створе
ні ним композиції широко грають його колеги по кафедрі народних 
академічних інструментів і на інших відділеннях Одеської національ
ної музичної академії (повніше про це в книгах Д. Андросової [1, 
с. 90–103; 2, 137–140]). 

Композитори Одеси виступають в повноті представництва обох 
метастильових утворень ХХ віку, традиціоналізму й модернуаван
гарду. Останній шар був започаткований салонним елітаризмом від 
музики (див. про це у Л. Шевченко [4, с. 350–353]). Однак, згідно 
зі специфікою метастильових розподілів традиціоналізм — модерн
авангард у планетарному просторі, традиціоналісти також брали ак
тивну участь у становленні композиторського реноме одеситів. 
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ПІСНІ Ф. ШОПЕНА У СТАНОВЛЕННІ БІДЕРМАЄРІВСЬКОГО 
СВІТОБАЧЕННЯ КОМПОЗИТОРА І ЙОГО ПОСЛІДОВНИКІВ 

У ХІХ–ХХ СТОЛІТТЯХ 

Пісні Ф. Шопена не друкувалися при житті композитора, він вва
жав їх «надто простими» для професійної заявки його авторського 
статусу. Але життя відкорегувало цю ситуацію на користь всебічного 
визнання шопенівської пісенності, оскільки видатний радянський 
музикознавець І. Белза справедливо висунув аргументацію на ко
ристь думності мислення Шопена у цілому [1]. Тим самим cпівочість 
вокальних осередків шопенівської фортепіанної фактури опинилася 
уґрунтованою посиланням на вокальну продукцію композитора як 
таку — в його піснях, серед яких розміщена «Думка», за жанром — 
польськоукраїнська пісня. А це вже відповідає спиранню Шопена в 
його Мазурках (див.роботу І. Подобас  [3]) на куявек, що має коріння 
в культурі України. 

Простота Пісень Шопена є одухотворенною його високо шано
бливим ставленням до релігійноморальних і національних завітів, 
що надає символічної розгорнутості змісту його вокальних мініатюр. 
Звідси висновок — про бідермаєрівське тло «простоти» Ф. Шопена, 
мелодійність фактури якої відзначена високими виразними при
кметами церковності і регістрового обсягу, що виводять композиції з 
ряду прикладного співу. 

В роботах О. Козаренка і його випускників розроблена концепція 
українського бідермаєра, маємо виходи на різнонаціональні «вкра
плення» в цей — бідермаєр — німецький за місцем народження, але 
уґрунтований французькою Реставрацією 1813–1848 рр. напрям, 
який органічно пов’язаний із релігійним відродженням ХІХ ст., а та
кож насичений протосимволістськими позиціями в художній твор
чості. Тут суттєвою постає концепція польсьскої дослідниці З. Лісси, 
яка вбачала у виразних засобах Ф. Шопена відверті протосимволіст
ські показники [4]. Бідермаєр є породженням «духу часу» першої по
ловини ХІХ ст., а згодом відновленого у символістському контексті 
на грані ХІХ і ХХ сторіч. А це вже той час, коли до європейської ком
позиторської системи почали підключатися представники Далекого 
Сходу і Китаю в першу чергу. І тому закономірним є вихід на пробі
дермаєрівські позиції в пісенній сфері Китаю — як то слушно відзна
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чив для веризму Лю Бінцян, вказавши на аналогії останньому китай
ської «літератури рідних місць». І якщо у 1930ті роки сформувалося 
уявлення про «китайського Шуберта» Хуан Цзи, то ми за аналогією 
цьому німецькому класику бідермаєрівського мистецтва повинні 
роздивитися у стильовій класифікації множинних пісенних майстрів 
моєї Батьківщини інших продовжувачів того роду творчості. 
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зав. кафедри ОНМА ім. А. В. Нежданової 

РОМАНЕСКА — УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЖАНР ТАНЦЮВАЛЬНОЇ 
МУЗИКИ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ 

Значною є історична роль танцювальної музики в епоху Відро
дження. Витоки багатьох інструментальних і вокальних жанрів, що 
виникли на межі XIV–XV століть, ведуть до сфери танцювальних 
форм. В них органічно поєднувалися рух, слово та музика. Одним з 
таких синтетичних універсальних жанрових феноменів є романеска. 

Як танцювальний жанр романеска відноситься до групи громад
ських (побутових і бальних) танців, що виконувалися великими гру
пами людей, як на сільських, так і на аристократичних балах. Крім 
балу з його традиційною послідовністю танців, романеска була ор
ганічною частиною маскарадних ходів та вистав. Можна відзначити 
впорядкованість танцювальних рухів романески. Саме побутування 
такого роду бальних танців, які передбачали колективне виконання, 
приводило до необхідності стабільної, типізованої хореографії. 

Етимологія та походження назви танцю не є остаточно зрозумі
лими. Назва трактується як синонім визначення «в римському стилі» 
(alla maniera Romana) або як те, що походить від іспанського роман
су. Це дає підставу припустити, що романеска зародилася в Італії або 



  75

Іспанії. У багатьох джерелах романеска позначена як італійський та
нець римського походження. 

Однак необхідно сказати, що універсальність цього жанру значно 
розширює визначення романески. Перш за все, романеска є остинат
ною гармонічною моделлю в тридольному метрі. 

Найбільш ранні п’єси, що мають назву «романеска», — інстру
ментальні. Збереглася табулатура танцю для лютні Антоніо де Беккі, 
(1568), органні варіації Антоніо де Кабесона, для кіфари Джирола
мо Фрескобальді (збірки 1615, 1630 та 1634 рр.), для клавішних ін
струментів Бернардо Стораче (1664) і багато інших інструментальних 
зразків жанру. 

У XVI столітті романеска набуває широкої популярності. Розвиток 
жанру на початку XVII століття сприяє поширенню романески для 
співу з генералбасом. 

У XVII–XVIII століттях у Західній Європі романескою називали: 
• інструментальні танцювальні п’єси; 
• варіаційні цикли; 
• арії та пісні з інструментальним супроводом, в основі яких ле

жить певна мелодикогармонічна модель, споріднена фолії і старо
винним пассамеццо (passamezzo antico). 

Крім того, входячи до складу контрастної пари танців, романеска 
стає частиною прообразу інструментальної сюїти XVII століття. 

Характерні особливості жанру: періодичність, квадратність, го
мофонний склад, пісенна мелодія, що добре запам’ятовується, регу
лярноакцентна ритміка, досить рухливий темп. На композиційному 
рівні можна відзначити єдність музичної та хореографічної реприз і 
відповідність танцювальних рухів музичному ритму. 

Романеска найбільш близька за характером до одного з най
популярніших танців XV–XVII століть — гальярди. Енциклопедія 
Ф. А. Брокгауза та І. А. Єфрона містить відгук музичного письменни
ка Преторіуса (1668), який називає романеску «диявольським вина
ходом», що вирізняється не лише веселим, але шаленим і навіть не
пристойним характером. 

У різноманітних зразках романески показово проявляється єд
ність музики, слова і танцю, що дозволяє визначити його як універ
сальний жанр танцювальної музики епохи Відродження. 



76  

Каплун Т. 
кандидат мистецтвознавства, доцент ОНМА імені А. В. Нежданової, 

доцент Міжнародного гуманітарного університету 

МУЗИЧНА МЕДІЄВІСТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: 
МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СИМПОЗІУМИ 
ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК У РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

МУЗИКОЗНАВСТВА (ВІДЕНЬ — БЕРЛІН — САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ — ЛЬВІВ — ОДЕСА) 

Музична медієвістика є важливою складовою сучасної музико
знавчої науки, оскільки візантійський спів, знаменний розспів та 
григоріанський хорал складають величну картину духовної співаць
кої традиції європейського Середньовіччя.Зважаючи на досить до
вгий шлях публікацій статей, тим більше, монографічних видань, 
безперечно, форма наукового дискурсу, представлена конференція
ми і симпозіумами, є найбільш гнучким, оперативним та людяним 
(з точки зору взаємообміну науковими думками) засобом розвитку 
музико знавства взагалі і музичної медієвістики зокрема. 

Автору тез за останні п’ять років пощастило взяти участь у роботі 
низки конференцій у вищевказаній науковій області. Насамперед це 
чотири надзвичайно насичені і цікаві за тематикою, високим рівнем 
наукової дискусії віденські конференції — Дев’ята, Десята та Одинад
цята Міжнародні конференції «Теорія і історія монодії» на базі Між
народного товариства монодії, членом якого є автор тез, які відбулися 
відповідно 21–23 вересня 2016 р., 10–14 вересня 2018 р. та 26–27 ве
ресня 2020 р., а також віденська конференція «Slavonic Hymnography: 
tradition and innovation», яка відбулася в Інституті слов’янських до
сліджень Віденського університету (The Institute of Slavonic Studies of 
University of Vienna), що пройшла 14–16 вересня 2017 р. 

Відзначимо також Міжнародну конференцію у знаменитому бер
лінському університеті Гумбольдта та університеті Мартіна Лютера 
у місті Халле, яку було присвячено 150й річниці з дня народження 
великого вірменського музиканта Комітаса («Komitas and his legacy»), 
яка відбулася 8–10 жовтня 2019 року і одна із секцій якої була при
свячена проблемам музичної медієвістики. 

Східнослов’янський науковий музичномедієвістичний ареал 
представлений єдиною у світі спеціалізованою кафедрою давньо
руського співочого мистецтва і науководослідною лабораторією 
російської музичної медієвістики імені М. В. Бражникова Санкт
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Петербурзької консерваторії імені М. А. РимськогоКорсакова 
(творцем першої і другої є кандидат мистецтвознавства, професор 
А. Н. Кручініна). Вказаними спеціалізованими музичномедієвіс
тичними осередками з 70х років ХХ ст. проводяться Міжнародний 
науковотворчий симпозіум «Бражніковські читання» (у 2019 р. він 
проходив 5–7 листопада і темою симпозіуму було «Середньовічне 
літургійне мистецтво Новгорода Великого») і Міжнародна науково
практична конференція молодих фахівців імені С. В. Смоленсько
го, — видатного російського медієвіста другої половини ХIХ — по
чатку ХХ ст. (IV Міжнародна конференція «Музична медієвістика у 
XXI столітті» пройшла зовсім нещодавно — 11–15 квітня 2021 року і 
в ній успішно виступила єдина представниця України — аспірантка 
ОНМА ім. А. В. Нежданової Крістіна Дяблова). 

Вказаний ареал представляє також Білоруська державна акаде
мія музики, де проводяться щорічні Міжнародні наукові читання 
пам’яті Л. С. Мухаринскої (XXIХ Міжнародна конференція 30.09–
2.10.2020 р.), де значне місце посідає музичномедієвістична тема
тика. 

Щодо української музичної медієвістики, то вона представлена 
київською, львівською та одеською науковими школами. Львівська 
музична академія досить регулярно проводить Міжнародні конфе
ренції, присвячені різним аспектам історії і теорії візантійської, гри
горіанської та української монодії, а автор тез брав участь у X Між
народній науковій конференції «Гимнографія, сакральна монодія, 
церковний спів» (Львів, 30–31 жовтня 2017 р.). Цікавим виявилася 
проведена в Одесі у липні 2019 року Міжнародна науковобогослов
ська конференція «Афонська спадщина і традиції ісихазму в історії і 
культурі України. До 170річчя від дня народження та 25річчя про
славлення прп. Гавриїла Афонського і Одеського чудотворця», де 
низка доповідей була присвячена проблемам музичної медієвісти
ки (у тому числі доповідь автора тез та його аспірантки — Дяблової 
Кристини). 

Коло проблем музичної медієвістики, що розглядалися на засідан
нях вказаних конференцій, надзвичайно широке і стосується різних 
аспектів теорії та історії середньовічної монодії: джерелознавства, па
леографії, текстології, поетики та інших. 
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завідувачка бібліотеки ОНМА імені А. В. Нежданової 

БІБЛІОТЕЧНІ ВИСТАВКИ — ТРАДИЦІЙНІ  
ТА СУЧАСНІ МОДЕЛІ 

Обирати книги для свого та чужого 
читання — не тільки наука, а й мистецтво. 

М. Рубакін 

Сучасна бібліотека — це не лише сховище для книг та нотних ви
дань, це місце, де можна отримати доступ до інформації як на тради
ційних носіях, так і в електронному вигляді. Основний зміст роботи 
бібліотеки музичної академії спрямований на задоволення навчаль
них потреб студентів, удосконалення учбового процесу та інформа
ційних потреб професорськовикладацького складу, забезпечення 
наукових розвідок в галузі музичного мистецтва і культури. 

Ведучи пошук інноваційних форм роботи з документами, бібліо
текарі завжди враховували, що 80 % інформації сприймається за до
помогою зору. Серед наочних форм популяризації літератури найваж
ливіше місце посідає книжкова виставка — традиційна форма роботи 
бібліотек, один із засобів впливу на інформаційну поведінку читача. 

Бібліотечна виставка — це публічна демонстрація спеціально піді-
браних і систематизованих творів друку та інших носіїв інформації, які 
рекомендуються користувачам бібліотеки для огляду й ознайомлення. 
Завдання і мета виставки — максимально розкрити фонд бібліотеки, 
інформувати про нові надходження, а також надати найбільше ін
формації з тієї чи іншої теми. Під час підготовки виставки головне 
визначити її цільове призначення, тобто продумати тему, структуру 
та назву. Бібліотечна виставка повинна бути — актуальна, цікава та 
інформативна… Оформлення й організація виставки — це завжди на
тхнення і творчість бібліотекаря. 

Щоб традиційні для бібліотеки книжковоілюстративні експози
ції були успішними, ми в своїй роботі значно збагатили палітру видів 
і форм виставок. На даний момент в бібліотеці на постійній основі діє 
виставка робіт викладачів академії, де представлені колективні робо
ти, монографії, нотні твори. Щоб виставка завжди привертала увагу 
користувачів, змінюємо елементи оформлення, розташування мате
ріалу. Ще одна форма бібліотечних виставок — мобільна та інформа
тивна, це виставка нових надходжень, що розміщена у відділі видачі. 
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Яка знайомить з новинками, що надійшли до бібліотеки. Вона вклю
чає в себе книги, ноти та періодичні видання. Цінність цієї форми 
визначається тим, що читач може швидко ознайомитись з докумен
том, переглянути зміст, передмову. В бібліотеці створюються постій
но діючі виставки, які змінюються кожен місяць. Вони мають за мету 
привернути увагу до конкретної теми чи проблеми, та виставки до 
знаменних і пам’ятних дат, які інформують про події чи свята. Щоб 
виставки були цікавими застосовуються також і новітні інформаційні 
форми, такі як: виставкаперсоналія, виставкадіалог, виставкарек
вієм, виставкароздум, виставкадискусія, виставкаколекція та інші. 

Окрім традиційних, з відпрацьованою методикою, впроваджу
ються нові, інноваційні форми виставок. На сайті бібліотека створює 
виставки віртуальні. Віртуальна виставка — це публічна демонстрація 
в мережі Інтернет за допомогою засобів веб-технологій віртуальних об-
разів спеціально підібраних і систематизованих творів друку та інших 
носіїв інформації, а також загальнодоступних електронних ресурсів, 
рекомендованих віддаленим користувачам бібліотеки для огляду, озна-
йомлення та використання. 

Основні етапи підготовки віртуальної виставки такі ж, як і для 
традиційних експозицій: вибір теми, відбір документів, визначен
ня структури, компонування матеріалу, оформлення текстів та ілю
страцій. Віртуальні виставки не дублюють традиційні книжкові, що 
демонструються в бібліотеці, і створюються спеціально для надання 
в інтерактивній формі з використанням усіх переваг інтернетсере
довища. У порівнянні з традиційними виставками віртуальна має 
низку переваг: використання інформаційних технологій, динамічний 
синтез тексту, графіки, відео, звуку, а також відсутність просторових 
і часових обмежень, масовість, варіативність, здатність до швидкого 
оновлення, доповнення, економність на стендах, виставкових ша
фах. Таким чином, віртуальна бібліотечна виставка, будучи мобіль
ною, компактною, змістовною, виступає в ролі провідника у загаль
ному потоці інформації. 

Виставка залишається ефективним інструментом в роботі біблі
отеки. Бібліотекаріпрактики постійно ведуть пошук сучасних, не
стандартних форм бібліотечної виставки. 
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Кітрар О. 
викладач-методист, Уманський обласний музичний коледж  

імені П. Д. Демуцького 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗБІРКИ ПЕРЕКЛАДЕНЬ ТВОРІВ ДЛЯ ДУЕТУ 
ТА ТРІО БАЯНІСТІВ «МРІЇ ОБ’ЄДНУЮТЬ» 

Збірка перекладень творів для дуету та тріо баяністів «Мрії 
об’єднують» адресована учням старших класів мистецьких шкіл і 
студентам музичних коледжів. Кожен твір це яскравий музичний об
раз з неповторним характером, яскравою образноемоційною палі
трою, різноманітною стилістикою та жанровим забарвленням. Але 
для того, щоб втілити цей характер, жанр, стиль твору, учасникам 
ансамблю треба досконало володіти не тільки цілим арсеналом коло
ристикотехнічних та комплексом художньовиражальних прийомів, 
а й вміти розкуто, з великим даром артистичного перевтілення пере
конати слухача у дійсності створення яскравої, змістовної картини, 
образу, який також буде втілений завдяки артистизму, впевненості у 
вірності своєї трактовки, розкутості та підкресленій ефектності. Емо
ційна розкутість, переконлива демонстрація індивідуального харак
теру учасників ансамблю, навіть певний рівень творчого змагання 
між учасниками колективу, ось що приваблює молоде покоління до 
занять в класі ансамблю. 

У збірнику представлено 11 творів. На перший погляд, проста 
музична мова та форма творів, водночас вимагає від виконавців 
володіння ігровими прийомами на гарному рівні, вміння чути як 
у цілому фактуру, так й окремі партії твору. Гра у колективі вчить 
ансамблевому, партнерському мисленню, яке вимагає узгодження 
чітко поставлених завдань перед виконавцями, скоординованого 
звучання, артикуляції, дихання. Гра в ансамблі не пригнічує інди
відуальність музиканта, не суперечить розвитку особистості, а на
впаки. Задача викладача полягає у тому, щоб на базі індивідуальних 
можливостей кожного учасника укріплювалась єдність усього ан
самблю. Ансамблеве музикування не тільки розвиває музичні зді
бності, а й сприяє розвитку навиків читки нот з аркуша, удоскона
лює творче мислення. 

При написанні збірки ставилось завдання створення та розши
рення репертуару для дуету та тріо баяністів не просто новими, а й 
змістовними, цікавими, яскравими творами. Виконання такого ре
пертуару та співпраця з іншими учасниками творчого колективу буде 
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надихати, навіть окриляти учасників колективу, де їх значимість буде 
явною, визначною. А все це буде працювати на головне — молодь за
любки буде займатися музикою, музикуванням в ансамблі і гармо
нійно отримувати як музичний, так і естетичний розвиток у творчому 
колективі. 

Маючи досвід роботи з творчими колективами, хотів би поділити
ся деякими власними напрацюваннями, що можливо фахово допо
може колегам у роботі з ансамблями. Звичайно, хочеться мати надію, 
що репертуар збірника творів перекладень для дуету та тріо баяністів 
«Мрії об’єднують» обов’язково знайде своїх шанувальників як серед 
виконавців, так і серед слухацької аудиторії. 
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СТИЛЬОВІ МАСКИ УКРАЇНСЬКОГО  
МУЗИЧНОГО БІДЕРМАЄРА 

Бідермаєр як визначення паралельного романтизму явищі куль
тури стало осягненням мистецтвознавства ХХ ст. (в тому числі укра
їнського у працях Івана Панькевича, Василя Витвицького, Бориса 
Кудрика). Чи не вперше цією категорією послугувалися представни
ки одеського музикознавства в особі Олени Маркової. У Львові під 
керівництвом Юрія Ясиновського була захищена дисертація Зеновії 
Жмуркевич про галицький музичний бідермаєр на основі вивчених 
приватних нотних колекцій окремих родин (в тому числі класицис
та Андрія Содомори). Я спробував показати, як одорожується бідер
майєр в українській культурі (у виступі на конференції у Вюртбургу 
2000 року, у статті «Бідермайєр як актуальна стильова модель україн
ської музики»). Сьогодні ж час прийшов розглянути окремі стильові 
маски українського музичного бідермаєра на прикладі вітчизняної 
фортепіанної музики. 
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Класичним зразком «чистого» бідермаєра є фортепіанні твори 
Йосипа Витвицького (1813–1866) — двадцятип’ятилітнього виклада
ча фортепіано Київського інституту шляхетних панн («Коломийка», 
рапсодія «Українка»). Загальна дидактичність стилю викладу тим не 
менше оздоблена яскравими спалахами національного тематизму, що 
інкрустує в цілому невибагливі композиції для його вихованок (які 
окрім гри на фортепіано опановували мистецтво танців, шиття, до
моводство та под.). 

Наступником Йосипа Витвицького, що також викладав форте
піано в цьому інституті, став Микола Лисенко, який у віднайденому 
лейпцігському автографі 1878–1879 рр. написав П’ять п’єс («Моmento 
musicale», «Мазурка», «Експромт», «У споминах», п’єса без назви), 
що демонструють віртуозні ігри зі стильовими моделями Дворжака — 
Шопена — Шумана — Чайковського — Шуберта. Всі вони створили 
романтичну стильову маску бідермаєра, крізь яку проступає (за ви
значенням Станіслава Людкевича) «виразна Лисенкова фізіономія». 
Від аматорства Йосипа Витвицького не залишилося й сліду: це блис
кучі за піанізмом мініатюри, що не полишають «людського обличчя» 
музичного бідермаєра, доступного не тільки віртуозам. 

Сецесійна стильова маска українського музичного бідермаєра до
стойно представлена фортепіанними мініатюрами Нестора Нижан
ківського. Вже самі їх назви («Експромт», «Вальс», «Спомин») апе
люють до мендельсонівськошопенівської традиції «приватності» 
вислову, а самостійність піанізму Нестора Нижанківсчького сецесій
но підсвічує бідермаєрівський тематизм п’єс. 

Шопенівські емоції сповняють модерністичну стильову маску бі
дермаєрівських фортепіанних п’єс раннього Бориса Лятошинського. 
Їх вершиною є «Траурна прелюдія» («Юнацька») 1920 року. Компози
тор не соромиться простоти й однозначності посилань до сmoll’ної 
Прелюдії Ф. Шопена — йому йдеться про випробувану модель вті
лення жалю і скорботи за померлими батьками, яку «підсвічено» ві
талізмом великого мажорного септакорду замість заключної тоніки. 

Постмодерністична версія бідермаєра вповні представлена фор
тепіанними п’єсами Анатолія КосАнатольського (парафраз «Ой ти 
дівчино», «Ноктюрн», Прелюдія amoll, «Гуцульська токата», вальс 
«Зів’ялі троянди» тощо). «Брильянтність» фактур, успадкована від 
Нестора Нижанківського, яка створює більше враження віртуознос
ті, ніж є нею у другій половині ХХ ст. побідермаєрівськи «занижена» 
пісенною природою тематизму (чи то Ф. Шопена, чи М. Таривердіє
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ва). Бурхлива віртуозність «Гуцульської токати» нагадує вдавану ефек
тність «Коломийки» Йосипа Витвицького, а вальс «Зів’ялі троянди» 
несподівано кореспондує з музикою «Карнавальної ночі» Е. Рязанова 
(особливо середній епізод). 

Таке багатство стильових масок українського музичного бідер
маєра цілком виправдовує «занижений стиль» пізнього Валентина 
Сильвестрова («Моменти музики і поезії»), Ігора Щербакова («Коли 
втомлене серце»), мою театральну музику («Мазурку», Вальс «Лазєн
ковський»). Сюжет Гемарівської «Умови» та Франкового «Сорочино
го крила» дозволив не впадати в авангардну манірність, а спробувати 
висловитися просто, зрозуміло, «на висотах Духа, в глибині Ідеї, за 
останніми запитаннями Буття» (М. Бахтін). 

Козаченко Ж. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СФЕРИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
НА ЗАСАДАХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХІДУ 

Постановка проблеми. Суттєво, що одним зі способів оновлення 
змістовносмислової складової освітнього процесу є надання системі 
мистецької освіти більшої культуротворчої спрямованості, що ство
рює умови для конструктивного діалогу та взaємопородження мину
лих, нинішніх і майбутніх культур. Отже, культурологізація сучасної 
освіти, зокрема музичної, стає однією з тих актуальних проблем, що 
можуть вирішуватися лише на засадах пошанування загальнолюд
ських цінностей, культурного плюралізму, діалогу культур, усвідом
лення єдності духовного, природнокосмічного, соціальногумані
тарного і культурологічного аспектів розвитку світу, людини, людства 
[3, с. 7]. 

Виклад основного матеріалу. Співвідношення культури і освіти: 
«культура є умовою освіти, освіта є умовою культури… Освіта є від
носно самостійним механізмом запуску нових форм культури і навпа
ки: культура є відносно самостійним механізмом запуску нових форм 
освіти» [1, с. 70], oсвіта розглядається як частина культури, яка роз
виває її та водночас живиться нею. Осмислення витоків ідеї єднос
ті культури і освіти філософами (Й.Г. Фіхте, І. Кант, Г. Сковорода. 
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І. Зязюн, Д. Чижевський), педагогами (К. Ушинський, Ф. Фребель, 
Б. Грінченко), культурологами (Й. Геддер, А. Тойнбі, О. Шпенглер, 
Є. Бистрицький) засвідчує розуміння національних культурноосвіт
ніх традицій, що конкретизуються в універсиалізмі, в таких суспіль
нокультурних явищах, як українська Просвіта, німецьке поняття 
«bildung» [3, с. 36]. У потоці часу з’ясування змісту і культури, і осві
ти змінювалися, уточнювалися, оновлювалися (від Аристотеля через 
епохи Середньовіччя, Нового й Новітнього часу, навіть донині). Не
змінним прихильником ідеї єдності культури і освіти був Й.Г. Фіхте, 
на думку якого, педагог у своїй практичній діяльності поєднує функ
ції культури і освіти, прищеплює учням культуру відносин, свідомості 
[6, c. 753].

Духовна драма людини розпочинається тоді, коли вона не бажає 
пізнавати себе, уникає освоєння здобутків культури свого народу, 
його традицій, звичаїв тощо. За Г. Сковородою: «Збери всередині себе 
думки і в собі самому шукай справжніх благ, копай всередині себе 
криницю для тої води, яка зросить і твою оселю і сусідську… Серце 
тоді насичується, коли освічується» [5, с. 169–174]. Наразі найбільш 
значуща сфера буття людини — професійна діяльність.

Саме в ній відбувається самоактуалізація людини як індивіда, осо
бистості, неповторної індивідуальності. На думку О. Новікова: «По
няття «професіоналізм» сьогодні замінюється поняттям «освіченість» 
і «компетентність». Адже суспільство все більше надає перевагу осві
ченості аніж професіоналізму, оскільки «професіоналізм» асоціюєть
ся зі словом «вузький». Чим професіоналізм вищий, тим він вужчий, 
що спостерігається в сфері музичного мистецтва. Освіченість, на
впаки — чим вище, тим ширше» [4]. Саме культурологічний підхід 
змінює уявлення про основоположні цінності освіти як винятково 
інформаційні й пізнавальні й допомагає уникнути вузької наукової 
зорієнтованості змісту музичної освіти. Вибір культурологічного під
ходу в процесі підготовки майбутніх фахівців у сфері мистецтва ви
значається багаторівневим процесом музичної освіти. Обумовлено 
це тим, що професійний музичний світогляд як інтегративний фено
мен — це вищий синтез практичного досвіду, що визначає успішність 
музикантів у сфері виконавського мистецтва і культури, а також його 
конкурентоздатність і мобільність на європейському і вітчизняному 
ринках культурнодозвіллєвих та музичновиконавських послуг, що 
являє собою одну з найважливіших цілей сучасної вищої музичної 
освіти. Очевидно, що культурологічний підхід як провідна стратегія 



  85

діяльності закладів мистецької освіти сприятиме гaрмонізації від
носин майбутніх музикантів зі світом культури шляхом занурення в 
існуюче багaтокультурне середовище; набуттю ними здатності жити 
в потоці інформаційного суспільства й неперервно збагачувати знан
ня на перетині культур; самоверифікації й самовизначенню в діало
зі культур в якості його посередника. Через це розвиток особистості 
майбутніх музикантів як «посередників між культурами» сприятиме 
виконaнню ними продуктивних функцій.Через це значущість діалогу 
культур полягає в унікальній можливості для однієї культури поба
чити себе «очима» іншої [2, c. 33], а також в породженні принципово 
нових духовних продуктів у процесі творчого синтезу, що відповідає 
вимогам сучасної освітньої парадигми. 
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ОБРАЗ МІСТА В ІСТОРИЧНОМУ ДЕТЕКТИВІ 

Актуальність теми дослідження. В сучасній літературі, в тому 
числі українській, помітне місце займає історичний детектив. До за
гальних ознак жанру в ньому додається специфіка, пов’язана з від
творенням неповторного хронотопу, властивого певній місцевості 
(найчастіше — місту) в певну епоху. Створений в тексті образ міста 
нерідко виступає не менш важливою складовою художнього цілого, 
ніж фабула або ж система персонажів. Звідси випливає значний іс
торикокультурологічний пізнавальний потенціал цього жанру для 
читача. 

Виклад основного матеріалу. В останні роки одорожуються де
тектив в його різних модифікаціях, стає доволі впливовим жанром 
літератури, що помітно як в загальноєвропейському, так і в локаль
ному масштабі. Однією з причин є загальний життєстверджуючий 
характер класичного детективу, в якому хаос успішно долається, а в 
фіналі відбувається повернення до космічного ладу. Як було неодно
разово показано дослідниками, детектив можна розглядати в якості 
секулярної містерії, яка долучає реципієнта до осмислення життя та 
смерті. Історичний детектив додає до принад жанру можливість ес
капістського занурення в іншу епоху, а також активізацію цікавості, 
спрямованої на пізнання минулого міста, країни та світу. Позитив
ним моментом виступає можливість глибшого та емоційнішого піз
нання власної спадщини, знаходження ідентичності в глобалізова
ному світі. 

Сучасна українська література успішно розширює свій жанровий 
асортимент, в тому числі і за рахунок модного жанру. Зокрема, харків
ське видавництво «Фоліо» вже декілька років видає «Ретророман» з 
уніфікованим оформленням: обкладинки «під старину», архівні фото 
перед кожною главою тощо.Часто «підігнаними» під одну схему є на
зви опусів (типу «хтось/щось з такоїто місцевості в певному місті»: 
«Адвокат з Личаківської» А. Кокотюхи, «Дьяволы с Люстдорфской 
дороги» І. Лобусової, «Бесы с Владимирской горки» Л. Лузіної тощо), 
які підкреслюють точну географічну прив’язку дії. 
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Незважаючи на таку «стандартизацію» фактично має місце зна
чне розмаїття: від чистого історичного детектива до фантастики та 
містики. При цьому в усіх текстах «ретроромана» можна оцінювати 
дві складові: 1) власне літературну (сюжет, персонажі, стиль тощо) і 
2) пізнавальну, історикокраєзнавчу. Вони можуть бути врівноважені, 
однак нерідко одна складова явно переважає над іншою. 

Багато міст України вже отримали свій літературний «портрет», 
хоча не всі з них є задовільними (наприклад, якщо б не легенда про 
ДунінаБорковського, дію «Вурдалака» С. Пономаренка можна було 
б перенести з Чернігова в будьяке інше місто; це ж стосується і «Роз
битого дзеркала» А. Кокотюхи). В інших випадках ситуація проти
лежна — доволі розмитий сюжет слугує лише приводом для викладу 
результатів старанного краєзнавчого дослідження. 

Одним з міст, яким з історичними детективами щастить, є Одеса. 
Перша причина — наявність власної яскравої літературної традиції, 
причому пов’язаної саме з авантюрними жанрами. Друга — сам харак
тер міста, який надає письменнику унікальний матеріал. Одеський 
колорит може приваблювати і тих авторів, які зазвичай присвячують 
свої твори іншому місту. Так, Лада Лузіна, яка оспівує Київ, в «Дже
курізнику з Хрещатика» робить невелику, сюжетно не обов’язкову 
«вилазку» до Одеси — схоже, в основному саме для того, щоб зізна
тися у коханні цьому містусвяту. Прямо протилежне, доволі похмуре 
враження від Одеси створюють книги найбільш плодовитої авторки, 
яка описує це місто буквально вулицю за вулицею, — І. Лобусової. 

Новим цікавим твором є «Дворянин из рыбных лавок» О. Кудріна, 
дія якого відбувається в 1818 р. — значно раніше, ніж зазвичай (сучас
ний український ретродетектив поки що тяжіє до кінця ХІХ — пер
шої половини ХХ ст.), що дозволяє автору показати початок розквіту 
Одеси. Досягненням Кудріна є врівноваженість сюжетної та «коло
ритної» складової. 

Крім українських письменників, до образу Одеси звернувся один 
з провідних російських авторів історичних детективів — М. Свечін, 
чиїм творам властива надзвичайна історична точність (його серія де
тективів утворює віртуальну екскурсію Російською імперією кінця 
ХІХ — початку ХХ ст.). «Одесский листок сообщает» вдало розкриває 
специфіку життя великого динамічного портового міста в складний 
період після 1905 року. Деякі історичні факти, наведені автором, уні
кальні — зокрема про роль героїчного екіпажу буксиру в спасінні міс
та від атаки турецьких кораблів у 1914 р. 
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Таким чином, сучасний історичний детектив суттєво допомагає 
отримати загальне враження, а інколи — і абсолютно конкретні фак
ти про історію, топографію та «культурну душу» міста та країни. 

Кольц І. 
викладач Миколаївського фахового коледжу 

керівних кадрів культури і мистецтв 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО  
ДОМРОВОГО МИСТЕЦТВА 

Домрове мистецтво є складовою академічного народноінстру
ментального мистецтва, яке є формою творчого вираження вико
навців на народних інструментах, що реалізується у професійній 
діяльності на основі здобуття спеціалізованого репертуарного, ме
тодичного та музичнотеоретичного комплексу у відповідній галузі. 
Сучасне академічне народноінструментальне мистецтво постає як 
результат взаємодії трьох компонентів: академічної освіти — вико
навства — композиторської творчості. 

Виконавство, у тому числі й домрове, реалізується у різних ре
гіональних традиціях, де найбільш потужні регіональні осередки 
набувають статусу виконавської школи. Виконавська школа — це 
система взаємозв’язків між учасниками навчального процесу (ви
кладачем та учнем), яка характеризується єдністю та спадковістю 
художньоестетичних і техніковиражальних принципів, які про
являються у специфіці інтерпретації репертуару. Своєрідність вико
навської школи, в тому числі домрової, формується в конкретний 
історикокультурний період і вирізняється національною та регіо
нальною характерністю. Специфічні риси будьякої виконавської 
школи полягають в особливостях інтерпретації музичних творів, 
репертуарних особливостях як під час навчання, так і в зрілій про
фесійній діяльності, а також у манері виявлення виконавської май
стерності. 

XX століття стає часом академізації домри. Конструктивні транс
формації інструмента, що полягали у додаванні четвертої струни та 
іншого налаштування (по квінтах), сприяли розширенню його тех
нічних та виражальних параметрів і функцій. Завдяки цьому відкри
ваються нові можливості застосування домри в оркестровому, ан
самблевому і сольному музикуванні. 
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У ХХ столітті відбувається професіоналізація домрового виконав
ства у зв’язку із формуванням домрових шкіл у найбільших містах 
України — Харкові, Києві, Одесі та Донецьку. Розвиток Харківської, 
Київської, Одеської та Донецької шкіл створює потужну практику 
домрового виконавства, яка є окрасою сучасного музичного просто
ру України. Щодо Львівської домрової школи, то вона, на жаль, пе
реживає складні часи. У Львові кафедру народних інструментів було 
відкрито у 1946 році, її очолив скерований з Києва домрист Георгій 
Казаков, який викладав гру не тільки на домрі, а й на баяні, акор
деоні, гітарі, балалайці та цимбалах. Проте клас домри у Львівській 
музичній академії припинив своє існування у 2016 році. Причиною 
стало те, що домра не є характерним інструментом для Західної Укра
їни і там немає природних умов для того, щоб виникла регіональна 
виконавська школа. 

Домра має інструментальновиконавський потенціал — вона 
може звертатися до репертуару, створеного для скрипки, мандоліни, 
адже їх темброва специфіка є досить близькою. У XX–XXI столітті 
відбувається значне переосмислення домрового амплуа. Вона по
чинає використовуватись не лише у складі оркестрів, камерних ан
самблях, але і як сольний інструмент, що є новаторською тенденці
єю. Останнє цілком відповідає ренесансномадригальній естетичній 
традиції та, одночасно, прагненню до мініатюризації і камерності, 
що притаманна деяким напрямам академічного мистецтва XXI сто
ліття. Широкі мовноінтонаційні можливості домри розкривають
ся завдяки використанню «класичних» прийомів гри — тремоло, 
glissando, pizzicato, arpeggiato, vibrato, флажолетів, та застосуванню 
інноваційних прийомів, що виникають внаслідок композиторського 
і виконавського експериментування (гра за підставкою, шумові при
йоми тощо). 

Унаслідок розширення домрового амплуа вкрай важливим є ство
рення композиторами оригінального репертуару для домри та пере
кладень творів західноєвропейської і вітчизняної класики, включно 
з їх подальшою виконавською реалізацією, що віддзеркалює особли
вості регіональних домрових шкіл. Останні увиразнюються шляхом 
акцентування на народнофольклорному чи авангардноакадемі
зованому тлумаченні звучання інструмента, що проявляється в об
разності, жанрових витоках, типах штрихів, виконавських прийомах 
тощо. Виконавська практика регіональних домрових шкіл характе
ризується зверненням до різнопланового музичного матеріалу. Однак 
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можна вказати на превалювання певного типу музикування в кожній 
із них. Так, представникам Харківської школи притаманне доміну
вання авангардного типу музикування, Київської — народного та 
авангардного, Одеської — барокового і авангардного, Донецької — 
авангардного. 

Існування домрових шкіл є закономірним результатом багато
профільної діяльності їхніх представників. Відмітимо активну ви
кладацьку діяльність, яка сприяє обміну виконавськоінтепретатор
ським досвідом, створенню методичного забезпечення, що нерідко 
акумулює досвід різних шкіл, а також задає напрям реалізації вико
навського потенціалу. Реалізація наукового потенціалу відбувається 
шляхом написання теоретичних наукових розробок та дисертаційних 
досліджень з відповідної проблематики. Плідному функціонуванню 
та еволюції домрової школи значно сприяє участь її представників у 
фестивалях, конкурсах і концертних заходах, які спрямовані на по
пуляризацію домри в сольному, ансамблевому та оркестровому ви
конавстві. Формування домрового виконавства стало результатом 
інтенсивної культурноосвітньої взаємодії з різними регіональними 
школами і мистецькими осередками України. 

Кравець Н., Роменський Ю. 
старші викладачі Міжнародного гуманітарного університету  

(Одеса) 

КУЛЬТИВАЦІЯ НАВИЧОК ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
ІНТОНУВАННЯ У ВИКОНАВСТВІ ДЖАЗОВИХ ВОКАЛІСТІВ 

Акцентування питання інструментального інтонування у джа
зових співаків базується на необхідності використання найширшо
го спектру можливостей співочого голосу. У джазовій музиці голос 
знаходить все нові прийоми внаслідок еволюції жанру. Інтонацій
на проблематика як явище — поняття, яке глобально зачіпає дуже 
велике коло питань в вокальному світі. Зосередившись на джазовій 
вокальній практиці, в основі якої лежить імпровізація, позначимо го
ловні завдання та способи їх вирішення. У сучасній джазовій музиці 
ролі інструменталістів тісно переплетені. Якщо вокаліст бере на себе 
функцію фронтмена (провідного музиканта) в ансамблевому складі, 
то в умовах імпровізаційності жанру стоїть гостра необхідність вихо
вання голосової рухливості і темперування ладу співака. У зв’язку з 
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цим методика навчання джазового вокаліста передбачає використан
ня комплексного підходу в освітньому процесі, що застосовується в 
технічній частині уроку: 

 1. Ретельне вивчення тонального плану твору. 
 2. Сольфеджування в музичному викладі (висхідною і низхідною) 

як окремих гармонійних функцій, так і фрагментованих гармонійних 
прогресій. 

 3. Комплекс вокальних вправ, спрямований на рухливість голосу, 
формує навички співу напівтонових співвідношень (як мінімальний 
інтервал у темперованого інструмента). 

Подібний підхід у вихованні дає музикантовівокалісту можли
вість удосконалити свої універсальні співочі навички, а також до
корінно змінює його уявлення про критерії інтонування джазового 
вокаліста. 

Кравченко Н. 
аспірант, концертмейстер 

ОНМА імені А. В. Нежданової 

КОНЦЕПТ«МА» (間) І ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЯПОНСЬКИМИ 
АВАНГАРДИСТАМИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФЛЕЙТОВІЙ 

КУЛЬТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ 

Зацікавленість концепцією «Ма» японської культури в мисте
цтві, як категорією Порожнечі, виникає на Заході ще на початку 
XX століття після знайомства західного світу з гравюрами укійо-е, 
незаповненим простором сумі-е, повільним, з постійним прагнен
ням до зупинки переміщенням по сцені акторів японського театру 
«Но», а також традиційною класикою японського музичного мис
тецтва «Хогаку», що означає «рідна музика» [3]. На основі концеп
ту «Ма» в японському суспільстві будуються гармонійні відносини 
між людиною і навколишнім світом. Він актуалізується у всіх сфе
рах японського культурного простору: архітектурі, кіно, живописі, 
каліграфії, музиці, японському національному театральному мисте
цтві, ікебані (традиційне мистецтво аранжування квітів у Японії) та 
садовому дизайні. В даному випадку постає спроба проаналізувати 
його втіленні у флейтовій музиці XX століття, як в європейському 
просторі, так і в Україні, одного з основних концептів японської 
культури «Ма», нерозривно пов’язаного з традиціями давньосхідних 
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флейт сімейства «Фуе» [7] та його представлення в музиці для захід
ної флейти, написаної японськими авангардистами. 

З другої половини XX століття японська композиторська шко
ла, як багатогранне і яскраве музичне явище сучасності, зайняла 
одне з провідних місць в світовій музичній культурі, що підтвер
джується в дослідженнях більшості зарубіжних авторів [1; 2; 6; 8]. 
Спираючись на традиції сімейства японських флейт Фуе та естетику 
Дзен, в єдності релігійного і філософського її наповнення, япон
ські авангардисти втілювали в європейській флейтовій культурі ідеї 
Далекого Сходу, серед яких відведене місце й концепції простору і 
часу «Ма». Відомо, що «Ма», витоки якого пов’язані із дзенським 
уявленням про реверберацію субстанції «Ма» (Порожнечі) як пер
шоджерела, вказують — на напружену екзістенціальну Тишу, що су
проводжується зупинками в русі (пробіл у смислі, просторі і часі), 
яка виражає поняття активної генеруючої порожнечі та виступає не 
тільки як фон, прогалини, паузи або вільний простір, але і як цен
тральна частина і ключовий момент твору. При цьому цей принцип 
динамізує композицію, створюючи активну порожнечу, яка вимагає 
свого заповнення [4]. 

Поняття «Ма» займає особливе місце в японському культурному 
світосприйнятті, що відіграє важливу роль в формоутворенні та рит
моформульній конструкції як в традиційній, так і в сучасній музиці 
Японії. Наприклад, в творі для європейської традиційної флейти соло 
«Mei» (1962) японський композитор Кадзуо Фукусіма, використову
ючи різні спеціальні та монофонічні техніки в наслідування висотно 
неоднозначним звукам японських флейт, відтворює японську кон
цепцію часу і простору. Таким чином в п’єсі «Mеі» Фукусіма спира
ється на традиційний японський концепт «Ма», де головним постає 
зосередження уваги на тиші, чергуючи повторювані ноти і паузи, що 
породжують споглядальність в порожнечі, вводячи слухача в стан 
роздуму і медитації. 

Тору Такеміцу описує «Ма» як те, що «не піддається кількісній 
оцінці метафізичного простору (тривалості) динамічно напружен
ної відсутності звуку» [10]. В композиції «Voice» для флейти ком
позитор, зосередившись на соло без супроводу, демонструє велику 
кількість розширених технік гри на європейській флейті, зближую
чи її з японською культурою флейт Фуе. А також в своїх композиціях 
Такеміцу відтворює високі принципи драми «Но» (серед яких кон
цепція часу і простору «Ма»), героями яких в більшості випадків ви
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ступають буддійські ченці і різні сутності (примари, божества, духи, 
демони та інші). 

«Якщо музику можна описати, використовуючи аналогію з Сьодо 
(Shodo), — пише Хосокава, — то звукові сліди, які людина чує, без
сумнівно, підтримуються звуками, яких вона не чує, — світом тиші, 
порожнього простору» [8, с. 75]. Тосіо Хосокава в своїй першій од
орожуют соло для флейти «Sen I», написаній у 1984 році і представ
ленній у 1986 році в Лондоні П’єромІвом Арто на фестивалі сучасної 
музики в Алмейді, відображав витончене мистецтво японської калі
графії, філософію часу та простору країни Далекого Сходу. У своїй 
статті Хосокава пише, що «Sen» в перекладі — це лінія, і натхненням 
до написання цього твору є саме музика Гагаку (старовинна музика 
Японії). За словами композитора, ця музика виконувалася при дворі 
під час церемоній, які тривали від 5 до 6 годин, і зазначив, що роль 
флейти полягала в очищенні місця, де повинен був відбуватися риту
ал [8]. Такі п’єси називали «Нівабі», соло для кагура-буе (флейта фуе 
з шістьма отворами). Хосокава порівнює лінії кагура-буе в цій музиці 
з лініями традиційної японської каліграфії, названої Сьодо (Shodo). 
«Лінії, нанесені мазками пензля, не прямі, а витончені вигинами, 
сформовані чорнилом різних відтінків. Нагадують монодичні лінії 
флейти в «Нівабі»: звукові лінії з мікротонами та ніжними портамен
то» [8, с. 74–78]. 

  
(Приклад 1, Hosokawa, Toshio. Sen I for solo flute. Mainz: Schott Japan, 2003) 

Продовжуючи аналогію до сьодо, Хосокава розповідає історію 
зустрічі з відомим каліграфом, який йому пояснив, що видима лінія 
на папері підтримується невидимим світом, що оточує її, а порож
ній простір навколо неї надає ключове розуміння до цього світу. У 
музиці такі пустоти чутні в часовому просторі. В композиції «Sen 
I» кожен звук нібито каліграфічний пензлик, призначений для ма
лювання на полотні музичного простору, що демонструє енергію 
мовчання, з якої виникають звуки, створюючи таким чином філо
софські умови для звуків флейти в часі та світі безмовних просторів 
«Ма». 
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(Приклад 1, Hosokawa, Toshio. Sen I for solo flute. Mainz: Schott Japan, 2003) 

Таким чином зазначаємо, що в данних творах концепт «Ма» (間), 
будучи елементом національної картини світу, відображає в музичній 
свідомості японців комплекс уявлень про устрій світу, в якому «Ма», 
«жива пауза» — це простір між матеріальним і духовним, сфера по
родження смислів, яка може бути заповнена будьяким значенням і 
почуттям. Розуміння і відчуття розглянутого концепту «Ма» сприяє 
подоланню культурної дистанції і постає важливим для досвіду євро
пейського світу, якому необхідний підготовчий етап перебудови сві
торозуміння і звукосприйняття пустоти, тиші, спокою та мовчазного 
зосередження, які надзвичайно близько підводять нас до східної тра
диції «Ма» і відтворюють певні установлення релігійної музики хрис
тиянського Середньовіччя в культурній пам’яті європейців. 
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Красиліна І. 
режисер оперної студії, 

здобувач ОНМА імені А. В. Нежданової 

ПРО ПОСТАНОВКУ В СЬОГОДЕННІ ОПЕР А. СКАРЛАТТІ 

Незважаючи на всебічне визнання внеску А. Скарлатті у світову 
скарбницію оперного мистецтва постановки його опер надзвичайно 
важко здійснюються, вважаючи на особливого роду типологічність 
його мислення, на відверту релігійну моральність поведінкових ви
мірів його персонажів, які роблять вчинки не виходячи з психології 
буттєвої доцільності і вольової спрямованості дій, але спираючиь на 
високу абстракцію честі, милосердя, терпимості до недоліків оточен
ня. А це все порушує закони психологічної достовірності виражен
ня героїв, войовничий егоцентризм яких сьогоденний глядачслухач 
сприймає як «життєву правду» сценічного втілення. Агіографічний 
же нахил подання скарлаттієвських персонажів викликає відторгнен
ня як «штучність» втілюваних життєвих відносин, які стоять на по
верхні сюжетних розкладів опер названого композитора. 

Наприклад, одна з найвідоміших опер А. Скарлатті «Грізела» ви
будувана за сюжетом, в якому доброчесність героїні прослідковується 
у протистоянні відверто садистському, за сучасними вимірами, пове
дінковому комплексу її чоловіка, але шлюбна вірність якому для неї 
складає дещо недоторканне. І це винагороджується моральним про
зрінням її гонителя у фіналі, яке виступає зовсім «нежиттєвим» в на
шому сприйнятті, але за яким стоїть мораль церковного ЧудаПреоб
раження, котрому основа — довіра до «Бога в серці» всякої людини, 
тим більше відзначеної високістю королівської влади. 
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Загальний план «Грізели» — трьохактна лірична драма, яка була 
останньою в ряду написаних Майстром композицій і яка, будучи 
складеною у 1720ті роки, виходила на терена суто театральної му
зичної драми, підлеглої єдиній сюжетній канві, що було природним 
і для опер XVII століття і що стане нормативним для класичних опер 
другої половини XVIII і ХІХ сторіч. 

Однак недарма А. Скарлатті став великим реформатором оперної 
творчості, поставивши в основу оперного цілого спів арій, тобто ви
соких, духовних за витоками, пісень, що відверто протистояло на
співній декламації, яку висунула Флорентійська камерата на початку 
XVII століття і яка стала основою для всіх наступних оперниї шкіл 
сторіччя. Арії, як окремий номер, вставлялися в сценічну дію, але це 
були одиничні і не провідні показники оперної монодії, яка свідомо 
протиставлялася церковності, церковній поліфонії в першу чергу, і 
спорідненій з нею гімнічності співу. А. Скарлатті, народжений і сфор
мований як особистість і творець на італійському Півдні, де і сьогод
ні шанують візантійський православний спадок, котрий на той час, 
на грані XVII–XVIII сторіч, був часткою державної політики Іспанії, 
що володіла Південною Італією, — схиляється до «тотальної гімніза
ції» оперного дійства, висуваючи арію і аріозний фігуративний стиль, 
пізніше названий bel canto, на почесне місце і тим ідентифікуючи 
співацькі виразні можливості церковного й оперного співу. А носієм 
останього став кастратфальцетист як втілення християнської моралі 
неспротиву злу насильством. 

Та церковноморальна спрямованість мислення А. Скарлатті була 
жорстко відкинута наступними поколіннями, що відчайдушно го
тувалися до Великої революції 1789 року і які поставили величного 
оперного Майстра під вогонь «прогресивної» критики, у тому числі 
звеличеного передреволюційним служінням у Франції Х. Глюка, що 
заявив свою реформу, — а та прямо протистояла надбанням А. Скар
латті. Для Глюка найважливішим став пафос викриття традиційної 
церковності, на основі якої творив А. Скарлатті і ствердився у захис
ті надособистісної лірики співу кастратів, за якими стояла не «правда 
життя», але Правда Віри у Божествене Преображення світу. 

Відомо, що драматичні за сюжетами опери А. Скарлатті ставили
ся з його ж комічними вставками, які в «полегшеному» варіанті роз
кривали ту ж ідею, яка у всій красі розгорталася у quasiцерковній 
ліриці опери-seria. Буквально це перекладають як «серйозну» оперу, 
а за змістом це означає оперу церковну. А знамениті комічні «встав



  97

ки» робилися за логікою містеріальних «вкладень» буденностісьо
годенності у біблійну розповідь — заради внесення актуального й 
зрозумілого для оточення відтінку у подання біблійноісторичних 
відомостей. 

Зі сказаного виходить, що постановка опер А. Скарлатті потребує 
активізації всіх завоювань музичносценічного модерну, перш за все 
ідеологічного театру Б. Брехта, для сценічного представлення опер 
А. Скарлатті, сюжетнообразна умовність яких і відверте «тропуван
ня» при змішанні «серйозних» і комічних ліній потребують особливої 
«поліфонії акторства й співу», яку класична опера відсторонила, від
кинула як небажаний тягар при втіленні «життєвого реалізму». Але 
при цьому втратилася правда Вічних цінностей, які сприймаються не 
буттєвим, а віросповідальноморальним досвідом людей про здат
ність Преображення і Чуда у людських стосунках — якщо на те є Воля 
Вищого. 

Круліковська Т. 
здобувач ЛНМА ім. М. В. Лисенка 

МЕТОД РЕГІОНАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСКАРА 
КОЛЬБЕРГА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ  
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ  

ПОДІЛЛЯ ХІХ ст. 

XIX ст. означено активним розвитком фольклорних та етногра
фічних досліджень. Послідовником і продовжувачем справи перших 
збирачів фольклорної спадщини — польських дослідників З. Долен
гиХодаковського, В. Залеського, Ж. Паулі — став Оскар Кольберг 
(Oskar Henryk Kolberg, 1814–1890), який розгорнув колосальну робо
ту зі збирання, систематизації та видання записів народної творчості 
з Карпат й Прикарпаття, Полісся й Волині, Холмщини й Підляшшя, 
Галичини, Гуцульщини, Покуття, Опілля, Східного й Західного По
ділля. 

Оскар Кольберг — відомий польський композитор, публіцист, 
музичний етнограф, член Краківської Академії наук, який здійснив 
неоціненний внесок у розвиток польської культури ХІХ ст. Був чле
ном багатьох наукових товариств, зокрема Російського географічно
го (1865), Педагогічного товариствау Львові (1869), Товариства ан
тропології та етнографії в Москві (1889). 
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«Прихід у польську фольклористику О. Кольберга символізував 
настання нового етапу розвитку народознавства. Його титанічна пра
ця у справі збирання, систематизації та видання величезних масивів 
народнопоетичної творчості стала найбільшим внеском у розвиток 
польської фольклористики й етнографії, вироблення наукових засад 
запису, класифікації та публікації явищ народної культури і побуту» 
[10, с. 50]. І. Церковняк акцентує увагу на формуванні діячем впли
вової методології регіонального запису фольклору: «Саме через прі
оритетність регіонального підходу до збирання фольклору в доробку 
О. Кольберга зафіксовані численні пам’ятки українського етнічного 
порубіжжя, які становлять неоціненний матеріал для сучасного на
укового осмислення специфіки народної культури українського ет
носу, концептуалізації ментальності українського народу» [9, с. 55]. 

На формування світогляду Оскара Кольберга здійснили вплив 
інтелектуальноартистичне середовище варшавських поетів, худож
ників, літераторів, музикантів, науковців, а також сусідство і товари
шування з родиною Шопенів, зокрема і з майбутнім композитором 
Ф. Шопеном. Слід зазначити, що Оскар Кольберг брав уроки фор
тепіано у Ф. Веттера, навчався у І. Ф. Добжиньського і Ю. Ельснера. 

На ранньому етапі своєї наукової діяльності Оскар Кольберг звер
нувся до народної творчості, цікавився фольклором та етногра фією 
польського народу та найближчих сусідів, зокрема українців. За жит
тя опублікував 38 томів монументальної праці «Lud. Jego zwyczaje, 
sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, zabawy, pieśni, muzyka 
і tańce» (1857–1890), куди ввійшли дослідження про українську на
родну творчість та матеріальну культуру: «Pokucie» (1882, 1883, 1888, 
1889), «Chełmskie» (1890–1891), «Przemyskie» (1891), «Wołyń. Obrzędy, 
melodie, pieśni» (1907), «BiałoruśPolesie» (1968), «Ruś Karpacka» 
(1970–1971), «SanockieKrośnieńskie» (1972–1974), «Ruś Czerwona» 
(1976, 1979), «Podole» (1994). Повне зібрання творів О. Кольберґа ста
новить понад 80 томів. 

Зацікавленість фольклором притаманна також композиторській 
та публіцистичній діяльності митця. Так, творча спадщина Кольбер
гакомпозитора, яку дослідники відносять до художньої течії «за
бутий романтизм» (польск. romantyzm zapomniany), містить чимало 
фортепіанних творів (танцювальна музика, зокрема «Куявяки в на
родному стилі», мазури та обертаси, фантазія і варіації), які спрямо
вані на пробудження патріотичних почуттів через звернення до на
родної культури і фольклору. 
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Серед публіцистичних праць композитора та фольклорис
та — статті для «Biblioteki Warszawskiej», «Tygodnika Ilustrowanego», 
«Kłosów», звіти про музичні подорожі, рецензії на збірники народних 
пісень, концерти, статті з історії та теорії музики, етнографії для ен
циклопедичного видання. 

Наукова спадщина Оскара Кольберга здійснила неабиякий вплив 
на розвиток європейської фольклористики та етнографії в цілому, а 
також на формування методики та базових стратегій дослідження та 
систематизації української народної культури зокрема. Ірина Збир 
зазначає: «Метод регіонального дослідження, підвалини якого запро
вадив та активно використовував у своїй роботі Оскар Кольберг, став 
визначальним у народознавчій науці кінця ХІХ — початку ХХ століт
тя… Можна твердити, що послідовниками ідей польського збирача 
було багато українських фольклористів, зокрема В. Гнатюк, І. Фран
ко, І. Колесса, Ф. Колесса та інші» [3, с. 128]. 

Регіональна специфіка фольклорних досліджень, поруч із жан
ровими та тематичними принципами, дала можливість проникнути 
в побут, культуру, звичаї та обряди певного регіону. «Розпочинаючи 
дослідження маловідомої народності, автор знайомиться як з нею, 
так і з місцевістю, спочатку з праць своїх попередників, вивчаючи іс
торію, археологію і етнографічні матеріали, а тоді О. Кольберг робить 
екскурсії з власними спостереженнями», — відзначає Ц. Нейман [6, 
с. 484]. Саме про значення регіонального компонента П. Берк писав: 
«…Ідею нації породили інтелектуали, намагаючись утвердити її се
ред «народу», з яким прагнули ідентифікувати себе. Адже наприкінці 
XVIII століття ремісники й селяни здебільшого мали регіональну, а не 
національну свідомість» [1, с. 12]. 

Одним із найстарших та найактивніших представників «україн
ської школи» Поділля, хто втілив принципи регіонального досліджен
ня фольклору Оскара Кольберга, був Антон Коціпінський (1816–
1866) — український і польський композитор, фольклорист і педагог, 
який у 1846–1855 роках жив та працював у Кам’янціПодільському. 
Любов Кияновська зазначає: «Він був… фольклористом, який зби
рав, записував та видавав народні пісні, передусім українські і поль
ські, які побутували на Поділлі…» [5]. 

Значне місце в історії європейської фольклористики йому забезпе
чила збірка «Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і 
Малоросії» [7], видана в Кам’янціПодільському (1861), а роком пізні
ше — у Києві (1862) [2, с. 39]. Збірка містить сто пісень, різноманітних за 
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жанрами і за часом походження: епічні, ліричні, обрядові, жартівливі, 
весільні. Майже третина пісень була записана на Поділлі. Кам’янецьке 
та київське видання не ідентичні, оскільки у першому вміщено тільки 
виключно мелодії без будьякого опрацювання, у другому — обробки 
пісень для голосу з фортепіанним супроводом [5, с. 28]. 

Окрім напрямку фольклорнозбирацької діяльності, у творчості 
українськопольських композиторів Поділля XIX ст. спостерігається 
активне перетворення та актуалізація фольклорного матеріалу у жан
рі вокальної обробки (Владислав Заремба), фортепіанної обробки 
(Віктор Зентарський, Михайло Завадський, Владислав Заремба). 

Дієвим стимулом для творчості Михайла Завадського стала вели
чезна популярність української народної пісні та танцю (думки, шум
ки, коломийки, чабарашки), котрі обумовили зацікавленість ними як 
українських, так і польських (за походженням) музикантів. У ХІХ ст. 
фортепіанні перекладення народних пісень та танців стали улюбле
ною формою домашнього музикування. 

Фортепіанна спадщина українськопольського композитора з По
ділля Владислава Заремби має своїм джерелом майже винятково укра
їнську народну пісню. З юнацьких років Владислав Заремба, як і його 
вчитель А. Коціпінський, збирав і записував народні пісні [7, с. 52]. 

На основі надзвичайно багатої пісенної творчості України, осо
бливо з початку застосування клавішних інструментів, сформувалася 
національна традиція обробки народних пісень. Владиславу Зарембі 
належать твори: «Думкашумка», «Чи я в лузі не калина була» (дум
ка), «Реве та стогне Дніпр широкий», «В кінці греблі шумлять верби», 
«Зібралися всі бурлаки», «Черевиків немає, а музика грає, грає, жалю 
завдає!..» (пісня і шумка), «Подільська думка»; «Козак від’їжджає, ді
вчинонька плаче» (думка), «Запорізька пісня «Гейже ви хлопці, слав
ні молодці», «Стоїть гора високая», «Повій, вітре, на Вкраїну», «Еле
гія», «Langueurapres I’Ukraine», «Де грім за горами, де сонечко сяє», 
«Ой зійди, зійди, ти зіронька та вечірняя!». 

Отже, регіональний компонент праць Оскара Кольберга здій
снив значний вплив на діяльність українськопольських композито
рів Поділ ля ХІХ ст. у напрямку фольклорних досліджень, активного 
творчого перетворення народного пісеннотанцювального матеріалу 
та етапів становлення «української композиторської школи» на По
ділля ХІХ ст. 

Особливо актуальними ці явища є сьогодні, коли велика зацікав
леність дослідників музичного мистецтва зосереджується на вивченні 
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та реконструкції специфічної культури регіонів, відкритті маловідо
мих імен діячів та усвідомленні їх ролі у розвитку та професіоналізації 
української музичної культури. 
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Куліш М. 
аспіранка КУ ім. Бориса Грінченка  

(Київ) 

ВИКОНАВСЬКИЙ СТИЛЬ О. І. ЗІЛОТІ В ПЕРІОД 
ЕМІГРАЦІЇ НА ТЛІ ОСОБИСТІСНОЇ КРИЗИ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

ПІСЛЯ ЖОВТНЕВОГО ПЕРЕВОРОТУ В РОСІЇ 

Олександр Ілліч Зілоті є яскравою творчою особистістю, яка за
лишила батьківщину під час першої, так званої післяжовтневої, хвилі 
еміграції. До еміграції музиканта спонукав ряд чинників.Через відмо
ву передати ключі від імператорської ложі Маріїнського театру новій 
владі йому була інкримінована організація антирадянської «акції», а 
в грудні 1917 року Надзвичайна Комісія при Раді Народних Комісарів 
по боротьбі з контрреволюцією та саботажем виписує ордер на арешт 
О. Зілоті. Ключову роль у звільненні О. Зілоті зіграв Іван Манухін, 
який у 1917–1918 роках працював штатним лікарем Трубецького 
бастіону Петропавлівської фортеці. За час роботи у бастіоні він до
поміг звільнити багатьох діячів інтелігенції, взявши на себе відпові
дальність за їхнє знаходження на волі, оскільки був активним членом 
Політичного Червоного Хреста1. О. Зілоті з родиною вимушено по
кидає Петроград 1919 року після власного арешту та ув’язнення його 
молодшого сина Лева. 

До 1921 року О. Зілоті не міг визначитися з місцем проживання за 
кордоном. Незважаючи на роки стажування у Ф. Ліста, закінчення 
Московської консерваторії із золотою медаллю та подальшим викла
данням у ній, О. Зілоті змушений був розпочати свій шлях з чистого 
аркуша та знову завоювати ім’я непересічного артиста та педагога. 
У виступах еміграційного періоду яскраво проявилася одна з осно
вних рис виконавського стилю О. Зілоті — відстоювання власних ін
терпретаторських принципів, всупереч тогочасним смаковим стерео
типам. Цю тенденцію не могли не помітити музичні кореспонденти 
таких авторитетних газет як «Таймс»: «Ані програма, ані манера ви
конання не могли відбивати нічий смак, окрім самого виконавця…
Здавалося, Зілоті грав концерт для себе, він жив цією музикою, що 
передавала його думки та емоції» [4, с. 238]. 

1 Загальна назва ряду медичних організацій, які надавали допомогу політичним 
в’язням Російської імперії та радянської Росії. Після Лютневої революції (в період ді
яльності О. Зілоті) на базі Політичного Червоного Хреста була створена «Спільнота 
допомоги звільненим політичним». 
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Виділимо ключові характеристики його виконавського стилю, 
який сформувався під впливом М. Рубінштейна та Ф. Ліста, і який 
надалі, згідно зі спогадами його закордонних учнів, він впроваджу
вав у себе в класі: великий вибір туше згідно з художніми завданнями; 
тонкий показ фразування та філіровки звуку; яскрава динамічна шкала; 
витончене мистецтво педалізації, відповідно до епохи та стилю того 
чи іншого твору; широка тембральна палітра; прекрасно відпрацьована 
технічна база дрібної та крупної техніки. 

Про успішність відновлення виконавської кар’єри свідчить і той 
факт, що у 1926 році, вже на наступний рік після початку роботи у 
Джульярді, О. Зілоті увійшов до числа вісімнадцяти запрошених 
всесвітньо відомих концертуючих піаністів, які записувалися у ком
панії «Aeolian» за технологією ДуоАрт. Окрім Зілоті, до списку уві
йшли І. Падеревський, М. Хесс, І. Фрідман, І. Гофман, В. Пахман, 
А. Корто, В. Бакхауз та ін. 

Будьякий виконавець завойовує славу та прихильність аудиторії 
насамперед комплексом своїх виконавських, виразових та технічних 
можливостей. О. Зілоті не був винятком, адже його музичний арсе
нал ще зі студентських років навчання у М. Рубінштейна вирізняв
ся своєю широтою. Як інтерпретатора музиканта завжди відрізняв 
індивідуальний підхід до трактування творів, влучне потрапляння у 
стилістику, простота та «природність» виконавської манери. Непо
хитність позиції О. Зілоті щодо інтерпретації, вибору репертуару та 
образу артиста на сцені можна пояснити різким звуженням творчих 
можливостей музиканта через еміграційні обставини: «Єдиним про
явом людської свободи залишається творчість. Вона не може бути 
нав’язана ззовні, підпорядкована необхідності» [2, с. 110]. 

Отже, в еміграції О. Зілоті активно розвивав вищу ланку музичної 
освіти та розширював мистецькі погляди тогочасної публіки. Про це 
свідчать рецензії на концерти та спогади учнів та колег у Джульярді. 
На нашу думку, це має не тільки просвітницьке, але і психологічне 
підґрунтя. Згідно з соціологічними дослідженнями (К. Ясперс, М. Сі
мен), будьякий вимушений емігрант особливо на початку свого но
вого шляху переживає цілу палітру негативних станів. Серед них, до
сліджуючи не тільки діяльність, але і особистість О. Зілоті, виділимо 
безсилля — як неспроможність тримати повний контроль над поді
ями, безглуздість — як незбагненність суспільних та особистих умов, 
культурне відчуження — відкидання суспільно прийнятих цінностей 
та соціальну ізоляцію — як відчуття власної відчуженості [1, с. 131]. 
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Для митця такого рівня як О. Зілоті, висококультурної та блискуче 
освіченої людини, основними травмуючими обставинами стали не 
фінансові та побутові складнощі, а прийняття факту неможливості 
повернення до попередньої реальності, суспільства та стилю життя у 
рідній країні: «Треба жити, а не тільки пригадувати. Лише увібравши 
в себе усе, що може живити цю душу у чужому для нас побуті, життя, 
що вирує навколо нас, — відновимося ми самі» [3, с. 248]. 

Таким чином, від своїх вчителів М. Рубінштейна та Ф. Ліста тала
новитий піаніст перейняв вокальну манеру туше і при тому високий 
рівень техніки. Провідну роль у виконавському стилі О. Зілоті грав 
саме звук, і такий підхід до інтерпретації піаніст застосовував до усьо
го широкого й різноманітного концертного репертуару. Такий комп
лекс піаністичних вмінь та духовного переживання музики дозволив 
О. Зілоті зайняти окрему високу позицію та стати взірцем для моло
дого покоління музикантів США початку ХХ століття. 
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ОРГАННІЙ МУЗИЦІ: СПОСОБИ МОДИФІКАЦІЇ  

ЖАНРОВОГО КАНОНУ 

Українська органна музика — це особлива сфера сучасного мис
тецького простору. Її визначною рисою став феномен жанрових вза
ємодій у різноманітних формах його прояву. Яскраво процес перетво
рення жанрових традицій ініціюється в рамках неканонічних жанрів, 
позначених свободою авторського волевиявлення. У цьому контексті 
звернення українських композиторів до жанрів пасакалії, чакони, 
прелюдії, фантазії позначається трансформацією жанрового канону, 
відбором необхідних для досягнення конкретної творчої мети компо
нентів жанру. 

Жанр фантазії в українській органній музиці зустрічається досить 
часто, хоча ставлення композиторів до цього феномена не завжди 
співпадає. Фантазію традиційно характеризує прекомпозиційна ідея 
творчої свободи, відмова від будьякої однієї загальноприйнятої фор
ми та установка на творчий експеримент. Різноплановість, контраст
ність та quasiімпровізаційність у фантазії врівноважуються статич
ністю артифікованого композиційного цілого. В результаті загальний 
досить строгий принцип побудови фантазії поєднується з нескінчен
ною кількістю конкретних варіантів реалізації форми. 

Органна фантазія сягає корінням XVI століття. За більше ніж 
п’ять століть цей жанр зазнав значних перетворень та модифікацій. 
Фантазії для органа барокового типу — це імпровізаційні твори, у 
яких мотор ність, як жанровий первень набуває особливого значен
ня. Барокові органні фантазії мали зв’язок з риторичною теорією, 
що відобразилося у дотриманні єдиного ладу в усьому творі, прин
ципі монотематизму і поступовому додаванні до теми різних проти
складень, застосуванні жорстких лігатур, різноманітних типів руху 
і пропорційній розробці теми. Технічними різновидами ранньоба
рокових фантазій стали монотематичні фантазії та фантазії в манері 
відлуння (яскравою ілюстрацією жанру є 20 фантазій Я. Свелінка, 
6 з яких — у манері відлуння, фантазії Дж. Фрескобальді), які роз
робляються у поліфонічній техніці та підпорядковуються компози
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ційній ідеї тричастинності. Фантазії могли існувати як самостійні 
твори, а також у складі малого циклу. Хрестоматійними прикладами 
фантазій високого бароко для органа є твори у «фантазійному стилі» 
(stylus phantasticus) Д. Букстехуде та малі цикли за участю фантазій 
Й. С. Баха. 

Фантазії для органа класикоромантичного типу — це, як прави
ло, самостійні концертні імпровізаційні твори, що наближувалися до 
поем і відрізнялися романтичносуб’єктивним втіленням музичної 
ідеї (фантазії С. Франка, М. Регера та Л. В’єрна та ін.). У ХХ столітті 
розвиток жанру фантазії позбавлений лінійності. У країнах, де орган
не звучання споконвіку було пов’язане із богослужбовим культом, 
створення фантазій стало способом прологації традицій. У тих кра
їнах, де органне звучання у більшій мірі стало частиною концертної 
практики, органні фантазії почали з’являтися в рамках необарокової 
течії. Вони характеризувалися перш за все типовими формами ви
кладу барокової інструментальної музики — хоральною, токатною, 
прелюдійноімпровізаційною. Водночас такі твори дивовижним чи
ном сполучають старовинні прийоми з новітньою музичною мовою. 
В цьому смислі барокові експресія, контрастність, рухомість жанро
вих кордонів виявилися співзвучними естетичним настановам ком
позиторів другої половини ХХ століття (Фантазії, Фантазія і фуга 
Д. Кривицького, «Лунафантазія» Д. Діанова та ін.). 

Водночас в цей час все частіше виникають фантазії, жанровий мо
дус яких лежить поза межами барокової жанровості. В таких творах 
реалізується установка композиторів на творчий експеримент («Лу
нафантазія» Д. Діанова, Фантазія Е. Санадзе) або фольклорну імп
ровізаційність (Фантазія Ф. АліЗаде, «Східна фантазія» С. Джаліла). 

Саме на перехресті цих стильових магістралей й виникли орган
ні фантазії українських композиторів. Справедливо зазначити, що 
в українській органній музиці фантазії барокового типу в чисто
му вигляді практично не зустрічаються. Композитори вільно став
ляться до жанрового найменування і подеколи обходять стороною 
обов’язковий для фантазії імпровізаційний склад, зберігаючи спря
мованість форми та можливості динамічного розвитку, реалізуючи 
потенційні можливості жанрового синтезу. 

Так, у фантазіях Віктора Гончаренка та Фантазіїкаденції Вікто
ра Теличка основоположним виявляється принцип співставлення 
контрастних розділів, у взаємодії яких викристалізовується компо
зиційний каркас творів. За стильовими параметрами фантазії є різ
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ноплановими. І хоча ці твори вкрай далекі від аналогічних зразків 
барокової епохи, окремі «знаки» фантазій того часу виявляються «на 
поверхні», проступаючи крізь товщу стилістичних нашарувань. 

Фантазія Moderato В. Гончаренка (1988) за фактурними контурами 
нагадує італійські токати di durezze e ligature, у яких велика кількість 
випадкових знаків і затримань утворює «екстравагантні гармонії» 
(consonanze stravaganti), а за кількістю випадкових знаків наближаєть
ся до хроматичних фантазій Я. Свелінка. Гармонічний профіль твору 
можна характеризувати як поліфонічно активну гомофонногармо
нічну тканину. Однак у різних пластах фактури подекуди миготять 
«відблиски» старовинних принципів письма: квартоквінтові органні 
дублювання, глибокі квінтові органні педалі тощо. Композитор не 
виставляє розмір, і навіть не дивлячись на наявність тактових рис і 
стабільної кількості долей, в музиці нівелюється метрична пульсація, 
чому сприяє велика кількість залігованих нот, а також специфічність 
мелодичних ліній голосів, які, подібно до середньовічних хоральних 
наспівів, обертаються в межах однієї висоти, позбавляючи слухача 
відчуття опори. 

У Фантазії Allegro con moto В. Гончаренкa (1988) чергування типів 
викладу стає головним параметром організації форми. Композитор 
використовує аналогічний бароковому принцип зіставлення різних 
фактур — арпеджованої токатної, акордовохоральної, імітаційної 
(що створює ефект відлуння), які в рамках дисонантної тональнос
ті набувають оновленого звучання. На перший план висувається па
раметр барвистості, що укрупнює блоки тексту: в якості музичних 
подій виступають не зміни функціональних осередків, а чергування 
параметрів щільності або розрідженості звукової маси. Так, сигналом 
початку нового розділу фантазії стає поява нової декламаційноречи
тативної, дуже емоційної теми у високому флейтовому регістрі, яка 
звучить на тлі ускладнених додатковими тонами простягнутих акор
дів. Під дією природної реверберації простору ці акорди змінюють 
звучання, поступово віддаляючись, змішуючись і розчиняючись «у 
безкінечності». 

Аналогічні якості притаманні й Фантазіїкаденції В. Теличка, на
писаній значно пізніше (2002). Поліфонічний розвиток (зерно баро
кової фантазії) поступається місцем зовнішнім ефектам — загальним 
формам руху, що чергуються з короткими тематично оформленими 
епізодами. Свобода авторського висловлювання в цьому випадку 
зумовлена найменуванням: жанровий мікс поліфонічної фантазії та 
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вільної імпровізаційної каденції призводить до «стирання» харак
терних особливостей кожної з жанрових складових. За стилістичним 
профілем твір схиляється швидше до романтичних прикладів жанру. 
Це підтверджує і загальний емоційний модус Фантазіїкаденції — ім
пульсивний та відкрито емоційний, позбавлений ораторського па
фосу. Романтична приналежність фантазії простежується у вільному 
тональному плані. Водночас музичний склад твору відображає комп
лекс фактурних елементів, характерних для барокових преамбульних 
жанрів, особливо яскраво проявляючись у використанні контрапунк
тичних прийомів у кульмінаційній зоні. 

«Хроматична фантазія та фуга» для органа op. 70 В’ячеслава На
зарова (2003) стилістично нагадує твори з аналогічною назвою, які 
належать до пізнього Відродження або раннього бароко. Хроматична 
фантазія, ймовірно, може вважатися окремим жанровим різновидом 
фантазії, характерною рисою якого є особлива якість тематичного 
матеріалу. Твір розпадається на два розділи, другий з яких є варіантом 
першого. Інтонаційним базисом фантазії стає хроматичний інтер
вальний комплекс, який розробляється за допомогою контрапунк
тичних прийомів. Основна тональність твору — ля мінор, відчуття 
якого не зникає, незважаючи на хроматичні «блукання» мелодичних 
ліній. Фантазія В. Назарова певним чином нагадує фантазії в манері 
відлуння Я. Свелінка, які дозволяють продемонструвати регістрові та 
темброві можливості органа. В умовно другому розділі фантазії по
чергово звучить одна й та ж мелодична фігура на одній висоті, але в 
різних регістрах (чим відрізняється від фантазій барокового поперед
ника). Разом з цим в музиці важливого значення набувають сонор
ні ефекти — накопичення та спаду сонорної напруги, неочікуваного 
переключення, мерехтіння тощо (тремоло в регістрі Viola da gamba). 
Зміна регістровки та активізація педалі при другому проведенні теми 
сприяє образній трансформації матеріалу — пронизливе звучання 
мікстур додає темі різкості та щемливої туги. 

Фантазія для іберійського органа Володимира Самохвалова «О cas-
telo assombrado» (з ісп. «Замок з привидами») (2006) з циклу «Три обра
зи для іберійського органа» представляє приклад іншої фантазії — це 
романтична замальовка, забарвлена у таємничі півтони. Специфіка 
музичної мови цієї композиції (гармонія, фактура, темброві рішен
ня) обумовлена її програмою. Композитор не спирається на барокові 
ознаки жанру, а створює романтичну програмну фантазію, проте за
собами виразності, притаманними музиці ХХІ століття. 
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Іберія — це одна з назв Піренейського півострова, місцевості бага
тої на архітектурні пам’ятки, серед яких важливе місце належить ста
ровинним замкам (тільки у Португалії, де працює з 2001 року В. Са
мохвалов, близько 100 замків, визнаних Португальським інститутом 
архітектурної спадщини пам’ятниками національного значення). 
Звичайно, що така програма спонукала композитора на тлі роман
тичної образності звернутися до ознак і жанрів минулих епох, сукуп
ність яких створила атмосферу старовинності та таємничості. 

За формою — це одночастинна симетрична композиція віртуоз
ноконцертного плану з ознаками рондальності. В основі першого 
розділу (Maestoso, ff, Trompete) лежать жорсткі акордові комплекси у 
моноритмічній фактурі (хоральні ознаки). Зважаючи на низький ре
гістр та велику кількість хроматичних ходів тема набуває яскравого 
сонорного ефекту — всі тони співзвуч зливаються у щільні сонорні 
згусткистовби, які асоціюються з масивними замковими мурами. 
Якщо розділити тему на два пласти, то в нижньому голосі проступа
ють на поверхню квартоквінтові комплекси, типові для старовинних 
клаузульних формул. Проте вони «розмиваються» за рахунок наша
рування співзвуч у верхніх фактурних голосах. Тема позбавлена й то
нальнофункціональної визначеності, хоча між акордами спостеріга
ються «зловісні» тритонові відносини (у басовій партії). Друга тема 
фантазії виникає у високому регістрі на фоні цементуючого басу «до» 
на pp. Її звучання — це сонорне шелестіння, в основі якого лежить 
остинатна ритмічна побудова (тріоль та дві чвертки), що переходить 
від одного пласту фактури до іншого. Третє тематичне утворення по
єднує інтонації перших двох тем та нагадує мінімалістичні полотна, з 
одного боку, а з іншого — реалізує характерний для фантазій принцип 
монофактурності. Четвертий розділ фантазії — це велика фуга, інто
наційно споріднена з другою темою. На її тлі кристалізується мело
дична лінія секвенції «Dies irae», яка традиційно виступає символом 
інфернальних образів у широкому смислі слова. Завершується фан
тазія темою вступу, на фоні якої звучить фрагмент хоралу «Dies irae», 
яка з одного боку, врівноважує архітектоніку циклу, а з іншого — зва
жаючи на прогресуючу динаміку — стає кульмінаційним розділом, 
апофеозом таємничої величності старовинного замка, оповитого ле
гендами та загадками. 

Цікаво, що архітектурні образи для органної творчості українських 
композиторів — не рідкість. Можливості органного тембру викорис
товуються митцями для зображення величних архітектурних споруд. 



110  

Іншим прикладом є твір «Two Confessions» Володимира Рунчака, 
основою якого стали враження композитора від монументальної ар
хітектури релігійних будов у Німеччині. Цей твір не має жанрового 
визначення, та за особливостями фактурної організації та компози
ційної побудови нагадує фантазії. 

Є в творчості українських композиторів і фантазії іншого пла
ну — п’єси концертного типу, написані на популярні теми. До та
ких творів відноситься сюїтафантазія на теми Мішеля Леграна 
(2019) В. Назарова. До циклу увійшли фантазії на теми «Вітряки 
моєї душі», «Дівчата із Рофшора», «Літо все розуміє» та «Шербур
ські парасольки». В цих фантазіях композитор експериментує пе
реважно з фактурою та тембром, інші параметри оригінальних ком
позицій залишаються у відносній цілісності. Типово фантазійним 
виявляється принцип співставлення розділів, використання вірту
озних пасажів, динамічна прогресія від початкового до фінального 
проведення теми. 

Підсумовуючи, зазначимо, що у фантазіях для органа українські 
композитори, зберігаючи композиційні принципи барокових або 
романтичних зразків, вдаються до відкритого особистісного вислов
лювання, демонструючи багатий спектр «ретроспективних» станів, 
переосмислення жанрових ідей минулого, водночас спрямовуючи 
свої творчі пошуки до емансипації органного тембру як самоцінної 
даності. 

Ле Ван Тоан 
доктор мистецтвозн., професор, ректор Ханойської консерваторії  

(Ханой, В’єтнам) 

ТРАДИЦІЇ КУАНХО В СЬОГОДЕННІЙ  
ПОПУЛЯРНІЙ ПІСЕННОСТІ 

Класика високої лірики куанхо, вироблена народними традиція
ми і зігріта історичними можливостями у В’єтнамі культу вченості на 
всіх поверхах соціальноієрархічних утворень, містила і містить прин
циповий потенціал входження у популярну, десь і в масову сферу, але 
у відвертому дистанціюванні від прямої розважливості і у співвідно
шенні з духовнополіитичними піснями й гімнами, що представля
ють те, що називають «простою серйозною музикою» у популярному 
мистецтві. 
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Відмічена тут «простота» стосовно куанхо є не буквальним пояс
ненням її технічного апарату і виразного смислу: мелодійно куанхо 
зовсім не проста, оволодіння технікою співу потребує серйозної під
готовчої роботи від виконавців, які готуються до фестивалівзмагань 
щиро й з азартом. Однак пісні куанхо можуть бути названі «прости
ми» за специфікою їх сприйняття: вони глибоко вкладені в націо
нальну традицію, їх образномелодичний стрій засвоєний нацією, і в 
цьому плані вони не потребують спеціальних зусиль від приймаючої 
їх аудиторії. 

Звісно, ці старовинні ліричні пісні, що демонструють вміння на
родних виконавців, погано співвідносяться за споглядальним своїм 
строєм з агресивною динамікою молодіжної попкультури. Однак 
є і точки торкання: ми знаємо пісні болгарської естрадної співачки 
Валі Балканської, котра на хволі фолкроку ввела епікогероїчні піс
ні своєї країни, що йдуть у повільному русі, — і підкорила світ. Ми 
знаємо практику білоруських фолкрокерів «Піснярів», які глибоко 
ліричний пласт народної музики талановито «підсвічували» ритмо
тембральними прикметами молодіжної поппродукції, зберігаючи 
свою аудиторію до сьогодення, при тому що склад цієї групи фізично 
реально давно помінявся. 

Практика куанхо є національним надбанням — порівняємо хоч 
би з практикою сербського баянноакордеонного коло, котра була й 
залишається відмітною рисою національного життя країни й народу. 
В’єтнам живий своїми традиціями, що гнучко адаптуються до сучас
ності, які є смислом і стрижнем подальших перетворень і реставрацій 
забутих та оновлюваних пластів культури. 

Липецька М. 
канд. мистецтвознавства,  

доцент кафедри ЛНМА ім. М. В. Лисенка 

ВИДАТНА УКРАЇНСЬКА СКРИПАЛЬКА — ЛІДІЯ ШУТКО 

Лідія Остапівна Шутко народилася 21 липня 1947 року у місті 
Львові. 

Лідія Шутко з відзнакою закінчила Львівську державну консервато
рію ім. М. Лисенка (1968, клас проф. О. Деркач), аспірантуру при Київ
ській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського (1971, клас проф. 
О. Криси), стажувалася в Московській консерваторії ім.П. І. Чайков
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ського (1972–1974, клас проф. Д. Ойстраха та проф. Ю. Янкелевича). 
Великий вплив на формування скрипальки мали творчі контакти з 
Михайлом Вайманом, Борисом Гутніковим, Ольгою Пархоменко, Ле
онідом Коганом, Петром Бондаренком, Олексієм Гороховим. Від сво
їх наставників — видатних музикантів Лідія Шутко увібрала культуру 
і багатство штриха, особливу увагу до авторського тексту, прагнення 
до природної краси і барвистого звучання інструмента. Всі ці риси, а 
також яскрава індивідуальність допомагали їй здобувати перемоги на 
міжнародних конкурсах, де вона ставала лауреатом: 1972 — Міжнарод
ний конкурс ім. Й. С. Баха, 1974 — Міжнародний конкурс ім. П. І. Чай
ковського, 1980 — Міжнародний конкурс ім. Я. Сібеліуса. 

Про її високу професійну майстерність писали Д. Ойстрах, Д. Ци
ганов, А. КосАнатольський, В. Григор’єв, М. Скорик, Б. Которович, 
О. Криса та ін. 

Лідія Шутко — учасниця багатьох міжнародних фестивалів, зокре
ма «Віртуози», «Контрасти», «Київ Музик Фест», її часто запрошують 
головою або членом журі різних музичних конкурсів. Її присвячений 
фільмконцерт «Грає Лідія Шутко» (1986), який було знято на Україн
ській студії документальних фільмів. 

Яким би розмаїтим не був репертуар Лідії Шутко, «все ж «її му
зика» — нервовий і динамічний пульс ХХ ст. Її Шостакович, Лято
шинський і Шимановський — незабутні. Довкола них народжується 
унікальне енергетичне поле. І навіть у цьому просторі в Лідії Шутко 
є особлива оаза, що виділяє її в ряду славетних українських скрипа
лів. Це унікальна інтерпретація творчості львівських композиторів — 
С. Людкевича, М. Колесси, А. КосАнатольського, М. Скорика, 
О. Козаренка, В. Камінського» [1, с. 10]. 

У своїй активній творчій діяльності Лідія Шутко співпрацювала 
з багатьма піаністами, зокрема Ідою Поляк, Марією Крушельниць
кою, Анною Станько, Ліною Ківою, Йожефом Ермінем та ін. Але 
найбільш яскравий та довготривалий творчий тандем у неї склався з 
піаністом Олександром Козаренком. 

Цей харизматичний дует існує понад 25 років. У його скарбниці 
є багато різноманітних записів. Серед них — компактдиск «Укра
їнська скрипкова соната». Саме за цю програму дует Лідія Шутко — 
Олександр Козаренко були номінантами на Шевченківську премію в 
2018 році. 

З 1971 року Лідія Шутко викладає у Львівській державній консер
ваторії імені М. В. Лисенка (тепер — Львівська національна музична 
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академія імені М. В. Лисенка). За роки викладацької діяльності шко
лу професора Лідії Шутко пройшли більше 70 випускників. Її учні ви
кладачі музичних шкіл, училищ, консерваторій та академій, солісти, 
артисти камерних ансамблів, артисти камерних і симфонічних орке
стрів. Серед випускників Лідії Шутко багато лауреатів міжнародних 
та всеукраїнських конкурсів. 

У 1994 році за великі успіхи в розвитку українського мистецтва Лідії 
Шутко присвоїли звання — народна артистка України. У 2001 році — 
за великий внесок у розвиток української культури Лідія Шутко наго
роджена премією імені Станіслава Людкевича «Львівська слава». 

Як слушно зазначає Любов Кияновська, «вона любить не лише 
мистецтво в собі, а й тих, хто творить його разом з нею» [1, с. 10]. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Кияновська Л. Чарівниця скрипки. Музика. 2007. № 6. 

Лісовська І. 
канд. педагогічних наук, професор, зав.кафедри  

ОНМА ім. А. В. Нежданової 

КОНЦЕРТНІ ВИСТУПИ ПЕДАГОГІВ І СТУДЕНТІВ  
КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО  

ФОРТЕПІАНО ЯК СПОСІБ ОВОЛОДІННЯ  
ЗРАЗКОВИМИ МОДЕЛЯМИ ГРИ 

Концертні апробації програм, які готують студенти у класі загаль
ного і спеціалізованого фортепіано, за програмами навчання жорстко 
не передбачені, з огляду на нерівність піаністичної підготовки, яку 
демонструють всі ті, що приходять вчитися у музичному закладі на 
відповідному відділенні. Але практика роботи з певними групами сту
дентів, наприклад, групами музикознавців, композиторів значною 
мірою хормейстерів і також деяких піаністично обдарованих пред
ставників інших спеціалізацій показує, що реалізація артистичних 
задатків виконавців різних спеціальностей і теоретичнокомпозитор
ськи налаштованих осіб органічно розгорнута до публічних демон
страцій своїх фортепіанних умінь і здатностей. Для таких студентів, 
які володіють підходами до віртуозних складових піанізму, концертні 
виступи вкрай необхідні, особливо якщо вони пов’язані з елементами 
основної спеціалізаці в тих концертних виходах. 
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Артистичний тонус музичного самоствердження орієнтує студен
тів на публічну демонстрацію подвійних спеціальних можливостей, 
чи то зміна співу і фортепіанного соло, акомпонуючої ролі в комплек
сному виступі, чи інструментальні демонстрації поряд з фортепіан
ними показниками і т. п. Такого роду поєднання спеціалізацій в одній 
особі відповідає тенденціям філармонічних програм, що тяжіють до 
ансамблевих форм, до поєднання артистичних спільнот у так званих 
«проектах», в яких вихід із суто сольним концертом музиканта навіть 
зі складеним іменем не заохочується, оскільки сучасна публіка, нала
штована на відеодемонстрації у всіх ланках культурномасової діяль
ності, не сприймає високої абстракції чистого звучання вокаліста чи 
інструменталіста, як то склалося в класичну епоху Нового часу і мало 
певне продовження до порогу постмодернового буття 1970х. 

Для композиторів і музикознавців такі концертні покази тим 
більш важливі, що сучасний спосіб їх професійної заявки не завжди 
спирається на нотний текст чи на чистоту мовленнєвих презентацій 
текстів. Є потреба внесення безпосередньої музичної виявленості, яка 
не завжди може задовольнятися запрошенням на такий виступ про
фесійних виконавців різного типу. Від композитора на сьогоднішній 
день (див. виступи В. Мартинова, В. Сильвестрова, Т. Райлі, С. Райха 
та ін.) чекають «живого» подання його музичних ідей в особливого 
роду «згорненому» виявленні відповідної масштабності загальних за
думів і перспектив. Аналогічно від музикознавців очікують «конспек
тивних» ілюстрацій їх історичнотеоретичних положень, брак яких 
явно знижує авторитетність сумарного враження від виступу. 

Кафедра загального і спеціалізованого фортепіано вивела для 
викладачів підготовку концертних виступів студентів вказаних спе
ціалізацій в обов’язкову складову їх педагогічної роботи, для пере
важаючої більшості членів кафедри надзвичайно ними цінується й 
студентами ланку їх професійного самоствердження. 
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Лі Юйсюань 
магістр, здобувач ОНМА ім. А. В. Нежданової 

КОНЦЕРТНІ ФОРМИ САКСОФОННОЇ ГРИ У ТВОРЧОСТІ 
АВТОРІВ ХХ СТОРІЧЧЯ 

Саксофон визначився в мистецтві ХХ віку в якості затребувано
го інструмента концертних академічних та джазових виступів, що 
надихали видатних авторівкомпозиторів на написання відповідних 
творів. Особливо надихає багатий перелік композицій цього роду в 
останні десятиріччя, коли композитори світового рівня — Е. Денисов 
(Росія), Д. Смирнов (Білорусь), Л. Беріо (Італія), Ж. Амі (Франція) 
та інші — створюють композиції в оригінальному ракурсі сольних, 
подвійних та потрійних концертів. При цьому саксофон опиняється 
в контрапункті з віолончеллюсоло, з фортепіано та контрабасом, зі 
скрипкою і тромбоном. Так, білоруський та англійський композитор 
Д. Смирнов створив у 1977 р. потрійний концерт за типом concerto 
grosso бароко, в котрому саксофон розгорнутий у співвідношенні з 
фактурою фортепіано та контрабаса, а всі ці інструменти у сукупності 
утворюють «облігатні» партії по відношенню до струнного оркестра з 
ударними. 

Концертний жанр представляє і Секвенція для альтового саксо
фона та оркестра видатного італійського майстра Л. Беріо, що став 
класиком італійського постмодерну і у якого саме звертання до жан
ру секвенції, тобто мелодичного типу старовинних церковних гімнів, 
надає інструменту, їх виконуючому, глибину історичної наслідува
ності і високої простоти. У принципі Л. Беріо писав Секвенції для 
всіх інструментівсоло, однак саме саксофонний варіант породив 
концертне переломлення у вигляді співвідношення цього роду соло 
та оркестра. Беріо знаменитий своїм мелодичним даром, котрий по
єднаний у нього з показниками авангардної озброєності. 

В жанрі концертного ансамблю представлено «Ле темп дю суф
ле ІІ» Ж. Амі, знаменитого учня великого О. Мессіана — для двох 
скрипок, саксофона і тромбона, в якому сполучення мідних інстру
ментів та скрипок відтворює риси регістровоговокального мислення 
епохи бароко. Паралельні лінії скрипок «накладаються» на тенорові
басові звучання, відтворюючи тим самим церковновокальні фактурні 
ефекти, що сходять до тріосонати. В останній сакральність нижнього 
голосу спонукала «укрупняти» його звучання, від чого реально в тріо
сонаті брали участь у якості граючих не три, однак чотири, а то і п’ять 
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виступаючих. Ж. Амі в умовах поставангардної полістилістики пере
ломив ознаки старовинного жанру, тим забезпечивши цьому концерт
ному твору багаті смислові асоціації та звукові аналогії. 

Як бачимо, саксофонна концертність спрямована до ансамблево
го переломлення, котре вказує на характерну для мисктецтва нашого 
часу деперсоналізацію, завдяки якій не стільки саксофонсоло, але 
його віртуозні сплетіння з голосамиконтрапунктами інших інстру
ментів виводять на актуальні виразні рішення у відповідності з пси
хологією запитів сучасної публіики. 

Лінь Цзюньдао 
магістр, викладач Державної консерваторії у Гуанчжоу, 

здобувач ОНМА імені А. В. Нежданової 

22 СОНАТА Л. БЕТХОВЕНА У ВТІЛЕННІ  
ЗАПОВІТІВ РОКОКО 

22 Соната Бетховена в традиціях шанування драматизмутра
гізму театралізованої інструментальності віденської школи звуча
ла завжди «легковажно», оскільки категорично не відповідала тим 
критеріям, які могутньо представлені в Сонаті № 23 «Appassionata». 
Не відповідала вона і принципам епічного ліризму Сонати № 21 
«L’Aurore», котра своєю масштабністюдовготністю та контрастни
ми зіставленнями пластівобразів була співвідносна з критеріями 
великого як того, що демонструвало довго звучаще і різноманітне 
за жанровотематичним наповненням. При такому підході 22 Со
ната з 2 частин, в кожній з яких розміщений образ Веселості, по
даних лаконічно та відверто ігрово, здавалася хіба що «відпочинком 
композитора між симфоніями для фортепіано», бо саме симфонізм 
мислення Бетховена в Сонатах складав предмет захвату романти
ків та традиціоналістів ХХ віку. Однак на порозі минулого століття 
К. Дебюссі сумнівався в достоїнстві такого роду піанізму, пояснюю
чи свою нелюбов до бетховенських Сонат їх ніби «перекладенням з 
оркестра» [1, с. 142]. 

Але геній Бетховена аж ніяк «не відпочивав» в Сонате № 22: ви
сокі символи церковності (у вигляді імітаційних побудов майже у 
всіх темах «малої» композиції) відмічають фактурне подання образів. 
А відсутність драматизму та висока Веселість в сонатносюїтному по
єднанні двох частин циклу — це вже від практики салону, з яким Бет
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ховен ніколи не поривав, виступаючи на інструментах, що зберігали 
клавесинний колорит звучання [3, с. 503–511]. Бо одухотвореність 
та релігійне наповнення салонного мистецтва Бетховена після подій 
1804 року (а 22 Соната написана в 1805–1810 рр.) були зрозумілими і 
дорогими. 

Жанрове співвідношення І и ІІ частин як Менуета та Алегрето 
явно відтворювало модель музики французького салону, вбитого ре
волюційними подіями 1789–1798 рр., для котрого ігнорування життє
вої правди драматизму було природним: в музиці цінувалася ніжність 
та замилуваність у відтворенні високих законів світськості як зв’язку 
з церковною сумирністю та любов’ю до ближнього і дальнього. Саме 
цей образ рококо знаходимо у вигляді нагадування в Сонаті № 22 — з 
рисами рондо в будові, що має сакральний знак [2, с. 102], як у І, так 
і у ІІ частинах. 

Виконання цієї Сонати, що потребує від піаніста віртуозної «по
літності» звучання, як би в солідарності із ствердженим «легким» 
піанізмом Дж. Фільда та Й. Гуммеля, складає честь для музиканта, 
який усвідомлює в сучасному мистецтві переважаючого комплексу 
гри. 
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Ліу Бей 
магістр, здобувач ОНМА імені А. В. Нежданової 

ФРАНЦУЗЬКА ШКОЛА В СТАНОВЛЕННІ СВІТОВОГО 
СКРИПКОВОГО МИСТЕЦТВА 

Сучасні скрипкові школи орієнтуються на множинність націо
нальних проявлень, в котрих традиційний італійський скрипковий 
принцип взаємодіє із досягненнями німецької, французької, поль
ської, іспанської і т. д.скрипки, становлення яких зобов’язане ви
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конавству скрипалів рівня Н. Паганіні, К. Ліпіньського (того, хто 
відверто суперничав із Паганіні), П. Сарасате, «норвезького Пагані
ні» У. Булля, «чорного Паганіні» кубинця Бриндиса ді Саласа та ба
гатьох інших. Французька школа виникла ще у кінці XVIII сторіччя 
в особі Р. Крейцера, для котрого написав свою «Крейцерову сонату» 
великий Л. Бетховен, а в ХІХ столітті представники франкобель
гійської школи Ш. Беріо, А. В’єтан, Е. Ізаї та інші майстри світового 
рівня закріпили самозначущість цього творчого шляху. Французька 
скрипкова школа надзвичайно була шанована в Одесі, хоч множин
ність учительських верств чеських та польських скрипалів склала 
суперництво традиційній опорі культурі цього міста на французькі 
зразки. 

Не варто забувати, що серед композиторів, в основному спеціа
лізованих у виконавстві на фортепіано, особливе місце належить 
польській жінцікомпозитору Гражині Бацевич, скрипальці за вико
навською підготовкою і переважаючим інструментальним втіленням 
своїх заадумів. Скрипковий репертуар надзвичайно багато представ
лений в здобутках російських композиторів, а також країн колишніх 
республік СРСР. Спеціальне місце твори для скрипки займають у 
спадщині естонця А. Пярта, для котрого подвійнийпотрійний кон
цертний склад солістів, з участю скрипки, утворює стійку лінію твор
чих дій. В цьому ж плані виділяється спадщина російської «великої 
трійці» — Е. Денисова, А. Шнітке, С. Губайдуліної, а також білорусь
кого та англійського композитора Д. Смирнова. 

На цьому фоні стриманіше віглядає внесок у скрипковий ре
пертуар французьких майстрів «першої шеренги», хоча участь у 
вибудові відповідного репертуару О. Мессіана та його вихованця 
Ж. Амі вказує на суттєвий внесок французької нації в скрипкову 
музику, яка неодноразово приносила музичну славу Франції. Дій
сно, і Мессіан, і Амі надзвичайно уважно ставилися до старовин
них церковних жанрів, відтворюючи, достатньо несподано в не
традіційних жанрах, ознаки старого храмового мистецтва. Таким є 
єдиний у своєму роді «Квартет на кінець часу» О. Мессіана, ство
рений ще у 1940ві роки, однак новаційність котрого ввела твір у 
виконавський вжиток тільки на рівні постмодерну. І якщо Мессіан 
вільно відтворює показники старовинної тріосонати у вказаній 
композиції «Квартет на кінець часу», то Ж. Амі в Тріо для клар
нета, скрипки і фортепіано достатньо безпосередньо орієнтує на 
храмовий зразок. 
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Зі сказаного констатуємо значимість французької композитор
ської школи у підтриманні національної традиції церковної творчої 
установки, при тому що реактивність на атрадиціоналістські лінії 
авангарду та поставангарду також демонстративні та сутнісні. Баро
кова ансамблева концертність займає перше місце у виборах реперту
арних переваг знаменитими французькими музикантами. 

Любенко Н. 
аспірантка ОНМА ім. А. В. Нежданової, 

муз. редактор Одеського національного філармонійного оркестру 

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ НАСТАНОВИ КОСТУМБРІЗМУ 
І ПОЕТИКА МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ М. ДЕ ФАЛЬЇ 

Костумбрізм (ісп. Costumbrismo, від costumbre — характер, зви
чай) — напрям в літературі, образотворчому мистецтві, музиці, архі
тектурі, декоративноприкладному мистецтві Іспанії та Латинської 
Америки XIX і початку ХХ століття. Стильові ознаки костумбрізму 
отримали відображення в малих формах — в поезії, драмі, прозі, а 
також п’єсах та камерновокальних жанрах. Але основним жанром у 
формуванні костумбрізму став літературний нарис у всій різноманіт
ності його проявів — від нарисуроздуму до нарисуновели. 

Костумбрізм з’явився внаслідок зіткнення двох напрямків — ре
алізму і романтизму. Риси романтизму проявляються в очевидному 
апелюванні до світу внутрішніх почуттів, до співпереживання героям, 
а також у зверненні до духовних настанов культури Середньовіччя. 
В той же час акцентування теми недосконалості суспільства виявляє 
соціальну орієнтованість творів цього напрямку. Іноді це сатиричні і 
навіть соціальнополітичні романи, для яких показовим є звернення 
до місцевих фольклорних традицій, тобто до іспанського «регіоналіз
му», що складає одну з показових рис «національної ідеї» Іспанії та її 
культури. 

Костумбрізм у музичній сфері, що поки не став предметом музи
кознавчих розвідок, тяжів до втілення національної звичаєвотради
ційної практики через поєднання народної музики зі старовинни
ми жанрами іспанської музики. Суттєве місце тут належить поетиці 
сарсуели — національній формі іспанського музичнотеатрального 
мистецтва, що будується на основі симбіозу танців, пісень та діалогів. 
Однак завдяки іспанським композиторам другої половини XIX сто
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ліття цей жанр набув нового розквіту через висвітлення актуальних 
проблем сучасного суспільства. Іспанська сарсуела, як першоджерело 
національної іспанської опери, стала своєрідним символом костумб
різму. У цьому жанрі працювали Франсиско Асенхо Барбьєрі, Т. Бре
тон, І. Альбеніс, Ф. Педрель, М. де Фалья та ін. Три останні автори, 
відомі як класики іспанської музики, славетні тим, що не тільки збе
рігали та відновлювали традиції іспанського музичного мистецтва, 
але й прагнули до їх органічного синтезу з загальноєвропейською му
зичноісторичною практикою. 

Цей досвід яскраво втілився в одному з шедеврів музичнотеа
тральної творчості М. де Фальї — в опері «Коротке життя» («La vida 
breve», 1904), яка швидко здобула світове визнання та була представ
лена одразу на декількох материках. Опера складається з 2 актів та 
інтермедії, відомої завдяки численним симфонічним обробкам. Дія 
твору сфокусована навколо життя головної героїні — Салюд та ії лю
бовної драми, яка розгортається в Гранаді біля гори Сакро Монте 
(стародавнього місця поселення іспанських циган). 

Звичайна для європейської культури історія нещасливого кохання 
набуває рис національної іспанської драмитрагедії. Ця історія під
купила композитора своєю життєвою правдою, глибиною страждань 
головної героїні. Водночас яскравий національний колорит оповіда
ня надає можливість композитору відтворити багату інтонаційну па
літру іспанської музичної регіоналістики, орієнтованої на культуру 
Андалузії, Гранади та традиції циганської культури Іспанії. 

Форми прояву в названому творі традицій костумбрізму, що апе
лює до «конкретики факту», до втілення іспанської повсякденності 
у всій гостроті її соціальнонаціональної «регіональної» фіксації, до
сить різноманітні. Відзначимо тяжіння до яскраво вираженої регіо
налістики. Дія опери М. де Фальї розгортається в Гранаді, точніше в 
її кварталах Айбальсін і Сакромонте, відомих тим, що в них мешкали 
протягом багатьох століть іспанські цигани, які займалися тут різно
манітними промислами, в тому числі торгівлею, ювелірним ремеслом 
і ковальською справою. Не випадково в ролі найважливішого лейт
мотиву опери композитор виділяє лейтмотив кузні, супутній трагіч
ній долі головної героїні. 

Разом з тим, образносмислова сторона опери, при всій її побуто
вості та «життєвості», має глибокий духовносимволічний підтекст, 
що співвідноситься, за етимологією терміна «костумбрізм» (обряд, 
звичай, традиція) також з національними архетипами іспанської 
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ментальності у цілому. Сказане проявляється і в зверненні компози
тора до національного сюжету, що пов’язаний з регіональною кон
кретикою, і в апеляції до образносмислових і жанровоінтонаційних 
«знаків» культури фламенко. 

Географікорегіоналістська специфіка опери «Коротке життя» в 
усякому разі безпосередньо пов’язана з духовноментальним під
текстом іспанської культурноісторичної і міфологічної традиції, 
що, на наш погляд, і становить сутність костумбрізму. Його музич
ними «знаками» в опері стала не тільки типологія сарсуели як уні
версального жанру в іспанській музичнотеатральній традиції, який 
об’єднав в синкретичній єдності спів, гру і танець, а й образносмис
лові і стильові якості філософії та культури фламенко. Останнє про
являється як на рівні узагальнених цитат жанрової сфери фламенко 
(мартінете, солеа, сапатеадо, хота, петенера та ін.), так і в апеляції 
до його ладовоінтонаційної мови та ритмоформул, генезис яких 
сходить до складного симбіозу національноспівочих традицій, в 
тому числі і візантійських. Одночасно «Коротке життя» як класика 
іспанського музичного театру початку ХХ століття має безпосеред
ній взаємозв’язок і з європейською оперною традицією — французь
коіталійськими аналогами веризму і драматургією вагнерівських 
музичних драм. 

Лю Бінцян 
доктор мистецтвозн., професор, проректор 

з наукової роботи Таньшаньського університету  
(Таньшань, КНР) 

МЕТАМОРФОЗИ КИТАЙСЬКОГО ПОСТМОДЕРНУ 
В БАЛЕТНІЙ ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ КНР 

Досвід російського балету ХХ сторіччя, що отримав всесвітній 
резонанс у виступах трупи С. Дягілєва, у тому числі окремі вистави 
котрого стали відомими і в Китаї у 1920–1930ті, був надзвичайно 
контактним з тим типом пластикитанцю, який традиційно відріз
няв китайський музичний театр. Йдеться про так званий «чоловічий» 
танець, в котрому акробатичні стрибкові рухи народжені з пластики 
воєнних танцівігор (взагалі саме такий тип героїчного танцю, вико
нуваного самим королем Франції, лицарем і главою церкви в одній 
персоні, став витоком і балетів Люллі). Цей же тип танців утворив 
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основу старовинної танцювальної культури Європи і поза Євро
пою, — в «неокласичний» та «неоварваристський» ХХ вік на зміну 
«жіночому» балету романтичної епохи ствердився чоловічий силовий 
тип танцювального вираження. 

Самий тип головного образу (див. китайську балетну виставу 
«Союз сабель») виводить на аналогію — і це відчувається в тематич
ному наповненні музики — з образом «Танця з шаблями» А. Хачату
ряна з балету «Гаяне» (1942). І така аналогія уґрунтована історично, бо 
твір радянського вірменського композитора А. Хачатуряна було ство
рено майже на двадцять років раніше, ніж з’явилася балетна вистава 
китайських авторів (1961). Колоритний одиничний номер, котрий, 
тим не менше, утворив репрезентативний музичний знак як цьо
го балету, так і творчості Хачатуряна у цілому, «Танець із шаблями» 
став достойним узагальненням наднаціональної художньої тенденції, 
що ріднила у 1950–1960ті роки агресивну екстатику драматичного 
мюзиклу Л. Бернстайна на одному полюсі, а також яскраве явлення 
китайського музичного театру у вигляді балету Шу Чіо та Шан І на 
другому. 

Представлена Шу Чіо балетна вистава утворює розвинену систе
му воєнних сцен, в котрих, якщо і беруть участь жінки, то у рівних 
з танцюристамичоловіками пропорціях акробатично«стрибкового» 
жестуруху в ньому. Слід відмітити цікаву розробку лібрето Чжан Туо, 
котрий за історичними матеріалами створив розвинену сценічну фа
булу, у центрі якої постала драма народовластя та тиранічної системи 
держави продажних правителів Цінь. 

Особливу сторону розглянуваної вистави складає не тільки іс
торичножиттєвий сюжет, але історична достовірність самих подій 
в Шанхаї у 1850ті роки, апогеєм котрих стало єднання з бороть
бою тайпинів, що існували як держава в Нанкіні (Нандзіні) 14 років 
(1850–1864). В цьому плані китайський балет є співвідносним з од
ним з найкращих радянських балетів у постановці Ю. Григоровича 
«Спартак» за романом Р. Джованьолі: тема повстання і воїнської до
блесті тих, що б’ються у різних соціально антагоністичних таборах, 
вибудувані в яскравій «жестовості» карколамних стрибків, які ствер
джують політ думки і уяви героївперсонажів вистави. 

Балет «Союз шабель» містить ряд сценкартин, що характеризу
ють національне приниження Китаю у державі Цін, коли жадібність 
адміністрації і зневага до трудівників приводить спочатку до заігру
вання з західноєвропейськими дільцями й військовими, а згодом і до 
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підкорення колонізаторам у змові проти істинних патріотів своєї кра
їни. Композитор Шан І вибрав віками провірену путь музичних ха
рактеристик — «своїх» і «чужих», представників китайського народу і 
ворогів, іноземців і тих, що виступили заодно з останніми правителя
ми. Патріотикитайці, а серед них лідери Джоу Щоуїн, жінкабоєць, 
вірна подруга свого відважного чоловіка, що зголосився допомогти 
оточеним у фортеці Шанхаю тим, що відвіз лист до керівників тайпі
нів, а також керівник повсталих Лю Лічжуань. 

Композитор скористався принципом лейттембрів та лейтінтона
цій для створеня ефекту життєвологічного зв’язку здійснюваних на 
сцені подій та їх емоційноадекватного втілення. В першу чергу ви
ділений тембр «сона», китайської труби, звук котрої співвідноситься 
також з тембром гобоя європейської академічної традиції. Суттєва 
також роль піпи, тобто струнного щипкового інструмента, близько
го за колоритом до тембру української й російської домри. Трубний 
звук склав тембрзнак повстаниня, в єдності із закличним мотивом
символом, що нагадує темисимволи О. Скрябіна. Тембр звучання 
струнного інструмента піпи (китайська лютня) відповідає характеру 
ліричних «оаз» дії балету. 

І цілком індивідуалізований колорит ліричного вираження зна
ходимо в танцювальному монолозі головної героїні Джоу Щоуїн, 
спогади котрої про чоловіка і мрії про людську радість спілкування 
з коханим музично виявляються через тембр віолончелі. Це, мож
ливо, єдиний приклад застосування специфічно європейського 
інструмента (правда, того що має аналог в традиційній китайській 
групі струнних смичкових) для передачі внутрішніх сердечних пере
живань, фантазій душі, невиразимих у звичних буттєвих уявленнях
образах. 

Цей прийом у китайському балеті порівняний з ефектом введен
ня в партитуру прийнятого академічного складу європейської тра
диції — арфи, інструмента буттєвості і народного інструмента країн 
кельтської расової групи, котрий з’явився одного разу в опері й у ба
леті у 1820ті — 1840ві роки (див. ліричну комічну оперу на шотланд
ський сюжет «Біла дама» Ф. Буальдьє, 1825, балет «Сильфіда» Г. Ле
венсхольда, 1840, ін.). 

Особливу сторону балету «Союз шабель» складає звучання в ньо
му хорових сцен, принципово це вводиться в епізоди показу народ
них свят, в тому числі з демонстрацією відомих народних мелодій 
типу «Квітка жасміну» (один з варіантів котрої використаний Пуч
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чіні для характеристики Турандот в її темі Краси й слави), а також 
народного здобутку Півдня «Пісня китайських юнаків». Цей прийом 
введення вокального начала в балет був визначений вихідним сим
біозом опера — балет як в Європі, так і в Китаї. Адже «Половецькі 
танці» О. Бородіна, автономізовані у постановочному рішенні в опері 
і тих, що відділилися від оперного дійства в практиці «малих» вистав 
концертних виступів балетних труп, продемонстрували таку єдність 
вокальнохорового і танцювальнопластичного вираження. 

И в даному разі китайського балету «Союз шабель» вказана опора 
на хорові фрагменти зроблена з явним урахуванням досвіду цієї кла
сики російської балетної сцени, в тому числі у підборці па для демон
страції краси народної танцювальної фантазії. 

У світовій практиці мають місце й інші приклади вкладення во
кальних номерів у танцювальне дійство (і це: спів соло в балеті «Лю
бовчародійка» М. де Фальї, вокаліз у фіналі «Спартака» А. Хачату
ряна і багато ін.). Однак представлений в балеті китайських авторів 
варіант явно наближений до ідеї сцениобразу з твору О. Бородіна. 

В розвиток сказаного про ораторіальні тенденції такого типу ба
летної вистави вкажемо на музичносценічне рішення образу воро
гів, персонифікованих в особах Пастора та Консула, а також пред
ставлених в оточенні «свого кола», і вигляді армії європейців, що 
демонструє свої воїнські вміння у вигляді злагоджених муштровкою 
парадних акцій. Музичний образ европейських колонізаторів, пе
ред якими забігає начальствуючий чин продажної китайської адмі
ністрації, вирішений через… стилістику вальса. Правда, останній 
начисто позбавлений мелодикопоетичної «польотності», котра 
настільки фантазійно підтримує «казкову принадність» вальсових 
вінків Й. Штрауса і, тим більше, Вальсів Ф. Шуберта і Ф. Шопена. 
Вальс на прийомі європейської місії майже невпізнаваний в його 
«депоетизації», в котрому чопорність старовинного менуетуконтр
дансу утворила основу танцювального синтезу у створенні «європей
ського колориту взагалі». 

Настільки ж узагальнено в музичному і пантомімічнопластично
му поданні представлений і образ Пастора, зовнішній вигляд якого 
поєднав деталі одягу католицького священика і протестантського 
проповідника, а широка борода і тип капелюха натякає на зовніш
ність єврейського равіна. Головним у контексті вистави є те, що роль 
иідеологічного керівництва ворогів повстанців Шанхаю в балеті ви
рішена виключно засобами пантоміми — вони позбавлені краси ви
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разу танцювальною пластикою, елементи котрої в тій чи іншій мірі 
ошляхетнює вигляд усіх інших учасників театрального дійства. 

Композитор Шан І не вводить спеціальних засобів тембральної 
диференціації в музичному представленні європейських завойов
ників, обмежившись жанровою стилізацією засобів виразності. Як 
вказувалося вище, колорит звучання європейського академічного ін
струментарію — соло віолончелі — направлений на характеристику 
головної героїні, сміливої, відчайдушної Чжоу Щоуїн, яка втілює іде
альні риси жінкиорганізатора, жінкивоїна, що пластичножестово 
в танцювальному розкладі вистави відображало певний актуальний 
образмодель «жінки 60х років». 

Адже то була епоха молодіжних рухів, в яких «жінкапідліток» за 
зовнішністю і рухами (а це втілене у зовнішності знаменитих кіно
актрис цього часу — Л. Торез, Б. Бардо, Дж. Лоллобріджиди та ін.) 
склала «продовження» актуального образу героячоловіка. В цьому 
останньому мужня дорослістьсерйозність органічно сполучалася з 
хлопчачою «ламкістюнезграбністю» — таким був вигляд і принцип 
поведінки Ж. Філіппа, молодого А. Делона як героїв фільмів знамени
тих європейських кінорежисерів цього часу. І це був час ствердження 
«хлопця з провінції» Е. Преслі, знаменитих англійськоірландських 
«Бітлзів», сценічний тип котрих, як «хлопців з вулиці» своєрідно про
довжив у Радянській Росії В. Висоцький, а з часом і в англійській 
екранізації трагедії У. Шекспіра з М. Гібсоном у головній ролі. 

Таким чином, в узагалльнення аналізу шляху китайського балету, 
суттєвою віхою якого став «Союз шабель» Шу Чіо и Шан І, відміча
ємо такі риси втілення в ньому «ідей часу» і наслідуванні по відно
шенню до мистецтва попередніх епох національної культури та поза 
нею: 

– передбачення балетної автономії в цзінцзюй, особливо що 
стосується різновиду «воєнної п’єси», в котрій сцени боротьби, що 
передбачають активність в показі прийомів ушу та інших бойових 
мистецтв, складають самозначиму цінність, отворюючи помітну па
ралель до ствердження «чоловічого» балету в європейському театрі, 
що торжествував в модернбалеті, а також того, що утворив значимий 
етап в постановках Ю. Григоровичем героїчних дійств типу «Спарта
ка» А. Хачатуряна та ін.; 

– балет «Союз шабель» склав органічне продовження реформова
них в напрямі зближення з балетними формами європейського театру 
акцій, втілюючи «балетний аналог виразності ораторіального типу», 
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в котрому створився унікальний синтез національного китайського 
театрального мистецтва та нового «чоловічого» балету ХХ століття; 

– органіка проявлення героїчного «чоловічого» балету, але з жіно
чими головними ролями визначила те положення, що балетна версія 
цзінцзюй швидше, вже до 1960-х років виявиила введення форм європей
ського балету, тоді як оперновокальні версії нових цзінцзюй не ви
явили настільки ж інтенсивного проникнення в європейські форми 
вираження; 

– органіка «войовничого духу», живленого достовірними історич
ними акціями воєн 1940х років, англокитайської та англофран
кокитайської воєн середини ХІХ сторіччя в сюжеті «балетизованої» 
цзінцзюй та балетних вистав, визначила провідне місце номерів типу 
«танців із шаблями», що гіперболізували до рівня концепції вистави 
знаменитий репрезентативний фрагмент із балету А. Хачатуряна; 

— китайські балетні вистави, народжені епохою «тінейджерів» 
1950х — 1960х років, визначивши той актуальний для вказаного 
часу «підлітковий» вигляд героїв і особливо героїнь, у яких юнацький 
максималізм поведінкидій поєднаний із серйозністю та усвідомле
ністю зрілого розумом та серцем персонажа. 

В цілому китайський балет, відмежувавшись від танцювально
акробатичного наповнення пекінської опери цзінзцюй, предста
вив, у паралель до європейського модернбалету, що відмовився від 
аріознокантиленних падеде классики балету XIX ст., самостійну 
путь героїчного «стрибкового» балету, в якому сольні танцюваль
ноакробатичні монологи поєднали всю сукупність виразних рухів, 
у тому числі у виходах «балетного хору» — кордебалету. Особливість 
китайського переломлення — навантаження «чоловічої стрибковос
ті» у жіночих партіях, що опинилися в центрі уваги в емблематичних 
виставах «Сива дівчина» Ма Ке, «Жіночий батальон Червоної Армії», 
«Союз шабель» Шу Чіо и Шан І. Смисл розквіту жанра — наслідуван
ня глибинних культурних основ музичного театру. 
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канд. пед. наук, 

доцент ОНМА імені А. В. Нежданової 

СТИМУЛЮВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ВИКОНАВСЬКОГО 
ПОШУКУ АПАРАТНИМИ МЕТОДИКАМИ 

Творча сутність музичного виконавства спирається на багатосто
ронній досвід виконавця, на базу слухових уявлень цілісних музич
них образів та їх деталей. З цього обсягу безлічі компонентів музич
ної тканини виконавець конструює у свідомості модель майбутнього 
звучання. Від кількості елементів та їх якості залежить можливість 
створення нового образу. По суті мова йде про звукову уяву вико
навця, яка спирається на гнучкість мислення музиканта, величину 
згаданої безлічі і того, що можна назвати якістю складових фонотеки 
уявлень. 

Питанням педагогіки музичних уявлень у навчальному проце
сі зазвичай приділено мало спеціальної роботи внаслідок велико
го числа об’єктів у полі уваги і педагога і студента. У зв’язку з цим 
виникає проблема підвищення ефективності розвитку різних рівнів 
сприйняття структури звукової лінії — від загальних контурів до по
рогових і, як показують дослідження, і підпорогових значень слухо
вих відчуттів. 

Сьогодні є величезна кількість записів виконання видатними му
зикантами творів в десятках (і більше) трактувань. Просто слухання 
не завжди дозволяє достовірно з’ясувати особливості зв’язків звуків, 
будови малих і протяжних частин. Разом з тим сучасний стан інди
відуальної комп’ютерної техніки дозволяє спостерігати візуально те, 
що не завжди помітно недостатньо досвідченому слуху студента. 

Це стосується різних сторін видимого звучання — динаміка гуч
ності в зображенні на екрані комп’ютера (та й на просунутих телефо
нах) видна з точністю до часток децібела, в той же час диференцій
ний слуховий поріг змін гучності 1 дб і більше. Особливе значення 
мають візуальні спостереження для співаків, прості спостереження 
точності висоти звучання, характеристик тембру — верхньої і ниж
ньої формант. 

Візуальні спостереження особливостей власного виконання до
зволяють ставити перед виконавцем завдання усвідомити значення 
тонких змін виразності звучання і розширювати можливості креатив
ного пошуку. 
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ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ ГОТИКА-РЕНЕСАНС — 
НЕОРЕНЕСАНС-НЕОГОТИКА ХХ–ХХІ СТОРІЧ 

Метафізичне як надфізичне співвіднесення культурноісторич
них пластів складає джерело тлумачення смислу обох складових 
висунутого співвідношення. Так, неоренесанс и неоготика ХХ–
ХХІ століть зазначенням витоку їх самоіндентифікації виводить не 
тільки на порівняння з вихідною моделлю, у даному випадку з го
тикоюренесансом XII–XVI віків, але і спонукає помічати в цій мо
делі евристичний комплекс, показовий для історично вторинного 
втілення вихідної якості. Так закладаються умови для діапазону ін
терпретаційних підходів до тих чи інших історичних подій. В цьому 
випадку оголюється проявлення культурної генетики, що визначає 
на різних історичних етапах диференціювання якостей готичного 
та ренесансного світосприйняття у психології певних націй і країн, 
тоді як в інших національнодержавнтх умовах вказана диференці
ація непоказова. 

Неоренесансні риси у вираженні культурномистецьких надбань 
ХХ ст. чітко визначив ще у 1896 р. П. Валері у своєму есе «Система 
Леонардо да Вінчі», а минуле століття повністю апробувало вірність 
знайдених поетоммислителем його характеристик. Тип митцяна
уковця, який уособив Леонардо да Вінчі, цілком справдився в ді
яльності творців, які були немислимі у вік романтизму й у найбільш 
характерній манері проявилися в музиці: поєднання теоретичної і 
творчопрактичної роботи, як це мало місце у спадщині М. Рослав
ця, В. Ребікова, А. Шенберга, М. Обухова, П. Хіндеміта, О. Мессіана, 
І. Вишнєградського, Е. Денисова, А. Шнітке та ін., несумісне з анти
номією науковоаналітичного і творчоцілісного вираження митця у 
романтичну епоху позитивістського диференціювання видів і родів 
діяльності. 

Зі сказаного випливають такі висновки: 
1) лицарська поезія Заходу має певні паралелі до українського 

кобзарства і співу руських «калік перехожих», оскільки тут вбача
ється прямий вплив філідівськобардівської лірики, яка прийшла на 
Русь з Півночі і яку також явно наслідували французькі трубадури 
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від IX–X ст. на проправославному Півдні, а від них, через німецький 
Південь, вибудувався і міннезанг; 

2) православні корені тої одухотвореної і духовної лірики мають 
тенденцію дистанціюватися із церковнолітургійним стилем (і це 
найбільше демонструє німецький світ, не так різко, але помітно 
французький), хоча духовна тематика в них стоїть на першому плані, 
тоді як лірика кобзарська і калік перехожих відверто складає продо
вження церковної практики і має фактурне монодійне уподібнення з 
акцентуванням струннощипкового супроводу; 

3) вказане стильовосмислове дистанціювання лицарської лірики 
і богослужбової музики на Заході і більш зближене положення вказа
них шарів на православному руському Сході живилося в значній мірі 
тенденцією уникання розмежованості церковного і позацерковного; 
і це найбільш демонстративно спостерігається в епоху Ренесансу, у 
XV–XVI століттях, коли католицтво відмежовується від нерозділь
ної Церкви відвертою раціоналізацією християнських позицій, що 
зумовило чіткі логічнорозумові розмежування сфер, у тому числі 
богослужбової і так званої світської музики; а у православ’ї від ві
зантійських начал церковний і позацерковний світ щільно співвід
носяться; 

4) помічене різке розмежування лицарської лірики за стилем і ет
нічним забарвленням із церковною поліфонією, найбільш жорстко 
виявлене для Німеччини, тоді цілком католицької, більш дифузно 
виявлене для галліканської Франції, яка усвідомлювала себе нащад
ком Візантії, але не поривала і з православ’ям; межі між церковним і 
позацерковним духовним служінням існували і для Русі, для України
Русі в першу чергу, хоча сам тип присвяти святим справам з чернець
кою прямолінійністю робив поведінковий тип кобзарябандуриста і 
каліки перехожого вельми співвідносним з церковністю. 

Нагадуємо, що Ренесанс і готика непринципово розрізняються, 
за О. Лосєвим, для країн з православним зрізом релігійних прові
зантійських надбань — Іспанії, Англії, Франції перш за все. І ця ж 
прозорість співвідношень ренесансних і барокових нормативів мис
лення складає відмітну рису як готичнихренесансних, так неого
тичнихнеоренесансних культурномистецьких виявлень у ХХ–ХХІ 
століттях. 

Різке протиставлення готики і Ренесансу маємо в Італії і Німеччи
ні, правителі яких очолили розгром Константинополя у 1026 і 1204 рр. 
і заявляли своє право на розгром православної столиці візантійським 
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ґрунтуванням на античній «язичницькій» культурі. Відповідно, від
криттям проторенесансу Італії й Німеччини стало прилучення до 
грецької культури, тоді як ченці Марселя й Арля, насельники Афону 
вибудовували християнську філософію у вигляді неоплатонізмунео
арістотелізму, тобто ніколи не пориваючи з культурним надбанням 
грецької Античності. 

І все ж самостійність готичного і ренесансного світосприйнят
тя трималася на зосередженні першого на християнських цінностях 
віри і буття, тоді як ренесансне світобачення допускало запозичення з 
позахристиянських цінностей. І це, як знаємо, стосувалося вбрання, 
дизайну, склало спеціальну значущість в архітектурі «палаццо», тобто 
двірцевої будівлі, тоді як храмові виміри зберігалися у формах, підго
товлених у доренесансний період, тобто з ознаками готичного стилю 
(в чистоті його виявлення чи з національними відмітинами зв’язку 
з романським зодчеством). І це дійсно було відновленням античної 
традиції, в якій храмова і двірцева архітектура складали співвідносні 
альтернативи у гармонійному виявленні церковного і позацерковного 
начал західного, італонімецького Ренесансу. 

Такий принцип розрізнення церковного і позацерковного в захід
ноєвропейському переломленні проявляється наочно в образотвор
чому мистецтві, в якому площинна символіка іконопису змінилася 
на об’ємнопредметний живопис, який, однак, ретельно продовжу
вав символічнобіблійну тематику іконопису. Але не так однозначно 
це сталося у слов’янських і близьких до них націй («сарматський» 
стиль в ягеллонській Польщі й Угорщині, а також у Франції, для якої 
знайома за вітчизняними здобутками «парсунність» зберігалася аж до 
початку XVI ст.). 

Таким чином: 
1) дифузність співвідношень неоренесанснеоготика відмічає 

східноєвропейський слов’янський світ з ХХ на ХХІ століття, а також 
це торкається мистецьких обріїв Франції, Іспанії й пропротестнт
ської БританіїАнглії з усвідомленим для тих націй культурним слі
дом православновізантійського начала в них християнства, що не 
допустило експресіоністського авангарду в них, а у неоекспресіонізмі 
другої половини ХХ ст. чітко зберегло естетизм символізмуімпресіо
нізму з плавним поринанням в одухотворений мінімалізм на час по
ставангарду; 2) принципова роздільність італонімецького розуміння 
неоренесансу й неоготики від ХХ на ХХІ ст., з ареалом яких пов’язані 
найбільш безоглядні форми авангарду (футуризм і експресіонізм) з 
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концентрацією в неоекспресіонізмі другої половини ХХ сторіччя 
саме цих радикальних форм антиестетичного спрямування, тоді як 
постмодерний період висуває дещо протилежне антиестетизму аван
гардної класики. 

Зі сказаного напрошується тільки один висновок: генетична по
значка національної культури демонструє впевнений консерватизм 
її атрибутики на різних історичних етапах, виділяючись спеціально 
на метафізичних культурномистецьких повтореннях, відзначених 
термінологією з префіксом нео, що засвідчує культурне відроджен
ня чинників, народжених у принципово інших фізичноісторичних 
умовах. 

Мироненко О. 
доктор искусствоведения, профессор 

Академії музики, театру та зображальних мистецтв  
(Кишинів, Молдова) 

ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО У КОМПОЗИТОРСЬКІЙ 
ТВОРЧОСТІ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА 

Стаття присвячена проблемі зберігання та розвитку стильової 
національної традиції у сучасній композиторській творчості в Рес
публіці Молдова. Стаття складається з двох розділів, перший з яких 
присвячений розгляду теорії національного стилю в академічній му
зиці європейської традиції, де автор виділяє хронологічно стильові 
спрямування у відповідності з трьома епохальними стилями: 1) фоль
клоризм; 2) неофольклоризм, нова фольклорна хвиля; 3) пост
фольклоризм, архетипізація, концептуалізація та їх змішення. У дру
гому розділі статтті представлені три приклади із сучасних творів 
композиторів Республіки Молдова, що демонструють різні стильові 
підходи до втілення національної традиції. Так, п’єса «Бетута» для 
чотирьох саксофонів С. Писларь з елементами фанка належить до 
оригінального зразка неофольклоризму. Симфонія «Легенда бучума» 
для камерного оркестра і двох валторн В. Чолака піднімає глибин
ний фольклорний шар музики бучумів — найдревніших сигнальних 
інструментів балканського регіону, включаючи Молдову. Стилізація 
пісеннотанцювальної народної музики у контексті класикороман
тичних традицій відносить Симфонію до стильового напряму пост
фольклоризму. 
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В Симфонії «Під солнцем і зірками» для потрійного симфонічно
го оркестру Г. Чобану суміщаються декілька національностильових 
маркерів — тотальної архетиповості, неофольклоризму, концептуаль
ної символізації жанру колінди, що вписується у простір музичного 
постмодернізму. Таким чином, в академічній музиці Молдови бага
тошарова національна традиція активно живе в асинхронності істо
рично різноспрямованих напрямків, що служить доказом зростання 
самої композиторської школи в Молдові. 

Мирошниченко С. 
кандидат искусствоведения, профессор, профессор кафедры теории  

музыки и композиции Одесской национальной 
музыкальной академии імени А. В. Неждановой 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ  
«ПОЛИФОНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  

АНТОНИНА ЙОЗЕФА РЕЙХА: СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

Antoine-Joseph Reicha (фр), Antonнn Rejcha (чен.) — чешский и французсь
кий композитор, теоретик музики, педагог. 

Рождение 26 февраля 1770 в Праге, Богемия; смерть 25 мая 1836 в Париже. 
Июльская монархия (66 лет).

Профессия: композитор, писатель, музыковед, преподаватель компози
ции, контрапункта и фуги; теоретик музыки, профессор университета.

Учебники (монографии): «Искусство варьирования для фортепиано» 
(1803), «Новая система фуги» (1805), «Трактат о мелодии» (1814), «Курс му
зыкальной композиции», «Трактат о гармонии» (1819–1824), «Трактат о вы
сокой композиции» (1833), «Курс контрапункта и фуги» (1835).  

Нами создана первая украинская (да и русская) монография, по
священная жизни и творчеству Антонина Йозефа Рейха [5]. Цель на-
писания монографии — попытка охарактеризовать творческий путь 
великого чешскофранцузского композитора, музыкального теоре
тика, педагога, исполнителя, надолго забытого, а в нашей стране и 
вовсе не известного — Антонина Йозефа Рейха; описать историю его 
формирования, творческое окружение, многих композиторов, с ко
торыми он дружил, у которых учился и кто учился у него. То есть мы 
хотели возродить его имя и хоть в какойто степени отдать дань его 
творчеству (бесконечно насыщенному), как прекрасному компози
торскому, так и глубокому ученому, создавшему «новую теорию поли
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фонии», что очень важно для восстановления линеарности развития 
полифонической теории и практики будущего. 

Известный музыковед Л. Кирилина пишет: «Украинская исследо
вательница С. В. Мирошниченко назвала одну из своих статей весь
ма показательно: «Возрождая из небытия великого: Антонина Рейха» 
[3]. Даже если не прибегать к столь обязывающим эпитетам, сейчас 
уже невозможно отрицать влияние Рейхи и его новаторских идей на 
всех современников, включая Бетховена и ранних романтиков (вы
делено нами. — С. В.) [2, с. 133]. 

В монографии использованы методы историкокультурологиче
ского, теоретического и жанровостилевого анализа, что позволи
ло осветить особенности формирования творческой индивидуаль
ности Рейха. Творчество (композиторское и теоретическое) Рейха 
оказалось как бы промежуточным звеном между полифонистами 
эпохи барокко и последующих веков, т. к. были впитаны основы их 
мышления и во многом предвосхищено будущее полифоническо
го музыкального языка ХХ–ХХI века. Теоретические труды Рей
хапрофессора на долгие годы стали основой учебного процесса 
и композиторской деятельности в консерваториях Парижа и всей 
Европы. 

Рассматривается полифонический цикл «36 фуг для фортепи
ано» — уникальное произведение, направленное далеко в будущее. 
Предлагается анализ отдельных образцов фуг цикла. 

При изучении его жизни и творчества были использованы в ос
новном внутренние источники: сведений мало, это статьи в музы
кальных энциклопедиях и словарях, а также единственное небольшое 
отечественное эссе о Рейха в монографии И. Бэлзы «Очерки развития 
чешской музыкальной классики» без каких бы то ни было анализов 
его произведений [1], а также незначительное число иностранной ли
тературы, энциклопедии, вступительная статья к полифоническому 
циклу 36 фуг. Обратим внимание, что в этих источниках обычно не 
совпадают даже годы жизни и творчества Рейха. Следует отметить 
также внедрение в практику полифонического творчества Антонина 
Йозефа Рейха и статьи о его жизни и творчестве [3; 4]. 

Вся жизнь Рейха связана с историей стран, из которых ему при
шлось бежать изза наступления французской армии: родился в Пра
ге (Богемия, Чехия), затем последовали Клатови (Богемия); Бавария; 
Бонн — в 1794 году город был захвачен французами, что заставило 
Рейха его покинуть; потом последовали Гамбург, Париж и Вена — на
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чавшееся в 1903 году наступление наполеоновских войск вынудило 
Рейха покинуть и этот город; Лейпциг, Прага и вся оставшаяся жизнь 
в Париже (с 1808 года). 

Рейха — великий теоретик и композитор, который нуждается в 
дальнейшем возрождении, в изучении его учебников и в исполнении 
его произведений... 
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Михайлова В. М. 
старший викладач фортепіано, спеціаліст вищої категорії 

КЗПСО «Мистецька хорова школа ім. С. К. Крижановського 
(Одеса) 

АНСАМБЛЕВЕ МУЗИКУВАННЯ НА УРОКАХ ФОРТЕПІАНО 
УЧНІВ ДИТЯЧОЇ ХОРОВОЇ ШКОЛИ 

Мета цієї доповіді — висвітлення деяких узагальнень проблем 
ансамблевого музикування на уроках фортепіано учнів, що навча
ються в мистецькій хоровій школі. Специфіка такої школи полягає в 
тому, що з раннього віку учням надається можливість отримати все
бічний музичний розвиток. На першому місті тут, звісно, є предмет 
«хоровий спів», який має велике значення в естетичному вихованні 
дітей. Важливими в музичному розвитку дітей є також музичнотео
ретичні предмети: сольфеджіо, музична література; факультативи — 
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композиція, імпровізація. Достойне місце відводиться навчанню грі 
на фортепіано. Всі діти, без виключення, опановують цю спеціалі
зацію. 

Найчастіше випускники хорової школи вступають на відділ «Хоро-
ве диригування». У навчанні за цим фахом, поряд з провідними пред
метами, «спеціалізованому фортепіано» приділяється велика увага. 
Майбутній хормейстер повинен добре оволодіти грою на фортепіано, 
щоб при потребі акомпанувати хору, вміти відтворити на інструменті 
багатоголосні хорові партитури тощо. 

Поряд з вивченням на уроках фортепіано п’єс для сольного ви
конання в програми учнів дитячих хорових шкіл обов’язково дода
ються ансамблеві твори. Діти, які багато часу проводять разом у твор
чих колективах (хори, вокальні ансамблі), краще розуміють один 
одного і під час спільного фортепіанного музикування. Ансамблеве 
музикування відіграє велику роль у всебічному музичному вихованні 
дитини. Перед нею відкриваються широкі горизонти знайомства з 
різноманітними музичними стилями, жанрами, обробками, аранжу
ваннями. 

Діти, що співають у хорі (особливо в старших класах) знайомі з 
вокальним багатоголоссям. Ці набуті навички допомагають і у вико
нанні поліфонічних творів на фортепіано. Виховання поліфонічного 
слуху — один з найважливіших та найбільш складних розділів музич
ного виховання. Учасники хору володіють більш чутливою інтона
цією в порівнянні з тими, хто не займаються співом. Це стане у нагоді 
в роботі над поліфонією в фортепіанному ансамблі — перший учень 
грає один голос, а другий учень співає інший голос, потім вони міня
ються ролями. 

Розвиток тембро-динамічного слуху є невід’ємною частиною ви
ховання музичного виконавства. При ансамблевій грі розкриваються 
багато варіантів для цього розвитку, особливо при вивченні обробок 
симфонічних, оперних творів, відтворенні тембрів різних інструмен
тів. Гра в ансамблі є дуже корисною також для розвитку пам’яті. Тут 
на відміну від гри соло є своя специфіка. Не можна виправляти по
милки механічно, треба добре розуміти форму, структурну єдність 
партій. При цьому добре розвивається раціональна, логічна, аналі
тична пам’ять. Ансамблеве музикування сприяє розвитку рушійно-
моторних здібностей. Так, відомий піаніст і педагог Антон Рубінш
тейн змушував своїх учнів грати вправи, гами, арпеджіо, етюди на 
2 роялях в унісон. 
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Однією з пріоритетних функцій ансамблевих занять є читання нот 
з аркуша, яке сприяє розвитку уваги, активізації музичнослухових 
уявлень, формуванню навичок вільної орієнтації в нотному тексті. 
Цей процес проходить трохи інакше, ніж при сольному виступі. Дуже 
важливою в колективному співі є робота над ритмом. Розвиток рит-
мічного почуття починається з першого ж моменту роботи вокально
го ансамблю. Такого ж роду завдання постає і перед його фортепіан
ним аналогом. 

Дихання є найважливішим елементом співацького процесу, без 
якого неможливо художнє виконання твору. Від дихання залежить 
сила звуку і всі його відтінки: краса, чистота звуку, виразність співу. 
Аналізуючи виконавське мистецтво музикантів, користуємося ємним 
асаф’євським поняттям «виконавського дихання», перенесеним зі сфе
ри пісенного інтонування в інструментальну сферу. За Б. Асаф’євим, 
індивідуальні особливості дихання є одним із головних критеріїв 
майстерності виконавця. 

У спільній грі двох учасників однією з технічних задач є синхрон-
ність (єдність ритму, темпу тощо).Треба добре відпрацювати як од
ночасний вступ, так і його закінчення. Застосування ауфтакту (спо
рідненого з рухом хормейстера) дозволяє краще підготувати темп, 
характер майбутнього виконання твору. Якість ансамблевого вико
нання вимагає врівноваженої динаміки і погодження штрихів у всіх 
партіях. На першому місті тут, звісно, є авторський задум, але тре
ба враховувати і типи аранжування, сенс звучання окремих голосів, 
фактуру і т. д. 

Не всі діти володіють естрадною витримкою, артистизмом, сольні 
виступи для них часто — важке випробування. Втрачається зацікав
леність у подальшому навчанні в музичній школі. Ансамблеве му
зикування допомагає повернути інтерес до музичних занять. Менш 
впевнені учні, граючи в ансамблі з більш успішним, артистичним на
парником, відчувають себе більш комфортно. Діти часто здружують
ся, отримують задоволення від спільної творчості. 

Останнім часом спостерігається повернення в музичній освіті ін
тересу до ансамблевого музикування. Це проявляється в появі чис
ленних фестивалів, конкурсів. Беручи участь у таких мистецьких за
ходах, діти отримують виконавський досвід, пізнають нову для них 
музику. Все це є поштовхом, стимулом і надалі з радістю продовжу
вати музичні заняття. А це є одним з головних завдань музичної пе
дагогіки. 
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викладач Школи мистецтв № 4 

ЗВУКО-КОЛЬОРОВА СИНЕСТЕЗІЯ В МУЗИЦІ О. СКРЯБІНА 
ТА О. МЕССІАНА 

Очевидним є лідерство О. Скрябіна та О. Мессіана в музичному 
світі ХХ століття і глибинний вплив методу мислення обох на по
дальші покоління митців, в тому числі сучасних діячів. Відповідно, 
складається необхідність глибокого наукового осмислення цих до
тиків геніями минулої епохи сьогоднішнього дня, в тому числі це 
усвідомлення генези новаційності О. Мессіана в літургійномістері
альній творчості творця «Прометея». Цей зріз співвідношень творчих 
позицій Скрябіна і Мессіана висловив Г. Еймерт, а на підтвердження 
цієї позиції теоретика Кельнської школи згадуємо той факт, що на 
відкриття радіостудіїлабараторії в Кьольні у 1951 р. К. Штокхаузе
ном була запрошена поряд з лідерами авангарду Дж. Кейджем, Л. Бе
ріо, Д. Лігеті, М. Кагелем, П. Шеффером та ін. М. Скрябіна, дочка 
композитора. 

Тут виділяємо питання виявлення скрябінівської лінії вираження 
у творах О. Мессіана, в яких відверто підкреслюється зв’язок з місте
ріальними комплексами, реалізованими композитором у фортепіан
ноклавірному заломленні. Звертаємо увагу на таку показову сторону 
бачення літургійностімістеріальності в обох величних композито
рівмістиків: О. Скрябін налаштуався писати Містерію як таку, хай в 
утопічних вимірах деякого значущого місця в Індії, тоді як О. Мессіан 
наділяв літургійниммістеріальним сенсом традиційні жанрові утво
рення: фортепіанний цикл «Три маленькі літургії», симфоніялітур
гія «Турангаліла», нарешті операмістерія «Св. Франциск Ассизький» 
та ін. Правда, у Скрябіна маємо втілення образівтем майбутньої 
Містерії в Сонати (8му, 9ту, 10ту), а сама Містерія так і не була на
писана, окрім «Упереджуючого дійства», тобто, як і у Мессіана, місте
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ріалізіціялітургізація наявних жанрових типологій. Тому особливо у 
фортепіанних композиціях проступає в обох поєднання традиційних 
типологій і позатипологічних даностей, містичносимволічна заван
таженість яких надає впізнаним жанровим моделям цілком несподі
ване змістовноструктурне «світіння». 

Щодо синестезії колірзвук, то такі установки дещо спрощують 
погляди і Скпрябіна, і Мессіана, оскільки для першого вирішальним 
зоровим враженням виступає світло, переломлення якого в атмосфері 
землі і небакосмоса видає кольорові «розбиття». Ісихастська містич
на підоснова пошуків містеріальності О. Скрябіна нарешті знайшла 
відповідне прийняття, а, значить, недарма в «Прометеї» у компози
тора стоїть рядок «світло», а не кольори освітлення, які широко об
говорювалися символістами як породження «переломлення земним 
пилом» світлового потоку, даючи жовтийчервоний кольори, тоді як 
небеснокосмічний пил видає блакитнийсинійфіолетовий (про це 
у О. Лосєва [1, с. 45–50]). Саме «змішання» протилежностей жовтого 
й блакитного дає зелений (сірозелений) колір, який домінує в кар
тинах російських символістів як знак «анігіляції» протилежностей в 
природному бутті. 

Відповідно, для Скрябіна найважливішим показником виступає 
світло, його сумарне біле «безкольорове забарвлення» як відображен
ня Божественого Освітлення, яке покликане рятувати через «дема
теріалізацію» людську спільноту. О. Мессіан неодноразово підкрес
лював у коментарях до «Турангаліли» космічний виток її образів — і 
також те, що скомпоновано цей твір в «оранжовосиніх тонах», тобто 
композитор зафіксував ту єдність людського і космічногоБожестве
ного, яку мали в описах символісти. І якщо для Скрябіна злиття у 
білості світла криється сенс кольорових зсувів, то у Мессіана чітко 
розмежоване людське і Небесне, що згодом так слушно зафіксували 
космонавти в погляді на Землю з Космоса, вирізняючи блакитне охо
плення планети, при тому що остання постає в оранжеворожевих 
відтінках (саме так запам’яталися описи Ю. Гагаріним перших вра
жень «оглядин Землі» з космічного простору — і саме ці кольорові 
сполучення висунули представники рококо як визначальний показ
ник світобачення, який надихав К. Дебюссі, а наслідуванням Дебюссі 
пишався О. Мессіан). 
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СХІДНОХРИСТИЯНСЬКІ СТИМУЛИ АНГЛІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
І МУЗИКИ ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ДЖ. ТАВЕНЕРА 

Питання духовної інтеграції людства завжди так чи інакше було 
пов’язане з релігією, яка, за О. Шпенглером, становить основу куль
тури як «продукту людського духу». Актуальна для християнської ду
ховнокультурної традиції минулих епох ідея протиставлення «Схід — 
Захід» на сучасному етапі отримала нове тлумачення. В одній зі своїх 
промов папа Іоанн Павло II, перефразовуючи слова Володимира Со
ловйова, назвав обидві християнські традиції «двома легенями Євро
пи». Подібне розуміння означеної дихотомії обумовлює пошуки їхніх 
спільних витоків, що вкорінені насамперед в східнохристиянській 
практиці. 

Сказане повною мірою співвідноситься і з історичними шляха
ми розвитку християнства в Англії. До X століття Англійська Церква 
була фактично частиною православного світу відповідно до концеп
ції Неподіленої Церкви. Після норманського завоювання 1066 року в 
країні помітно стали посилюватися впливи римокатолицтва. Проте, 
не дивлячись на всі драматичні перипетії англійської історії наступ
них століть, пам’ять про «давньозахідне православ’я» і його традиції 
в англійській культурі зберігається і понині. Контактність Британії
Англії зі східнохристиянською церквою та її культурою також істотно 
підкріплювалася зв’язком з традиціями кельтскоірландської церкви. 
Вже на ранньому етапі свого існування ірландське християнство ге
нетично солідаризувалося саме зі східнохристиянською традицією, 
про що свідчать як вітчизняні, так і зарубіжні джерела. 

Як бачимо, особливого роду духовнопатріархальний колорит, за
кладений в англійськоірландській культурноісторичній традиції, 
справив (з урахуванням активної місіонерської діяльності бриттсько
ірландського чернецтва) істотний вплив і на християнську культуру 
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власне материкової Європи, і на традиції англійської культури Ново
го часу. Патріархальний тонус показовий і для мистецтва вікторіан
ської Англії, співвідносного з англійською «моделлю» бідермаєра як 
«побуту, пронизаного релігійністю». 

Окреслені процеси зачіпали не тільки літургійну сферу, а й безпо
середньо пов’язаний з нею «храмовий синтез мистецтв». При цьому 
першорядна увага приділялася насамперед перетворенням духовно
співочої сфери, що декларували в більшості випадків повернення до 
монодії і традицій «простого серйозного співу». 

Найбільш послідовно позначені позиції відстоювали представ
ники «Оксфордського руху» в Англії. Його духовні настанови, що 
виявляли певний пієтет щодо православ’я, позначилися і на попу
лярності в Англії і за її межами в середині ХХ століття духовної діяль
ності Сурозької єпархії Лондона, яку довгий час очолював архієпис
коп Антоній Сурозький. Його проповідницька діяльність і глибина 
духовнохристиянська позиція багато в чому зумовили той факт, що 
членами єпархії ставали не тільки нащадки російських православних 
емігрантів, але й власне англійці. В їх числі Джон Тавенер — видатний 
сучасний англійський композитор. Оминувши спокуси кальвінізму, 
пресвітеріанства, католицтва, він у 1977 році був хрещений Антонієм 
Сурозьким в православ’я. 

Творча особистість і спадщина Дж. Тавенера лише в останні роки 
стали предметом окремих мистецтвознавчих досліджень у вітчизняно
му музикознавстві. Виділяємо роботи Р. Насонова, Е. Миклухо, Ж. Си
зової, а також зарубіжну бібліографію, в тому числі численні інтерв’ю та 
роботи самого композитора і його сучасників, стурбованих пошуками 
стильової ідентифікації його творчої спадщини, що найчастіше спів
відноситься саме з «сакральним мінімалізмом» («holy minimalism»). Під 
останнім мається на увазі мінімалізм у сфері літургійної і паралітургій
ної творчості, заснований на релігійній сакральній тематиці. До цього 
напрямку сучасні дослідники відносять також духовну хорову музику 
А. Пярта і Х. Гурецького, з якими особистість і творчість Дж. Тавене
ра виявляються співвідносними саме в контексті осмислення високої 
духовнорелігійної місії музики, а також в особливому тяжінні до гли
бинних першоджерел східнохристиянської богослужбовоспівацької 
традиції, в тому числі візантійської. Зазначені жанровостильові пере
ваги багато в чому обумовлені духовним світосприйняттям названих 
авторів, націленим або на сакральні цінності православ’я, або на ідеали 
Неподіленої Церкви раннього Середньовіччя. 
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Кардинальний перелом у духовному житті композитора бага
то в чому визначив його відхід від традицій музичного модернізму і 
буквальне «занурення» в інтонаційножанрову сферу православних 
розспівів і візантійського співу, доповнених захопленістю етични
ми аспектами творчості М. Гоголя, Ф. Достоєвського, Г. Ахматової 
(на її тексти Дж. Тавенер створив Реквієм), Л. Толстого (монодрама 
«Смерть Івана Ілліча»), творів І. Стравінського. 

З величезної спадщини Дж. Тавенера виділяємо його хорову ком
позицію «Song for Athene» («Пісня для Афіни»), створену на смерть 
британської актриси Афіни Харіадес (Athene Hariades), що досить 
повно узагальнює стиль «духовного мінімалізму» композитора і його 
східнохристиянський генезис. На момент смерті Афіна Харіадес пра
цювала вчителем англійської мови і драми в Грецькому коледжі Лон
дона. Увесь твір — різновид хорової медитаціїреквієма, витриманої 
на тлі басового бурдонаісона візантійської традиції. Фактурнотема
тична специфіка музичного матеріалу пов’язана з монодією поспі
вочного типу або з її гетерофонним викладом. В останньому випадку 
переважають терцієві дублі кантової традиції. Відомо, що Дж. Таве
нер не виявляв інтересу до православної партесної традиції, віддаючи 
перевагу «сакральній простоті» саме монодії. 

Строфи тексту православної панахиди і шекспірівського «Гам
лета» перемежовуються з рефреном «алілуя». Кульмінаційним мо
ментом можна вважати згадку про «надгробне ридання, що творить 
пісню Алілуя», зазначену динамічним підключенням всіх груп вико
навців і своєрідною гроюмерехтінням однойменних Fdur — fmoll, 
що уникає одночасно традиційного театральнодраматичного озву
чування, знайомого з творчомузичної практики XVIII–XIX століть. 
Так Дж. Тавенер фіксує один з показових моментів власне право
славного світосприйняття, відображений терміном «радостопечалие» 
(рос.) — стан, який Святі Отці описували як одночасне співіснування 
і печалі і радості, стан, в якому повинен постійно перебувати істин
ний християнин. 

Разом з тим, сукупний візантійськоправославний інтонацій
нофактурний лад «Song for Athene» знімає також і власне націо
нальну якість англійської духовної і культурноісторичної традиції, 
що пов’язана, перш за все, з англійським текстом композиції. Крім 
конкретики факту посвяти твору православній грецькій актрисі, 
що обожнювала творчість В. Шекспіра, поетика цієї композиції 
несе на собі відбиток хорової музики Англії рубежу XX–XXI сто
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літь (Дж. Раттер та ін.), що апелює у відтворенні сакральної якості 
до оригінального симбіозу обиходної традиції і власне авторської 
творчості. 

Нєйчева Л. 
кандидат мистецтвознавства, 

ст. викладачка ОНМА імені А. В. Нежданової,  
зав. літературно-драматургічної частини  

Одеського національного академічного театру опери та балету 

НАРОДЖЕННЯ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ШКОЛИ БОЛГАРІЇ 
ТА РОЛЬ Д. ХРИСТОВА В ЗБЕРЕЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНИХ 

ХУДОЖНІХ ТИПОЛОГІЙ 

Добрі Христов — ключова постать болгарської музики та компо
зиторської школи, оскільки в його діяльності поєдналися традиції 
православної музичної творчості та авторської композиційної ро
боти. Вплив Д. Христова як на композиторів, так і на музикознав
ців визначив шляхи «першого» (В. Стоїн, Е. Манойлов), «другого» 
(П. Владіґеров, Л. Пипков, П. Хаджиєв, Д. Ненов та ін.) та наступних 
поколінь болгарської школи. 

Композитори «першого покоління» в своїх теоретичних працях, 
творчості роблять акцент на пізнанні фольклорної та авторської цер
ковної національних традицій: досліджуються ритми народної музи
ки, виділяються типові моменти в мелодіях, фіксуються особливості 
ладогармонічної мови тощо. 

Аналіз обробок фольклорних творів Д. Христова «Лиляна мома 
хубава», «Пусти моми жеравненки», «Македонські пісні» показав, що 
в них виділено основні музичні ознаки болгарського фольклору, се
ред яких — специфічна ритміка країни, бурдонна квінта у басів, лад зі 
збільшеною квінтою тощо. 

Внесок Д. Христова у духовну музику Болгарії як автора «Літур
гії Св. Іоанна Златоуста», «Общодостъпна захорово пение литургия» 
і «Всенощное бдение», який поєднав православні традиції з досвідом 
авторської творчості. В «Літургії Св. Іоанна Златоуста» свідомо вве
дено національну символіку («староболгарський мотив») у поєднанні 
з опорою на досвід російської православної літургіки, що відповіда
ло ідеї часу болгарського Відродження. В ній велику роль відведено 
басовим партіям, в тому числі басампрофундо, що підкреслюється 
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впровадженням архаїчнихсиметричних ритмофігур, заклинальних 
октавних ходів, ефектів бурдонної поліфонії та ін. 

Об’єктами дослідження представників «другого покоління» на 
відміну від «першого» стали в галузі фольклористики не тільки сіль
ські пісні, а й пісні болгарського відродження, «ботєвські» пісні на 
вірші поетареволюціонера Христо Ботєва. На прикладі діяльності 
П. Владіґерова, Л. Пипкова відзначено, що інтерес до фольклору, до 
втілення «народного» в музиці, до тембральної «забарвленості» зву
чання наближає їх до тих композиторів, що працювали на межі ХІХ–
ХХ століть (Л. Яначек, Б. Барток), і сучасників (Дж. Енеску, К. Ши
мановський). 

Так, гармонічна мова болгарських композиторів ускладнюється, 
хроматизується ладова система, можна спостерігати тенденцію широ
кого використання фольклорних елементів у симфонічній творчості. 
В їхніх композиціях помітне тяжіння до інструментальних жанрів сю
їти й рапсодії, що мають зв’язок з народними жанровими моделями. 
Абсолютно новим жанром для Болгарії стає інструментальний кон
церт, родоначальником якого був П. Владіґеров. 

Композитори «другого покоління» здійснили бажаний для му
зичної європейської класики поворот до художньої самодостатності 
композиційних заявок. Мистецька вага такого роду композиційно
го внеску не перевищує національні масштаби значущості музики 
П. Владіґерова, Л. Пипкова та ін., тоді як музика Д. Христова в пра
вославних храмах звучить в міжнародному охопленні відповідного 
культурного ареалу, що співвідноситься з фольклорним та «третьо
рядним» виходом Болгарії в ХХ та на початку ХХІ століть. 

Вагоме місце відведено діяльності «третього покоління» болгар
ських композиторів, які вийшли на музичну арену на зламі авангарду 
й поставангарду в 1960ті роки і розвивалися на тлі особливої актив
ностіболгарської філософської та музикознавчої шкіл. Ці останні орі
єнтувалися на радянські, марксистські ідеї, однак трактування низки 
фундаментальних питань пізнання, культурологічно орієнтованої 
проблематики музикознавства мало глибокий та евристично вираже
ний підхід. Цей період 1970х, як і в усьому світі, відзначений відро
дженням духовної спадщини, в тому числі в усвідомлені базисності 
спадщини Д. Христова як творця національної основи болгарської 
професійної музики. 

Композитори цього покоління були налаштовані на стильово
жанровий конгломерат вітчизняного і поставангардного світового 
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мистецтва відповідно до потреб «століття інформатики». Органічним 
виходом останнього виступила «кітчмодель», на яку не орієнтуються 
професіонали, але яка диктує, як і в інших країнах, культурноісто
ричний стиль мислення, що породжує «кітчеві» утворення за допо
могою традиційного сполучення художньої сфери з культурнополі
тичними структурами. 

Таким «кітчевим» моментом для нашого сприйняття виступає на
сичення болгарської православної богослужбової музики політично 
актуальною латиницею в текстах, а також суто анахронічне ставлен
ня до прояву російськоболгарських зв’язків в музиці композиторів 
«першого покоління». 

Із зіставлення збірників болгарського обиходного співу від 
1995–2007 років прийшли до висновку, що в православному житті 
Болгарії відбулися певні внутрішньоідеологічні зміни, а саме в пара
лель УПЦ православна служба Болгарії звертається до традицій Ві
зантії і підлягає впровадженню національних музичних елементів. 
Аналізуючи «Златоустову святу літургію № 4 Gdur» для мішаного 
хору О. Лашкова та «Літургію св. Іоана Златоуста» Д. Демірова, які 
написали свої твори в 1990ті роки, приходимо до висновку, що ці 
композитори намагаються дотримуватися обиходу, з привнесенням 
до Літургії елементів архаїчного та міського фольклору, який є емб
лематичним для країни. Вони здебільшого спираються на традиції, 
закладені російським православ’ям, в основі якого маємо партес
ність. Названі композитори також використовують, за аналогією з 
Д. Христовим, ісонбурдон, розвинену басову партію; поряд з гете
рофонією використовується і гармонійнокантова фактура, елемен
ти імітації. 

З 2000 року в творчому підході молодих композиторів Болгарії, 
які пишуть музику на церковний текст, відбувається низка істот
них змін. Уведення латиниці замість кирилиці в текстах демонструє 
в болгарському православ’ї відкритість до «західного впливу», який 
можна трактувати як своєрідне проявлення КирилоМефодієвської 
традиції, але, на відміну від слов’янськооб’єднуючого вектора діячів 
IX ст., наявною є установка на політичні розгалуження слов’янського 
духовного світу. 

Сучасні композитори, наприклад, Ц. Добрєв у своїй «Болгарській 
літургії», вільно трактують і церковний текст, повністю відходячи від 
канонічного старослов’янського і зупиняючись на буттєвому болгар
ському, при цьому привносячи до нього авторські елементи, напри
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клад, наслідування дзвонового ефекту. С. Бабеков відходить від ро
сійської партесності, висуваючи національні фольклорні елементи на 
перший план, а саме: ісонний принцип викладення матеріалу, велику 
кількість форшлагів у сольних проведеннях теми, що зближує цер
ковну музику з фольклором країни, де форшлаги, мелізми поширені; 
також вводить лад зі збільшеною секундою, що є характерним для на
родної традиції Болгарії. 

Творчість розглянутих композиторів, які пишуть духовну музи
ку, за їхньою особистісною творчою спрямованістю усвідомлюється 
як наступний етап долучення до болгарського Відродження кінця 
XIX ст., але оминаючи виражені слов’яно та русофільські установ
ки останнього. В цілому ж професійна музика Болгарії за її місцем 
у світовій художній співдружності поступається національним мас
культурним відкриттям. 
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MUSICAL AND DIGITAL TECHNOLOGIES AS A MEANS 
OF FORMING HIGH-QUALITY SOUND 

I am a physicist involved mostly in the development of light sources and 
scientific instrumentation. I am based near Cambridge in the UK and I am 
a member of the Institute of Physics. I also have a great interest in music, in 
particular the topics of accurate musical reproduction or high quality HiFi 
and the subtleties of musical composition. 

Firstly, high quality audio reproduction is essential to be able to study 
and appreciate music. Luckily these days we all have access to quality sound 
reproduction equipment in this digital age. It allows us to appreciate music 
more and more than perhaps previous generations. Modern PC, laptops, 
and phones coupled to good quality headphones or audio equipment can 
give us a closer reproduction of recorded music. It can give us even a feel for 
the environment it which it was recorded. However, this can never be as good 
of course as the real physical experience of live music. There are physical 
restrictions in the recording equipment and in the devices reproducing the 
music. There are also errors in digital storage media going from analogue to 
digital, and digital to analogue domains. There will always be errors but as 
technology advances these errors are being reduced. 

Digital music files like digital images have storage issues and so are often 
compressed to reduce file size or allow faster transfer, such as in streaming. 
These all reduce the quality of the reproduced sound making it seem less 
realistic. Often the sound of the recording environment is most affected for 
example by reduced bit rate in the digital files. Old physical analogue storage 
media had some advantages and disadvantages to modern digital media 
formats but it is clear now the future is set in the digital domain. There will 
be further developments in correction of errors in digital data but these run 
the risk of creating artefacts in the sound that were not really present at the 
time of the recording of the music. The only solution at the moment is to 
use sufficient bit depth and bit rates and preferably lossless digital formats to 
be able to get optimum results. A sufficient levels of sound quality is really 
essential in musical education in order to be able to hear subtle musical 
details, such as phrasing, and of course in large orchestral musical pieces 
to be able to hear the details of all the musical instruments being played 
simultaneously. In future we have to hope for continued improvement of 
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analogue to digital converters and digital to analogue converters to be able to 
improve the technology and the listening experience. Modern loudspeaker 
and headphone technology has improved greatly in the last 30 years as it 
now more accessible to the masses as it is much lower cost now to get higher 
quality sound. The digital age has also transformed the accessibility of music 
of course and now it can be easily obtained from the vast repositories online. 
So being able to find and listen to a particular piece of music is now so much 
easier, less expensive and immediate. 

This leads me to my second area of interest — Music analysis. The digital 
music format now also makes musical analysis much easier. A n audio file 
can be played and analysed by musical software. For those interested in the 
analysis of composition there are many examples now of software packages 
that can transform the music into many different forms of visualisation. 
From the basic combined analogue signal, the frequency spectrum, the 
individual notes and chords, the interval changes, can all be extracted. 
Statistical analysis can also be carried out and the whole timing structure 
of the musical piece can be visualised in a way that was not immediately 
possible even two decades ago. 

As the routines become more refined more aspects of compositional 
analysis can be extracted. For example: the latest release of *«Music 
Processing Suite» now has features such as «sentiment» analysis. Features 
like «anticipation» should in future also be possible extract with further 
development. These developments will make understanding great musical 
works so much easier in further and will continue to develop making teaching 
of composition in many ways much easier as it can provide different ways 
to visualise the entire musical structure perhaps also separated in layers in 
analogy to how photographic images can be processed in software apps such 
as photo shop. The original physical musical score of course still remains the 
true record of the composition but musical analysis software will also allow 
us to see and hear the importance aspects a particular interpretation has on 
a recorded performance on the overall presentation and resultant listener 
experience. 
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Петровська Н. 
викладач Одеського коледжу мистецтв і культури 

імені К. Ф. Данькевича, здобувач ОНМА ім. А. В. Нежданової 

ВІЗАНТІЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ ФЕНОМЕНА «САРМАТИЗМУ» 
І ЙОГО ВТІЛЕННЯ В ПОЛЬСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 

Генеза специфіки польського національного «образу світу» схо
дить до історичного минулого Польщі (Речі Посполитої) і до ідеології 
«сарматизму», яка склалася на його основі. Вплив останньої позна
чився як на історичній долі країни, «стилі життя» її аристократичної 
еліти (шляхти як «сарматського народу»), так і на її культурі, про що 
свідчить і історія «сарматського портрету», і традиції польської тан
цювальної культури, і жанровостильові переваги польських компо
зиторів XIX — початку ХХ ст. у сфері фортепіанної музики, орієнто
вані на традиції «шляхетського бідермаєра» [2, с. 141] в його салонній 
іпостасі. Одночасно феномен «сарматизму», який формувався в умо
вах поліетнічної і поліконфесійної державності, істотний і для осмис
лення культур інших слов’янських народів, в тому числі й України, 
історично пов’язаної з даним державним утворенням і його духовно
культурною традицією. 

Г. Гачев у своєму відомому дослідженні «Національні образи світу» 
атестує Польщу як державне утворення «між Сходом і Заходом, Пів
ніччю і Півднем», а також як «посередницю в Євразії: між Заходом 
Європи — і Азією, між германством і романством — і слов’янством, 
і татаромонголами і тюрками» [1, с. 42]. Подібного роду конгломе
рат зумовив також поліконфесійну природу держави, в рамках якої 
сусідили католицька і православна традиції. Генезис подібного спі
віснування багато в чому був визначений ще попередньою епохою 
Ягеллонів, які тяжіли до унії у вирішенні духовних питань польської 
державності. 

Подібного роду орієнтація багато в чому визначила духовну спе
цифіку не тільки польського «образу світу», але й його культури, що 
опинилася причетною до загальноєвропейської традиції, сформова
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ної на базі «давньозахідного православ’я» і його візантійського гене
зису. Патіархальні настанови культури «імперії ромеїв» багато в чому 
визначили і поетику мистецтва бідермаєра, в тому числі в його поль
ській іпостасі, сформованій на основі ідеології «сарматизму». Кон
сервативність, традиціоналізм шляхетськосарматської культури, її 
спрямованість у «золоте минуле» стимулюють особливого роду зна
чимість у ній духовної і культурноісторичної спадщини попередніх 
поколінь, в рамках якого прикладне, «побутове» зближується з бут
тєвим, виявляючи тим самим контактність з духовноестетичними 
традиціями візантійської культури. 

Таким чином, польський національний «образ світу», що істо
рично сформований на основі шляхетської («сарматської») духо
вноетичної традиції і апелює до домінантної ролі таких її якостей, 
як гордість, честь, лицарське служіння, шанування заслуг роду, сі
мейних традицій в їх високому духовному розумінні тощо, визначив 
специфіку польської культури і жанровостильові переваги її музич
ного мистецтва, орієнтованого на виявлення особливої   значущості 
в ньому пісеннотанцювальної традиції в її салонній репрезентації. 
Поетика полонезу, мазурки, краков’яка, думки та інших споріднених 
з ними жанрів, що співвідносяться з духовнопатріархальними тради
ціями «шляхетського бідермаєра», визначила також історичні шляхи 
розвитку польської фортепіанної музики XIX — початку ХХ століть 
(Ф. Шопен, З. Носковський, К. Шимановський, В. Малішевський, 
М. Карлович, М. Завадський та ін.) і фіксації в ній національної 
«шляхетськосарматської» якості. 
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Київської державної академії декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 

МУЗИКА МИРОСЛАВА СКОРИКА ЯК СКЛАДОВА 
ВИСТАВКОВОГО ПРОЄКТУ «ІВАН МАРЧУК: СЕКРЕТИ 

ГЕНІАЛЬНОСТІ» 

У Києві в жовтні 2019 року у виставковому просторі «Artarea» від
булось відкриття резонансного для України мистецького проєкту 
«Іван Марчук: секрети геніальності». Експозиція складалася з тво
рів майстра, які виставлялися вперше. Це були живопис, графіка, 
пластика та відеоінсталяції. Зазначимо, що важливими компонен
тами експозиції та відеоінсталяцій стали музика Мирослава Скори
ка і спів українського акапельного секстету «Піккардійська терція». 

Іван Марчук (нар. 1936) – народний художник України, творчість 
якого характеризується полістилізмом і налічує 13 циклів, які є різни
ми за змістом та манерою образного висловлювання (кожен цикл був 
представлений на виставці вибраними творами). Здебільшого це фі
лософські картинипритчі, де художник роздумує над сенсами буття. 
У процесі аналізу творчості майстра на прикладі експозиції виставки 
виявлено зображення ним музичних інструментів, зокрема скрипки 
й сопілки. Відомо, що скрипка є символом витонченості струн люд
ської душі, її чистоти, означає приналежність до таїн мистецтва. Со
пілка ж – один із найдавніших духових інструментів, що відомий в 
Україні ще з княжих часів. Сопілка нерідко зустрічається в україн
ських казках, легендах, піснях і символізує стихію повітря.У літера
турі до символіки зазначених музичних інструментів зверталася Леся 
Українка, в образотворчому мистецтві – Микола Стороженко, Віра 
БариноваКулеба та інші мистці. 

Варто зауважити, що симультанне поєднання образотворчого 
мистецтва з музикою та співом у контексті експозиції вводить гляда
ча в особливий трансцендентний стан, в якому візуальні образи під
силюються слуховими асоціаціями. Такий синтез створює особливу 
атмосферу, що впливає на глядача у синергічний спосіб. Акцентуємо 
також суголосність музичних творів Мирослава Скорика візіям Іва
на Марчука та концепції мистецького проєкту «Іван Марчук: секрети 
геніальності». 
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PODSTAWOWE ZASADY SZTUKI WOKALNEJ  
I AKTORSKIEJ WE WSPÓŁCZESNYM  

TEATRZE OPEROWYM 

Aktorstwo, które można określić mianem sztuki, różni się od pozosta
łych metod oddziaływania na widza swoją płynnością, ruchliwością i żywio
łem podobnym do życia codziennego. 

Jego interakcja w przeciwieństwie do rzeźby, malarstwa, czy też poezji 
nie da się przedstawić w formach zamkniętych. 

Sztuka aktorska jest ulotna, ale jej efekt może być bardziej przenikliwy i 
bezpośredni niż w pozostałych sposobach oddziaływania pięknem na czło
wieka. 

Elementarnym czynnikiem działalności aktora jest znalezienie wła
ściwej drogi dotarcia do odbiorcy, aby wartości przez nas przedstawiane 
utkwiły w jego pamięci tak długo jak twórczość malarza, rzeźbiarza czy też 
poety. 

Aktor, podobnie do innych twórców sztuki musi uchwycić myślową treść 
i budowę dramatu, którą na scenie powinien przetworzyć w żywą fikcję, 
opartą na uczuciach, namiętności i plastyczności postaci, a następnie prze
kazać ją za pomocą żywego słowa. 

Odtwórca roli, którym jest także śpiewak operowy, musi przekształcić 
interpretację postaci zgodnie ze swoją osobowością, techniką wokalną, ak
torską, a także formą muzycznosceniczną. 

Budowa roli odbywa się na fundamentach stworzonych już pomysłów 
autora, tradycji wykonawczych, założeń reżysera i co najważniejsze na moż-
liwościach interpretacyjnych samego wykonawcy. 

Pamiętać trzeba jednak, że w każdym dziele i pomysłach reżysera tkwią 
pewne cechy postaci, których aktor nie może pominąć lub zmienić, ponie
waż będzie to z założenia błędne i fałszywe oraz odbiegać będzie od ogólnej 
koncepcji dzieła. 

Równie istotną rzeczą przy budowaniu roli jest kwestia uwydatnienia 
stylu i charakteru dzieła. Lekceważenie tego może być dowodem ignorancji 
i brakiem kultury, a nawet objawem tandety w sztuce. 

Niezależnie od wszystkich czynników zewnętrznych, które składają się 
na sukces finalny dzieła, należy mieć na uwadze także umiejętności warsz
tatowe i te drugie, najpiękniejsze, dane z natury. 
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Dźwignią sztuki aktorskiej, podobnie jak pozostałych sztuk, jest talent, 
cudowny dar, który dla jednych niewiadomo skąd pochodzi, a dla drugich 
jest po prostu dany od Boga. 

Wizja odtwarzanej roli i charakter postaci, którą śpiewak ma realizować 
na scenie rodzi się sama, w duszy artysty. Natomiast u odtwórców niepo
siadających takiego daru ważne jest w procesie kształcenia wypracowanie 
zdolności syntezy, wskazującej charakter i sposób budowania roli. 

Chcąc podzielić rodzaj gry aktorskiej na dwie zasadnicze grupy można 
wymienić aktorów subiektywnych i obiektywnych. 

Aktorzy subiektywni nadają każdej swojej roli piękno własnego, indywi
dualnego pojęcia i odczucia, dostosowując rolę do swoich warunków, nato
miast aktorzy obiektywni starają się zatracić swoje,, ja’’ dla dobra odtwarza
nej postaci. 

W obu grupach działają jednak te same właściwości umysłu i metody my
ślowe, mające na celu wszechstronne przekazanie sztuki, poprzez oddziały
wanie człowieka na człowieka. 

Ostatnim, ważnym elementem sztuki aktorskiej jest naturalność fik
cyjnej gry, która jest jakby rodzajem podniecenia nerwowego, ekstazy lub 
komicznej werwy. Są to odmiany symulacji psychicznej, która sprawia, że 
aktor w czasie gry odrywa się od świadomości własnej i przechodzi w stany 
psychiczne — narzucone mu przez rolę. 

W teatrze operowym jednak, ważne są także czynniki zewnętrzne, które 
nie pozwalają na całkowite oderwanie się od własnej świadomości. 

Ograniczenia stawiane przez warstwę muzyczną wymagają od śpiewaka 
niesamowitego opanowania i koordynacji technik aktorskich i wokalnych. 

Dzisiejsze aktorstwo w teatrze muzycznym przeszło niesamowitą drogę 
rozwoju dlatego ważny jest tu także kontekst historyczny i potwierdzenie nie
samowitego ewaluowania opery jako dramatu teatralnego. Przecież połącze
nie wszystkich elementów budowy spektaklu to zagadnienie obce w począt
kach opery. Śpiewem i orkiestrą zajmował się kiedyś kompozytor, a sytuacje 
sceniczne ustalał autor libretta. Praca ze śpiewakiem była zadaniem kapelmi
strza i ograniczała się do sprawdzania dokładności wykonania muzycznego. 

Charakter postaci, mimika, gesty i inne środki przekazu były prywatną 
sprawą każdego artysty i często odbiegały od ogólnego tematu dzieła. O jed
nolitości koncepcji spektaklu, o jego formie, stylu, o budowaniu dramatur
gii postaci jeszcze w tych czasach nie myślano. 

Pojęcie reżysera w teatrze operowym pojawiło się dopiero w XIX wieku. 
Pionierem zmian aktorstwa operowego już w wieku XVIII był 

Ch. W. Gluck, który sprzeciwił się ówczesnym praktykom teatralym. Na
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tomiast w wieku XIX wielkie zasługi w rozwoju aktorstwa operowego miał 
Ryszard Wagner, który ujrzał niedostatek formy wyrazowej i słabą siłę od
działywania teatru operowego. 

Czołowe miejsce wśród dyrygentówreżyserów zajął jednak Gustaw Ma
hler, który jako pierwszy zrealizował wzajemne przenikanie się muzyki ze 
sceną. 

Uzdolnienia aktorskie i niesamowita muzykalność Mahlera stały się dla 
aktorów źródłem cennych wskazówek twórczych. To on głosił, że tradycje 
wykonawcze są niechlujstwem i trzeba na teatr operowy spojrzeć nowym 
pomysłem, który nada mu głębię, prawdę i wyraz sceniczny. 

Kontynuatorem myśli Mahlera był Toscanini. Cechowała go bezwzględ
na walka z rutyną i ustalonymi szablonami śpiewaczymi. Potrafił natchnąć 
aktora do znalezienia i odczucia dramatu zawartego w muzyce. 

Opera, chcąc odnaleźć swoje właściwe przesłanie, którym miało być wi
dowisko teatralne, a nie koncertowe, musiała zmierzyć się z głównym proble
mem jakim był aktor i jego rola, jaką powinien pełnić w operowym przekazie. 

Głównym fundamentem natomiast tego przekazu była ekspresja, pod
stawowy czynnik, nadający sens i prawdę postaci scenicznej. Element bez 
którego budowa teatralnego bohatera może okazać się śmieszna, a nawet 
kiczowata. 

Najpiękniejszy bowiem dźwięk jest niczym tak długo, dopóki pozostaje 
formą bez wyrazu, formą nie wypełnioną żadną treścią, formą, której obca 
jest ekspresja. 

W dzisiejszym teatrze każdy aktor musi być twórcą, obdarzonym wszyst
kimi, niezbędnymi do tego zawodu warunkami. Istnieją jednakże różnice 
między tworzeniem postaci w dramacie, a tworzeniem w teatrze muzycz
nym. Wynikają one już z samych różnic między tymi gatunkami i przez to 
wymagają również stosowania odrębnych technik aktorskich. 

Aktor dramatyczny otrzymuje słowa, które ma wypełnić treścią i nadać 
im życie, aktor śpiewak, czyni to za pomocą dźwięków wyrażających okre
ślone uczucia, wypowiada się tonami o określonej wysokości i określonym 
czasie trwania. 

Takie poddanie się muzyce nie powinno jednak wykluczyć indywidualnego 
wkładu artysty. Prawdziwy i szczery przekaz muzycznodramatyczny powinien 
automatycznie wyzwolić prawidłową i naturalną mimikę, gest, sposób poru
szania się i inne elementy, równie ważne w prowadzeniu scenicznej postaci. 

W celu swobodnego wypowiadania się językiem muzycznym śpiewak 
musi opanować prawidłową techniką wokalną, od której to zależy także 
swoboda gry aktorskiej. 
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Tylko organiczne operowanie własnym głosem pozwolić może na świa
dome i efektywne działania aktorskie, wykorzystujące w pełni zdolności 
psychofizyczne. 

W nauce śpiewu, jak w żadnej innej dziedzinie, rozstrzygają o wszystkim 
indywidualne właściwości fizjologicznej budowy aparatu głosowego śpiewaka. 

Ważny jest także sposób artystycznego oddziaływania i dlatego nie tylko 
krtań, ale cały organizm stanowi instrument muzyczny. 

Niezależnie od gatunku głosu i rodzaju preferowanych szkół śpiewu, 
kształcenie ludzkiego głosu oparte jest na zasadach bel canto, które iż mimo 
że panowało w XIX wieku, jest również podstawą kształcenia w czasach 
obecnych. 

Chcąc zwrócić uwagę na technikę wokalną, która obok gry aktorskiej jest 
równie ważnym czynnikiem przekazu scenicznego, chciałbym przedstawić 
następujące elementy — tworzące nierozerwalną całość procesu produkcji 
dźwięku. 

Chciałbym omówić appoggio, fonację, rezonatory i rejestry oraz arty
kulację. 

Appoggio, czyli podparcie oddechowe jest podstawą prawidłowej emisji 
i wiąże się z pracą nad całym organizmem śpiewaka. 

Ogólna elastyczność ciała i oddech są w pewnym sensie podobne i łącza 
się ze sobą. 

Z brakiem elastyczności ciała idzie w parze usztywnienie krtani, co 
w rezultacie pociąga za sobą zbyt duże i nieprawidłowe zużycie oddechu. 
W konsekwencji wywołuje to nacisk na mięśnie krtani oraz usztywnienie 
klatki piersiowej, karku, a dalej i całego ciała. 

Punktem wyjścia do rozważań o oddechu w śpiewie jest naturalne ap
poggio, które jest fundamentem techniki wokalnej, a o którym już napisano 
tak wiele, że każdy z pewną obawą zagłębia się w to zagadnienie. 

Według definicji zawartej w encyklopedii muzycznej appoggio jest to: 
… świadome wydłużenie oddechu przy jednoczesnym utrzymaniu na

pięcia mięśni oddechowych, szczególnie dolnożebrowych i brzusznych. 
Appoggio umożliwia wyśpiewanie na jednym oddechu większej liczby 
dźwięków i stanowi, zwiększając ciśnienie powietrza pod strunami głosowy
mi — główne źródło koniecznej w śpiewie siły głosu… 

Upraszczając tę definicję mogę stwierdzić, że podczas appoggia wystę-
puje równoczesne działanie dwóch grup mięśni antagonistycznych, mięsni 
wydechowych i wdechowych. Jest to zjawisko niewystępujące w oddechu 
zwykłym, inaczej mówiąc, statycznym. Starając się określić zasady działa
nia takiego oddechu stwierdzam, że przepona w fazie wydechu pełni rolę 
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hamulców dla mięśni wydechowych, które z natury dążą do szybkiego po
zbycia się masy powietrza z płuc. 

W procesie appoggio należy takie współdziałanie w sobie wyzwolić i 
utrwalić, dlatego jest to jeden z trudniejszych elementów sztuki wokalnej. 

Zdarzają się śpiewacy, którzy nie mają problemów z prawidłową funkcją 
oddechową. 

Uważa się to za jeden z elementów uzdolnień śpiewaczych, przypisywa
ny tak zwanym naturszczykom, u których opanowanie appoggia jest właści
we albo następuje intuicyjnie w bardzo krótkim czasie pracy nad doskona
leniem głosu. 

Następnym elementem techniki wokalnej jest fonacja. 
Chcąc określić fonację z punktu widzenia śpiewaka powiedzieć można 

słowami Haliny Sobierajskiej z artykułu „Głos narzędziem pracy”: 
...fonacja, inaczej wydobycie dźwięku, oznacza pewien stan psychofizycz

ny charakteryzujący się gotowością dostosowania całego organizmu do procesu 
śpiewaczego. Inaczej mówiąc, jest to wewnętrzne nastawienie człowieka pole
gające na synchronizacji elementów biorących udział w procesie powstawania 
głosu, charakteryzujące się równowagą pomiędzy funkcjami oddechu, krtani i 
formowania dźwięku, jak i ośrodków psychicznych kierujących tą równowagą. 

Zgadzając się z tym stwierdzeniem uważam, że z tego powodu wymienić 
można dwie zasadnicze teorie drgania strun głosowych. Pierwsza to teoria 
nerwowomięśniowa — neurochronaksyjna, mówiąca o bezpośredniej kon
troli układu nerwowego, czyli o aktywnych skurczach mięśni głosowych, 
reagujących na impulsy nerwowe. 

Druga natomiast to teoria mięśniowoelastyczna, stwierdzająca, że siłą 
wprowadzającą fałdy głosowe w drgania jest ciśnienie słupa powietrza w 
okolicy podgłośniowej. 

Analizując wszystkie czynniki i zasady powstawania głosu śpiewaczego 
chciałbym powiedzieć, że fonacja w śpiewie artystycznym to skoordyno
wane czynności układu nerwowego, połączone z fizyczną funkcją mięśni 
oddechowogłosowych i zjawiskiem rezonansu w komorach rezonacyjnych, 
które są dalszym elementem opanowania techniki pięknego śpiewu. 

Rezonatory i rejestry. 
Czystość i precyzja dźwięku uzależniona jest głównie od wykształcenia 

słuchu śpiewaczego i wymaga ścisłej korelacji między organem słuchu, a 
mechanizmem głosowym. 

Oprócz wykształcenia samego słuchu, bazą do jego zastosowania jest 
dobrze działające podparcie oddechowe i równowaga brzmienia rejestrów z 
prawidłowo zachowanym rezonansem. 
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Rejestrem w wokalistyce klasycznej nazywa się szereg dźwięków wydo
bytych tym samym sposobem i o tej samej barwie brzmienia. Klasyfikując 
rejestry chciałbym je podzielić na: na dolne, środkowe i górne. 

W rejestrze piersiowym czyli dolnym, drgania strun głosowych obejmują 
dużą masę więzadeł i ma to proporcjonalny wpływ na pobudzenie rezonan
su klatki piersiowej. 

W rejestrze środkowym struny drgają z natury na mniejszej przestrzeni z 
prawidłowo otwarta nasadnią. Powstały dźwięk powoduje drgania rezonan
su tzw. maski. 

Usytuowanie dźwięku w jamach zatoki czołowej i kości policzkowych i 
czołowych jest bardzo charakterystyczne dla głosów średnich, które zazwy
czaj z natury dysponują dobrym odcinkiem skali w średnicy swojego głosu. 

Trzecim rodzajem, czyli sposobem wydobycia dźwięku jest rejestr górny, 
zwany głowowym. Powstający w nim dźwięk wykorzystuje drgania obrzeży 
strun głosowych, a rezonuje głównie w przestrzeniach czaszki. 

Rezonansem natomiast nazywamy współbrzmienie, które w głosie ludz
kim dzieli się na głowowe i piersiowe. Chcąc inaczej określić to zjawisko 
można powiedzieć, że jest to proces wzmocnienia dźwięku poprzez rezona
tory piersiowe i głowowe. 

Rezonatory piersiowe — dolne znajdują się poniżej fałdów głosowych, a 
głowowe inaczej górne — powyżej więzadeł głosowych. 

Analizując trzy sposoby wydobycia dźwięku, stwierdzam, że konieczno
ścią prawidłowego ustawienia głosu jest element wymieszania brzmienia we 
wszystkich przedstawionych przeze mnie rejestrach. 

Zasady te można wytłumaczyć następująco: 
Jeżeli przy określonej wysokości tonu przeważa masa dźwięku, wtedy 

głos staje się zbyt ciężki, a przez to impostacja jest zbyt niska. 
Z zasad akustyki wynika, że wysokość dźwięku wydawanego przez drga

jącą strunę zależna jest od długości i grubości, czyli masy. Podobnie problem 
przedstawia się w głosie ludzkim, gdzie mamy do czynienia z masą więzadeł 
głosowych i ich napięciem. 

Voce mista, czyli głos wymieszany stał się głównym celem, niezbędnym 
w uzyskaniu dużego wolumenu głosu, koniecznego do przekazu dramatur
gicznego. 

Naczelną zasadą uzyskania jednorejestrowości była technika opanowa
nia krycia dźwięku. 

Uważa się, że już w roku 1837 podczas przedstawienia opery G. Ros
siniego „Wilhelm Tell” w Paryżu, Marcel di Pre jako pierwszy zastosował 
krycie dźwięku. 
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Obrazując to działanie należy skojarzyć je jakby z przewróceniem dźwię-
ku przy jednoczesnym cofnięciu korzenia języka. Fonując, należy przy 
dźwiękach przejściowych przechodzić z samogłoski szerszej na węższą z 
wrażeniem lekkiego wycofania słupa powietrza. Odczucie nasze powinno 
być takie, że oddech w swojej masie zostaje wąsko wprowadzony w kanały 
rezonansowe głowy, przy jednoczesnym udziale rezonatorów dolnych z za
chowaną dużą swobodą otwarcia i rozluźnienia nasadni. 

Ostatnim — istotnym elementem niezbędnym do opanowania techniki 
wokalnej jest artykulacja. 

Artykulacja w śpiewie jest podstawowym elementem, niezbędnym do 
przekazania właściwych treści artystycznych. 

Przez artykulację rozumie się proces kształtowania dźwięków mowy 
ludzkiej, odbywający się w części aparatu głosowego, obejmującym jamy 
ponadkrtaniowe. 

Artykulacja jest jednym z zasadniczych aspektów wytwarzania głosu, na 
który składa się sposób zachowania więzadeł głosowych. W czasie artykulacji 
prąd powietrza jest modelowany przez ruchome i nieruchome artykulatory 
znajdujące się w nasadni. 

Ruchomymi są wargi, język z jego poszczególnym odcinkami — przód, 
środek, tył i korzeń, podniebienie miękkie z języczkiem oraz dolna szczęka. 

Do nieruchomych zaliczamy natomiast głównie zęby, dziąsła oraz pod
niebienie twarde. 

Obok znajomości narządów artykulacyjnych ważna jest również ogólna 
orientacja w rodzajach spółgłosek, tworzonych w zależności od poszczegól
nych artykulatorów mowy. 

Oprócz anatomicznych możliwości, artykulacja powinna składać się 
również z warstwy pozalingwistycznej, którą kształtuje osobowość twórcy. 
Tylko połączenie tych dwóch warstw pozwoli na autentyczność wypowiedzi 
i przez to podniesie sposób artystycznego przekazu. 

Kończąc mój wykład, chciałbym powiedzieć, że specyfika dzisiejszego 
teatru operowego wymaga od śpiewaków działania w niesamowitej symbio
zie sztuk scenicznych. 

Znakomite posługiwanie się swoim głosem, z jednoczesnym, równie 
doskonałym prowadzeniem postaci scenicznej jest podstawą zaistnienia w 
zawodzie śpiewaka operowego. 

Dziękując Państwu za uwagę, pragnę stwierdzić, że rola aktora operowe
go jest bardzo trudna, a zarazem bardzo piękna. Daje ogromną satysfakcję 
artystyczną, a połączenie i wzajemne przenikanie się sztuki aktorskiej i tech
niki wokalnej, pozwala w pełni osiągnąć zamierzony cel artystyczny. 
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AZUCENA Z OPERY TRUBADUR G. VERDIEGO — PSYCHOLOGIA 
POSTACI I TECHNIKA WYKONAWCZA A DRAMAT SCENICZNY 

Poszukując tematu mojego wykładu, ani przez chwilę nie miałam wąt
pliwości, że powinna to być Azucena — bohaterka opery Trubadur Giu
seppe Verdiego. Jest to postać bardzo bliska mojej osobowości i estetyce 
muzycznej. Skomplikowana psychologia postaci, jej pełen sprzeczności i 
wewnętrznych konfliktów charakter od zawsze leżał w kręgu moich zain
teresowań. Jest to jedna z głównych bohaterek opery, która jest nowym i 
ważnym zjawiskiem w galerii postaci kobiecych stworzonych przez Ver
diego. To pierwsza wielka rola żeńska stworzona przez tego kompozytora 
na mezzosopran. Do tej pory partie kobiece pisane dla niskich rejestrów 
głosowych, jak na przykład Fryderyka w Luizie Miller czy Magdalena w 
Rigoletcie, były postaciami drugoplanowymi o epizodycznym znaczeniu. 
Psychologia tej postaci ma swój rodowód sięgający jednego z fundamental
nych dzieł opery romantycznej, a mianowicie Żydówki Jacquesa Fromen
tala Halévy’ego. Jest ona jedną z najbardziej skomplikowanych psycholo
gicznie postaci Verdiego, u której negatywne i pozytywne cechy charakteru 
wzajemnie się przenikają, a wewnętrzne sprzeczności, doprowadzają ją do 
opętania. 

W swoim liście do Salvatore Cammarano (jednego ze swych librecistów), 
z 9 kwietnia 1851,Verdi pisze: Musimy zachować aż do końca dwie pasje 
tej kobiety: jej miłość do Manrica i palące pragnienie pomszczenia matki. 
Zapowiada on w ten sposób jeden z zasadniczych problemów Azuceny. Ko
biety niepokojąco dziwnej, skazanej na błądzenie i pomyłki z powodu pra
gnień pozornie sprzecznych, które czynią z niej istotę szaloną. Potraktujmy 
to jako zapowiedź charakteru gordyjskiego tej niepospolitej postaci, która 
doprowadza zarówno do rozwoju intrygi jak i do jej rozwiązania. Sprzecz
ność uczuć i wielka siła wyrazu sprawiają, że jest to bardzo ważna postać 
opery. Verdi komponował Trubadura wkrótce po śmierci swej matki, co być 
może przyczyniło się do stworzenia tego wzruszającego i dramatycznego wi
zerunku Cyganki, w którym tak ważną rolę odgrywa miłość macierzyńska. 
Początkowo kompozytor nazwał swoją operę Azucena, a jej bohaterka, która 
według pierwotnej koncepcji miała być żeńskim odpowiednikiem Rigolet
ta, zajmowała centralne miejsce w dziele. Kompozytor pozostał przy pier
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wotnej koncepcji co do ważności postaci, zmieniając jedynie tytuł opery na 
Il Trovatore. 

Postać Azuceny jest zatem główną rolą pierwszej rangi. Ze swoją skalą 
głosu stoi w szeregu wielkich partii mezzosopranowych, znajdując później 
kontynuację w takich rolach jak Ulryka, Eboli czy Amneris w kolejnych 
dziełach Verdiego. Partia Azuceny jest jedną z najtrudniejszych roli me
zzosopranowych. Zmierzenie się z nią wymaga od śpiewaczki bogatych, 
wieloletnich doświadczeń scenicznych i nienagannego warsztatu wokalne
go, opartego na włoskiej szkole śpiewu bel canto. Prawidłowa technika wo
kalna, na którą składa się właściwe działanie takich elementów jak appog
gio, fonacja, rezonatory, rejestry oraz artykulacja, jest ważnym elementem 
przekazu scenicznego. Drugim niezwykle ważnym czynnikiem jest sfera 
emocjonalna, będąca podstawą wrażliwości artystycznej, koniecznej w od
malowaniu sprzecznych uczuć i zawiłości charakteru głównej bohaterki. 
Równie istotnym dopełnieniem umiejętności wokalnych jest profesjonalne 
przygotowanie aktorskie. Wszystkie te czynniki są niezbędne w kreowaniu 
roli Azuceny.. 

Do zbudowania postaci Azuceny potrzebna jest sztuka scenicznego 
kłamstwa. Artystka musi przedstawić rolę na tyle wiarygodnie, aby widz w 
nią uwierzył i został wciągnięty w głęboki konflikt emocjonalny rozgrywają-
cy się na scenie. Śpiewaczka nie może iść tu na żywioł i dać się ponieść emo
cjom. Potrzebne jest operowanie niezwykłą siłą wewnętrzną, dysponowanie 
bogatą osobowością, dojrzałością i świadomością sceniczną. Równie waż-
nym czynnikiem w kształtowaniu postaci jest świadomość własnej fizis, al
bowiem cała skomplikowana psychika Azuceny ma swoje odbicie w mowie 
ciała. Dlatego nawet w najbardziej niewygodnej pozycji, często wymuszonej 
przez trudne zadania aktorskie, konieczne jest zapanowanie nad aparatem 
oddechowym. Poniżej pragnę zaprezentować w jasny i klarowny sposób psy
chologię postaci Azuceny oraz wszystkie aspekty techniczne, wynikające z 
nich problemy i możliwości ich rozwiązania, na podstawie wszystkich scen, 
w których występuje bohaterka. Odsłona drugiego aktu należy całkowicie 
do Azuceny. 

Pierwsze wejście w scenie początkowej, zaczyna się w formie ballady: 
dwuzwrotkowej canzony, przywołującej koszmar wspomnień. Stride la vam
pa! — la folla indomita — Świecą płomienie! Ogień się pali… Łącząca się 
bezpośrednio ze sceną cygańską aria bohaterki, natychmiast charakteryzu
je kluczową postać wątku dramatycznego. Poprzez zastosowanie melodii 
niestałej jak płomień, ale również chwiejnej jak wzburzony umysł kobiety, 
przeżywającej na nowo swoją ponurą przeszłość. Mimo prostej formy i nie
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skomplikowanej rytmiki, canzona ta wymaga od śpiewaczki dużych umie
jętności. Jest to pierwsze ukazanie się bohaterki, a zatem jak gdyby natural
nie towarzyszy jej trema. Dlatego bardzo ważne jest uspokojenie oddechu, 
zwłaszcza na krótkich, gwałtownych trylach. Dodatkową trudnością jest to, 
że większa część ballady oparta jest na nucie si, z której uczyniono główny 
dźwięk i wydaje się, że nie ma zamiaru jej opuścić. Si drży, tworząc figurę 
rytmiczną, będącą muzycznym odpowiednikiem płomieni na stosie, które 
nieustannie prześladują cygankę. Obie zwrotki są identyczne melodycznie, 
dlatego należy je skontrastować interpretacyjnie. Druga nie powinna być 
tylko mechanicznym powtórzeniem pierwszej lecz przeniesieniem pierwot
nej myśli muzycznej do innej sfery napięcia emocjonalnego i wydobyciem 
całego ukrytego w Azucenie rozgoryczenia i podniecenia. 

Trzeba również pamiętać, aby równomiernie rozłożyć siły i emocje, tak 
żeby zbudować napięcie i przekazać dramat głównej bohaterki na kulmina
cyjnym dźwięku g 2 właśnie w drugiej zwrotce. Symbolicznie wszechobecny 
ogień, posiada tu wielką moc przypominania, ponieważ sugeruje Azuce
nie mękę jej matki żywcem spalonej na stosie. Ten płomień, który widzimy 
poprzez słowa Cyganki, tworzy również wrażenie prawie ponadnaturalne. 
Przez głowę przebiegają nieustannie wezwania idącej na stos matki — mi 
vendica — (pomścij mnie), wzbudzając pragnienie zemsty i podkreślając 
dodatkowo tragizm sytuacji. Po krótkim fragmencie chóralnym, następu
je scena Azuceny i Manrica, w której skoncentruje się cały dramatyzm za
powiedziany wcześniej. Azucena rzuca się w drugą arię z gwałtownością i 
zwielokrotnioną mocą dramatyczną. Condotta ell’era in ceppi al suo destin 
tremendo! Col figlio sulle braccia, io la seguia pangendo… W łańcuchy oku
tą pędzili ją siepacze, a ja z moim dzieciątkiem za nią biegłam z płaczem… 

Aria ta jest kulminacją całej jej partii. Nastrój grozy, determinacji i pa
niki głównej bohaterki, w muzycznej warstwie potęguje wprowadzenie 
szesnastek w przedtaktach na początku każdej nowej frazy. Żałosna skar
ga, wyśpiewana przez skrzypce i oboje, jednostka rytmiczna zawzięta i nie
zmienna w każdym pierwszym takcie, brzmiąca jak przeznaczenie, stwarza 
odpowiedni nastrój już od pierwszej nuty orkiestry. Z nieprzytomnym wzro
kiem, Azucena nawiązuje do opowieści o swojej strasznej zemście, w efek
cie działając na wyobraźnię widza mocniej, niż gdyby miała być faktycznie 
przedstawiona na scenie. Chromatyzmy orkiestry, zawsze poprzedzone tym 
samym rytmem działają niezwykle sugestywnie. Verdi opuszcza wszystko to 
co jest zbędne. Linia wokalna skłania się nawet ku recytatywowi, podczas 
gdy orkiestra podejmuje za pomocą tremolo smyczków temat poprzedniej 
arii, która posiada moc ekspresji, zwiększonej dzięki zjawisku reminiscencji. 
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Jednak szczyt progresji zostanie osiągnięty dopiero przy si bemol Azuceny, 
na frazie Mio figlio avea bruciato! Ah!, gdy opowiada ona o swojej potwornej 
pomyłce. Pod wpływem ogromnych emocji sięgających zenitu i prowadzą-
cych niemalże do utraty przytomności, wyjawia swemu przybranemu syno
wi Manrico, pieczołowicie skrywaną przez wiele lat przerażającą tajemnicę, 
że nie jest on jej rodzonym synem. Wstrząsające fortissimo na kulminacyj
nym dźwięku, obrazuje nieopisany, rozdzierający matczyne serce ból. 

Aria ta zawiera tak ogromny ładunek emocjonalny, że już śpiewając 
pierwsze takty, należy pamiętać o końcowych wyczerpujących frazach wo
kalnych. Brak panowania nad emocjami może spowodować niebezpieczeń-
stwo niedokończenia arii. Początek utworu należy zaśpiewać skondensowa
nym dźwiękiem mezza voce, poza akcentami na mocnych częściach taktu. 
W czasie wspomnianej wcześniej reminiscencji, kiedy orkiestra podejmuje 
temat poprzedniej arii, ma miejsce pierwszy niebezpieczny moment, któ-
ry prowadzi do ff przy Allegro agitato. Jest to chwilowy wybuch emocji po 
którym natychmiast następuje część o charakterze deklamacyjnym utrzy
mana w dynamice subito piano. Bardzo istotne jest aby respektować wszyst
kie wskazówki i oznaczenia podane przez kompozytora, gdyż są one wy
znacznikiem w jaki sposób budować napięcie w utworze. Pomimo dramatu 
przedstawionego w orkiestrze w dynamice forte fortissimo, który przeplata 
się z linią wokalną, należy cały czas utrzymywać mezza voce, ale z bardzo 
wyrazistą dykcją i ekspresją. 

Od strony aktorskiej, należy za pomocą gestu, ruchu ciała, oczu i mimiki 
twarzy oddać niepokój i dramat postaci, przy jednoczesnym kontrolowa
niu aparatu oddechowego. Po melodeklamacji linia melodyczna wznosi się 
progresywnie od słów Cessa il fatal delirio poczynając od dźwięku a2 do e2 
po których następują kulminacyjne, wieńczące arię nuty a i b2. Kulminacja 
ta nie jest jednak jej końcem, albowiem teraz następuje dramatyczny krzyk 
rozpaczy, il figlio mio na dźwięku f 2 powtórzonym trzykrotnie. Stanowi to 
dodatkową trudność, szczególnie po tak wysokich dźwiękach omawianych 
wcześniej w punkcie kulminacyjnym. To jeszcze nie wszystko. Po dosłownie 
paru taktach odpoczynku, które muszą wystarczyć na uspokojenie ciała, a 
przede wszystkim oddechu i emocji, następuje szeroka, liryczna kantylena. 
Brzmi ona w największej powadze swego rejestru zakończona a z bardzo wy
raźnym muzycznym ruchem zstępującym będącym symbolicznie w opozycji 
do ruchu, sugerowanego przez słowa: Sul capo Mio le chiome sento drizzar
siancor! (Czuję jak znów stają mi włosy na głowie). 

Skala arii obejmuje bez mała dwie oktawy. Dysponowanie takim walo
rem przez śpiewaczkę jest niezbędnym warunkiem do podjęcia się wyko
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nania tej roli. Gdy mija pierwszy moment zaskoczenia, w umyśle Manrica 
rodzi się wątpliwość: Non son tuo figlio! (Nie jestem twoim synem!) Słowa 
te rozpoczynają duet w formie recytatywnej w którym dominuje Azucena. 
Zatem po zakończeniu wielkiej sceny nie ma właściwie ani chwili wytchnie
nia. Dzięki nagłemu pytaniu Manrica zapanowała nad sobą. Kłamie. Po
mimo szoku poprzedniego wspomnienia, miłość wydaje się silniejsza od 
potrzeby zemsty. Ani chwili nie waha się pomiędzy tymi dwoma namiętno
ściami. W trakcie trwania duetu następuje arioso Marica, które technicznie 
daje Azucenie moment odpoczynku, a właściwie czas na przygotowanie się 
do kolejnych trudnych fraz.. Muzyka wydaje się tu bardziej zwracać uwagę 
na bohaterskie zabarwienie postaci niż na znaczenie słów przekazywanych 
matce. Wydaje się, że jedynie Azucena dostrzega nadnaturalną moc prze
klętego przeznaczenia, co nie przeszkadza jej jednak kontynuować walki, 
zachęcając Manrica do wypełnienia zemsty. Zastosowany tu został ulubiony 
przez Verdiego sposób prowadzenia frazy przez większą część skali, powtó-
rzony trzykrotnie bez dłuższej pauzy i swobodnie przechodzący z rejestrów 
niskich w wysokie. 

Verdi nadal nie oszczędza Azuceny i po krótkiej przerwie jaką jest wej
ście posłańca następuje kolejny bardzo skomplikowany duet. Dla Manrica 
wszystko się zmienia. Nie ma już mowy o zemście, ani o minionym drama
cie. Od tej pory liczy się jedno: Leonora. Ponieważ uważa ona ukochanego 
za martwego, ma zamiar iść do klasztoru. Manrico nie może do tego do
puścić. Następnie Azucena śpiewa arioso oparte na dwóch myślach tema
tycznych. Pierwsza część jest szybka, wzburzona, z akompaniamentem w 
kontrtempie smyczków symbolizujących jeszcze raz bicie serca, wzruszające 
świadectwo macierzyńskiej czułości. Druga błagalna, opracowana jest wo
kół zdania, opierającego się na powtarzającym się elemencie, które długa 
apodżiatura czyni jeszcze bardziej ekspresyjnym. Trudność arioso polega 
głównie na skokach oktawowych, które prowadzą do kadencji na wysokim 
c3. W większości wydawnictw nutowych kadencję zastąpiono ossią. Wynika 
to z faktu, że po tak skomplikowanym i wyczerpującym akcie, stanowi ona 
dodatkową trudność. Stąd największe odtwórczynie tej roli, w tym Fiorenza 
Cossotto, zastępują c3 a 2. Dlatego tak ogromnie ważna jest umiejętność 
płynnego przechodzenia z dźwięków osadzonych w niskim rejestrze na wy
sokie, z pełnią wykorzystania wolumenu mezzosopranowego. Manrico nie 
jest posłuszny matce. 

Czyni w ten sposób pierwszy krok w kierunku śmierci, jak gdyby prze
znaczenie znowu dawało o sobie znać. Pomimo swego złowróżbnego prze
czucia, Azucena musi patrzeć na odejście syna. Szukając Manrica zostaje 
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schwytana przez Hrabiego Di Lunę. Miłość jaką Leonora żywi do jego ry
wala, wzbudza w nim większą wściekłość i zazdrość, niż sama utrata uko
chanej. Bardzo szybko wyładuje swoje negatywne uczucia na Azucenie, 
Dramat rozwinie się podczas przesłuchania kiedy obydwie osoby poznają 
swoją tożsamość. Azucena jednak nie wyjawia prawdziwego pochodzenia 
Manrica. Czyżby pomimo wizjonerskiego przeczucia z poprzedniego aktu, 
prawda była zbyt głęboko ukryta w jej podświadomości? Czy jest to złość, 
przez którą nie myśli logicznie i która oślepiła ją tak jak wtedy, gdy przez 
pomyłkę zabiła własnego syna, doprowadzając w ten sposób ponownie do 
niewinnej śmierci? Czy ta złość podsycała potrzebę zemsty i skłoniła ją do 
milczenia? Czy też chciała chronić miłość matczyną, którą takie wyznanie 
mogłoby podważyć? 

Kiedy nie zna jeszcze tożsamości Hrabiego, stara się na początku prze
słuchania ułagodzić go skargą na syna, ponownie w tonacji emoll, która 
się z nią zawsze kojarzy. Jest to szeroka, liryczna fraza, w której Verdi po raz 
kolejny dał dowód swej nieprzeciętnej inwencji melodycznej. Pierwsza część 
napisana jest w rytmie synkopowanym, a na każdej słabej części taktu jest 
zaznaczony akcent wzmagający uczucie niepokoju. Jest to wygodnie wo
kalnie napisana fraza. Należy ją poprowadzić legato, stąd do jej wykonania 
potrzebny jest bardzo sprawny oddech śpiewaczy. Verdi doskonale wiedział, 
że taka postać nie może zbyt długo płakać, dlatego szybko przechodzi do 
melodii wznoszącej się, jak gdyby cała miłość do Manrica w umyśle Azu
ceny, warta była wszelkiego odkupienia win. Podczas fałszywie niejasnej 
rozmowy między Hrabią i Azuceną w partii orkiestry dyskretnie pojawia się 
nowy temat który doprowadzi do odkrycia prawdy i przerażającego krzyku 
Azuceny, potwierdzającego w ten sposób podejrzenia Ferranda. Następuje 
kolejny, niezwykle gwałtowny temat, utrzymany w tonacji durowej. Przed
stawiony przy akompaniamencie szesnastkowym smyczków i rogów, wydaje 
się koncentrować sam w sobie gniew i uniesienie nieszczęśliwej kobiety. Jest 
to bardzo dramatyczny, niełatwy temat, który zawiera olbrzymią ekspresje i 
powtórzony jest dwukrotnie. 

Za drugim razem zakończenie melodii utrzymane jest w bardzo niewy
godnej, wysokiej tessiturze. Dlatego należy tak rozłożyć siły, aby swobod
nie poradzić sobie z obiema częściami. Rozwścieczeni na siebie adwersarze 
spragnieni zemsty, po ostatnim temacie Azuceny oraz sprzeciwie Hrabie
go, w rezultacie zakończą tę scenę ognistym i gwałtownym triem, w którym 
spotykają się kary ziemskie i boskie. Azucena trafia do więzienia w którym 
znajduje się Manrico. I tak rozpoczyna się ostatnia scena Azuceny jak rów
nież całej opery. Długie akordy pianissimo wyłaniające się z głębi orkiestry, 
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wprowadzają ostatnią scenografię na scenę i dzięki powolnemu powtarzaniu 
i łączeniu odległych tonacji tworzą nastrój lodowaty i ponury. W słowach 
Azuceny można odnaleźć teraz dualizm między lodem a żarem, które nastę-
pują po sobie w jej halucynacjach jak straszni, obsesyjni kaci. Cyganka zno
wu przywołuje swoją matkę i ten sam temat powraca po raz trzeci, ale tym 
razem flet i klarnet przy tremolo smyczków, nadają wspomnieniu nową siłę. 

Jedyny temat tak naprawdę powtarzany w tej operze, pojawia się syste
matycznie, gdy umysł Azuceny błądzi osłabiony przez uwięzienie i strach. 
Verdi wywarł nacisk na autora libretta, aby bohaterka nie była przedstawiana 
jedynie jako kobieta szalona, co spowodowałoby utratę wiarygodności dra
matycznej. W swojej halucynacji widzi ona ponownie obraz matki na sto
sie, w którym rozpoznaje siebie. Ponure pomruki chromatyczne w powadze 
smyczków nastąpią po reminiscencji, prowokując gwałtowny wzrost grozy 
dramatycznej, wybuchając przy ostatnich słowach Azuceny, poprzedzają-
cych jej arioso Un giorno turba feroce l’ava tua condusse al rogo. Zmęcze
nie jest jednak silniejsze. Całe arioso wydaje się uspokojone, prawie zrezy
gnowane i pomimo melodii, która stara się na próżno wznosić, ponownie 
spada jeszcze niżej. Jest to kolejny przykład niewyczerpanych pomysłów 
melodycznych twórcy Trubadura. Fraza bohaterki utrzymana jest w zupeł-
nie innej konwencji niż wszystkie dotychczasowe. Jej rezygnacja, smutek i 
depresja oddane zostały za pomocą czysto muzycznych środków, zanurzając 
bohaterkę w nierealnym świecie, pomiędzy jawą i snem. 

Drugi kuplet Azuceny, w tonacji durowej, jest marzeniem zabierającym 
ją ponownie do drogiego jej świata gór Biskajskich. Melodia ujmuje prostotą, 
której towarzyszy w pierwszym kuplecie pizzicato smyczków, wprowadzając 
atmosferę prawie ponadczasową, rozmarzoną. Natomiast ostatnie słowa, 
mają wsparcie cudownej orkiestracji ze skrzypcami w wysokich rejestrach. 
Spiccato z tłumikami wzmacnia wrażenie irrealności i zawieszenia w czasie. 
Verdi daje dowód tragicznej ironii, pozwalając postaciom, na chwilę przed 
rozwojem dramatu, cieszyć się spokojem, którego nigdy nie zaznają. Ai no
stri monti ritorneremo, l’antica pace ivi godremo... Piękne tremolo orkiestry 
oznajmia przybycie Leonory, która chce ostatni raz zobaczyć ukochanego. 
Hrabia dyskretnie słucha całej rozmowy, ale zaledwie go zauważamy, gdyż 
Verdi z rozmysłem nie zakłóca pięknej ciągłości rozmowy, jak gdyby nie 
istniał już dla dwojga kochanków, których los definitywnie się rozstrzygnął. 
Manrico nie ma nawet czasu na użalanie się nad losem swojej ukochanej, 
która kona w jego ramionach, gdyż żołnierze Hrabiego zabierają go. 

Jego miłość synowska jest tak dominująca, że pomimo poświęcenia 
Leonory, jego ostatnie myśli kierują się do śpiącej Azuceny. I w tym miej
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scu wersje zaczynają się różnić. W wersji francuskiej, wystawionej w Pary
żu w 1857 roku, która została prawdopodobnie zmieniona przez samego 
kompozytora, ma miejsce wydłużenie ostatniej sceny. W wersji oryginal
nej wykonywanej tradycyjnie, Azucena rzuca niczym czarownica, między 
dwoma fortissimo orkiestry — Sei vendicata, o madre! — (Jesteś pomsz
czona, o matko!). Po wszystkich tych zgonach nie bez dozy ironii, włożone 
są w usta Hrabiego słowa finału: E vivo ancor! — (A ja wciąż żyję!). Analiza 
powyższej problematyki pozwoliła opracować koncepcję badań własnych. 
Jak nadmieniłam we wstępie, Azucena jest dla mnie partią szczególną, 
do której mam osobisty stosunek. Dlatego starałam się podkreślić jej rolę 
i znaczenie. Albowiem mimo, iż cała opera składa się z olśniewających, 
porywających swym czarem melodii i inwencji dramaturgicznych, to jej 
prawdziwa wartość tkwi właśnie w charakterze Cyganki Azuceny, która jest 
osią Trubadura, co podkreślał sam mistrz Verdi. Mimo, że weryzm powstał 
dopiero pod koniec XIX wieku to Verdi być może bez swojej świadomości, 
stał się jego prekursorem. 

Cała opera, a zwłaszcza postać Azuceny to utrzymany właśnie we wła
ściwych granicach weryzm, wolny od wynaturzeń i efekciarskich łatwizn. 
Mocną stroną dzieła i jej postaci jest szczerość, siła i bezpretensjonalność 
wyrazu. Mam nadzieję, że udało mi się w sposób dogłębny i przekonywujący 
zarysować profil muzyczny i psychologiczny mojej ulubionej roli. 

Рижова О. 
канд. мистецтвозн.,  

доцент ОНМА ім. А. В. Нежданової 

САКРАЛЬНІ ВІДЗНАКИ ФОРТЕПІАННОГО СПАДКУ 
Б. ЛЯТОШИНСЬКОГО 

Б. Лятошинський впевнено прийнятий музичною спільнотою 
України в якості української паралелі до творчості великого росій
ського радянського симфоніста Д. Шостаковича — і це справедли
во, с урахуванням висоти визнання заслуг українського Майстра у 
планетарному резонансі його творчості. Є надія, що світова музич
нотворча спільнота, що у 2006 р. визначила найвище місце в ієрархії 
художнього визнання для К. Шимановського, що склався і створив 
основні свої твори в Україні, однак усвідомленого в представництві 
Польщі, що відійшов в 1937 р., одного разу помітить досягнення на
шого співвітчизника, що працював в 1920ті — 1960ті роки і до 2030 
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заявить планетарний смисл спадщини автора «Слов’янського кон
церту» та інших величних здобутків. 

В даному випадку зосередимося на сакральних відмітинах образів 
творів українського симфоніста і творця дивних фортепіанних ком
позицій, розрахованих на напрочуд дивний фортепіанний дар піа
ністки В. СтешенкоКуфтіної, котру композитор шанобливо називав 
«моя піаністка» та ім’я якої, з політичних мотивів, довго залишалося 
у тіні при описах фортепіанних досягнень Б. Лятошинського. Висо
ка культура дворянського середовища, котра виховала українсько
го композитора у «провінційному» Житомирі, де визначився вихід 
на всенаціональну та світову значущість таких великих людей как 
В. Косенко та Т. Ріхтер, В. Малішевський та В. Короленко, С. Ко
рольов (співпадіння кореневих показників прізвищ не випадкова: 
це знак зв’язку з потомками так званих скоморохів, пісельників та 
ігреців, вигнаних з Новгорода, які знайшли пристанок в Житоми
рі і відмічених акторськими прізвищами із коренем від «король»), 
дала основи для входження у вище коло творчої інтелігенції України 
(сформованої, як і в Росії, із представників дворянськошляхетсько
го середовища). 

Духовноцерковне виховання, невідривне від дворянського куль
турного принципу, склало для Лятошинського міцний фундамент ви
разних засобів у створюваній ним музиці, які надавали високі ознаки 
вираження його здобуткам, незалежно від програмних заголовків, що 
задавалися в окремих випадках обставинами політичної адаптації до 
умов радянської системи. 

Виділяємо, перш за все, спільну ознаку авторського стилістичного 
самоствердження — послідовнй поліфонізм фактури, котрий за сво
єю природою є церковним знаком, що єднав принципи ЛогосаРо
зуму та Віри. Поліфонізм Лятошинського створює технічні труднощі 
для піаністів, орієнтованих на пошуки в українській фортепіаністиці 
опори на популярні смислові та структурні компоненти. Лятошин
ський цього не приймав, поліфонічна робота, причому переважаючи, 
з опорою на староцерковні контрастнополіфонічні форми, співзвуч
ні поліфонії ХХ сторіччя, однак із охопленням імітаційного бароко
вого бахіанства, — все це потребує від виконавців та піаністів осо
бливо високої культури голосоведення, готовності до поліметричних 
і поліритмічних нашарувань у фразуванні та у фактурі. 

Символічним є те, що одним з останніх творів композитора для 
фортепіано є Концертний етюдрондо, фантастична технічна склад
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ність котрого визначена поліфонічною «в’язкістю» фактури, засво
єння якої потребує особливого роду духовної настройки у виконанні: 
адже структура рондо — коло буквально — засвідчує Божественую 
символіку, причетність до вищих цінностей людського буття. 

Савченко Г. 
кандидат мистецтвознавства, доцент 

Харківського національного університету мистецтв 
імені І. П. Котляревського 

ПЛАСТИЧНІСТЬ В ОРКЕСТРОВОМУ ПИСЬМІ 
І. СТРАВІНСЬКОГО 

В оркестрових творах І. Стравінського 1908–1913 рр. формуєть
ся оригінальне оркестрове письмо, в якому виявляються принципи 
комбінаторності, багатофігурності та пластичності. У явному чи при
хованому, типовому чи модифікованому видах, у різноманітних кон
фігураціях взаємин вони будуть визначати своєрідність оркестрової 
«руки» композитора в різні періоди творчості. Стійкість їхнього за
стосування дозволяє вивести названі принципи із суто технологічно
го рівня оркестровки в ранг «універсалій» (С. Савенко [2]) оркестро
вого мислення І. Стравінського. 

Систематизація наукових положень щодо поняття пластичності 
дозволяє констатувати, що воно осмислюється в різних гуманітарних 
сферах відповідно до мети, матеріалу та методів дослідження. Однак 
існують міжвидові загальні ознаки пластичності, які можна спроєк
тувати в музику через ідею синестетичної єдності кінестетики, мото
рноруховості, просторовості, жестовості [1]. 

Відповідно під пластичністю в оркестровому письмі розуміємо 
такі прийоми, які (за Н. Коляденко та А. Шмельковою) активізують 
синестетичне сприйняття із задіянням візуальних та кінестетичних 
праобразів: формують виразні відчуття руху, об’єму, різноякісної 
щільності, просторовості. Складність пластичності визначає наяв
ність в ній діалектичної єдності протилежностей: ясності, оформле
ності, опуклості, з іншого боку — гнучкості та «перехідності». Втілен
ня пластичності в оркестровому письмі І. Стравінського відбувається 
завдяки комплексу взаємопов’язаних оркестрових прийомів: рухли
вості фігур, їх гнучким тембровим передачам; ритмомелодичній ви
разності басу; застосуванню фігур складної конфігурації, різноспря
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мованого руху, кружляння, обертання, закруглених, що виконують 
різну функцію в оркестровій фактурі; фрагментарним дублюванням
підсвіткам, гетерофонному розщепленню ліній фактури. 
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старший викладач Хмельницького музичного коледжу ім. В. І. Заремби 

ПРОВІДНІ ПРИНЦИПИ МУЗИЧНОГО ФОРМОТВОРЕННЯ 
У КІНОМИСТЕЦТВІ 

Сучасний культурний простір постійно ставить нові задачі в освіті 
та вихованні професіонала високого рівня. Тому завдання педагога 
полягає у безупинному вдосконаленні змісту освітнього процесу, роз
ширенні горизонтів сприйняття навчального матеріалу. 

Особливістю курсу «Аналіз музичних творів» є надзвичайно ши
рокий спектр суміжних дисциплін, з якими відбувається тісний між
предметний зв’язок. Разом з тим, організація навчального процесу з 
предмету дозволяє, а в окремих випадках вимагає налагодження «діа
логу» з різними видами мистецтва — літературою, живописом, хорео
графією, архітектурою, кіно тощо. 

Узагальнюючи багатовіковий процес еволюції художніх видів мис
тецтва та концентруючи у собі принцип розповідальності й візуаль
нозвуковий образ, кіномистецтво сформувало нову — екранну мову 
мистецької комунікації, в якій органічно взаємодіють різноманітні 
засоби виразності. Кінематограф, як відомо, наймолодший вид мис
тецтва, синтетичний за природою, адже оперує багатьма виражаль
ними можливостями, запозиченими з інших мистецьких сфер. Од
нією з таких є музика, в якій знаходимо цілий ряд окремих прийомів, 
методів, взятих на озброєння творцями кіно: жанрові розмежування, 
особливості співіснування звукової та візуальної сфер, специфіка 
сприйняття тощо. Одним з ключових моментів композиції кіностріч
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ки є її драматургічні принципи, особливості форми та архітектоніки, 
що у свою чергу утворюють аналогії зі структурними принципами му
зичних творів. 

Найбільш розповсюдженою композицією є тричастинна форма, 
що уособлює принцип «асаф’євської тріади» — із зав’язкою, розви
тком та завершенням. У простій та зрозумілій структурі, якій сліду
ють більшість кінострічок, лінійно вибудовуються основні драматур
гічні етапи сюжетного розвитку. 

Особливий інтерес все ж викликають кінострічки, в основі яких 
лежать канони більш специфічних музичних форм. Відтак, розгляне
мо деякі з них на прикладі відомих зразків кіно. 

«Піаніст» — фільм 2002 року (режисер — Роман Поланський) зня
тий за біографією відомого польського піаніста Владислава Шпіль
мана, відправленого у Варшавське гетто за часів війни з фашизмом. 
У драматургії фільму чітко визначена двочастинна структура. Сцена 
втечі Шпільмана з «потягу смерті» поділяє життя піаніста на «до» (за
нурення в атмосферу драматичних подій у Варшаві зі стражданнями 
та приниженнями євреїв) та «після» (зображення людини, замкненої 
всередині квартири й водночас всередині власних острахів та склад
них переживань). Особливості співвідношення двох частин кіно
стрічки наштовхують на асоціації зі складною двочастинною формою 
ямбічного типу, зі змістовною, структурною, а отже і масштабною 
перевагою другої частини над першою. 

Прикладом, що увібрав у себе принципи варіаційної форми, є ка
надський фільм 1993 року — «32 історії про Гленна Гульда» (режисер — 
Франсуа Жирар). Кінострічка розповідає про життя видатного піа
ніста ХХ століття у формі 32 новел — своєрідних варіацій. Головним 
же героєм фільму (темою варіацій) стає цілісна особистість митця
виконавця крізь призму творчості геніального Й. Баха, творця «Голь
дбергваріацій» (тих самих, що утворюють 32 частини, в основі яких 
лежить тема з 32 звуків). Твір видатного композитора барокової музи
ки є унікальним, особливо з композиційної сторони. Його структура, 
в якій поєднуються різноманітні жанри та форми, дозволяє говори
ти про варіаційний цикл як своєрідну енциклопедію барокової кла
вірної музики з експонуванням найважливіших в інструментальній 
музиці стилів — сюїтнотанцювального, віртуознотокатного та по
ліфонічного. 

Принцип рондальності композиції спостерігаємо у радянському 
фільмівиставі 1968 року «Незакінчена симфонія» режисера Олексан
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дра Гладишева), присвяченому творчості видатного австрійського 
композитораромантика Ф. Шуберта. Структура фільму побудована 
за принципом нашарування двох хронологічних меж: періоду жит
тя композитора — Франца Шуберта та діяльності Йоганна Хербека 
(австрійського композитора, диригента, який вперше виконав сим
фонію № 8 Шуберта у 1865 році). Протягом фільмувистави Й. Хер
бек, вивчаючи партитуру невідомого твору, занурюється у життя та 
світ переживань видатного романтика. Крізь всю композицію кіно 
червоною стрічкою проходять монологи, роздуми та уявні або реаль
ні діалоги Хербека з персонажами дійства, на тлі яких лунають один 
за одним фрагменти симфонії. Розділи фільму за участю диригента, 
утворюючи безперервну наскрізну лінію, відіграють тим самим функ
цію рефрену. Епізодами ж стають, власне, ключові події з життя та 
творчості Шуберта. 

Геніальною роботою вважаємо французький документальний 
фільм 1998 року — «Ріхтер нескорений» (режисер — Брюно Монсен
жон) про життя видатного піаніста ХХ століття. Композиційною кан
вою стрічки стає складна поліфонічна тканина, створена нашаруван
ням трьох драматургічних ліній: фрагменти численних концертів, де 
піаніст постає у відомому амплуа геніального віртуоза; глибокі моно
логи з читанням окремих фрагментів щоденника під час інтерв’ю з 
режисером, сповнені філософських роздумів та відвертих зізнань; до
кументальні кадри минулого, що створюють відповідний історичний 
фон. Тісно переплітаючись, основні лінії драматургії утворюють тим 
самим складний контрапункт, підкорений центральній меті — роз
крити багатогранний внутрішній світ героя стрічки, оголити душевну 
драму митця, висвітлюючи невідомі досі сторінки складного життє
вого шляху Ріхтера. 

За словами Н. Агафонової, саме кінематограф став тим перехід
ним елементом, котрий сполучив традиційні види мистецтва з техно
генними, такими як телебачення та комп’ютерне мистецтво [1, с. 5]. 
Режисер, наближаючи структуру кінострічки до класичних музичних 
форм, створює тим самим відчуття цілісності та процесуальності у 
розвитку ключової ідеї твору. Фільм — твір видовищного мистецтва, 
відображення руху в часі. Саме тому у кіномистецтві поєднуються два 
провідних принципи сприйняття музичної форми — архітектоніч
ність та процесуальність. Їхній синтез і дозволяє утворювати парале
лі, аналогії між композиційними особливостями музичного твору та 
кінострічки. 
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Підтвердженням цієї думки є слова одного з видатних режисерів 
ХХ — початку ХХІ століття Бруно Монсенжона: «не потрібно розді
ляти поняття «музикант» та «режисер» — і те й інше — музика!». 
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СТРУКТУРА ПОНЯТЬ БУДЕННО-РЕЛІГІЙНОГО ОБРАЗУ 
СВІТУ І ЖИТТЯ В «КНИЗІ ПРИТЧ» СОЛОМОНА 

В «Книзі Притч» Соломона розглядаються «божі установлення, 
що стосуються буденного життя», котрі «викладені у Законі Мойсея 
у вигляді заповідей. Тлумачення цих заповідей при застосуванні до 
конкретних випадків у народі Ізраїля було долею мудреців і знайшло 
своє відображення у Притчах Соломона» [1]. Враховуючи, що в тек
сті «Книги Притч» містяться приклади з повсякденної дійсності та 
зі «світоглядних основ біблійного учення», ми в темі нашої роботи 
об’єднали ці дві сфери і будемо далі розглядати поняття Притч Со
ломона [2] з точки зору буденнорелігійного образу світу. В цілому ж 
будемо завжди пам’ятати, що Притчі Соломона визнавали «ученням 
життя». 

В нашому дослідженні ми застосуємо лексикосемантичний ана
ліз, сутність якого полягає в кількісній характеристиці (вагомості) го
ловних понять і в їх гуманістичній (позитивній) чи антигуманістич
ній (негативній) належності. Повідомляється, що Соломон створив 
1005 пісень (це важливо для нас, музикантів) и 3000 притч (в «Книзі», 
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яку ми розглядаємо, їх 900). Природно, что у піснях Соломон відо
бражав естетичний образ світу. Також він чудово відобразив цей образ 
світу в «Пісні пісень», присвяченій темі людської любові. 

Дивовижно, що в Притчах усього на 21 сторінці міститься 2004 
(в основному — повторюваних) понять психологічного образу світу 
і образу життя. Серед них 1019 слів, у яких міститься гуманістичний 
позитив, і 985 понять із гуманістичним негативом. Деякі поняття по
вторюються багато разів (із різним змістом). І тому ми можемо вважа
ти їх більш важливими (для життя), ніж інші, що рідко розглядають
ся. Цей статистичний аналіз тут є дуже важливим, тому що на підставі 
обсягу поняття ми можемо судити про його важливість і про міру його 
присутності у свідомості й у світі. Усіх понять, що містяться у «При
тчах», ми, звичайно, тут не розглядаємо, а наводимо тільки повторю
вані, найбільш важливі. 

Основних слівпонять (не враховуючи повторень) у відношенні 
до гуманізму: позитивних — 314, негативних — 355. Як ми думаємо, 
негативні поняття є навіть більш важливими для розгляду, тому що є 
більш небезпечними (для життя), і тому у Соломона їх навіть більше, 
ніж позитивних. 

В ієрархії змістів понять найбільше значення надається «Господу», 
«страху Господньому». Тут утверджується «Господь» (65 повторень), 
«страх Господній» (10). І якщо додати до них поняття «премудрості» 
(7), котре відноситься в Притчах до божеської сутності, і поняття «за
повіді» (13), то усього «божеських» понять буде 95. Тут можна навести 
ключову притчу Соломона у відношенні до головного у житті: «Бог 
нікого не любить, окрім живучого із премудрістю». 

Широкий образнопоняттєвий простір займають «мудрі» (67) з 
їх «мудрістю» (46) — 113 понять. За ними підносяться «праведники» 
(75). Поряд з ними зі своїм гуманізмом присутні ті, у кого в усьому 
торжествує «правда» (25). Названі змістовні вершини «учення про 
життя» неможливі без поняття «розуму», котре прославляється 68 
разів. Разом зі «знанням» (29), «істиною» (10) и «ученням» (8) вони 
своїм великим обсягом (115) підтверджують велике гуманістичне 
значення «розумової здатності людини». 

Дивно, що в Притчах 60 разів наведено гуманістичне поняття 
«блага» в численних сполученнях з його проявами: «благорозумність» 
(17 раз), «благоговіння» (5), «блаженство» (7), «благодійність» (2), 
«благочестя» (1), «благословіння» (4), «благодать» (1), «благославлен
ня» (3). «благоденство» (3), «благоморальність» (1), «вдячність» («бла
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годарность» — рос.) (1), «благоугодність» (2), «благотворна душа» 
(6), «благовоління» (3), «благоуспішність» (1), «благомислення» (1), 
«благоустрій» (1), «доброзичливість» («благосклонность» — рос.) (1). 
У цих варіантах поняття «блага» нам показана численність «ситуацій 
світу», в яких ми можемо чекати «радості життя» (7), «веселе серце» 
(5) або творити їх. 

В позитивній гуманістичній сфері необхідно також відмітити по
няття «добра» (27), «непорочності» (19), «серця» (19), «слави» (19), 
«любові» (17), «милості» (13); просто «життя» (12), «дружби» (10). 
«покірливості» (9). Відмітимо також поняття «бідні» (24), котрим тре
ба допомагати. 

Розглядаючи негативну сферу гуманізму, ми несподівано знаходи
мо те найгірше, що може бути присутнім в буденнорелігійному житті 
і мисленні — поняття «дурний» («нерозумний»), «дурні» («нерозум
ні») — 84 слова. Вони ніби протистоять «розуму», до якого належать 
68 понять! Тобто в житті «нерозумність» («дурість») широко проявляє 
себе і з нею треба боротися не менше, ніж користуватися розумом! 

На другому місці — поняття «зла» — 60 повторень. Приєднуються 
до нього поняття «грішники» (58 раз), «беззаконня» (21), «розбрати» 
(10), «чвари» (8). 

Значне місце в Притчах займає поняття «нечестивих» — 54 слова. 
І 30 місць займає поняття «неправди». І неприємними для сприйнят
тя є поняття «мерзотності» — 23 випадки, «ненависті» (21 раз), і та
кож — «підступності» (19), «презирства» (11) і «кощунства» (10). Не 
забутий «ледар» — 24 рази і жахливе поняття «смерті» (10). 

І, нарешті, показово, що стосовно гуманізму розглядаються ха
рактеристики жінок. Среди них: «гідна хвали», «добра», «що прино
сить щастя», «мудра», «благодать від Господа». «разумна від Господа», 
«доброчесна», «вище перлів», «надія на майбутнє», «буде прославле
на», «у хозяйстві без неробства» і таке інше. Також зустрічаємо дуже 
докладні і жорсткі негативні характеристики жінок: «з лестощами», 
«жінка чужа» («колодязь»), «негідниця», «згубниця царів», «розпус
ниця», «язик з лестощами», «краде», «розпутна», «ненависниця прав
ди», «красива і безрозсудна». «ганебна», «нерозумна», «сварлива, як 
стічна труба», «сварлива» (6), «сердита». І тут згадується «заповідь» 
Соломона: «Не віддавай сил твоїх жінкам!». Маються на увазі, зви
чайно, жінки з певними характеристиками. 
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ПРАВОСЛАВНІ ТРАДИЦІЇ  
В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ ІРЛАНДІЇ 

Історію Ірландії неможливо осягнути повною мірою без усвідом
лення місця та ролі християнської релігії в ірландському суспільстві. 
Протягом багатьох століть християнство в Ірландії успішно адапту
валося до різних політичних викликів. Саме християнство в Ірландії 
сформувало унікальний пласт культури. 

Першим місіонером в Ірландії вважається Святий Палладій, єпис
коп, який був відправлений Папою Римським до Ірландії в 431 році, 
приблизно за рік до прибуття в Ірландію Святого Патрика. У «Като
лицькій енциклопедії» містяться записи, що датуються 431 роком від 
Різдва Христового: «Паладій був освячений Папою Римським Целес
тином I і відправлений до Британії» [1, с. 321], «шотландці [ірланд
ці] вірили в Христа як в свого першого єпископа» [1, с. 321]. Місію 
Святого Палладія не можна було назвати успішною, кінець кінцем, 
він був вигнаний з острова. В «Житії Святого Патрика» є коротке по
яснення цій невдалій місіонерській подорожі: «люті і жорстокі люди» 
[2, с. 179], які проживали на острові, не прийняли вчення Святого 
Палладія, а сам він не побажав проводити час в чужій країні і повер
нувся додому. Таким чином, саме Святий Патрик стає першим успіш
ним місіонером, якому вдалося безкровно навернути в християнство 
друїдів, які сповідували язичництво і використовували практику ви
купних жертвоприношень. 

Святий Патрик отримав духовну настанову на півдні Франції, в 
монастирі Лерін. Монастир був заснований святим Гоноратом Арелат
ським в 375 році після його повернення з Греції, де він познайомився 
з православними ченцями. Монастир Лерін був інтелектуальним цен
тром, він заворожував духовністю та дисципліною [3]. До моменту 
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прибуття Святого Патрика на острів Ірландія була територією, роз
діленою на десятки маленьких королівств. Однак ірландське суспіль
ство характеризувалося високою організованістю, його об’єднував 
кодекс законів Брегона, спільна мова (незважаючи на існування різ
них діалектів) і язичницькі традиції. Святий Патрик висвятив багатьох 
священиків, заснував декілька монастирів, ставився з повагою до міс
цевих традицій, пояснював складні речі доступною мовою, заохочу
вав вдів залишатися цнотливими, а молодих жінок — присвячувати 
свою невинність Христу. Завдяки зусиллям Святого Патрика ірланд
ське християнство сформувалося за рахунок гармонічного об’єднання 
християнських цінностей з дохристиянською духовністю [3]. У деяких 
збережених легендах і донині розповідається, що Святий Патрик по
дібно Ісусу Христу воскрешав людей з мертвих і вигнав усіх змій з Ір
ландії. Оскільки змія для Ірландії була досить рідкім явищем, деякі до
слідники вважають, що під зміями малися на увазі найбільш нечестиві 
язичники, які уособлюють зло в християнстві [3]. 

Завдяки харизмі й авторитету Святого Патрика Ірландія стає бас
тіоном християнства. Ірландська церква залишалася вірною право
славному християнству, але західна церква, починаючи з восьмого 
століття, поступово віддалялася від древньої православної християн
ської віри. У 1054 році велика частина Західної Європи підтримала 
розрив з багатонаціональним Сходом, що було скріплене пограбу
ванням Константинополя римськокатолицькими хрестоносцями в 
1204 році. Щодо Ірландії, аж до приходу англонорманів в XI столітті 
Ірландія залишалася територією, в якій закон був традицією, а тради
ція ставала законом, такий принцип ліг в основу унікальної ірланд
ської культури. 

Духовна складова ірландського християнства досягла розквіту за
вдяки чернецтву і місіонерській діяльності. Феноменом ірландського 
чернецтва став синтез традицій єгипетського чернецтва (єгипетські 
традиції прийшли в Ірландію через Францію) і елементів давньої 
кельтської культури. Чернецтво грало вирішальну роль в ірландській 
церкві. Раннє Середньовіччя в Ірландії називають «епохою ченців». 
Монастир став місцем не тільки для молитов, а й для навчання, му
зичнопоетичної підготовки. Ченці вели відокремлене життя, яке 
було підпорядковано суворим правилам. Вони будували високі вежі 
і хатини в формі вуликів. Вони зводили надійні стіни навколо монас
тирів, які захищали головну церкву, трапезну, шкільні будівлі і бібліо
теки, келії і майстерні. Настоятель був центральною фігурою церкви. 
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Ірландські ченці поширили практику сповіді не тільки в своїй краї
ні, але і по всій Європі. У них був унікальний постриг, вони стригли 
волосся над чолом. Ірландські ченці розраховували дату Великодня 
інакше, ніж римляни, що викликало серйозні нарікання в Римі [4]. 

Ірландські монастирі дбайливо зберігали кельтські традиції, по
езію й епос. Ченці вивчали давньогрецьку мову, імпортували книги з 
великих християнських центрів, таких як Александрія і Антіохія, тим 
самим підтримуючи духовні зв’язки з православною церквою. Багато 
ірландських монахів дали обітницю вічного паломництва, прийняв
ши «біле мучеництво», добровільно залишаючи свою Батьківщину і 
засновуючи нові монастирі і школи в Англії і континентальній Єв
ропі [4]. 

Як і в православному чернецтві, ірландські монахи і монахи
ні щодня віддавалися внутрішньому спогляданню — молитві (vita 
contemplativa), яку поєднували з повсякденною фізичною роботою 
і проповіддю (vita activa). Такий спосіб життя вів Ісус Христос, який 
згідно з Євангелієм регулярно віддалявся в гори для молитов, після 
чого спускався, щоб зцілити хворих, зломити силу зла і вигнати де
монів. Діяльність ірландських місіонерів впливала не тільки на Ан
глію, німецькі землі, а й на Італію та Скандинавію. У франкських 
навчальних центрах в дев’ятому столітті перебували такі відомі ір
ландські діячі, як ірландський вчений епохи Каролінгського Від
родження Мартін Хіберніенсіс, поет і письменник, граматик, бого
слов ірландського походження Седуліус Скот, нарешті ірландський 
філософ і богослов Йоан Скотт Еріугена. Еріугена писав теологічні 
і філософські роботи. Трактат з есхатології під назвою «Про боже
ственне приречення» (De divina praedestinatione) був написаний на 
прохання місцевого архієпископа для спростування вчення ченця 
Готшалка. У своєму спростуванні Еріугена стверджував, що Бог, бу
дучи добрим, не створював зло або пекло. Боже передбачення не слід 
плутати з приреченням. Порятунок можна знайти шляхом взаємодії 
вільної волі людини і божественної благодаті. Ця точка зору відпо
відала православному розумінню взаємозалежності (створеної) при
роди і (нетварної) благодаті. Таку доктрину беззаперечно прийняла 
ірландська церква. 

Можна стверджувати, що просвітницькомісіонерська діяльність 
ірландських вчених на Європейському континенті поклала кінець 
темним століттям [4]. Безсумнівно, Ірландія справила значний вплив 
на культуру Київської Русі. Дослідник А. І. Соболевський зауважує, 
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що в молитовнику XIII століття є імена, етимологія яких вказує на їх 
ірландське походження [5, с. 422]. 

А. А. Симонова у масштабній монографії «Давньоруський релі
гійний світогляд і ірландська християнська традиція» зазначає: «Де
сятинна церква за своїм виглядом відображає кельтське сприйняття 
християнства і містить в собі не абсолютне копіювання зразка, але 
якийсь синтез ідей, в тому числі й ірландської християнської традиції 
з урахуванням місцевих особливостей і менталітету» [6, с. 245]. 

В ірландських легендах є згадки про чудотворні посохи, за допо
могою яких можна благословити людину або проклясти її. У багатьох 
ірландських монастирях протягом декількох століть зберігалися поді
бні артефакти до тих часів, коли вони були знищені. Таке ставлення 
до стародавніх реліквій укладалася в парадигму викорінення старих 
православних вірувань ірландців. Посох в православній традиції свід
чить про духовну владу, певний статус архієрея або святого, який є 
духовним лідером Божої пастви. Так свята блаженна Ксенія Петер
бурзька на іконах зображується з посохом. Посох, зображений на 
православних іконах, часто нагадує форму грецької букви Тау, симво
лізуючи воскресіння й життя. З посохом зображуються і православ
ний святий Меркурій Смоленський, монахвоїн Андрій Пересвет, 
чернець КиєвоПечерського монастиря православний святий Мой
сей Угрин. 

Крім посохів в Ірландії існувала традиція вшанування тіла святого 
після його смерті — культ нетлінних мощів. Бєда Високошановний 
в «Церковній історії англів» описує чотири випадки нетлінності мо
щів місцевих святих, причому ірландців за національністю: святого 
Фурса, святого Кутберта, святого Етельбурга, святого Етельре [7]. 
У КиєвоПечерському монастирі в православних церквах також збе
рігаються численні нетлінні мощі святих. Таким чином, Ірландія була 
носієм багатьох староправославних традицій християнства. Ірландія 
безболісно прийняло християнські засади світобачення. Православні 
традиції існували в Ірландії як до Великого Розколу Церков так і піс
ля. Усвідомлення релігійнокультурного зв’язку між Ірландією і Рус
сюУкраїною проливає світло на закономірність певних культурних 
паралелей між цими країнами. 
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АСОЦІАТИВНЕ МИСЛЕННЯ ЯК БАЗОВИЙ ПРИНЦИП 
НАВЧАННЯ В МУЗИЧНОМУ ВИШІ 

Асоціаціативне мислення, яке налагоджує зв’язок між різними 
феноменами, один із яких викликає у свідомості інший, — один із 
базових принципів усвідомлення і засвоєння будьякої інформації, 
включаючи музичноінтонаційну. Як опорна психологічна якість 
людини, асоціативне мислення є підґрунтям, завдяки якому індивід 
вибудовує відносини зі світом і формує здатність сприймати інфор
мацію системно. 

Ще з Платона і Аристотеля вчені замислювались над природою 
асоціативного мислення. Науковий ареал його дослідження — вель
ми широкий. Першість у розробці проблеми тримають нейронауки 
(нейроанатомія мозку) і психологія (почасти асоціативна психоло
гія), розробки яких свідчать про універсальну роль асоціативного 
мислення у функціонуванні людської свідомості. Доведено, що асо
ціативний принцип визначає роботу більшої частини кори великих 
півкуль, так званої асоціативної або «нової кори» головного мозку. 
На думку вчених, саме в асоціативній корі здійснюється понадінте
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грація — поєднання і взаємодія всієї чуттєвої інформації з системами 
пам’яті та емоційного реагування1. Результат цього складного проце
су — здібність до прийняття рішень і формування базових смислових 
структур особистості. Початкові спроби розробки асоціативного ме
тоду спостерігаються і в педагогіці. 

Наявні класифікації асоціацій за ознаками причина/наслідок, 
суміжність/близькість у часі й просторі, подібність/схожість за ви
глядом, асоціації за контрастом, доповненням, супідрядністю, спів
відношенням цілого і частини, за співзвучністю і смисловим наван
таженням — дозволяють збагнути величезний діапазон асоціативних 
каналів психіки, що відкриває безмежні перспективи у пошуку но
вих аналітичних парадигм. Різні механізми роботи асоціативного 
мислення дозволяють диференціювати типи його актуалізації в на
вчальному процесі. Серед таких — методи вільних (породжені підсві
домістю і досвідом — базовим інтелектом та життєвою практикою) і 
керованих асоціацій (організовані певним суб’єктом і спрямовані на 
досягнення конкретної мети). 

Універсальна природа асоціативного мислення, яке дозволяє ін
тегрувати домінантні психофізіологічні рецептори людини, важливі 
для адекватного усвідомлення інформації, сприяє оптимізації на
вчального процесу в будьякій освітній сфері, включаючи музичну. 
Адже складність та поліаспектність музичного вишколу в умовах гло
балізації вимагають впровадження продуктивних методів навчання 
історикотеоретичних дисциплін. 

Одна з важливих стратегічних комунікацій — метод асоціативно
го аналізу. Названий метод не є стандартизованим. Кожного разу, у 
відповідності до природи об’єкта, мети і рівня підготовки студентів, 
викладач проектує нову аналітичну парадигму. Основним інструмен
том у цьому випадку є керовані асоціації, завдяки яким педагог орга
нізовує увагу, аналітичні акценти і пам’ять учнів. Для конкретизації 
уявлень про переваги асоціативного мислення звернімось до практи
ки, впровадженої автором статті при вивченні інтервальноакордо
вих структур на сольфеджіо (адже тут параметри асоціативного ме
тоду подані через точні нотночислові показники). Структуруванню 
інформації, зазвичай логічно неупорядкованої і складної для сприй
няття, сприяє асоціативне осмислення цих структур з подальшим 

1 Кинцель А. В. Ассоциативный принцип в системе современных наук о созна
нии человека. Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/assotsiativnyyprintsipv
sistemesovremennyhnaukosoznaniicheloveka/viewer (час доступу: 18.05.2021). 
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системним упорядкуванням. Так, вже на початковому етапі, вивча
ючи дві пари тритонів і характерні інтервали, рекомендовано впро
вадити випереджаючий асоціативний метод. Завдяки керованим асо
ціаціям формуємо таку послідовність їх опанування: нестійкі ступені 
гармонічних ладів — їх зібрання у зм. VІІ 7 — наявність у зм. VІІ 7 
двох зм. 5 і зм. 7 (дозволяють зробити обернення, а потім асоціативно 
підтягнути зм. 35). 

Асоціативна методика допоможе і при вивченні енгармоніз
му акордів (наприклад, зм. VІІ 7, зб. 35). Адже при системноасо
ціативному погляді на ці структури виявляється, що тональності 
розв’язання всіх енгармонічних замін акорду (вісім у зм. VІІ 7, шість у 
зб. 35) упорядковуються в аналогічні акордові конструкції, викладені 
у низхідному порядку (наприклад, у зм. VІІ 7 h-d-f-as це буде тональ
ний ряд одноіменних c-a-fis-es, у зб. 35 с-e-gis — E-C-As (мажори) і a-f-
cis (мінори). У подальшому важливо скерувати учнів на самостійне 
знаходження таких асоціативносистемних алгоритмів, завдяки чому 
засвоєння нової інформації здійснюється через знаходження аналогів 
у вже опанованому матеріалі. Перспективним є і слухове сприйняття 
інтервалів/акордів завдяки психоемоційним асоціаціям (наслідок — у 
третьому класі діти визначають на слух ланцюги до 20 інтервалів). 

Ефективні результати асоціативного методу спостерігаються й у 
сфері музичноісторичних дисциплін. Серед варіантів адаптації асо
ціативного методу у виші — порівняльний аналіз Четвертої, П’ятої і 
Шостої симфоній П. Чайковського як «трьох актів однієї трагедії», 
репрезентованих крізь асоціативну матрицю взаємовідносин тем 
вступу і головної партії: завдяки асоціативному методу три етапи ін
тонаційної концепції сприймаються як рух від прямого протистоян
ня (Четверта) через мімікрію тенденції (П’ята) до зрощення інтона
ційних ідей Фатуму і Героя (Шоста). Посилення ідеї дає асоціативне 
дослідження «життя» ліричного тематизму в названих творах (див. 
про це детально: [2]). 

Важливий аспект — введення нелінійних асоціацій, побудованих 
за принципом кореляції жанровоінтонаційних параметрів тексту з 
«інстинктом належного» (В. Пропп) — таким, що мається на увазі, 
але реально не фігурує. Вагомим асоціативним алгоритмом тут є спів
відношення рівнів «попиту» і «пропозиції» в аспекті канонічної та ев
ристичної потенцій жанру. Особливої потреби цей ракурс набуває при 
аналізі творів тоталітарної доби. Так, щоб уникнути спокуси заклей
мити деякі опуси епохи сталінізму як «датські» — попри їх рівняння 
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на «потрійний союз партійності, демократизму, народності» у назві 
чи вербальній складовій — в асоціативному полі мають бути твори з 
витриманим «соцреалістичним кодексом». Таке асоціативне коріння 
необхідне для з’ясування істинних намірів музичного тексту, який 
часто розвивається всупереч словесному, руйнуючи канони і піддаю
чи сумнівам жанровоінтонаційні ідеали свого часу. Таких текстів, які 
донедавна ідентифікувались як реалізація соцреалістичного канону, а 
потім зазнали реабілітації, досить багато, у т. ч. — кантати «Здравиця», 
«Слався, наш могутній край» С. Прокоф’єва, фінальні пісні «Єврей
ського циклу» Д. Шостаковича (див. про це детально: [3]). 

Визначимо асоціативну стратегію «попит — пропозиція» на базі 
кантати «Слався, наш могутній край» С. Прокоф’єва. Перший рі
вень, попит, потребує включення асоціацій щодо ритуалізованих 
радянських жанрів уславлення і урочистого маршу. Такий «асоціа
тивний інстинкт» задає координати очікуваному жанровому стилю. 
Натомість другий елемент асоціаціативного ряду, пропозиція — це 
гротескноіронічний маршик зі Вступу із зухвалою оркестровкою 
і чудернацькою мелодикою, що не відповідає канонам кантати до 
30річчя Жовтневої революції. Дисбаланс між попитом і пропозиці
єю свідчить на користь евристичної моделі жанру з дистанцією між 
Видимістю і Сутністю. 

Висновки. Асоціативне мислення — продуктивний метод, що під
ключає досліджуваний об’єкт до координат системного і компаратив
ного аналізу, є одним із оптимальних для навчання у виші. Результа
том його керованого впровадження в музичнонавчальний процес є: 

– прискорення темпу сприйняття та обробки інформації, 
– прийняття самостійних ефективних рішень, 
– генерація нових ідей, 
– активний розвиток системного мислення і на базі усвідомлення 

причиннонаслідкових зв’язків — динамічне опанування оператив
них механізмів порівняння/аналізу/синтезу. 
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здобувач ОНМА імені А. В. Нежданової 

ПІСЕННИЙ РЕПЕРТУАР У ФОРМУВАННІ  
АРІОЗНОЇ ВОКАЛЬНОСТІ 

Жанр пісні складає обов’язкову частину репертуарного вибору 
вокалістафахівця, оскільки лірична основа виразності пісні утворює 
головну ланку вокальної реалізації співу: пісня завжди місить хоч би 
мінімальний розспів, котрий чітко відділяє її інтонаційний стрій від 
інтонацій мовлення. Арія є особливого роду розвитком пісні в бік ба
гатства й серйозності її ліричного смислу, оскільки підкреслена ши
рота діапазону, множинність розспівів та охоплення різних регістрів 
створюють елементи прихованої поліфонії, котра є високим знаком 
air — «повітрядихання», що йде від символіки Неба. А у сукупності 
це створює смисл даного жанру як «високої пісні з риторикою», що 
цілком збігається як з китайською, так і з європейською традицією 
розуміння даного жанру. 

В Китаї піснягімн склала основу збірника Шицзін, редакція ко
трого Конфуцієм у VI віці до н. е. надала складаючим її композиці
ям типологічного смислу, близького до значення арії: пісні Шизцін 
прийнято називати аріїпісні, піснігімни, оскільки високе значен
ня оспівування передбачає і широту діапазону, і багатство розспіву, 
і охоплення різних регістрів. В цілому інтонаційний стрій наспівів 
Шицзін, як і загалом китайська музика, підкоряється опорі на квін
товоквартові поєднання мотивів, що закладає в будьяку пісню до
сить помітний діапазонний запас, і регістрові обсяги, що народжують 
вищезгадану приховану поліфонію. На жаль, мелодії Шицзін не збе
реглися, однак за текстами ясна висока оспівуюча сутність цього типу 
наспівів. 

Розвиток пісенної лірики в епох Тан і Сун склав умови для роз
витку театралізованої форми пісні — піснібалади чжугундяо, ХІІ–
ХІІІ cт., що дало повштовх до розвитку опери куньцюй та арії в ній 
як головної виразної одиниці співу. Сам термін «куньцюй» вказує на 
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смисл вистави як сукупності арій: це старовинна салоннопридворна 
форма театральної вистави, в основу якої покладений міфологічний 
повчальний ліричний сюжет, з інструментів супроводу виділяється 
флейта, котра озвучує варіант основного наспіву, нерідко створю ючи 
гетерофоннополіфонне сполучення зі співом. Такий контрапункт 
співу арії та інструментів посилюється в драматичній цзінцзюй, в ко
трій не тільки мелодичні інструменти, але і багатство ударношумових 
створює риторичну ємність співочого вираження. Арії в китайській 
опері мелодично імпровізують співакиактори за типовими наспіва
ми, а в ритмоінтонації спираються на словесноінтонаційний стрій 
мовлення. Такий принцип визначає і витоки європейського аріозно
го співу, котрий склався в духовній сфері, а згодом був сприйнятий 
оперою. 

Татарнікова А. 
доктор мистецтвознавства, 

ст. викладач ОНМА імені А. В. Нежданової 

СУТНІСТЬ СЛАВИЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ І МУЗИКИ 

«Культура — не истина, но показатель того, как усво-
ена истина и красота Божия человечеством» [1, с. 12] 

Актуальність. Феномен культури, її духовна ґенеза, представлені в 
релігійнофілософській й культурологічній дослідницькій думці, де
монструють відродження настанов та концепцій теоцентричної спря
мованості, зокрема в акцентуванні культового походження культури, 
розуміючись як засіб подолання духовної кризи сучасного людства.
Така постановка проблеми відповідає ідеалістичноетимологічному 
усвідомленню витоків культури, в цілому орієнтованих на долучен
ня до Вічного, психологічного й фізичного переродження людини, 
спрямованого до Слави-Краси. Подібна тематика і супутня їй текстова 
та вокальноінтонаційна сфера відповідних жанрів, комплексно фор
муючи алілуйнославослівний базис європейській культури і музики, 
виявилися затребуваними в культурному просторі ХХ–ХХІ ст., що 
обумовлює актуальність теми дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Базові положення М. Бердяєва, 
М. Вебера, Ж. Марітена, П. Тілліха, П. Флоренського, Дж. Фрезера, 
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О. Шпенглера та ін. акцентують увагу саме на етимологічній, лінг
вістичній й духовносмисловій корекції таких понять, як «культ» та 
«культура». При цьому культ встановлює зв’язок із духовним світом і 
є осередком культури, її смисловим ядром. Серед численних значень 
поняття «культ» найбільш істотні пов’язані з «шануванням», «єднанням 
довкола Вищого» і апелюють до «хвали», «славослів’я», «молитвипо
дяки», опонуючи антирелігійно скерованій антропологічній традиції. 
Множинні прояви зазначеного славильного комплексу є показовими 
для різних сфер творчої діяльності — іконопису, живопису, мистецтва 
мовлення, літератури, поезії, а також музичної культури. 

Одна з найдавніших функцій музики пов’язана із її духовною 
місією, славослів’ям, хвалінням Бога, що має жанрові ознаки гім
ну, гімно співу. Йдеться про Велике і Мале славослів’я православної 
служби, розділ Gloria католицької та протестантської меси, та близь
ких до них жанрів (Te Deum, Алілуя тощо). Атрибутивна складова 
культової та культурної діяльності, що сконцентрована довкола по
няття про «Славу» реалізує здатність людської абстракції до відсто
ронення від драматизмутрагізму буттєвості та зосередженості на іде
ях високої Радості світоустрою, упорядкованості буття, невіддільної 
також від ідеї вищого духовного Божественного Порядку (Ordo) і по
казової для нього Ієрархії. Алілуйна славильність, у даному випадку, 
знаменує певну підсумкову «стадію», осяяну образами тріумфу, хвали 
небесного світу. Проектування цієї ідеї в земному світі виявляється в 
прославленніосвяченні постаті правителя як гаранта Порядку, у ду
ховних настановах існування національної державності та супутніх їй 
атрибутах. Відзначено, що орієнтація на ідеї Порядку, духовного єд
нання та подолання індивідуалізму в культурі Уславлення зумовлює 
апеляцію до ідей соборності, надконфесійності, що проявляється в тя
жінні до ідеалів Неподіленої Церкви раннього християнства або до 
різноманітних синтетичних релігійних форм, що особливо показово 
для XX — початку XXI століть. 

Культова основа хвалінняуславлення, що поєднує всі конфесії, 
збираючи воєдино уявлення про Хресну муку як ціну Слави і Услав
лення, породила особливого роду алілуйнославослівну парадигму 
європейської культури, сутність якої закарбована на перетині кон
цепцій «теології слави» та «теології хреста», демоструючи їх синкре
зу в православ’ї та принципову диференціацію і самозначущость в 
західних церквах. Антиномія «слави» та «хреста» є досить умовною, 
оскільки, за словами Г. Флоровського, «сам хрест є знаменням слави» 
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[3, c. 463]. Суттєву роль літургійномістеріального змісту творчості 
«во славу Божу» зумовлюють спрямованість її типології до відповідної 
жанрової сфери: містерії, складовою частиною якої певного часу був 
Te Deum («Потоп» І. Стравінського), міраклю (складника славослівної 
поетики «Жонглера Богоматері» Ж. Массне), меси, з її алілуйносла
вослівними розділами (Gloria, Sanctus) і численними різновидами до-
ксології (Алілуя, юбіляції та ін.). 

Акцентується особлива місія музики, оскільки славахваління мис
литься насамперед як «оспівування». «Алілуя» — співрозспів вокаль
ного наповнення, визначає високе відкриття європейського Серед
ньовіччя. Його сутність зосереджена на позбавленні у співі зв’язків із 
мовленнєвою інтонацією. «Інструменталізм вокалу» або мелізматика 
окремих звуків становить унікальне у світовому сприйнятті надбання 
європейської культури, що згодом буде задіяне в театральному досвіді 
опери і дотичних до неї жанрів. Вокальномузична «домінанта» у від
творенні алілуйнославослівного комплексу європейської культури 
демонструє схильність до мелодизму як такого і до певної надмірнос
ті музичного вираження (яскрава динаміка, тембрововиконавський 
склад при панівній ролі духових інструментів, масштабність фактури, 
звукового діапазону тощо), у буквальній відповідності з біблійними 
першоджерелами (псалмиславослів’я), що закликають до вселен
ської СлавиХвали. Водночас орієнтація на духовне преображення 
людського єства в алілуйному проголошенні змушує багатьох сучас
них митців відтворювати внутрішній екстатичний стан людини засо
бами, що тяжіють до медитативності, «поетики тиші» та апелюють до 
граничного звукотворчого мінімалізму, «нової простоти», співвіднос
ної з аскезою. Останнє становить суттєву якість духовної музичної 
творчості постмодерну (А. Пярт, М. Шух, В. Сильвестров, Дж. Таве
нер та ін.). 

Доведено, що у ХХ столітті, особливо в його завершальній пост
авангардній фазі, позначеній втратою пафосу індивідуального само
ствердження авторства, образ Слави стає особливо затребуваним, 
самодостатнім, оскільки, повертаючись до синкретизму алілуйного 
жахуславлення, в якому сила Хваління долає безладдя обставин і 
людську суєтну слабкість і тим самим спрямовується до ідеї Вселен
ської ГармоніїПорядку. 

Висновки. Узагальнення культурологічних концепцій XX–XXI сто
літь, зорієнтованих на панівну роль культу в процесах становлення 
культури, створює підстави для формулювання провідних настанов 
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алілуйнославослівної парадигми європейської культури, зокрема 
музичної. Виявлено її смислові «домінанти», сконцентровані довкола 
понять про «Славу» та близьких до нього (хвала, подяка, шанування, 
радість, краса, екстатика тощо), які в музичному вираженні сприяють 
утвердженню вокалувокальності, що втілює метафізичну — надфі
зичну природу об’єкта оспівуванняуславлення. 
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ВИКОРИСТАННЯ АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ 
ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СЕПТАКОРДІВ ТА ЇХ ОБЕРНЕНЬ  

НА СЛУХ 

Тема «Септакорди та їх обернення» є однією із найбільш склад
них в курсі сольфеджіо, тож для її продуктивного засвоєння доцільно 
використовувати метод асоціативного мислення. Цей метод вже було 
апробовано при вивченні таких елементів музичної мови, як інтер
вали та акорди з оберненнями (див. статті: «Асоціативне мислення 
як провідний метод визначення інтервалів на слух», «Використання 
асоціативного мислення при визначенні тризвуків та їх обернень на 
слух»), і він довів свою ефективність. Враховуючи те, що теми, при
свячені вивченню септакордів та обернень домінінтового септакор
да вивчаються в старших класах, асоціації мають бути прив’язані до 
улюблених героїв дитячих книг або кінофільмів. 

В процесі обговорення з учнями був виявлений їх інтерес до книги 
Дж. Роулінг «Гаррі Поттер». Виявилось, що 4 септакорди, що вивча
ються в курсі «Сольфеджіо» в музичній школі (школі мистецтв), асо
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ціюються з героями книги: малий мажорний септакорд — Гаррі Пот
тер, малий мінорний — Герміона, малий зменшений — Сіріус Блeк, 
зменшений — Волондеморт (Voldemort). Обернення малого мажор
ного септакорду сприймаються як перевтілення героя в різні форми 
буття завдяки вмілому користуванню чарівною паличкою. Малий 
зменшений септакорд, як відомо, в ладу може виступати як септа
корд II та VII ступеня. Подвійне «життя» веде й герой книги — Сиріус 
Блек, виступаючи другом родини Поттер, а потом підступним зрад
ником. Щодо головного антагоніста книги — лорда Воландеморта, 
відомого як той, чиє ім’я не слід називати вголос, то його асоціація зі 
зменшеним септакордом обумовлена різким звучанням і історични
ми відомостями, адже цей акорд був під забороною використання в 
церковній музиці. 

З метою використання септакордів в інтонаційних вправах до 
кожного септакорду була додана словесна характеристика:«I’m Harry 
Potter», «I’m Hermione», «Sirius Black», «Lord Voldemort» і зображен
ня. В рамках авторського курсу «Музична грамота і англійська мова» 
розпізнавання септакордів та їх обернень на слух поєднуються з ви
вченням англійської мови. Доцільність інтеграції англійської мови та 
музичнотеоретичних дисциплін вже обговорювалась в зазначених 
статтях. Для наповнення курсу «Музична грамота і англійська мова» 
методичним матеріалом вже створені асоціативні таблиці: «Інтер
вали», «Тризвуки та їх обернення», «Септакорди та їх обернення» та 
плануються наступні: «Характерні інтервали», «Семиступеневі лади». 
Використання їх на уроках допомагає встановититісні зв’язки між 
звуком, зображенням і текстом, що обумовлює засвоєння матеріалу 
та довготривале збереження його в пам’яті учнів. Вивчення септакор
дів у прив’язці до англійської мови дає змогу учням співати англомов
ні пісні із власним акомпанементом. Цій формі роботи приділяється 
багато уваги в рамках курсу. Результати використання асоціативного 
мислення при засвоєнні септакордів були представлені на обласному 
методичному занятті для викладачів музичнотеоретичних дисциплін 
Донецької області у 2017 році та мали позитивні відгуки. 
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ТВОРИ НГУЄН ТХІЄН ДАО У СУЧАСНОМУ В’ЄТНАМІ 

Нгуєн Тхієн Дао у якості одного з блисучих учнів О. Мессіана ви
значив європейський престиж в’єтнамської композиторської школи 
у 1970ті роки, на грані авангарду і поставангарду, що для в’єтнамців, 
що жили на рідній землі, звучало досить загадково. Незадовго до цьо
го завершена страшна війна із найсильнішою державою світу, США, 
що закінчилася перемогою, досягненою ціною надзвичайного напру
ження и нестатків не залишала місця у свідомості в’єтнамців, за за
конами компенсативності творчої сфери, для мистецтва жорсткого, 
позбавленого втішливого естетизму, вкрай необхідного нашій країні 
в той непростий період виходу зі стану воєнного режиму. 

Відповідно музика Нгуєн Тхієн Дао, що несла європейцям прав
ду і біль В’єтнаму, що відчайдушно боровся (див. композицію «Вог
няна лінія») в умовах благополучного і достатньо комфортного пе
ребування багатьох країн світу у рівновісному співіснуванні систем, 
була сприйнята в самому В’єтнамі у якості дратуючого вказівника на 
приниження країни. То був час відродження традицій національного 
мистецтва, його опори на позитивний в емоційному плані естетизм, 
в котрому залучення з європейського художнього арсеналу сприй
малися тільки у співзвуччі з гармонічним оптимізмом національних 
традицій. 

У світлі сказаного зрозуміла насторожена реакція крупніших му
зикантів В’єтнаму на демонстрації проекспресіоністського модер
ну Нгуєн Тхієн Дао, який щедро ділився у виступах на Батьківщині 
можливостями контакту національної музики із засобами авангарду 
й пост авангардного переломлення принципів останнього. 

Переломними стали у відношенні до творчості великого націо
нального композитора 1990ті роки, коли різко змінилася політична 
карта світу, і 2020ті роки у своєму роді стабілізували в’єтнамський 
стрій життя. Цей спокійний мирний хід подій орієнтував на нове ба
чення здобутків учня О. Мессіана, художня палітра якого створила 
новий поворот в цінностях національного мистецтва, в його контак
тах з європейськими художніми досягненнями. Контактність з теа
тральними завоюваннями європейської культурної сфери склалося в 
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цікавому породженні Півдня В’єтнаму, в театрі Кайліонг. Однак ця 
контактність, що склалася від початку ХХ сторіччя, була спрямована 
на популярну сферу. 

Нгуєн Тхієн Дао ввів у національну художню свідомість ціннос
ті елітарного музичного європеїзму, збагатив національний інстру
менталізм торканнями антитез традиційного естетизму та елементів 
антиестетики мессіанівського неоекспресіонізму, талановито підхо
пленого його високоталановитим учнем і перетвореного на висоті 
можливостей національної символіки і національної готовності до 
розвитку в новому напрямку накопичень народної культури. 

Хуан Цзюньтао 
магістр ОНМА ім. А. В. Нежданової 

КОНЦЕРТ Р. ШУМАНА ДЛЯ ФОРТЕПІАНО A-MOLL 
У ПРЕДСТАВНИЦТВІ ПРОТОКОЛАЖНОЇ ТЕХНІКИ 

ХІХ СТОРІЧЧЯ 

Відомою є історія створення Концерту Р. Шумана, коли за ініці
ативою своєї дружини, дивної піаністки К. ВікШуман, композитор 
дописав до окремо скомпонованої поемної структури твору, до по
вного, за классичними (і барочними) мірками, концертного циклу 
ще дві частини. В результаті склалася послідовність Allegro affetuoso, 
І частина, Andantino grazioso, Intermezzo, II частина, і Allegro vivace, 
III частина, фінал. В результаті створився цикл — без повільної час
тини, фактично з двома скерцо, з яких жанрова моторна основа ІІ 
частини (рахівна одиниця — восьма, в темпі за метрономом = 120), 
правда, в розмірі 2/4, змінюється фіналом, що йде у ритмі й фактурі 
вальса — на 3/4. 

В результаті вибудовується промоцартівський цикл, в котрому тан
цювальномоторна пластика наслідує сакральність французького 
зразка, тобто з балетною опорою, яка в релігійній галіканській тради
ції Франції відповідала церковному тонусу вираження. Судячи з усьо
го, Шуман свідомо користувався моцартівською моделлю, оскільки 
початок Концерту, що йде ніби у дусі Концертів Ф. Ліста, почина
ється зіставленням закликуtutti оркестра и наступного бурного паса
жу соліста (пор. з Esdur’ним Концертом для фортепіано та оркестра 
Ліста), однак у явно пом’якшеному варіанті, позбавленому драматич
ної вираженості трактування компонентів такого зіставлення. 
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Початкове tutti показано у вигляді «розкиданого» унісону, що не 
створює могутньої «ударної сили», але тільки явно закликає до уваги. 
Пасаж соліста — на пунктирному ритмімотиві «політності» (такому 
показовому для «флорестанівських» рис двуєдиного — Флорестан — 
Евзебій — музичного «автопортрета» композитора). Тема соліста 
«підхоплює» низхідну послідовність початкового пасажу, однак зо
всім в іншому тонусі: тут кантилена, хоральністьпісенність, пунктир 
позбавлений гостроти ритмічної подачі, тобто то є явно «евзебієв
ська» тема, котра контрастує з першою, але ніяк не конфліктує з нею, 
вона доповнює першу. 

Значеннєво перша вступна тема тт. 1–4 представляє низхідну лі
нію catabasis, тобто образ Каяття, тоді як контур опорних точок її 
(е3f3e1a2) утворює сакральну фігуру Хреста (оберненого). Друга 
тема, що є основним образом І частини і твору у цілому, в опорних 
висотностях (с1a1е2d2) cвого вихідного мотиву (тт. 4–6) представ
ляє чітко виписану послідовність Хреста, за котрою йде хроматично 
ускладнений хід catabasis (тт. 6–8), далі (тт. 8–11) — він же з варіан
тами мелодичного оспівування (в тому числі «малий контур» Хреста 
тт. 8–9 a2dis2g2f2). Так званий комплекс начальних тем складає кон
центрацію тем високого церковного риторичного значення, що під
тримано у викладенні другої — і головної — теми хоральнопісенною 
фактурою в дусі протестантського гімноспіву. 

Сукупний композиційний принцип «зіставленості» Концерта із 
закінчених і смислово самостійних творів, символічна навантаже
ність вихідних і провідних тем твору гіпертрофує принцип роман
тичної еклектики в крупних формах, передуючи колажності компо
зиційних принципів музики ХХ століття і заявляючи протоколажну 
техніку, що отримала розвиток у постромантизмі у творчості Й. Брам
са, Г. Малера та інших відомих авторів. 
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Цимбалюк О. 
лауреат міжнародних конкурсів,  

заслужений артист України 

ПИТАННЯ ПОДОЛАННЯ СЦЕНІЧНОГО ХВИЛЮВАННЯ 
У ВОКАЛЬНОМУ ВИКОНАВСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ 

Проблема подолання сценічного хвилювання є однією з найбільш 
актуальних в професійній музичній виконавській діяльності; воно 
не тільки неприємне для виконавця, а й загрожує для нього певними 
творчими втратами на сцені. Багато вокальних виконавців (оперні, 
камерні співаки) вказували на те, що сценічне хвилювання супрово
джувало їх протягом всієї артистичної кар’єри. Однак, чи дійсно по
трібно повністю позбавлятися сценічного хвилювання? Деякі викладачі 
та відомі авторитетні виконавці вважають, що відсутність хвилюван
ня ще більше небажана для виконавця, ніж його присутність. 

Дослідники, що займаються проблемою сценічного хвилювання, 
поділяють його на деструктивне та конструктивнее  [1]. Деструк
тивне хвилювання пов’язане зі станами невпевненості та страху, 
будучи руйнівним процесом, що ускладнює управління психофізич
ними функціями організму. Конструктивне сценічне хвилювання, 
навпаки, викликає натхнення, приплив творчих сил, емоційний під
йом, непереборне бажання працювати. Разом з цими відчуттями при
ходить впевненість у своїх силах, повний контроль над конкретною 
ситуацією і бажання дарувати свою творчість слухачеві. 

Сценічний досвід, ретельний вишкіл музичного матеріалу і тех
нічна підготовка виконавця до публічного виступу практично за
вжди сприяють зняттю гостроти і навіть зведенню до мінімуму впли
ву цієї проблеми на виконавський рівень артиста. Новий підхід до 
вирішення проблеми сценічного хвилювання пропонує американ
ський психолог Міхая Чіксентміхайі. Вчений описує стан, назива
ючи його «потік», і вкладає в цепоняття позитивний стан свідомості 
з повним зануренням у власну діяльність. Причини сценічного хви
лювання часто очевидні і криються в природній для людини боязні 
«публічної» невдачі, яка до того ж може мати несприятливі наслідки 
у професійній та кар’єрній лінії. Любов до сцени, до розкриття сво
єї творчості на публіці, прагнення до задоволення від вдалого виступу 
допомагає Кінець кінцем подолати руйнівну силу сценічного хвилю
вання і взяти від нього все те краще, що воно здатне дати артисту. 
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«ORAL HISTORY» ЯК ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОГО 
МУЗИКОЗНАВСТВА 

У сучасній гуманітаристиці дія міжнаукових зв’язків стає все 
більш помітною та результативною. Тож і для музикознавства такою 
«свіжою кров’ю» є знання та методи пізнання, що отримали свій роз
виток в інших наукових сферах. Серед таких помітне місце у сучасно
му науковому світі посідає так звана «Oral history», або «Усна історія». 

Усна історія — за визначенням С. Шмідта, «практика науково ор
ганізованої усної інформації учасників або очевидців подій, зафіксо
ваної фахівцями». 

Основні форми роботи у сфері усної історії: інтерв’ю, розмовамо
нолог в записі, лекція, спогади в усній формі, запис фольклору. Усі ці 
форми мають місце й у музикознавстві, але не завжди вони сприйма
лися як достовірні й академічні шляхи дослідження. Це пов’язано з різ
ними факторами, у тому числі з тим, що усну історію рухає не стільки 
прагнення до пошуку фактів, скільки інтерпретацій подій. Проте на 
сьогодні з розвитком і поширенням аудіо і відеотехнологій ставлення 
до усних джерел інформації стало більш серйозним та науковим. 

Як відзначають сучасні вчені, світова гуманітаристика поступово 
відходить від лінійних, стадіальних теорій до культурологічно орі
єнтованого знання. Це позначилося і у постмодерністському впливі 
на науку, який сприяв фрагментації знань, втраті уявлень про одно
рідність різних процесів. Аналізуючи сучасний стан соціокультурної 
ситуації в цілому, автори з різних країн виявляють подібні погляди та 
ідеї. «Інтерпретуючий розум», за З. Бауманом, бере участь в діалозі 
з пізнаваним суб’єктом. Суб’єктивне сприйняття подій (це безпосе
редньо пов’язано з і усною історією) поступово також стає предметом 
вивчення для вченого, як і власне самі ці події. 

Сьогодні усна історія є міждисциплінарною практикою, що до
зволяє отримувати інформацію з усних джерел та досліджувати певні 
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сфери, за якими відсутні інші джерела. При цьому виникають нові 
напрямки дискусій: допуск у науку суб’єктивного — від життєвого 
досвіду різних людей до особистих інтерпретацій дослідника; про
блеми співвідношення усної історії з інформацією, зафіксованою у 
науковому формулюванні; думки, висловлені усно, часто відобража
ють сьогоднішнє розуміння й інтерпретацію явищ, ідей і процесів, а 
не тільки те, як вони сприймалися в минулому; проблема перекладу 
усної мови з її нюансами (ЯК сказано) в письмовий текст. 

Усна історія розвивається як комплексний дослідницький на
прямок. Головна цінність усних джерел полягає не в інформації про 
самі події, а в тому, як вони відображаються в суспільній свідомості. 
Усні джерела дозволяють зафіксувати унікальну інформацію, що не 
передається іншим шляхом. Таким чином ми можемо простежити, 
як змінюється оцінка людьми ряду подій в залежності від часу і сус
пільної ситуації. Суб’єктивність як людський вимір усного джерела 
сприймається дослідником як невід’ємна частина і якість, саме через 
яку і проводяться такі дослідження. Усні спогади більш суб’єктивні, 
авторські, внтерпретаційні, аніж письмові, вони цінні своєю ситуа
ційністю, індивідуальністю, емоційним забарвленням. Перспективи 
розвитку усної історії визначаються не протистоянням з традиційною 
наукою, а, навпаки, їх тісною співпрацею і взаємодією. 

Комунікативні можливості усної історії відкривають істотний по
тенціал інтеграції науки й освіти, про що свідчать лекції музикознав
ців, критиків, композиторів для різної аудиторії (В. Медушевський, 
К. Штокхаузен, М. Казинник, Б. Цандер, О. Парін, М. Стіл, А. Вар
гафтик, Х. У. Обріст, Х. У. Гумберт, С. Фрай, А. Троїцький). 

Чабан-Чайка С. 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ГНАТ ХОТКЕВИЧ — ОСНОВОПОЛОЖНИК БАНДУРНОГО 
ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОНАВСТВА 

Гнат Мартинович Хоткевич — митець масштабної освіченості, 
непересічного таланту, який був наділений могутнім творчим потен
ціалом. Його життя — безперервне подвижництво у багатьох сферах 
матеріальної і духовної діяльності. Г. Хоткевич постає перед нами як 
музикант, педагог, художник, музикознавець, фольклорист, письмен
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ник, драматург, літературознавець, театрознавець, композитор, гро
мадський та культурний діяч. 

Г. Хоткевич — основоположник професійного бандурного ви
конавства, вважав бандуру не лише «здобутком минулих часів», але 
й «інструментом сьогоднішнього дня», відстоював думку про необ
хідність вдосконалення кобзарських інструментів. Уніфікація ін
струментарію — конструювання інструмента стабільної форми, діа
пазону, строю, його хроматизація, створення системи перемикання 
тональностей, — привела до активізації процесів удосконалення ін
струментальної техніки гри. Цьому сприяла і педагогічнометодична 
діяльність Гната Мартиновича. Особлива роль належить «Підручнику 
гри на бандурі харківського типу» (1909), що став першою в Україні 
теоретичною працею, в якій автор подає історичний огляд інструмен
та та пояснення щодо нової теорії кобзарської техніки гри. 

Питанню хроматизації бандури Г. Хоткевич присвятив також 
кілька теоретичних розвідок. Особливого значення набула праця 
«Бандура та її можливості», яка стала першим узагальненим викла
дом проблем вдосконалення бандури, розширення її технічнови
конавських можливостей. Г. Хоткевич першим узагальнив систему 
викладання гри на бандурі, яка органічно поєднувала типові ознаки 
народного та академічного виконавства. Запозичивши в народних 
співців автентичний інструмент та манеру виконання творів, прийо
ми гри, він розвинув та дав напрямок новому розвитку кобзарського 
мистецтва. 

«Підручник гри на бандурі» 1930 року — науковометодичне ви
дання Г. Хоткевича в системі багаторічних досліджень і розробок, 
який узагальнив традиції професійних кобзарів зіньківської школи. 

Однією з найбільших праць дослідника є «Музичні інструмен
ти українського народу». Наведені вище органологічні роботи мит
ця сприяли утвердженню системного методу дослідження бандури, 
початку пошуків її реконструкції, появі нового погляду на історію 
кобзибандури; вони відкрили шлях до професійного педагогічного 
напрямку в кобзарстві. В них автор представляє кобзу в системі іс
торичного розвитку музичного інструментарію, дає критичний аналіз 
поглядам О. Фамінцина на походження кобзибандури та вперше в 
історії кобзарства узагальнює виконавський досвід [1, с. 36]. 

Підкреслимо, що навчальний осередок в Харкові, біля витоків 
якого стояв саме Г. Хоткевич, став основною базою фахової бандур
ної освіти в Україні, першим методичним центром, який об’єднав ре



  195

гіональні школи та сприяв загальному поширенню професіоналізму в 
бандурному мистецтві, широкому залученню його до просвітницької 
діяльності. 

Результатом організаційної роботи митця в галузі кобзарства стала 
створена ним у 1929 році в Полтаві студія бандуристів, при якій він 
був керівником півторарічного курсу навчання. Вже у 1930 році студія 
була реорганізована у зразкову капелу бандуристів, яка через чотири 
роки об’єдналася з Київською і стала відома в цілому світі як Держав
на заслужена капела бандуристів України. 

Таким чином, створення професійної бандурної літератури, на
писання навчальнометодичних робіт та наукових розвідок відкрили 
нові шляхи для розвитку бандурного мистецтва. 
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КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В КИТАЇ 
СКРИПАЛІВ ЗАХОДУ ХХ СТ. ДО ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

Після втілення в життя гасел «Руху із засвоєння заморських справ» 
(розпочався в кінці 1860х рр.) і «Руху за нову культуру» (1915), що 
сприяли пробудженню прагнення прогресивного населення Китаю 
осягати надбання Заходу і запроваджувати їх практику в себе на Бать
ківщині, а в результаті — оновленню і модернізації китайської куль
тури, в сфері скрипкового мистецтва в Китаї розпочалась тенденція 
поступового розгортання концертновиконавської праці скрипалів 
Заходу. Відзначимо, що лише саме на цьому історичному етапі скрип
кове мистецтво почало формуватись і вливатись у потік професійної 
китайської національної музичної культури як органічна її складова. 
Перші десятиліття ХХ ст. позначені започаткуванням організації ре
гулярного проведення концертів за участі знаменитих, а також і мен
ше відомих скрипалів із Заходу, що в пошуках творчої самореалізації 
почали щоразу частіше приїздити сюди. 

Пригадаймо, що хоча й перші скрипалі, які приїхали до Китаю 
із Заходу ще наприкінці ХVII ст. (першим з них став француз Людо
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вік Пернон, саме він в Пекіні 1686 р. з виконанням творів Маріні 
і Тореллі почав давати сольні концерти скрипкової музики і на ди
намічний та емоційний стиль його гри вже тоді звернули особливу 
увагу) і наприкінці ХІХ ст. активніше продовжували концертувати 
та більш тривало проживали тут англієць Роберт Харт (приїхав у 
1871 р.) і чех Антонін Бромлі (у 1899), все ж справжнє пожвавлення 
виконавства у сфері скрипкової музики розпочалось лише від по
чатку ХХ ст. 

Після повалення імператорськоъ династії, утворення нової держа
ви Китайської Республіки (1911) та відкриття після вікової замкне
ності кордонів Китаю тут починає спостерігатись значна активізація 
гастрольної діяльності західних музикантів, а улаштування концер
тів, зокрема скрипкової музики швидко почало набувати систематич
ності. 

У 1916 р. до Шанхаю приїхали голландський скрипаль Хейст і вже 
широко відомі в Європі виконавці з Чехії — скрипаль І. Кеніг та аль
тист В. Пулкрабек [1, с. 15]. 

Важливими при дослідженні прикладів гастрольної діяльності 
західних скрипалів у ряді великих китайських міст стали матеріали 
тогочасної преси і спогади дуже популярного та відомого на півно
чі Китаю музиканта і педагога Георгія Сидорова1, що в 1906–1947 
роках проживав у Китаї. Особливу увагу у його спогадах приділено 
описам художнього життя Харбіна: «У тих роках Харбін був відомий 
своїм культурним життям, скупченням великої кількості артистів, 
співаків, музикантів, що наводнювали його концертні майданчики 
і осідали у його череві. Недарма це місто у 20–30х роках називали 
«маленьким Парижем» [6, с. 136]. З його спогадів дізнаємось, що від 
1922 р. в Харбіні періодично виступав квартет у складі: Н. Шифферб
лат — 1ша скрипка, В. Трахтенберг — 2га скрипка, І. Кеніг — альт, 
І. Ульштейн — віолончель». Випускник Петербурзької консерваторії 
«Микола Шифферблат — скрипаль з європейським ім’ям (до 1919 
р. він грав у квартеті герцога Макленбурзького; квартет мав світо
ву славу). Скільки творів для квартету, тріо та інших ансамблів у нас 
було зіграно!» [6, с. 137]. Шиферблатт уперше познайомив китайців 
з чудовими дуетами Віотті, Беріо, Моцарта, Плейєля і Данкля, ноти 

1 Сидоров Григорій Михайлович (1908–2000) — автор статей «Спогади скрипа
ля» (1993) від дитячих років проживав і навчався в Харбіні по класу скрипки у проф. 
М. Шифферблатта, виступав у симфонічному оркестрі Харбіна і в складі струнного 
квартету.
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яких привіз до Китаю особисто і, бажаючи «розвивати смак, відчуття 
ансамблю і гармонії, знання музики, виконував їх особисто разом з 
учнями музичного відділення комерційного училища [6, с. 144]. Усі ці 
скрипалі залишились і працювали в Китаї аж до початку 1932 р. (часу 
вторгнення японців, які виганяли усіх, хто не мав китайських паспор
тів), влаштовували дуже багато концертів, виступаючи як солісти і в 
складі камерних ансамблів та оркестрів. 

Серед найбільш резонансних в цей період стали концертні висту
пи 1916 р. в Шанхаї англійського скрипаля і віолончеліста Роберта 
Харта. Справжньою сенсацією став 1923 р., коли до Пекіна приїхали 
одні з найкрупніших світових майстрів того часу — австрієць Фріц 
Крейслер та американський скрипаль Яша Хейфець [10]. 

Майстер скрипки Фріц Крейслер, здійснюючи велике концертне 
турне містами США та Далекого Сходу, вперше відвідав Китай 1923 р. 
будучи вже всесвітньо відомим віртуозом. У світовому скрипковому 
виконавстві період 1920х рр. навіть називали «добою Крейслера», а 
його самого — «зворушливим і проникливим поетом звуку» [3, с. 183]. 
Дослідник історії розвитку класичної музики Китаю Чень Лінцюнь 
писав, що «Майстер скрипки Фріц Крейслер, який ніколи раніше не 
бував у Піднебесній, полонив китайських слухачів своєю багатющою 
фантазією і чарівливістю звучання «голосу Китаю» на європейському 
інструменті» [9, с. 34]. Ще до приїзду в Китай цей скрипаль і ком
позитор на основі мелодії почутої китайської народної пісні створив 
свою п’єсу «Китайський тамбурин» (1910), у якій, не цитуючи по
чуту мелодію, зумів поєднати специфіку європейського мелодизму з 
елементами китайського фольклору. «Звучанням «голосу Китаю» на 
скрипці він шокував усіх!» [9, с. 35]. 

У листопаді цього ж 1923 року до Китаю приїхав Яша Хейфець 
(нар. 1901 р.) — «ще зовсім молодий, але вже широковідомий і висо
кошанований у світі сольний виконавець творів романтичної музи
ки», — так красномовно напередодні його концертів рекламувалось 
в Пекінському журналі «Рубіж» про приїзд визнаної на Заході нової 
зірки скрипкового мистецтва [4, с. 2]. Щотижневий літературно
художній журнал «Рубіж» виходив в Китаї в 1920–1945 рр. у містах 
Шанхай, Харбін, Тяньцзинь і Пекін, а також в перекладі англійською 
мовою в ряді країн Західної Європи, Австралії та США, найповніше 
висвітлював мистецькі події і серед інших китайських періодичних 
видань мав найбільшу кількість передплатників. Щодо концерту 
Хейфеця, така потужна реклама з розміщенням його фото на форза
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ці найважливішого періодичного видання сприяла наданню цій події 
особливої ваги, найширшому відвіданню концертів скрипаля пекін
ською публікою і збиранню справжніх аншлагів. 

Виконавський репертуар на час приїзду Хейфеця до Китаю вже 
складався з величезної кількості виконаних в Західній Європі та 
США творів світової скрипкової літератури. «Хейфець — майстер 
надзвичайної краси звуку, бездоганного смаку, вишуканого артистиз
му і серйозних досягнень в галузі інтерпретації музичних творів, — 
повідомлялося в журналі. — …Як майстер виконання ансамблевих 
творів, він виступав разом навіть з самим маестро фортепіано Арту
ром Рубінштейном!» [4, с. 3]. Щодо виконаних у концерті творів пові
домлялось лише, що в Хейфець, крім іншого, виконував скрипковий 
концерт emoll Мендельсона. 

У 1931 р. скрипаль знову двічі приїздив до Китаю, виступивши 
в Тяньцзині з двома концертними програмами. Встановлено, що в 
листопаді він виконував «Чакону» Ф. Віталі, «Іспанську симфонію» 
Е. Лало, «Арію» і «Чакону» Й. С. Баха, «Рондо» Ф. Шуберта, п’єсу 
«Дівчина з волоссям кольору льону» К. Дебюссі і концертну фанта
зію «Циганка» М. Равеля. У грудні його програму склали Соната для 
скрипки і фортепіано ор. 45 № 3 Е. Гріга, Концерт для скрипки з ор
кестром П. Чайковського, кілька Ноктюрнів Ф. Шопена, прелюдія з 
оркестром «Післяполудневий відпочинок фавна» К. Дебюссі й окремі 
Каприси Н. Паганіні. 

Після заснування першої в Китаї Шанхайської консерваторії 
(1927), в якій відразу було відкрито відділення скрипки, концертні 
виступи провідних західних виконавців значно активізувалися. Цьо
му сприяло прагнення професорів скрипки знайомити з високим 
мистецтвом кращих майстрів світового виконавства не лише пере
січних любителів класичної музики, але й у першу чергу педагогів 
консерваторії та їхніх студентів — майбутніх професійних скрипалів. 
Влаштування таких виступів здебільшого відбувалось завдяки осо
бистим контактам професорів Шанхайської консерваторії та їх праг
ненню, крім домовленості про концерти, долучитись до проведення з 
ними майстеркласів для студентів та педагогів. Активізації концертів 
західних скрипалів сприяло й їх безпосереднє зростаюче прагнення 
відвідати вже відкритий Китай і представити там своє мистецтво, а 
також скористатися з можливості ближче познайомитися з екзо
тичною своєрідністю китайської музики, особливою публікою Під
небесної, яка, виявляючи справжній інтерес, все ж на цей час ще не 
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вповні прийняла і усвідомила можливості і красу звучання європей
ських інструментів. 

Низку концертних виступів світових майстрів з тріумфальним 
успіхом розпочав 1927 р. ще зовсім юний американський скрипаль з 
родини емігрантів (його мама була родом з українського міста Ялти) 
Ієгуді Менухін (1916–1999). Після виступів у Парижі він відразу 
здобув славу видатного скрипаля, презентуючи блискучу віртуозну 
майстерність, глибоку проникливість виконання й особливий дар 
інтерпретатора музичних творів. Там він виконував «Кампанеллу» 
Н. Паганіні, «Андалуську серенаду» П. Сарасате і скрипкові концер
ти Моцарта, Бетховена та Мендельсона. До середини ХХ ст. його вже 
називали одним з найвидатніших скрипалів світу і пізніше — одним з 
найвідоміших скрипалів усього ХХ ст. 

Цю ж програму після гастролей у Парижі Менухін привіз до Ки
таю. Його блискуча і прониклива гра була сприйнята слухачами не
вгасаючими оваціями. Сам скрипаль, якого надто зацікавила куль
тура Сходу, пізніше повертався до Китаю знову і знову. З насиченої 
гастрольними подорожами його творчої біографії відомо, що крім 
Китаю на Далекому Сході він багаторазово відвідував Японію та Ін
дію. Його називали «громадянином світу» і «справжнім гуманістом 
ХХ століття» [5]. Китай з його багатовіковою культурою зацікавив 
скрипаля чи не найбільше. Там він захопився філософією даосів і, як 
на це вказують його біографи Р. Магідофф і Л. Раабен, до кінця життя 
в усі гастрольні подорожі брав із собою томик засновника даосизму 
Лао Цзи. 

Менухін не припиняв своїх контактів з Китаєм і пізніше (на по
чатку 1950х і в 1980х рок знову приїздив сюди з концертними ви
ступами, виконуючи здебільшого твори великих форм — концерти 
для скрипки з оркестром Бетховена, Мендельсона, Брамса, Сібеліуса. 
Американський журналіст Роберт Магідофф писав, що Менухін — 
скрипаль великого концертного плану, йому більше властиві великі 
концертні полотна, ніж салонні мініатюри, які, зрештою, він вико
нував однаково бездоганно, надаючи кожній музичній фразі непо
вторних нюансів [11]. У 1980 р. професорами Пекінської консервато
рії І. Менухіна було запрошено в якості експерта на Всекитайському 
конкурсі молодих скрипалів, після чого присвоєно звання почесного 
професора Пекінської консерваторії. 

В пам’ять про видатного скрипаля в Пекіні у 2012 р. було прове
дено черговий «Міжнародний конкурс Ієгуді Менухіна для молодих 
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скрипалів»1, а в 2019 р. створено «Міжнародний музичний навчаль
ний центр імені І. Менухіна». 

Упродовж 1928–1932 рр. у гастрольних виступах в Китаї презенту
вали своє мистецтво Єфрем Цимбаліст, Михайло Ерденко, Михайло 
Піастро і Міша Ельман [8]. Без сумніву, яскраві гастролі цих видатних 
музикантів також сприяли поширенню скрипкової європейської му
зики в Китаї. У своїх спогадах Г. Сидоров писав: «Кожний з цих музи
кантів є глибоко індивідуальний. Та їх, на мій погляд, об’єднувала не
стримна емоційність, якась циганська пристрасть, що не знає межі… 
Пишу про «циганську пристрасть» не у вульгарному розумінні, а в її 
чистому і піднесенопоетичному сенсі» [6, с. 137–138]. 

Про виступи цих скрипалів у 1929 р. повідомлялося й у спеці
альній рубриці газети «Концерти. Музичний огляд», де розміщува
лись короткі повідомлення про проведення концертів приїжджими 
гастролерами: «В різний час до нас приїздили три віртуози — Ми
хайло Ерденко, Міша Ельман і Михайло Піастро. Кожний з них був 
індивідуальним у своєму мистецтві гри, кожний мав своє розуміння 
стилю і свою інтерпретацію2. …Виконання Ерденка вирізнялось осо
бливою виразністю, щиросердністю і блискучою технікою гри. Він 
володів винятковою силою емоційного впливу на слухача. Ельман 
мав наспівний красивий тон, його інтерпретація була оригінальною, 
а техніка віртуозною. Піастро мав глибокий сильний звук, його гра 
вражала, переконувала, проникала в душу, в ній яскраво виражалась 
майстерність віртуоза» [2, с. 15–16]. 

Серед найбільш примітних стали також концерти 1932 р. в Харбіні 
випускника Петербурзької консерваторії скрипаля Олександра Мо
гилевського. Могилевський народився в українському містечку Ума
ні і музичну освіту здобував спочатку в Україні (в класі Г. Фрідмана), 
в Одеському музичному училищі і пізніше в Росії (клас Л. Ауера в Пе
тербурзькій консерваторії). До Китаю скрипаль приїхав вже з Японії, 
куди переїхав у цей час і залишався там до кінця життя, працюючи 
на посаді професора відділення музичних інструментів консерваторії 
міста Кунітаті. Про його приїзд писали: «Олександр Могилевський — 

1 Конкурс було засновано у 1983 р., а його проведення відбувається кожних 2 роки 
в різних країнах світу. В 2012 р. місцем проведення конкурсу був Китай, а в 2016 р. 
в Лондоні переможцем конкурсу вперше став учасник з Китаю — шістнадцятилітній 
скрипаль з м. Циндао Хе Цзиюй. 

2 На жаль, в матеріалах газети не зазначено виконуваний цими скрипалями репер
туар.
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відомий музикант, який ще до революції завоював ім’я видатного 
скрипалявіртуоза і ансамбліста. У нас він виконував концерт Чай
ковського» [6, с. 137]. 

Серед останніх західних скрипалів, що приїздили до початку Дру
гої світової війни до Китаю з концертами, став Альфред Віттенберг 
(1880–1952). 1939 р. він приїхав до Шанхая з Німеччини і до цього 
часу вже отримав велику виконавську практику та здобув славу, ві
домого в усій Європі скрипаля. Учень Йозефа Йоахіма, Віттенберг у 
Німеччині працював першим скрипалем Берлінського оперного те
атру, скрипалем фортепіанного тріо під керівництвом одного з най
крупніших піаністів ХХ ст., австрійського піаніста і професора класів 
вищої майстерності у Вищій музичній школі Берліна А. Шнабеля, 
здійснював в ряді країн Західної Європи активну сольну концертну 
діяльність, блискуче і з глибоким проникненням представляючи у 
своїх виступах навіть такі віртуозні твори як концерти для скрипки з 
оркестром Мендельсона і Брамса. 

Натхненний виконавець творів романтичної музики А. Віттен
берг опинився в Китаї не з власної волі і не маючи конкретної мети 
презентувати тут своє мистецтво за посередництвом концертної ді
яльності. На самому початку Другої світової війни, рятуючись від 
переслідування євреїв німецькими фашистами, він разом з багатьма 
іншими тікав з Німеччини чимдалі на Схід і після тривалого пересу
вання знайшов для себе спокійний притулок в Шанхаї. Як виявилось, 
тут у кінці 1939 р. опинилось вже 18 000 єврейських біженців. Не див
лячись на доволі несприятливі умови його перебування тут, пов’язані 
в цей час з діями японських агресорів, що особливо переслідували 
євреїв і навіть створили для них спеціальну «зону ізоляції» з надто 
несприятливими умовами життя, Віттенберг залишився в Шанхаї до 
своїх останніх днів, не використавши навіть можливість у 1941 р. пе
реїхати до США, куди емігрував і кликав до себе його берлінський 
наставник А. Шнабель. 

Доволі тривалий час цей талановитий скрипаль не міг знайти тут 
можливостей для існування і способу заробляння коштів на життя 
для своєї сім’ї. Вибратися зі злиднів і продовжити розвивати власне 
мистецтво в Китаї Віттенбергу допомогли друзі, організувавши йому 
можливість виступити в одному з музичних вечорів класичної музики 
як солісту з симфонічним оркестром міської адміністрації Шанхаю. 
Почувши гру Віттенберга, про нього заговорили як про справжньо
го майстра скрипки, називаючи «професором серед професорів» [7, 
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с. 132]. Після цього музичного вечора у нього поступово з’явилося 
чимало учнів. Для роботи він брав усіх: дітей і дорослих, музикан
тів і початківців. Розучував з ними твори, величезну кількість яких 
знав напам’ять, розповідав про їх авторів, відкривав секрети техніч
ної майстерності, прослуховував з учнями записи різних виконавців 
і допомагав їм робити порівняльні виконавські аналізи. Пізніше учні 
Віттенберга згадували, що він був справжнім віртуозом, а його стиль 
педагога відзначався доступністю, сумлінністю та великою відданіс
тю скрипковому мистецтву. Успіхи його численних вихованців були 
помітними. Вони швидко почали виступати в різноманітних концер
тах в Шанхаї та інших містах і щоразу більше вступали до Шанхай
ської консерваторії, показуючи в навчанні високі результати. Після 
закінчення війни такі результати сприяли запрошенню Віттенберга 
працювати професором скрипки в Шанхайській консерваторії. Ці 
останні п’ять років життя стали для нього найкращими за час пере
бування в Китаї. З його класу вийшло багато талановитих скрипалів. 
Найбільш відомим серед них став син німецьких емігрантів, інвалід 
(з серйозним захворюванням хребта) Хайнц Грюнберг. У 1950х рр. 
його вважали кращим серед других скрипалів Шанхайського велико
го симфонічного оркестру. 

У представленій статті ми прагнули дослідити на підставі аналі
зу існуючих збережених афіш, матеріалів архівної преси (журналу 
«Рубіж» і газети «Концерти. Музичний огляд»), спогадів тогочасних 
скрипалів (Г. Сидоров, Сю Бучен) та досліджень музикознавців (Цянь 
Женькан, Чень Лінцюнь) і журналістів (Р. Магідофф) приклади най
більш показових концертних виступів кращих скрипалів Європи та 
США, що відбувалися в Китаї в період початку ХХ ст. до закінчення 
Другої світової війни. Збирання та узагальнення інформації з цих ма
теріалів видається важливим для глибшого розуміння чинників, що 
сприяли професіоналізації скрипкового мистецтва Китаю. 
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Чжан Цзюньсун 
аспірант ОНМА імені А. В. Нежданової 

ДРУГА СОНАТА ДЛЯ ФОРТЕПІАНО Ф. ШУБЕРТА 
ЯК ПРОДОВЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЇ НЕТРАДИЦІЙНОЇ 

ПОБУДОВИ ЦИКЛУ 

Друга соната Франца Шуберта Cdur, створена у вересні 1815 року, 
являє собою ще один зразок некласичної сонати, що складається з 
трьох частин. Структура твору аналогічна попередній Першій сонаті 
Edur: 

1. Allegro moderato (ma energico), Cdur. 
2. Andante, Fdur. 
3. Menuetto. Allegro vivace, amoll. 
Перша частина сонати — Allegro moderato (ma energico), Cdur, 

написана в сонатній формі з розробкою та репризою, яка зберегла 
весь тематизм експозиції. Експозиція сонати двічі повторена, як 
в класичних прототипах сонатних форм. Друга частина сонати — 
Аndantе (Fdur, 3/4) — має достатньо складний інтонаційний і рит
мічний зміст, типове Анданте середніх частин класичних сонат. На
писана в традиційній складній тричастинній формі, в тональності 
Fdur (тобто в тональності субдомінанти щодо основної — С dur). 
Третя частина сонати — Менует Allegro vivace (amoll, 3/4) за темпом 
виконує функцію фіналу циклічної форми. Але за формою викладу 
(складна тричастинна репризна форма) і тональності (аmoll, тоб
то паралельна основній) не відповідає фінальності. Це — типовий 
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менует: за змістом, драматургією, фактурою, класичний за формою: 
складна тричастинна репризна форма з повторністю кожної зі скла
дових частин і репризою da capo. Подібне завершення циклу робить 
іншим і співвідношення частин сонатного циклу. Менует замикає, 
вірніше, розмикає сонатний нетрадиційний цикл. Намагаючись 
розкрити ліричний сенс драматургії, Шуберт не використовує уза
гальнюючу лірику віденських класиків, а починає процес індивідуа
лізації, психологізації образів, що є характерним для композиторів
романтиків. 

В цій сонаті, вживаючи класичні структурні співвідношення в 
частинах, що застосовуються, Ф. Шуберт продовжує тенденцію вті
лення в музиці свого героя. Тут розкривається ліричний зміст, але ще 
не сформувався повністю пісенний тематизм Шуберта. До пісенності 
в сонаті Сdur можна віднести частину головної та побічної партій. 
Сфера танцювальності проявляється у тріольному кружлянні в роз
робці першої частини і в застосуванні жанру менуету в фіналі сонати. 
В цілому Друга соната Cdur для фортепіано Ф. Шуберта продовжує 
тенденцію нетрадиційної побудови циклу, яка започаткована компо
зитором у Першій сонаті Edur, що була написана в лютому 1815 року. 

Чжу Цзії 
магістр, здобувач ОНМА імені А. В. Нежданової 

БАЛАДИ Ф. ШОПЕНА У КОНТЕКСТІ  
БІДЕРМАЄРІВСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ 

Балади, як і Сонати Ф. Шопена, представлюють крупну форму 
у спадку митця і звично асоцюються із поемністю романтизму, зва
жаючи на літературні асоціації, допустимі точно у трактуванні Балад 
1–3, сумнівно (а то і неможливо) у Четвертій баладі. Проникливий 
ліризм Першої балади не залишає сумнівів в її адраматичному, і в цьо
му протилежному лістівському підходу трактуванні, оскільки алюзія 
до балади А. Міцкевича «Конрад Валенрод» звернена до громадян
ського сумління героя, його добровільно взятого на себе мучеництва, 
підтримуваного однією матір’ю, що чуйним серцем охоплює жертво
принесення сина на вівтар національного Служіння. Недарма ком
позитор «знімає» контури сонатної схеми викладення в основному 
розділі, оскільки тема сповіді героямученика, gmoll, доповнюється 
образом довір’я й любові матері, Esdur, будучи ладово спорідненими 
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у змінності устоїв паралельних тональних відносин. Для романтич
них антиномічних протиставлень тут немає місця, а основна ідея, що 
варіює біблейську ідею спокутної жертовності, цілком вписується у 
позиції бідермаєрівської релігійної налаштованості вираження. Тим 
більше це значимо, що темп виконавського подання ідеальною валь
совістю проникливих темобразів у салонній традиції шопенівської 
гри «знімав» акцентуації драматичних мотивів, які намічені у quasi
розробковому розділі (amoll!) балади. 

Друга Fdur і Третя Asdur Балади усвідомлені у відношенні до 
сюжетів «Світезя» чи «Світезянки» А. Міцкевича про нещасливе ко
хання і покарання винуватця, і в цьому плані повністю вписуються 
у романтичні уявлення демонічного перетворення ідеальної сутності 
героїні, покинутої коханим. Обидві балади написані у розмірі 6/8 з 
ознаками ритму сициліани, в обох сонатні відносини намічені, але 
«стираються» строфічними чи рондальними композиційними при
кметами, значимість тональності amoll в Другій баладі (при опірнос
ті Fdur і dmoll) і Asdur Третьої демонструють однотерцовий варіант 
одноіменних тональностей, надзвичайно суттєвих у ладовому мис
ленні Шопена. 

Інтонаційнокомпозиційна спорідненість Другої і Третьої балад 
дали основу для ототожнення їх літературносюжетного обґрунту
вання, в якому домінує мотив зв’язку гріха зради і покарання за ньо
го. Як бачимо, мотив покарання за зраду, удавану, мав місце в Першій 
баладі — певне продовження в іншому повороті тієї ідеї знаходимо 
в наступних баладах. Як бачимо, моральна ідея домінує тут над сю
жетною подієвістю, — і Перша, і Друга, і Третя балади закінчуються 
«ламаним» (через усі регістри) контуром регістрових зіставлень, що 
виходять на символіку Хреста. І знов, зважаючи на надвисокий за 
сьогоднішніми фортепіанними вимірами темп подання балад у са
лонній грі, висувається моральна символіка вирокувисновку Спо
кути, що зновтаки повертає до духовних настанов бідермаєрівського 
мислення Шопенапіаніста. 

Четверта балада, fmoll, за тональними, ритможанровими і ком
позиційними («уникнення сонатності»!) показниками хронрологіч
но є безпосереднім продовженням попередніх творів у цьому жанрі, 
у тому числі закінчення на кульмінаціїпасажі за Хресним контуром 
опорних у різних регістрах висотностей. Хіба що саме в Четвертій 
баладі концентруються показники «крещендуючої» драматургії (за 
В. Холоповою), що є показником зв’язку із релігійноритуальною 
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символікою звучання. Таким чином, бідермаєрівська цнотлива етика 
визнання Вищого у вираженні понаджиттєвоповедінкових факто
рів — засвідчує спирання на бідермаєрівські устої мислення великого 
польського Майстра. 

Чехуніна А. 
кандидат мистецтвознавства, 

доцент Херсонського державного університету 

БАХІАНСТВО СЕЗАРА ФРАНКА 

Осмислюючи змістовні глибини музики С. Франка, хочеться ак
центувати, в першу чергу, органічний синтез бахівського інтелекту
алізму і романтичної емоційної відкритості. При цьому головним у 
розумінні фортепіанних творів французького композитора є його 
професійна виконавська діяльність, що обумовила специфіку автор
ського і виконавського стилю. Як відомо, С. Франк, який був чудо
вим органістом, так само як і Бах (а пізніше — А. Брукнер), поза церк
вою не концертував. 

З 1872 року С. Франк очолив після відставки Франсуа Бенуа клас 
органа та імпровізації в Паризькій консерваторії, який вів до кінця 
життя. Чуйний, уважний педагог, С. Франк згуртував навколо себе 
талановитих молодих музикантів, які вважали за краще займатися 
імпровізацією в класі органа замість занять з професорами по класу 
композиції. Будучи органістом церкви св. Клотильди, працюючи в 
консерваторії, Франк виховав нове покоління французьких компо
зиторів, яке згодом отримало назву Школи Франка [1, c. 47]. Серед 
вихованців Франка були В. д’Енді. А. Дюпарк, Е. Шоссон, А. Кокард, 
П. де Бревіль, А Коен. Думка Франка багато значила для таких ком
позиторів, як Ж. Бізе, Е. Шабріє, П. Дюка. З величезною повагою до 
особистості і творчості С. Франка ставився К. Дебюссі. 

Блискуче володіння майже забутим з часів Й. С. Баха жанром 
органної імпровізації неодноразово викликало захоплені відгуки 
сучасників Франка: «Ліст вийшов з церкві святої Клотільди щиро 
схвильований і захоплений, вимовляючи ім’я Й. С. Баха, зіставлення 
з яким саме собою виникало в його свідомості... Цим поемам при
значене місце поруч з шедеврами Баха!» [1, c. 31]. Л. В’єрн, органіст 
Notre Dame de Paris, відзначав щедрість імпровізацій Франка: «…на
слідуючи в цій області Баху, Франк створював свій власний органний 
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стиль», в якому «...незрівнянне багатство поліфонії, мелодія, гармо
нія й архітектоніка змагаються в оригінальності» [1, c. 31]. 

Органні імпровізації безумовно вплинули на фортепіанні і орке
строві твори С. Франка. Найбільш відомі і виконувані фортепіанні 
твори втілюють художні ідеали композитора, серед яких перше місце 
завжди займав Й. С. Бах і традиція його органної музики, які відо
бражені в жанровому визначенні творів — «Прелюдія, хорал і фуга», 
«Прелюдія, фуга і варіації», «Прелюдія, арія і фінал». 

Підкреслюючи своєрідність творчості С. Франка, необхідно вра
ховувати широкий спектр художньої культури Франції другої полови
ни ХІХ століття, співвідносячи музичний стиль композитора з най
яскравішими проявами цієї культури. Музиці С. Франка не властиві 
світло, блиск і жвавість музики Ж. Бізе, які зазвичай сприймаються 
як типові прояви французького духу. Стилістичною основою музики 
французького композитора дослідники вважають твори Л. ван Бетхо
вена (квартети і сонати), Ф. Шуберта і К. М. Вебера, несамовитий ро
мантизм Г. Берліоза, віртуозний піанізм Ф. Ліста, шукання Р. Вагнера 
в області гармонії, фактури, типів тематизму. 

Ці стильові орієнтири визначили і характерні особливості фор
тепіанної музики С. Франка, для якої показові як патетика, так і 
нестабільні романтичні настрої: екстатичнозахоплені пориви, що 
чергуються зі станами відстороненості або рефлексії; активні, з пунк
тирним ритмом мелодії, що нерідко змінюються невпевненими тема
ми; народнопісенні мелодії або наспіви хорального складу, обплете
ні хроматизованою гармонією, з використанням акордів ускладненої 
будови. 

С. Франк, будучи чудовим піаністом, досконально знав можли
вості фортепіано та завдяки своїй професійній діяльності протягом 
тривалого творчого шляху прагнув зблизити органну і фортепіанну 
техніку виконання. Це прагнення визначило характерні риси його 
фортепіанної спадщини, яка виросла з органної імпровізаційності 
барокової епохи і знайшла відображення в двох циклах, що стали від
правною точкою в розвитку нового етапу французької фортепіанної 
літератури: «Прелюдія, хорал і фуга» (1884) и «Прелюдія, арія і фінал» 
(1886–1887) [2, с. 125]. 

В цих творах зрощуютьсязіставляються органні і фортепіанні 
жанри, при цьому в основі кожного циклу — принцип наскрізного 
тематичного розвитку. Значний інтерес представляють також «Три 
п’єси для органа» (1878) и «Три хорала для великого органа» (1890). 
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Це не хорали в бахівському розумінні, а скоріше — хоральні прелюдії, 
насичені драматичним розвитком, відмічені характером вільної фан
тазійності, в яких відображена самобутність Франкакомпозитора, 
серед художніх ідеалів якого перше місце завжди займав Й. С. Бах, і 
перш за все — традиція його органної музики. 

Цикл «Прелюдія, хорал і фуга», створений у 1884 році, є яскра
вим втіленням фортепіанного стилю С. Франка, демонструючи ор
ганну специфіку авторського письма. Токатна імпровізаційність, що 
охоплює весь діапазон інструмента, стримана хода хоралу, розгор
нута фуга, що містить інтонаційне зерно бахівської темизітхання, 
її широта насичують фортепіанне звучання пафосною піднесеністю. 
Образ хоралу в фортепіанному триптиху має символічне значення, 
позначаючи соборність, божественне начало, взагалі характерне для 
музики композитора. Цикл С. Франка насичений мелодійною енер
гією, яка стимулює музичноінтонаційний процес і демонструє уні
кальність барочноромантичного сплаву мелодики «Прелюдії, хоралу 
і фуги». Причому мелодика ця набуває іноді знакового, символічного 
характеру (інтонаційні «обриси» темимонограми BACH в басовому 
голосі початкової побудови Прелюдії тт. 5–6, «шопенівський» мело
дійний «злет» в т. 41 Прелюдиії, романтична інтонація «питання» в 
поєднанні з бахівською мелодикою «зітхання» в темі фуги і т. д.). Тема 
хоралу лише за зовнішніми обрисами співвідноситься з традиційною 
бахівською хоральною гармонічною вертикаллю, а за суттю — прони
зана полімелодизмом (акордова вертикаль обплітається мікромело
дичними утвореннями). Тема фуги ніби «розчиняється» в музичному 
потоці розвиваючого розділу, наближаючись до принципу мотивної 
розробковості. 

Насичуючи інтонаційними метафорами фактуру свого твору, 
С. Франк надає циклу риси філософськопоетичної змістовності, що 
ставить перед виконавцем складне завдання прочитання музичного 
тексту й осмислення всіх його стильових складових. «Романтичне», 
«барочне», «органне», «фортепіанне», «сонатне», «фантазійне», і зви
чайно ж, «бахівське» — ось ті жанровостильові орієнтири, які визна
чають суть художнього змісту даного твору [2, с 126]. 

Бахіанство С. Франка є свідомим наслідуванням життєвих і про
фесійних позицій Й. С. Баха — композитора й органіста, і кореговане 
вірністю французькій бароковій традиції. 
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SOUNDS LIKE KANDINSKY: СИНЕСТЕЗІЯ В ТВОРЧОСТІ 
ВАСИЛЯ КАНДИНСЬКОГО 

У лютому 2021 року компанія Google представила свій новий про
ект «Sounds like Kandinsky». Це інтерактивна онлайнплатформа, яка 
вмістила в себе «Світ звуків, форм і барв художника абстрактного 
мистецтва Василя Кандинського» [11]. 

Sounds like Kandinsky в першу чергу звертається до теми синесте
зії, яка займала більшу частину творчих і наукових досліджень самого 
Василя Кандинського. Саме він став одним з перших авторів теорії 
синестезії в філософії та мистецтві. 

На даний момент поняття синестезії частіше вживається в контек
сті психології або методології науки [1; 5; 10]. Так, психологічний фе
номен синестезії означає унікальну здатність людини до додаткового, 
надчуттєвого сприйняття художнього світу (візуального, слухового, 
кінестетичного, тактильного тощо), що розширює горизонти її свідо
мості та світовідчуття [8, с. 76]. Ми ж будемо розглядати синестезію 
в її культурнофілософському контексті. Оскільки саме в художній 
культурі вона стала ключовим поняттям початку ХХ століття. 

Синестезія — художній метод об’єднання відчуттів у результаті 
впливу високотехнологічних способів творчості (світлокольорово
музичні композиції, кольоровосвітлоархітектурні проекти і т. д.) [3, 
с. 233]. Тут творець шукає тотожні виразні засоби в різних художніх 
мовах: музиці, театрі, танці, живописі, літературі. У синестезії худож
ні мови змішуються: колір звучить, музика відчувається на смак та ін. 

Про синестезійну творчість говорили В. Іванов, О. Кручених [6], 
В. Хлєбніков [9], М. Росиянський [7], В. Гнедов [2], О. Скрябін та ін. 
Але найбільш повний розвиток ідея синестезії отримує у В. Кандин
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ського. Для нього колір завжди асоціюється з музикою, а картини — 
своєрідно озвучені за допомогою барвмузичних інструментів. Кожно
му кольору художник дає власну характеристику. Він пише: «В общем, 
смело можно утверждать, что краска как таковая являет могучее сред
ство прямого воздействия на душу. Краска — клавиша. Глаз — моло
точек. Душа — рояль со многими струнами. Художник — рука, при
водящая через посредство той или иной клавиши человеческую душу в 
целесообразное колебание» [4, с. 48]. При цьому Кандинський не на
зиває такий підхід до мистецтва словом «синестезія». Однак за всіма 
ознаками саме так можна тепер назвати такий художній метод. 

Кандинський свою мету як художника бачить в гармонізації ко
льору та форми, які в результаті справляють на глядача ефект «сим
фонічного звучання». При цьому найвдаліша така гармонізація саме 
в абстрактному мистецтві, де немає додаткового семантичного на
вантаження самого зображення. А значить — і немає перешкоди для 
чуттєвого сприйняття. 

Новий художній метод синестезії для Кандинського — спосіб вря
тувати людство від кризи світосприйняття, що насувається на люди
ну, та загибелі людства. Передчуваючи майбутні катаклізми ХХ сто
ліття, художник хоче відродити в творчості та кожній окремій людині 
духовне начало. І можливо це для Кандинського через занурення в 
первинний Хаос. Синестезійне змішання почуттів — результат край
ньої напруги всіх чуттєвих здібностей художника. І через це змішання 
автор ніби повертається до первісного «клубка відчуттів», ще не роз
діленого в свідомості людини. Це повернення до первісного відчут
тя світу і первородного Хаосу. А, на думку Кандинського, саме сили 
первинного хаосу можуть допомогти оновити мистецтво й художню 
мову початку ХХ століття, тим самим давши можливість зародитися 
новому мистецтву, здатному розкрити духовний потенціал людини. 
І таким чином допомогти подолати соціокультурну кризу, що сталася 
на рубежі ХIХ–ХХ століть. 

Таким чином, бачимо, що синестезія — спосіб в повній мірі осяг
нути художній твір і його істинний, глибокий сенс. Цей художній ме
тод, як і багато інших явищ авангардної культури, був покликаний 
розкрити духовний потенціал людини, врятувати її від кризи. Тоді 
цілком закономірною стає поява нової платформи з творчими напра
цюваннями В. Кандинського, де упор зроблено саме на синестезію. 
Це своєрідний спосіб боротьби з новою кризою вже XXI століття. 
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ДРАМАТИЧНЕ СОПРАНО В АНАЛОГІЇ ДО ДРАМАТИЧНОГО 
ТЕНОРА ОПЕРНОГО РЕПЕРТУАРУ 

Тембрамплуа драматичного сопрано виник при утвердженні 
романтизма й реалізма в оперному театрі в середині ХІХ ст., змі
нивши історичний етап бідермаєраромантизма першої половини 
віку. В оперній сцені першого з названих періодів панувало рос
сінієвське bel canto, яке через мистецтво «россінієвських сопрано» 
зберігало «фігуративний стиль» співу кастратівфальцетистів, наро
джений церквою. Але відсторонення авторитету церкви у суспіль
стві і відсторонення кастратного співу від опери надихнуло глибоко 
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віруючого і шанувальника монархії Дж. Россіні на збереження (по
романтичному!) в мистецькій сфері здобутків музичної церковності. 
«Россінієвські» голоси це, перш за все, сопрано і баси, для яких писа
лися ролі, в яких християнське смирення і конструювання обставин 
ставало стимулом сюжетного розвитку. Тому россінієвські сопрано 
відрізнялися, як і у співаківкастратів, динамічнотембральним про
тистоянням регістрів у діапазоні співу заради виявлення прихованої 
поліфонії в мелодиці як знаку дотичності до церковності. 

Але поступово, від 1830х років оперний театр наповнювався но
вими героями, які демонстрували силу характеру і дій — заради его
центрично усвідомлюваних цілей. І перш за все це торкнулося трак
тування чоловічих голосів, тенорів, «баритонізація» яких завдяки 
мікстованому звуку на верхніх нотах надавала співу характер вольово
го нажиму, нот «наказної» інтонації, що демонструвала нав’язування 
волі героя його партнеру чи супротивнику. І жіночі характери також 
«набираються потужності», кінець кінцем маскулінізуються, скла
даючи протидію чоловічій владній агресивності. І якщо в західноєв
ропейській опері апогеєм такої драматизації сопрано стають героїні 
Р. Вагнера, абсолютизовані в жінкахвоїнах валькіріях, то риси їх ще
дро проступають в партіях опер Дж. Верді від 1850х, П. Чайковсько
го, уготовляючи образ жінкивамп у Р. Штрауса («Саломея», «Елек
тра») і німецьких експресіоністів. 

Драматичне сопрано складає паралель драматичним чоловічим 
голосам, з яких драматичний («вердієвський», хоч сам Верді не ви
знавав того роду співу) тенор і драматичний баритон, в яких стали 
кульмінуючими звуками надголосні звучання високих нот, тобто все 
це в протилежність забороні такого ефекту у церковному співі. Опе
ра пішла шляхом «правди буття», всупереч її містеріальнодуховному 
началу, і в ній патетика декламаційності стала категорично відсторо
нювати аріозність як духовноцерковний виток її лірики. Але така 
тенденція зовсім неоднозначно прокладала путь динаміці оперних 
перебудов другої половини ХІХ і початку ХХ століття, і драматичне 
сопрано віддзеркалювало ці коливання виразності і техніки аж до по
яви «довершеного сопрано ХХ століття». Зразком останнього можна 
вважати американську співачку вірменського походження Кеті Бер
берян, яка стала постійною виконавицею більшості творів Л. Беріо 
поставангардного періоду. Цього роду сопрано потребують твори 
С. Буссотті, Дж. Крамба та інших представників авангарду та поста
вангарду минулого століття. 
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Ясно, що «довершене сопрано ХХ століття» не тотожнє драма
тичному сопрано півтора минулих століть, але споріднене з ним гі
пертрофованою театральністю різноспрямованих виразних прийомів 
співу, в якому саме вокальний оперний базис тримається на можли
востях зіставлення гучного, у тому числі у високому регістрі, співу в 
зіставленні з «піанісійними» ефектами, в переходах від суто канти
ленного й фігуративного звуковедення до патетичнодекламаційного 
вираження. Але вказане «досконале» сопрано включає позавокальні 
прийоми звуковидобування, іноді прямо протилежні (наприклад, 
крик, зойк) вокальності співочого наповнення партій. Такий розши
рено трактований вокал підготовлений веристською вокалізацією, а 
також введенням позавокальних засобів в оперімодерн (від Р. Штра
уса до Дж.К. Менотті та ін.). 

В операх українських і загалом слов’янських композиторів ХХ 
століття тембр драматичного сопрано з елементами «досконалості 
ХХ сторіччя» є вельми затребуваним. Про це свідчить і найтрудніша 
й найкрасивіша, можливо, партія Роксани з опери «Король Рогер» 
К. Шимановського, українського за місцем виховання й становлення 
й суттю реакції на скрябіанство, польського композитора, а саме на
звана опера була написана в Одесі у 1918 р. «під шум Чорного моря» 
[1, с. 93] і з явним нахилом до успадковування заповітів «Князя Ігоря» 
О. Бородіна — в принципово оригінальному символістському пере
ломленні. 
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ҐЕНЕЗА ТА ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ  
«ВЕЛИКОЇ» ФРАНЦУЗЬКОЇ ОПЕРИ 

Жанр французької «великої опери» отримав своє закінчене кла
сичне вираження в творчості Дж. Меєрбера та Ж. Ф. Галеві. Одно
часно цей жанр має ґрунтовний генетичний зв’язок з містеріальними 
традиціями французького духовного театру Середньовіччя, а також 
зі спадщиною французької опери XVII–XVIII ст. та її духовними на



214  

становами, зокрема з «ліричною трагедією», що склалася в творчості 
Ж. Б. Люллі. 

«Родові» якості містерії, до яких відносять і орієнтацію на релігій
ну тематику у всьому різноманітті її проявів, і багатоярусність дра
матургії, і включеність у християнську ритуаліку, і апелювання до її 
вербальномузичних символів, і особливого роду тяжіння до видо
вищності й ефектних постановочних прийомів, театралізації дії, орі
єнтованих у кінцевому підсумку на духовне єднанняперетворення 
виконавців і глядачів, — все це в сукупності визначає не тільки до
мінуючу роль містерії в духовній «картині світу» Середньовіччя, але й 
її істотний вплив на європейську культуру наступних епох. Саме міс
терії, в тому числі і французькі, є точкою відліку — початком історії 
релігійного театру Нового часу. Ця позиція узгоджується і з точкою 
зору Г. Кречмара, що зводить витоки європейського музичного театру 
і опери саме до містеріальнолітургійної ґенези. 

В силу ряду обставин соціальнополітичного і релігійноконфе
сійного порядку містерія опинилася під забороною у Франції у 1548 
році. Проте це не означало повного зникнення жанру, оскільки, за 
словами М. Гоголя, «не вмирають ті звичаї, яким визначено бути ві
чними». Сказане є співвідносним і з театром французького класициз
му, а також з поетикою «ліричної трагедії», що, увібравши традиції 
французької містерії, стали своєрідними символами духовноетичної 
та релігійної культури в епоху розквіту французького абсолютизму в 
XVII столітті. 

Стилістичним базисом названих жанрів у Новий час стала есте
тика класицизму, збагачена одночасно бароковими традиціями. По
дібний стилістичний «сплав» найбільшою мірою відповідав духо
вним, художнім і соціальнополітичним потребам абсолютистської 
Франції, в якій король, згідно з галліканською традицією, уособлю
вав собою єдність духовної і світської влади. Тематика і смислова 
сутність французького класицистського театру в його драматичному 
і музичному проявах невіддільні і від духовних ідей XVII–XVIII сто
літь, 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. 

«Лірична трагедія» Ж. Б. Люллі, споріднена з трагедіями Корнеля 
і Расіна, являє собою грандіозну п’ятиактну композицію з алегорич
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ним прологом і апофеозом, монументально і ефектно оформленими 
хоровими і балетними сценами і більш високою (у порівнянні з іта
лійською оперою) значимістю драматично насиченого речитативу, 
що генетично сходив до високих традицій афектованої декламації 
французької акторської школи, яка в свою чергу була похідною саме 
від ритуального пафосу культової практики, стиль якої відрізнявся 
особливою піднесеністю, урочистістю, величністю. Ідейносмислова 
й образна концепція «ліричної трагедії» базувалася на перероблених 
міфологічних або істориколегендарних сюжетах, що акцентували 
показову для високого класицизму героїкопатетичну тематику та 
християнські чесноти. Нагадуємо, що класицистська трагедія у твор
чості П. Корнеля сусідила з агіографічними трагедіями другої по
ловини XVI–XVII століть та їх біблійними аналогами. Всі ці якості 
безпосередньо передували формуванню в подальшому поетикоінто
наційних та сценічнопостановчих складових «великої» французької 
опери. 

У числі найважливіших передумов, що сприяли її виникненню і 
жанровостилістичному оформленню, виділяємо і значиму роль сти
лю ампір, що панував у роки наполеонівської диктатури, і постановку 
«Весталки» Г. Спонтіні, яка оновила традиції глюківського музичного 
театру. Водночас формування поетики «великої» французької опери 
тісно пов’язане також з розвитком історичного мислення, що є пока
зовою прикметою епохи романтизму, в тому числі у його французькій 
іпостасі. Феномен історизму з характерним для нього духовноетич
ним нахилом і «вчуттям»переживанням подій минулого та їх анало
гій в історичних реаліях першої половини XIX століття виявляє разом 
з тим здатність виходити за межі особистих інтересів і чисто індивіду
альних завдань, пов’язаних з пробудженням історичної думки, вияв
ляючи тим самим також і специфіку релігійного світовідчуття епохи 
романтизму, її пієтет по відношенню до культури Середньовіччя та її 
духовних настанов. 

Відповідно «романтична релігійна ментальність» виявляє тяжін
ня не тільки представників мистецького світу цієї епохи до надпри
родного, але й до формування (на рівні художнього світосприйняття) 
«нової релігії», «нового християнства», що долає всі конфесійні об
меження у прагненні до знаходження «загальнолюдського», поєднує і 
духовно перетворює роз’єднану людську спільноту. Отже, пріоритет
на роль «великої» історикоромантичної опери як духовногероїчно
го жанру, що більше відповідав суспільним і релігійним прагненням 
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доби, зокрема в культурі та музиці Франції, визначила жанровости
лістичні параметри класики «великої» французької опери та її жанро
востильових настанов. 

Шаповал О. 
кандидат мистецтвозн.  

доцент кафедри ХНУМ ім. І. П. Котляревського 

РОМАНТИЧНА ДРАМА У ВІРШАХ «ВИВІЛЬНЕНИЙ 
ПРОМЕТЕЙ» П. Б. ШЕЛЛІ ТА ТЕТРАЛОГІЯ «КІЛЬЦЕ 
НІБЕЛУНГА» Р. ВАГНЕРА: ЗБІГИ У МІФОТВОРЧИХ 

КОНЦЕПЦІЯХ 

У світовій культурі існує безліч інтерпретацій міфа про Прометея, 
зокрема в трагедії Есхіла «Прометей прикутий», басні «Прометей і 
люди» Езопа, віршах «Прометей» Дж. Г. Байрона та Й. В. Гете. Се
ред визначних інтерпретацій міфу про Прометея у світовій літерату
рі — лірична драма в чотирьох діях П. Б. Шеллі«Вивільнений Про
метей».Слід зазначити, що кожен з авторів намагався вкласти власне 
розуміння архетипового сюжету, привносячи нові смислові нюанси в 
міфологічну оповідь. Наприклад, як пародія на хибну судову систе
му сприймається оповідьпритча «Покарання Прометея» К. Чапека; 
Прометей у вірші Й. В. Гете кидає виклик порочним олімпійським 
богам, бо співчуває людям, будучи їх творцем, ліплячи їх за своїм об
разом та подобою. Збігом між міфом про Прометея і міфотворчою 
концепцією тетралогії Р. Вангера в цілому є протиставлення світ
лоносного сонцесяйного персонажа Зігфріда, в образі якого можна 
побачити близькість грецькому титану, що подарував людям вогонь, 
законам всесвіту, породженого верховним богом Зевсом (Юпітером) 
/ Вотаном, а також усвідомленням необхідності знищення старих 
устоїв, переродження світу. Однак зазначимо, що саме інтерпретація 
міфу про Прометея П. Б. Шеллі є найбільш дотичною до міфотворчої 
концепції лібрето тетралогії «Кільце Нібелунга» Р. Вагнера. 

Окреслимо конститутивні смислові збіги, означені в двох літера
турних текстах. Перший збіг — це космічний масштаб, космогоніч
ний вимір оповідей, співвіднесеність мікро та макрокосмосу, тобто 
внутрішнього «я» людини /антропоморфного персонажата онтології 
всесвіту. Другий збіг — семантична парність персонажів:«Юпітер — 
Вотан», «Прометей — Зігфрід», «Азія –Брюнгільда», «Земля — Ерда». 
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Зазначимо, що в германоскандинавській міфології немає богині 
Ерди, вона є плодом міфотворчої фантазії Р. Вагнера.У перекладі з 
німецької мови Erde означає «земля». Можна припустити, що це не 
проста гра з фонічною подібністю (нім. Erda — Erde), оскільки Р. Ваг
нер свідомо вдавався до єдності фонічної та смислової співзвучності 
слів (нім. Loge — Luge, у перекладі на українську мову: «брехня») і 
алітерацій, які сприяють мелодизації мови. Богиня Ерда сприймаєть
ся як уособлення першооснов буття, вона є прародителькою усього 
сущого; вона дійсно, у відповідності з обраним самим Р. Вагнером 
ім’ям, перебуває в надрах землі, підіймаючись із глибин для того, щоб 
проректи пророцтва. В романтичній драмі П. Б. Шеллі Земля — сим
вол мудрої природи, на буття якої впливають космічного масштабу 
онтологічні та соціальні процеси. 

Третій суттєвий збіг — вивільнення Прометея оновлює природ
не буття, оскільки тепер усі живі створіння «замість отрути гірких 
мук»знайдуть іншу, життєдайну поживу (див. віршовану промову 
Землі у ІІІ сцені ІІІ дії; авторка тезисів спирається на художній пере
клад романтичної драми П. Б. Шеллі з англійської на російську мову 
К. Бальмонта). Закінчення романтичної драми П. Б. Шеллі корелює 
з фіналом тетралогії — переродження, оновлення вселенського кос
мосу, що здійснено завдяки героїці духу та любові сонцесяйного Зіг
фріда, який возз’єднався з коханою, покутницею світу Брюнгільдою 
посмертно. Характерно, що і П. Б. Шеллі в своєму творі послідовно 
проводить думку, що відображає його переконання, а саме — світом 
повинна правити Любов, втілена в аналізованій драмі вірним кохан
ням бунтівного правдоборця Прометея та мудрої Азії.Нарешті, чет
вертий збіг — непримиренне протистояння голови пантеона богів 
Юпітера / Вотана та вільного героя Прометея / Зігфріда. П. Б. Шеллі 
в авторській передмові до драми написав: «я відчував відразу до такої 
недолугої розв’язки як примирення Поборника людства і його Гно
бителя». 
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Шевченко Л. 
заслужений діяч мистецтв України, 

докт. мистецтвознавства,  
професор ОНМА ім. А. В. Нежданової 

СКРЯБІН, ОДЕСА І УКРАЇНСЬКИЙ СКРЯБІНІЗМ 

В Одесі, культурний статус якої вибудовувся безпосередньо арис
тократамиемігрантами з революційної Франції, топоніміка якої від 
Французького бульвару до центральної вулиці Рішельєвської і Ріше
льєвського ліцею засвідчує присутність «духу Франції» в найзначні
ших надбаннях культури і мистецької сфери міста, салонне мисте
цтво Скрябіна і його «французький» за технічними вимогами піанізм 
знайшов найбільш адекватну реакцію в масштабах Росії і Європи. 

Тому центральна теза — О. Скрябінвиконавець як суттєва скла
дова піаністичної культури України у специфіці її виявлення на Пів
дні, в Одесі. Із Одесою пов’язана й композиторськотворча найбільш 
адекватна проекція скрябінізму — в особі польського і українсько
го за витоком композитора К. Шимановського. І тільки в Україні і в 
Польщі маємо виявлення скрябінізму як стильовосмислового засво
єння спадщини Скрябінакомпозитора. 

Що ж до піаністичного реноме Скрябіна, невідривного від Одеси, 
то найбільш виявленим це стало у зв’язку з гаслом конкурсу Е. Гі
лельса, що звітував протягом 15 років перлинний стиль гри. Гілельс 
розгорнув у моцартіанське лоно шопеністські відзнаки салонного 
стилю гри, тим самим демонструючи поєднаність шопенівської
скрябінівської ліній із моцартіанським витоком клавірної вибудова
ності піаністичних здобутків. 

Вказаний шопенівськоскрябінівський принцип піаністичного 
мислення Одеси має певну паралель в регіональних здобутках львів
ської культурної лінії, натхненої К. Мікулі, оціненої в повноті її зна
чення В. Барвінським і високоталановитим виконавцем його творів 
О. Криштальським, що продовжене в сьогоденні універсальною по
статтю, унікальною в обсягах України — композитором, музикознав
цем високого творчого рівня і прекрасним піаністом О. Козаренком. 
А проскрябінівська — просалоннабідермайєрівська — лінія його чіт
ко проглядається в репертуарній націленості на творчість скрябініста 
Б. Лятошинського. 

Саме на Півдні, в Одесі кінематографічної продукції всеросій
ськоговсеукраїнського значення через дільність студії Ханжон
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кова, де фільми з участю В. Холодної (уроджоної полотавчанки 
Левченко) накладали ні з чим незрівняний авторитет таперської, 
клавірномоцартіанської за типом звуковидобування, фортепіан
ної участі у творчих демонстраціях тих фільмів. І на цьому твор
чому тлі здається органічною діяльність видатних піаністівімп
ровізаторів Одеси, заслужених артистів України Ю. Кузнецова і 
С. Терентьєва. 

Вони уособлювали двостильові лінії піанізму — прорахманінів
ську у першого і відверто шопеніанську у другого з названих, але явно 
минаючи прооркестральний «овокалений» піанізм в наближенні до 
модерновості Г. Гульда. І це — одна зі складових їх виступів. А дру
га — відверта джазовосвінгова, з елементами рок’ової агресивності 
у Кузнецова і в явному милуванні джазовим естетизмом у Терентьє
ва. Такого роду піаністична дволикість має певні подоби до виступів 
польського дуету Томашевського — Киселевського, але у цих артис
тів був відвертим джазінговий принцип: джазова транскрипція кла
сичних творів, що фрагментами допускав Кузнецов, але Терентьєв 
 уникав. 

Можливо, така «двомовність» у піаністичних надбаннях Одеси 
скалася як втілення «двічі порубіжжя» (якщо за М. Грушевським при
йняти синонімізацію України і «порубіжжя» взагалі). Одеса, що скла
дала й складає реалії українського Півдня й уособлює традиції імпер
ського міста, визначила особливого роду свою регіональну відзнаку 
у фортепіанній культурі. Це виключна дієвість скрябінізму (через 
В. Ребикова, К. Корчмарьова) — й одночасно уґрунтованість бетхове
ніанства. Останнє через стартові установлення С. Ріхтера в Одесі, де 
консерваторія перетворилася у Музичнодраматичний інститут імені 
Л. ван Бетховена, у якого визначилися суттєві чинники цієї альтерна
тивної до скрябінізму лінії виконавських вподобань. 
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Шевченко С. 
канд. політичних наук, 

викладач ОНМА імені А. В. Нежданової 

МУЗИЧНО-МУСИЧНИЙ ВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ 
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ 

Розвиток музичної науки визначений установками творчос
ті сьогоднішнього дня, коли комерціалізація культурної стратегії 
становить щось парадоксально синхронне підвищенню значущос
ті духовної музики, до сфери якої входить відображення духовних 
потреб особистості. В епоху Нового часу і Новітньої історії були 
тенденції замінити ідеальні цінності релігії ідеямии соціального 
прогресу, морального служіння і ін. В минулому XX столітті демон
струвалися непорушність віри в політичні доктрини диктаторських 
режимів у різних країнах, в демократію, в комунізм. Останнє не 
втратило актуальності в ряді країн Латинської Америки і в марк
систському Китаї. 

Кожна з названих політичних ідей, які стали офіційнополітич
ною стратегією державної політики країн, що їх породили і взяли 
в якості принципу державного буття, визначила домінуючу якість 
культурної політики, що обумовило лідерство музики певної стиліс
тичної хвилі і видової обумовленості, в залежності від ставки на ті чи 
інші соціальні верстви, вікові переваги — на інтелектуальне лідерство 
молоді, на авангард у мистецтві, в цілому — на антиакадемічні кола 
художнього світу тощо. 

Очевидним моментом вмонтованості в політичну доктрину ви
ступає веризм — соціалістичний реалізм на початку XX століття. 
У другій половині цього століття подібну політичну ангажованість 
демонструє американський мінімалізм — в оперних творах Дж. 
Адамса, Ф. Гласса і ін. Кожна з держав у сучасних умовах підкреслює 
релігійні уподобання в своїх апеляціях до виборців, підтримуючи 
тим самим і певний жанровостильовий заряд конфесійно освяче
ного духовного мистецтва, що утворює вагомий різновид популяр
ної сфери, прикладної в побутововиробничому переломленні. При
кладна функція духовної музики чудова своїм тяжінням до сфери 
ідеальних занять, складаючи невичерпне джерело для художньої са
мозначущості мистецтва. 

Синкретизм першоетапних проявів культури визначає сукупний 
сенс родів діяльності, які згодом навіть протистоять один одному, в 
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тому числі в співвідношенні музика — політика з об’єднуючою сут
ністю релігії. Політичною була музика України козацького часу, по
літичною була музика рококо, бідермайера, в цілому музика Россіні 
та ін., яка була відсунута на певних витках історії як неорганічна вза
ємодія принципово різних сил. 

Шевченко Т. 
канд. пед. наук, 

професор, зав. кафедри ОНМА імені А. В. Нежданової 

ВИХОВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО ТВОРЧОГО ПРОЧИТАННЯ 
ФОРТЕПІАННОГО ТВОРУ 

Незалежне (тобто орієнтоване на особистісні задуми) виконавське 
прочитання твору виховується в процесі індивідуального зростання 
творчих здібностей та особистісного підходу до авторського тексту. 
В педагогічному аспекті підготовки піаніста цей процес є головним 
напрямком роботи педагога в музичній академії. 

Виконання музичних творів передбачає максимальну концентра
цію професійних якостей виконавця, а конкурсні виступи і підготов
ка до них — один із найдієвіших засобів осягнення мистецтва мобі
лізації музикантом своїх можливостей. Підготовка піаніста повинна 
включати комплексну підготовку до участі у конкурсній професійної 
боротьбі. 

Вважаємо, що до професійно важливих якостей музикантапіа
ніста необхідно віднести, крім традиційно відомих, ще два блоки — 
управління психічним станом (сугестивний вплив, використовується 
в роботі як викладачем, так і самим піаністомконкурсантом) і му
зичновиконавську інтуїцію (знаходження музикантомвиконавцем 
випереджаючого рішення в досягненні звукового результату). 

Участь інтуїції в виконавстві ніким не заперечується, проте багато 
в теоретичному відношенні і в практично організованому педагогіч
ному процесі залишається невиявленим. 

Музикантвиконавець використовує особливий вид інтуїції, де 
чуттєві та інтелектуальні механізми діють найчастіше узгоджено, а 
кінцевим «продуктом» є не знання, а художнє тлумачення музичного 
твору в процесі його виконання. 

Виконавська інтуїція — пряме рішення художнього завдання у слу
ховому поданні або у виконавських діях, що виникає без опори тільки 
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на розумові докази. Виконавські осяяння музиканта правомірно на
звати особливою інтуїтивною формою виконавського мислення, яка 
поряд з раціональнорозумовою бере участь у творчому процесі. 

На творчу діяльність студентапіаніста позитивно впливає емо
ційна активація, що значною мірою допомагає керувати творчим 
процесом, що сприяє якнайшвидшому знаходженню об’єктивно ві
рних звукових рішень. 

Шелестова Є. 
викладач КДАМ ім. М. І. Чембержі 

ВІДОБРАЖЕННЯ РОМАНТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  
Р. ШУМАНА В ЙОГО ФОРТЕПІАННИХ ЦИКЛАХ 

Актуальність дослідження полягає у потребі переосмислення 
сучасним поколінням молодих музикантівпіаністів стилістичних 
ознак раннього романтизма та бідермайєра в багатогранній фортепі
анній спадщині Роберта Шумана. Неможливо уявити творчість Шу
мана без фортепіанної музики. Ним створено близько 50 збірок і п’єс 
лише для фортепіано, а також твори з участю фортепіано, такі як ду
ети, камерні твори, найбільш значущі з яких квінтет, квартет, цикли 
пісень у супроводі фортепіано (понад 200 пісень), концерт для фор
тепіано з оркестром. 

Уже з перших творів Шуман заявив про себе як самобутній ху
дожник з впізнаваною музичною мовою, способом мислення. Без
умовно, Роберт Шуман є одним з найбільш яскравих представників 
романтизма та бідермайєра в європейській музиці. Типові для нього 
глибока чуйність, психологічність, експресія і контрастність образів 
знайшли своє втілення в варіативних і циклічних формах. 

Знайомство світу з Шуманомкомпозитором відбулося в варіаціях 
на тему Abegg op. 1. Метод варіаційного розвитку виявився дуже ор
ганічним для Шумана. Згодом цей прийом буде використовуватися 
часто, як всередині твору, наприклад, в сонатіfismoll, для інтонацій
ного зв’язку між частинами твору, як в «Карнавалі» ор. 9, так і в якості 
окремого твору, як «Етюдах в формі варіацій» («Симфонічні Етюди») 
ор. 13. 

Циклічним формам Р. Шуман залишався вірним протягом усьо
го свого творчого шляху. Це «Метелики» ор. 2 (1829–1831), «Карнавал» 
ор. 9 (1934–1835), «Танці Давидсбюндлерів» ор.6. (1837, друга редакція 
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1850), «Фантастичні п’єси» ор. 12 (1837), «Дитячі сцени» ор. 15 (1838), 
Новелетти ор. 21 (1838), «Віденський карнавал» ор. 26 (1839), «Ніч
ні п’єси» ор. 23 (1839), «Лісові сцени» ор. 82 (1848–1849), «Строкаті 
листки» ор. 99. В цих всіх творах цикл формується з відокремлених, 
але взаємопов’язаних між собою творів. Іноді зв’язки між п’єсами на
стільки логічні й взаємообумовлені, що неможливо виконува
ти цикл без окремих п’єс, щоб не порушити цілісність твору. П’єси 
в циклі чергуються за принципом контрасту, як в «Фантастичних 
п’єсах» або в «Карнавалі», варіювання, як в «Симфонічні Етюдах», 
сюжетного об’єднання, як в «Метеликах» або «Танцях Давидсбюнд
лерів». Звичайно ж, зустрічається об’єднання цих принципів, як в 
«Карнавалі». 

Нескінченно змінюються і варіюються образи Шуманівських 
п’єс — відображення його оригінального музичного мислення. Вра
ження від яскравого художнього образу потребувало гнучких форм, 
здатних зафіксувати стан душі і тут же показати прямо протилежне. 

Невипадково класичні форми менше представлені в творчості 
Шумана. Серед величезного числа фортепіанних творів тільки 3 Со
нати. Але і в них виявляються ті ж принципи, що і в циклах мініатюр: 
яскраві контрасти, переважно варіаційний розвиток. 

Говорячи про фортепіанні мініатюри Шумана, неможливо не 
згадати про програмність, яка є характерною для романтичної епо
хи. Складні багатогранні образи вимагали додаткових автор
ських вказівок. Іноді образи циклів мініатюр Шумана навіяні літера
турними творами. Так, з творами Гофмана пов’язані «Крейслеріана», 
«Фантастичні п’єси», «Нічні п’єси». «Метелики» виникли під впливом 
Жана Поля. Інтермеццо у третій Новелетті от. 21 пов’язано зі сценою 
відьом з «Макбета» У. Шекспіра, Інтермеццо четвертої Новелетти — 
з піснею Маргарити Й. Гете. При цьому образотворча програмність 
у Шумана відсутня, тому що він вважав, що вона сковує уяву. Давав 
назву він, як правило, вже написаним творам. Їх назви повинні були 
ввести в коло образів, які були так незвичайні і нові, що потребува
ли розшифровки. Для їх розуміння потрібен був «ключ» у вигляді на
зви. 

У своїх творах Шуман постає не як драматург, яким був Бетховен у 
своїх Сонатах, не як мініатюрист, як Мендельсон в «Піснях без слів», 
а як новеліст. У його творах відображені різноманітні відтінки вну
трішнього світу, картини природи, забарвлені сприйняттям автора, 
портретні замальовки, фантастичні сцени. Нескінченна зміна барв, 
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святковість колориту, емоційна експресія, карнавальність є візитів
кою Шуманахудожника. 
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Шлябанська Я. 
аспірантка НМАУ ім. П. І. Чайковського 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ВПЛИВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ КОМПОЗИТОРКИ ХАЇ ЧЕРНОВІН 

Загальнозрозуміло, що культура середовища, в якому знаходиться 
людина, впливає на формування її особистості. Якщо ж йдеться про 
особистість митця, такий вплив передбачає спеціальне дослідження, 
за допомогою котрого можна визначити корені його естетичного та 
стильового спрямування, причини вибору певних засобів виразності, 
особливості творчого методу тощо. 

Культурний досвід митця не лише знаходить пряме відображення 
в його творчості (як от наслідування певних наративів, осмислення 
об’єктів відповідного середовища та продукування пов’язаної з ними 
рефлексії, формування діалогу за допомогою засобів, зрозумілих для 
даного соціокультурного простору тощо), а й стає частиною більш 
розгалуженого й більш опосередкованого причиннонаслідкового 
процесу. Так, митець може не використовувати нічого, що безпосе
редньо пов’язувало б його творчість з певним культурним ареалом, 
але при цьому демонструвати характерний тип мислення, який міг 
сформуватися під його впливом. 

Хая Черновін (Chaya Czernowin, нар. в 1957 р.) — сучасна ізраїль
ськоамериканська композиторка академічного спрямування, одна з 
найбільш виконуваних авторок сьогодення. У її доробку п’ять опер та 
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численні інструментальні твори для різних складів. Етапи біографії 
Х. Черновін пов’язані з перебуванням та роботою в Азії, Європі, Аме
риці, що не могло не відбитися в її музиці. 

Х. Черновін народилася в Ізраїлі (Хайфа), у юному віці мешкала 
в Єрусалимі, а освіту здобула в ТельАвіві. Згодом вона переїхала до 
Берліна, де навчалася у композитора, професора експериментальної 
музики Дітера Шнебеля (Dieter Schnebel), а продовжила навчання в 
Каліфорнії, де її педагогом став знаний сучасний британський ком
позитор Браян Фернехоу (Brian Ferneyhoug). 

Сама Х. Черновін викладала музичну композицію в Дармштадті, 
Каліфорнійському і Віденському університетах, була запрошеним 
професором університетів Німеччини, Швеції, США, Кореї. У 1993–
1995 рр. вона працювала в Токіо, отримавши стипендію Асахі Шим
бума (Asahi Shimbum) та американський грант NEA. Нині компози
торка мешкає в Бостоні і є професором Гарвардського університету. 

Навіть не знаючи музики Х. Черновін, можна припустити, що на 
її творчість мали вплив як рідна ізраїльська культура, так і німець
ка, американська та японська. Це знаходить підтвердження і при по
верхневому зіткненні з назвами її творів, що походять з івриту (Maim, 
Sahaf, Adama), і при глибшому зануренні в її художній матеріал. 
Х. Черновін демонструє принципи мислення та споглядання, подібні 
до японської філософії, обирає для спостереження об’єкти природи, 
що пов’язані з японською естетикою, в той час як у нотному запи
сі й відборі музичних виразових засобів зберігає європейські, власне 
німецькі традиції. Про значний вплив японської культури на Х. Чер
новін свідчить і той факт, що у своїй автобіографії вона позначає 1979 
рік єдиною подією — візитом до Ізраїлю одного з творців стилю су
часного авангардного япоснького танцю буто, хореографа Кадзуо 
Оно (Kazuo Ohno). Згодом Х. Черновін стане дружиною компози
тора японського походження Стівена Кадзуо Такасуґі (Steven Kazuo 
Takasugi), що утворює додаткову сполучну ланку між композиторкою 
з Ізраїлю та японською культурою. Сама Х. Черновін визначає свою 
культурну ідентичність так: «У мене ізраїльский темперамент. Водно
час на мене напевно якимось чином вплинула Японія […]. Але я не 
вважаю, що в музиці має бути чутною національность»1. 

1 «Кейдж, уважая окружающие звуки, вслушивался в них, а я вмешиваюсь» : [бесіда 
з композиторкою Х. Черновін/ вела К. Ануфрієва] / Colta.Ru. — 09.09.2018. — Режим 
доступу: https://www.classicalmusicnews.ru/interview/kejdzhuvazhajaokruzhajushhie
zvukivslushivalsjavnihajavmeshivajus/. (Дата звернення: 16.04.2021).
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Накопичення різних культурних цінностей є проявом кумуля
тивної функції культури в складі творчої особистості Х. Черновін1, 
а їхній унікальний синтез свідчить про те, що вона представляє не 
окрему національну, а глобалізовану світову культуру2. 

Можливість доторкнутися до різних культурних шарів зумовлю
ється об’єктивними обставинами, а от здатність абсорбувати озна
ки середовища (або відкинути їх як щось чужорідне), осмислити, 
поєднати з набутим раніше досвідом — це вже суб’єктивна власти
вість творчої особистості. Вона може проявлятися як усвідомлено, 
так і підсвідомо, мимоволі. У поєднанні об’єктивної можливості та 
суб’єктивної здатності формується багатогранна особистість митця. 
А чим особистісно багатшим є митець, тим більш багатошаровою і 
складною, як правило, є його творчість. Розшифровуючи складну, 
багатокомпонентну музичну мову Х. Черновін, варто враховувати її 
широкий досвід мультикультурної комунікації. Музика композитор
ки з цієї точки зору є загадковою картою, яка містить дивовижний 
маршрут життєтворчості, що чекає свого наукового відкриття. 

Шпак Г. 
кандидат мистецтвознавства,  

доцент ОНМА ім. А. В. Нежданової 

ОРАТОРІАЛЬНА СПАДЩИНА Г. Ф. ГЕНДЕЛЯ В РУСЛІ 
РЕЛІГІЙНО-ЕТИЧНИХ НАСТАНОВ ТВОРЧОСТІ 

КОМПОЗИТОРА 

Геній Г. Ф. Генделя невіддільний від жанру ораторії — блискучої 
кульмінації спадщини композитора, що узагальнила його яскравий 
художній досвід в області опери та інструментальної музики. 

Специфіка образносмислового і стильового тлумачення жанру 
ораторії в творчості Г. Ф. Генделя обумовлена   різноманітністю її вито
ків. Передумови формування ораторіальної спадщини композитора 
укорінені і в німецькій духовномузичній традиції (Пассіон, канта
та), і у французьких «монастирських драмах», і в стилістиці італій

1 Жуков В. Ю. Основы теории культуры: учебное пособие для студентов вузов. — 
СПб.: СПбГАСУ, 2004. 

2 Бенюк О. Б. Національна культура у вирі глобалізаційних тенденцій. Національні 
культури у глобалізованому світі: зб. матеріалів Всеукр. наук.практич. конф., м. Київ, 
6–7 квітня 2017 р. К.: КНУКіМ, 2017. С. 23–25
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ської опери, і, нарешті, в хоровій староанглійській культурі, зокрема 
в жанрі антему що синтезував в собі давню християнську традицію 
антифонного співу з жанровостильовими пошуками, показовими 
для європейської культури XVII–XVIII ст. 

Одночасно семантикосмислова сутність генделівської ораторії 
зазнала на собі вплив ідей «етичного сентименталізму» Шефтсбері, 
що співвідносяться з англіканськокальвіністською духовною куль
турою Англії, в умовах якої саме жанр ораторії уособлював духовний 
театр з відповідним комплексом духовнопросвітницьких завдань, 
показових для даної епохи. 

Для Г. Ф. Генделя, так само як і для багатьох його сучасників, звер
нення до жанру ораторії і дотичної до неї духовножанрової сфери 
було втіленням «християнського сповідування своєї віри». Згідно з 
позицією П. Малкова, «для Генделя Христос — Бог історії: історії спа
сіння людського роду <...> Ідеї таємничої, містичної, глибоко осо
бистої зустрічі Бога і християнської душі, яку ми знаходимо у Баха, 
Гендель протиставляє тему зустрічі і союзу з Богом єдиного богообра
ного народу, єдиної Церкви. Його Бог — Господь, що владно втруча
ється в земній хід історії в Старому Завіті, і Господь, який увірвався в 
історію власним втіленням в Завіті Новому. Це — Христос, який зро
бив історію частиною Свого життя через те, що став Людиною». 

Разом з тим, дослідник також диференціює релігійний світогляд 
цих двох великих німецьких композиторів. Й. С. Бах як представник 
лютеранської гілки протестантизму «належав духу німецької христи
янської містики <...> і шукав єднання зі своїм Творцем в таємничих 
глибинах власної душі <...> Для Генделя, одного з ідеологів англікан
ського протестантизму в музиці, навпаки, християнський Бог — Бог 
історії. Англіканство — державна релігія для Англії в граничному зна
ченні цього слова. Воно реалізує себе в Церкві, на чолі якої не папа, 
не патріарх, не єпископ, а король або королева, в церкві одного на
роду, церкві, усвідомлюваній в ту епоху саме як релігійна спільнота 
нації» [2, с. 133–136]. 

Подібна позиція обумовлює високу етичну цінність спадщини 
Г. Ф. Генделя, зокрема його ораторій, концептуальноетичним стриж
нем яких стала християнська мораль. А. Шайблер «пов’язує всі ком
поненти генделевського світогляду в стійку конструкцію у вигляді зо
браженого ним трикутника. В основі знаходиться людство і природа, 
а на вершині — Бог. Сам дух Генделя, за Шайблером, складається, з 
одного боку, з розуміння, інтелекту, здорового глузду, раціональнос
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ті — того, що піддається обчисленню. З іншого — з почуття, характе
ру, психіки, серця — того, що обліку не піддається» [1, c. 92]. 

Великий моральноетичний потенціал, закладений в ораторіях 
композитора, виявився надзвичайно затребуваним саме в ідейноху
дожньому житті Англії першої половини XVIII століття, яка потребува
ла митця такого масштабу, яким був Г. Ф. Гендель, і який після Г. Пер
селла зміг би продовжити розвиток власне національного мистецтва. 
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ВІЗУАЛЬНО-МУЗИЧНИЙ СИНТЕЗ:  
МІЖ МОЛЬБЕРТОМ ТА ПЮПІТРОМ 

В своєму протиріччі мистецтва злива-
ються одне з одним...

Теодор В. Адорно [2, с. 67] 

Зв’язок музики з візуальним мистецтвом вперше виявляє себе ще 
в глибоку давнину. Зображення музичних інструментів, музикантів, 
що грають на них, співаків і танцюристів можна побачити на анти
чних вазах, мозаїках та настінних розписах. Найбільш популярним їх 
героєм був міфічний фракійський співець Орфей, який грав на лірі. 
Пізніше тенденція «зображення музики» знайшла продовження і в 
традиційному живописі. Підтверджуючи факт існування такого син
тезу в роботі «Про деякі відносини між музикою та живописом», Те
одор В. Адорно зазначає, що між цими двома мистецтвами є фунда
ментальна відмінність, яку можна подолати за допомогою концепцій 
Zeitkunst, що визначає тимчасову артикуляцію музики «до ідеалу її 
просторового розвитку», та Raumkunst, що позначає «динамізацію» 
живопису як просторового мистецтва» [2, с. 66–67]. Тому що, на дум
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ку Т. Адорно, злиття цих двох видів художньої творчості можливо там, 
де сходяться час і простір. 

Художники різних епох, стилів та напрямків, від Тіціана і Карава
джо до Пабло Пікассо, Марка Шагала й більш сучасних представни
ків візуального мистецтва, створювали картини на музичну тематику.
Найреволюційнішим у пошуках точок перетину живопису й музики 
став рубіж XIX–ХХ століть і зокрема період розквіту художнього аван
гарду. На початку ХХ століття, коли затверджувався принцип взаємо
проникнення і взаємодії мистецтв, стала характерною тенденція до 
розширення традиційно замкнених меж їхніх видів та жанрів. Особли
вим прагненням до «зображення музики» відрізнялися художникиаб
стракціоністи. Так, один із засновників цього авангардного напрямку 
Василь Кандинський (1866–1944), так обгрунтовував взаємозв’язок 
між звуком, кольором та їх спільним впливом на емоційну сферу лю
дини: «Колір — це клавіш; око — молоточок; душа — багатострунний 
рояль. Художник є рука, яка за допомогою того чи іншого клавіша 
доцільно приводить у вібрацію людську душу» [1, c. 45]. Серед живо
писних творів знаного авангардиста, крім численних «Композицій» та 
«Імпровізацій», є картини, пов’язані не лише зі спеціальною музич
ною термінологією, такі як «Акорд» та «Чорний акомпанемент», а й 
з конкретними музичними жанрами, наприклад, «Концерт» і «Фуга». 

Німецькошвейцарський художник Пауль Клеє (1879–1940) у 
своїй творчості був «настільки тісно пов’язаний з музикою», що вусій 
його величезній спадщині, яка налічує близько 10000 творів, особли
во цікавими вважаються саме ті небагаточисельні роботи, в яких ро
бляться спроби довести зв’язок між музикою та живописом [3, p. 7]. 
Визнана «музичність» мистецтва Клеє знайшла вираження не лише в 
назвах картин, а й у «поліфонічності» мислення художника, про що 
свідчать такі його роботи як «В стилі Баха», «Фуга в червоному кольо
рі», «Поліфонічне осягнення білого» та деякі інші [4, с. 21]. П. Клеє 
вважав, що живопис має динамічну природу. Практичне втілення цієї 
думки наочно можна побачити, наприклад, в його «Фузі в червоному 
кольорі», музичний рух в якій зображено за допомогою спрямованих 
зліва направо ліній. 

Творчість литовського композитора і художника Мікалоюса Чюр
леніса (1875–1911) необхідно розглядати як цілісну музичнообра
зотворчу систему, в основі якої лежить поліфонічний принцип ви
користання живописних ефектів в музиці, а музичних — в живописі. 
Наприклад, в його картині «Фуга» тема, як і в музичній фузі, спочатку 
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зображається однією лінією, тобто одноголосно, а наступні її про
ведення співставляються з різними лініями вільного контрапункту. 
Цей показ тем супроводжується їхнім розвитком, тобто рухом зліва 
направо, як і у фузі П. Клеє. Дуже точно описує побудову художни
ком живописної фуги дослідниця його творчості Дженовайте Казокас: 
«Застосування принципів музичної композиції в образотворчому мис
тецтві дозволило Чюрленісу створити багаторівневу картину... Завдя
ки цьому він зміг ввести четвертий вимір у живопис — час, тим самим 
порушуючи загальноприйняту концепцію одного горизонту, однієї 
перспективи, одного разу, оскільки він представив кілька горизонтів 
з різних точок зору в різний час, які є одночасно дійсніми» [5, с. 325]. 

Музичних принципів формоутворення художник дотримувався і в 
своїх циклічних картинах, які називав сонатами. Якщо в якості при
кладу розглядати триптих «Соната Моря» Чюрленісаживописця, то 
дуже показовим щодо побудови, форми і характеру частин буде його 
поєднання з фортепіанною Сонатою Fdur Чюрленісакомпозитора, 
тому що в разі подібного порівняння музична структура виявляється 
дуже схожою на живописну. 

В результаті короткого аналізу прикладів музичного живопису 
можна зробити висновок про те, що мистецтво в синтезі його видів є 
універсальною вродженою художньою творчою діяльністю людини, 
що має найдавніші корені і відповідає її біологічній та психологіч
ній природі. Використання в усіх видах мистецтв таких характерних 
прийомів як імітація, варіювання, експериментування, пошук но
визни, гіперболізація та перетворення, не тільки робить таке син
тетичне сприйняття більш вражаючим, переконливим, таким, що 
запам’ятовується і стає джерелом трансцендентних переживаннь, а 
й впливає на розвиток соціальної сфери, моделюючи таким чином 
дійсність. 
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Ялоза А. 
викладач Дніпропетровської 

музичної академії ім. М. Глінки,  
здобувач ОНМА ім. А. В. Нежданової 

РИТУАЛЬНО-АРИСТОКРАТИЧНІ ВИТОКИ ГІТАРНОЇ ГРИ 

Сучасні вітчизняні критерії зарахування гітарного класу до від
діленькафедр «народних академічних інструментів» складають па
ралель до трактування цього інструмента в ряду «популярних» у за
хідноєвропейських академічних закладах франконімецького ареалу, 
що може усвідомлюватися у функції паралелі до фольклорних і має 
під собою певне історичнокультурне тло. Але в умовах України і тим 
більше усього східноєвропейського культурного ареалу така класи
фікація не відповідає реаліям історичних проникнень гітари в наці
ональну музику. 

Нагадаємо, що в Україні і Росії гітара зайняла почесне місце у ви
конавстві й композиції на хвилі бідермаєра першої половини ХІХ 
століття, ставши знаком дворянськошляхетного внеску в «мисте
цтво малих форм з високими знаками». Відомо, що Т. Шевченко 
виділяв як свій особистий інструмент торбан чи як його називали 
«панську бандуру», будучи водночас незрівняним гітаристом в колах 
дворянськошляхетських зібрань, що з ентузіазмом його приймали у 
1840ві роки. Це шевченківське користування гітарним мистецтвом 
явно протистояло його народництву, яке він емблематично зазначив 
у назві збірки своїх поезій як «Кобзар». Думка О. Козаренка про атри
бутивність стилю бідермаєра для України у цілому протягом ХІХ і ХХ 
століть [1] базується також на відомостях про поширеність у соціаль
них верствах інтересу до гітари — у наслідуванні традицій «шляхет
ського бідермаєра» у вигляді міського музикування, яке не зливалося 
із фольклорними лініями гри як такої. 

Взагалі не тільки гітара потрапляє в клас «народних» інструментів 
в Україні попри даності історичних обставин музичного виявлення — 
бандура в такому ж положенні. Хоч відомо, що мали грати на цьому 
інструменті у «козацьку добу» представники козацького лицарства не 
нижче полковників, тобто елітна високоосвічена козацька старшина. 
Правда, концертна експлуатація бандури повністю змінила функцію 
її у мистецтві, у тому числі це гендерна оздоба: грають на бандурі те
пер переважно дівчата, що складає «двічі штучний» показник народ
нонаціонального призначення. 
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Наведені сумніви у справедливості класифікаційних показників 
інструментів, які представлені на кафедрах «народних академіч
них інструментів» в Україні, не мають антитетичної спрямованості 
щодо існуючих рубрикацій, але заохочують до ретельного пізнання 
кореневих показників інструментальної виразності, до того, що Пі
фагор називав «філософією інструмента» стосовно ліри [2], але це 
все cтосується і гітари, аналог якої, грецька кіфара, як на це вказує 
й етимологія словатерміна, стала витоком іспанської і класичної 
гітари. 
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СЯО ЮМЕЙ ТА ХУАН ЦЗИ ЯК ЗАСНОВНИКИ ТРАДИЦІЇ 
КИТАЙСЬКОГО СИМФОНІЗМУ 

Китайський симфонізм, який на нинішньому етапі свого існу
вання займає гідне місце у різнобарв’ї національних культур, прой
шов тривалий період становлення й розвитку. Біля його витоків 
стояли видатні митці, які спромоглися синтезувати засади тради
ційної китайської культури та європейської професійної музики. 
Поміж них особливе місце займають Сяо Юмей (蕭友梅) та Хуан 
Цзи (黄自) – педагоги й композитори, які представляють різні по
коління музичних діячів. Їх об’єднує кілька спільних рис, і у пер
шу чергу це щира любов до мистецтва й рідної культури, великий 
талант, а також ґрунтовна музична освіта, отримана у західних на
вчальних закладах. 

Сяо Юмей (1884–1940), якого заслужено вважають засновником 
сучасної китайської мистецької освіти, після навчання в закладах То
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кіо (в тому числі консерваторії) удосконалював свою музичну підго
товку в Берліні й Лейпцигу, де захистив дисертацію з історії оркестру. 
По поверненні до Китаю він розгорнув активну музичнопедагогічну 
діяльність у навчальних закладах Пекіна – зокрема був засновником 
і диригентом оркестру Пекінського університету (1922) і деканом му
зичного факультету Пекінського національного художнього коледжу 
(1926) – та Шанхая. Сяо Юмей є одним з перших митців у сучасній 
історії Китаю, хто засвоїв західну техніку композиції і застосовував її 
для створення власної музики. 

Його однодумцем на цьому шляху був Хуан Цзи (1904–1938), 
який отримував освіту в Єльському університеті, а також у консер
ваторії Берлінського коледжу. Ще навчаючись у США, Хуан Цзи 
написав твір, який вважають першим оркестровим опусом китай
ського композитора – симфонічну увертюру «Ностальгічна фанта
зія» («In Memoriam», 1928), яку він присвятив пам’яті своєї коханої, 
піаністки Ху Юнфу. Твір був високо оцінений співвітчизниками, се
ред яких був і Сяо Юмей. У подальшому Хуан Цзи звертався до сим
фонічної творчості. По поверненні в Китай він займався, крім ком
позиторської, педагогічною й диригентською діяльністю. У 1935 р. 
Хуан Цзи заснував перший оркестр, який складався винятково з 
китайських музикантів, — Шанхайський філармонічний оркестр. 
Один з його учнів, видатний китайський музичний діяч Хе Лютін  
(賀綠汀) стверджував, що значення Хуан Цзи для національної му
зичної культури можна порівняти зі значенням М. Глінки для росій
ської музики. 

Діяльність названих музикантів сприяла створенню підґрунтя для 
подальшого розвитку китайської симфонічної музики й формування 
її сталої традиції. 
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Яценко О. 
викладач школи мистецтв № 3, 

викладач і здобувач ОНМА ім. А. В. Нежданової 

КОСМІЗМ МИРУ В ОПЕРНОМУ ПЕРЕЛОМЛЕННІ 
С. ПРОКОФ’ЄВИМ ЗА РОМАНОМ Л. ТОЛСТОГО  

«ВІЙНА ТА МИР» 

С. С. Прокоф’єв уособлює «дисгармонійну гармонію» ХХ століт
тя, сполучаючи у своїй творчості модерний радикалізм, у пограниччі 
з російським футуризмом, із классичнимиромантичними традиція
ми, що дозволяє йому охоплювати неокласичні стильові горизонти, 
співвідносні з визнаними модерністськими лініями їх проявлення у 
Стравінського та Хіндеміта, в єдності з традиціоналізмом, особливо 
що стосується здобутків, дотичних до літургійнодуховних устоів на
ціонального мислення. «Війна та мир» як жодна з інших його опер є 
гілкою могутнього дерева російської класичної опери, в котрій охо
плюються проблеми миру і війни не в побутовополітичному пере
ломленні, але в космічному обсязі миру як соціальної якості людської 
організованості — у тлумаченні воєнної розколотості цього соціуму, що 
уготовлене дисгармонією індивідів та в їх особистісних устремліннях. 

Оперу звично розглядають як сукупність 13 «ліричних» та 12 «дра
матичних» сцен, що відповідає розподілу дії на 7 картин «миру» и 
6 картин «війни» — ясно, що в такому підході «мир» та «війна» роз
різняються у побутовосоціальному переломленні. В основі картин 
«миру» розмежовують «лірикопсихологічну драму», центром якої є 
любов Андрія Болконського і Наташі Ростової, зазначимо, любов, 
червоточиною котрої являється психологічний егоцентризм, чрева
тий жорстокістю та зрадою. І не забуваємо, що ліричний мелодизм 
Прокоф’єва органічно включає модернжорсткості, від яких він 
відмовляється хіба що в молитовносповідальних виявленнях «но
вих святих» з «Повісті про справжню людину» та ін. Однак бажання 
протиставити «мир і війну» у якості індивідуальнопобутових, «ду
шевних», та надіндивідуальносоціальних якостей направляє му
зикознавчі пошуки. При цьому відмічається, що виділена в описах 
музики «торжествуюча експресія» ніяк не характеризує картини ві
йни — лейттема війни звучить цілком в оркестровому вступі, служить 
основою хора смоленських селян. Тому від перших нот звучання опе
ри можна прослідкувати пласт симфонізму, настроєного на войов
ничість і рішучість руйнівних дій. Однак у вокальних темах опери ви
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ділені множинні стрибки і постійно вторгаються висхідні та низхідні 
рухи в мелодії — а це церковні знаки поліфонічного начала, симво
лізація Божественого спостереження подій (прихована поліфонія 
як обов’язкова проекція послідовності стрибками), а також мотивів 
Очищення (низхідний рух мелодії — вказівка на путь Спокути, ви
східний — піднесення душі у Висі). 

Не випадково опера, як і роман Л. Толстого, починається словом 
«війна». Може тому, що війна є зассобом нав’язування опоненту своєї 
волі, і мова йде про колективний суб’єкт соціума, однак про той, що 
діє в руслі послідовного егоцентризму індивида. Тому у Прокоф’єва 
мотив війни поданий психологічноустановочно в оркестровому 
Вступі, в контексті його проходять превалюючі кількісно «лірико
психологічні» сцени, в яких дисгармонія внутрішнього світу героя 
та елементарний егоїзм стосунків «викривлюють», роблять більш 
жорстокими благі устремління і продукують душевний надлом. По
літичний акт війни складає кульмінуюче «вирішення» соціального 
дисбалансу, а той живиться дисгарморнічними складовими душевної 
антитетики, в котрій «високі пориви» вирівнюються і нівелюються ті
лесним тяжінням до комфорту та побутового благополуччя. 

Показово, що значення слова «мир» в об’ємності бутійної всео
сяжності життя відсутнє у визначенні термина, у тому числі в апро
бованих виданнях, де основою уявлення про предмет виступає його 
антитеза до «війни», тобто в протиставленні силовим діям в останній. 
І хоч історичні описи звернені до «миру»/«світу» в тому узагальнюю
чому вселюдському об’ємі, котрий виділяємо в значенні терміна (від 
чого походить и назва предметів — «Всесвітня історія», «Світова іс
торія» и т. п.), науковоаналітичний підхід виключає того роду всео
хопленість. 

Як знаємо, віра для Л. Толстого і для С. Прокоф’єва завжди скла
дала базовий орієнтир у розумінні й оцінці подій та фактів, соціаль
них устремлінь та індивідуальних виборів: таке бачення особистості 
Толстого апріорне, однак той же дворянським релігійним вихован
ням зроблений зачин у психології поведінкисудження очевидним є і 
в біографії С. Прокоф’єва, особливо це наочно в надбаннях типу «но
вої духовності» творів епохи Другої світової і Великої Вітчизняної ві
йни. Віра внесла релігійну підоснову в організаційні акції Опору, ви
суваючи позитив гармонічно «зв’язуючої» («релігаре» — зв’язувати) 
функцію Любові. Любовні пориви живлять мирську прозу — й у ви
гляді божествених знаків осіняють темисимволи війни. 
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В опері «зв’язуючою тонкою ниттю» пронизана лінія лейтмоти
вів любові, що несуть передчуття Миру у Преображення ненависті, 
ревнощів, злості, асоційованих із психологією війни. Однак вказа
ні прояви соціальнопсихологичного негативу не закривають і його 
божественого послання — в подолання потворних проявленьвід
ношень у відбудові зв’язуючого принципу релігіїлюбові, що єдна
ють різні якості, які відмежовуються від силових проявлень. Опе
ра Прокоф’єва «інтеріорізує» події розлогого роману Толстого — у 
відповідності з космічногармонізуючим призначенням музики: 
відкриваючи Вступом до опери теми війни «відбитками» своїх цер
ковносимволічних зазначень пронизує увесь стрій тематичних по
будов, представляючи в церковноконсонованому проявленні му
зики фінала Преображення призначене божественим Космосом и 
волею Неба направленого композиторського генія С. Прокоф’єва. 
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CТУДЕНТСЬКА СЕКЦІЯ 

Антипенко А. 
студентка II (магістерського) рівня вищої освіти 

Херсонського державного університету 
Наук. керівник — канд. мист., доц. А. Чехуніна 

СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-
МУЗИКАНТА ДО ВИКОНАВСТВА У РІЗНИХ  

СПІВОЧИХ МАНЕРАХ 

У публікації досліджується питання специфіки професійної підго
товки педагогамузиканта до виконавства у різних співочих манерах, 
таких як: академічна, народна та естрадна. При цьому порівнюються 
особливості опанування кожною, наводяться спільні й відмінні риси 
підготовки в рамках згаданих виконавських манер. 

У галузі професійної музичної освіти важливе місце займає во
кальнохорова підготовка майбутніх фахівців, яка гарантує отриман
ня комплексу компетентностей та професійних навичок, що й дозво
ляє досягти творчої та професійної самореалізації. Звісно, професія 
співакапедагога в межах культурного простору вважається досить 
авторитетною й престижною, але ж потребує від здобувача освіти 
необхідних зусиль, наполегливості й старанності. 

У вітчизняному науковому просторі плеяда вчених вивчала про
блему вокальної підготовки, зокрема: О. Олесюк, В. А. Бокоч [2], 
Е. Абдулін, Ю. Юцевич [7], А. Заданович, Л. Баренбойм. Питання 
специфіки різноманітних співацьковиконавських манер вивчали 
Н. Дрожжина, В. Антонюк, І. Колодуб, Д. Євтушенко та ін. 

Різні наукові дослідження, присвячені проблемі вокальної підго
товки майбутнього музикантапедагога, характеризують цей процес 
з різних позицій, визначаючи специфіку формування та загального 
розвитку фахових здібностей, методику постановки голосу й осо
бливості фізіології процесу співу, а також тонкощі вокальної роботи з 
учнямишколярами. 
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В рамках визначення особливостей досліджуваних процесів слід 
розуміти специфіку поняття «манера» у контексті вокальної підготов
ки майбутніх фахівців. У загальному значенні дане поняття включає 
в себе сукупність певних технічних або ж стилістичних прийомів, які 
є характерними для окремого музичновокального напряму або ж ви
конавця. 

Тож, здатність студента володіти різножанровим репертуаром ре
гулюється його вокальними навичками у різних співацьких манерах, 
а саме: народній, академічній та естрадній. Крім того, у процесі під
готовки музикантапедагога застосовується комплекс методичної й 
виконавської роботи, орієнтованої в бік його подальшої професій
ної діяльності. При цьому слід наголосити, що під час процесу опа
нування навичок співу, все ж існує певний ряд вимог, якого слід до
тримуватись не зважаючи на пріоритети відносно якоїсь конкретної 
співацької манери. Умовно, цей ряд вимог можна поділити на дві гру
пи: музичноестетичні та вокальнотехнічні [7, с. 104–113]. До пер
шої можемо відносити високий рівень обізнаності щодо музичного 
матеріалу, розвинені слухові якості, точність й чіткість інтонування, 
загальне дотримання метроритмічних вимог конкретного твору. Дру
гу групу складають вимоги, які стосуються впевненого, грамотного 
використання резонаторів під час співу, рівного дихання, плавності у 
виконання переходів від одного регістру до іншого. 

Однак, не дивлячись на значну кількість спільних вимог, відмінні 
також існують. Переважно, вони помітні, якщо порівнювати акаде
мічну манеру співу з народною або ж естрадною. 

Народна манера виконання вокальних творів характеризується 
звуковеденням мовного типу, відкритим методом голосоутворення, 
специфічним вібрато, використанням мови на ряду з діалектизмами 
(не обмежуючись виключно літературною мовою), однорегістровим 
співом та ін. Для естрадної манери також є характерним голосоутво
рення відкритого типу, а вирізняє її розмовна манера у голосоведенні, 
використання низки специфічних технічних прийомів, таких як суб
тон, викрик й загальне обмеження діапазону. 

Особливості навчання академічній манері співу передбачають 
«виховання» голосу за класичною системою й принципами, та ха
рактеризуються застосуванням таких вокальних прийомів як, го
ловне резонування, «прикриття» звуку, однорідне звучання голосу 
протягом усього діапазону, що сягає близько двох октав та ін. Існую
ча класифікація голосів академічного типу проходить у відповіднос
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ті з визначеними характеристиками подібних голосів (альт, сопрано, 
тенор, бас, та їх різновиди). Навчальний репертуар формують кла
сичні твори зарубіжних й вітчизняних композиторів, представників 
різних культурних епох, такі як арії опер, романси, вокалізи, пісні 
та ін. [2]. 

Важливо, що під час освоєння народної та естрадної співацьких 
манер зберігаються окремі правила й методи, характерні для акаде
мічного вокалу, такі як: особливості дихання, звукова опора, чітка 
дикція, яскраве й чисте інтонування і т. д. При цьому, вкрай важливо, 
щоб майбутній музикантпедагог мав навички поєднання окремих 
прийомів, характерних для різних співацьких манер, що доводять де
які дослідники цього питання, такі як Д. Євтушенко та В. Антонюк. 
Наприклад, вдалим вважається поєднання естрадного співу й акаде
мічної постановки голосу, коли характерна традиція bel canto не тіль
ки не стає на заваді, а й значно сприяє більшій продуктивності ви
ступу, оскільки голос у такому випадку «<…> наділений достатньою 
гнучкістю, м’якістю, стабільністю й рівністю в усьому діапазоні <…>» 
[5, с. 185.]. 

Характерним моментом вважається те, що під час вивчення пев
ної співацької манери в рамках навчального процесу використовують 
комплекс спеціальних засобів засвоєння матеріалу та характерний 
навчальновиконавський репертуар. Як приклад, під час опанування 
народної манери співу основна увага спрямовується в бік вивчення 
пісенного фольклору, який вважається досить багатим на смислове 
наповнення, різножанровість, оригінальний мелодійний матеріал. 
До того ж, майбутній фахівець повинен розумітись на різноманітті 
жанрів української народної пісні, за для урізноманітнення бесід з 
учнями прикладами подібних творів. 

Як зазначають дослідники Гунько Н., Чехуніна А. [4], Чехуніна А. 
[6]: «Успішне здійснення художньоінтерпретаційної діяльності <…> 
тісно пов’язане з функціонуванням механізму психологічної уста
новки, як стану готовності до будьякої діяльності, котра «може бути 
спроектованою на область музичного мистецтва і стати підставою для 
прояснення низки актуальних проблем музичної психології» [6, с.70]. 
З цього виходить, що проблема психологічної установки безумовно 
займає важливе місце у процесі підготовки музикантапедагога для 
його подальшої виконавської професійної діяльності [4, c. 193]. 

Отже, процес професійної підготовки майбутнього музиканта
педагога в різних манерах співу займає важливе місце у навчальному 
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процесі й супроводжується засвоєнням комплексу знань, вмінь й на
вичок, що у подальшому дозволить фахівцю досягти не тільки творчої 
й сценічної самореалізації, а й професійного рівня викладання. 
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ТВОРИ РІЗДВЯНОЇ ТЕМАТИКИ Я. ЯЦИНЕВИЧА 
ЯК СКЛАДОВА РЕПЕРТУАРУ АМАТОРСЬКОГО  

ЦЕРКОВНОГО ХОРУ 

Наша країна відома своїми пісенними та хоровими традиціями, 
різноманітними вокальними та хоровими жанрами, які розвивалися 
упродовж тривалого періоду, зокрема і фольклором. Важливе місце 
у вітчизняній музичній культурі посідає зимовообрядова пісенність, 
що яскраво відтворює багатство культурнонаціональних надбань. 
Актуальність обраної для дослідження теми зумовлена також трива
лою забороною радянською владою святкувати Різдво та необхідніс
тю підтримувати і розвивати традиції різдвяного вертепу в наші дні. 

В умовах здобуття і розвитку незалежності України в останні 
30 років відбувається активне долучення до історичних витоків на
родних традицій. Традиція святкування новорічних та різдвяних свят 
найкраще зберігається у повсякденному житті, вона має свої місцеві 
особливості та заслуговує на особливий науковий інтерес. Різдвяна 
тематика знайшла своє втілення i y мистецькому доробку, зокрема i 
хоровому, українських композиторівкласиків (M. Лисенко, M. Ле
онтович, K. Стеценко, O. Кошиць, C. Людкевич, B. Барвінський 
та ін.), y творчості сучасних композиторів (M. Колесса, M. Дацко, 
Л. Дичко, B. Степурко, O. Токар та ін.). 

Метою статті є аналіз зразків хорової творчості Я. Яциневича, що 
пов’язані із зимовообрядовою пісенністю, та їx використанням в 
різдвяних вертепах на прикладі функціонування аматорського цер
ковного хору. У вітчизняному музичному мистецтві ХХ ст. різдвя
нопісенна обрядовість надзвичайно плідно представлена жанром 
хорових обробок колядок та щедрівок, які використовуються в ком
позиторській творчості як автентичні першоджерела, i з використан
ням тематизму тієї або іншої колядки. 

Як вказують сучасні дослідники (O. Бенч), «наша традиційна хо
рова культура, яка виникла в питомому природному середовищі, по 
суті своїй була обрядовою, жила за законами усної традиції й несла в 
собі розмаїття місцевих ознак. Цей спів не обслуговував ідеологію, не 
функціонував на соціальне замовлення, a жив з внутрішньої потреби 



242  

творити гармонію. Тому завжди був спрямований на саморозкриття, 
на духовний саморозвиток, самореалізацію людини» [2, с. 32]. 

Твори різдвяної тематики були дуже популярними i в середовищі 
аматорського хорового pyxy, який набув широкого розмаху в Україні 
наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. Цей pyx, як зазаначає А. Чехуніна, 
був поєднанням традиційного та індивідуальнокомпозиторського, 
що являє собою «…усвідомлення національної якості за допомогою 
традиційної формули: національний фольклор — авторський стиль, 
що його сформував…» [7, с. 91], виник як чинник національного са
моутвердження, активно сприяв розвитку низки хорових жанрів, 
зокрема хорової обробки. Тому приклади звернення до нього знахо
димо y творчому доробку Я. Яциневича. Окремо зупинимося на та
кому аспекті як репертуарна політика аматорського церковного хору. 
Діяльність сучасного церковного хору зводиться не лише до участі y 
богослужінні. Велика кількість колективів веде активну просвітниць
ку, дослідницьку, місіонерську та благодійну роботу, підтримання тра
дицій. Однією з головних традицій хору є різдвяне колядування. 

Добір репертуару є складним процесом, як правило, y церков
них хорах беруть участь співаки, які мають не лише різні вокальні 
дані, але й неоднакову музичну підготовку i досвід співу в хорі. Це 
змушує регента шукати нотний матеріал, доступний для виконання 
аматорським хором. Упродовж кількох років колектив аматорського  
церковного хору готував різноманітні різдвяні вертепи, популяризую
чи y тому числі i кращі взірці різдвяних хорових творів. Так, y репертуа
рі хору репрезентовані твори C. Людкевича «Бог Предвічний», «Радість 
ся нам явила», O. Кошиця «Ангели в небі», «Ой не спіть». Серед хорової 
української класики — твори K. Стеценка, такі як «Ой, на річці на Йор
дані», «Ой, сивая зозуленька», «По всьому світу», «Що то за предиво», 
«Добрий вечір тобі», «Нова радість стала», «Днесь поюще» [1]. Важли
ве значення y виконавській практиці мають хорові обробки різдвяної 
пісенності M. Леонтовича («Пречиста Діва», «Ой, сивая зозуленька», 
«Щедрик», «Дивная новина»), Я. Яциневича («Ой, в Єрусалимі», «A в 
Києві граді», «Восклікніте, Янголи», «Діва Сина породила»). 

Попри короткий проміжок часу, який відділяє нас від років жит
тя й діяльності деяких українських композиторів, їx спадщина досі 
повністю не віднайдена. Це спіткало багатьох представників україн
ської інтелігенції на початку минулого століття, котрі потрапили під 
безжальний прес тоталітарного режиму. Творчість Я. Яциневича до
вгий час була несправедливо забутою, хоча він був сучасником i фун
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датором української духовної музики, поряд з Кирилом Стеценком i 
Миколою Леонтовичем. Певний інтерес до композитора виник на
прикінці XX ст. y зв’язку з відродженням української духовної музи
ки. Тоді хоровики й музикознавці звернули увагу на неабиякі художні 
достоїнства релігійних творів Я. Яциневича, що дозволили поставити 
їx y ряд з найкращими композиціями корифеїв української музики. 

Духовномузичний доробок Я. Яциневича відомий y формах як 
уставної творчості («Літургія», деякі піснеспіви «Всенічної»), так i 
неуставної (обробки релігійних кантів, колядок). Усі вони вражають 
надзвичайною пісенністю мелодій, що приваблюють м’якою плин
ністю, світлим, емоційно насиченим колоритом. Піснеспіви Яци
невича відзначаються певним драматизмом, що надає їм іноді не зо
всім властивого церковному характеру активного імпульсу, раптового 
емоційного сплеску, який потребує особливих музичних форм. Цер
ковна музика створювалась на основі національних рис українського 
співу, на основі вивчення паралітургійних жанрів фольклору — кан
тів, колядок, побожних пісень. 

На відміну від уставних творів y колядках, щедрівках та — ще 
яскравіше — y кантах Я. Яциневич відходить від усталених форм цер
ковної музики, створюючи вагомі й емоційно насичені композиції, 
y структурі яких своєрідно сполучаються риси куплетноваріаційної 
форми та хорової поеми. Міцно пов’язаний з церковним життям, y 
радянські часи композитор не міг розраховувати на широке визнан
ня. Відродження творів Яциневича розпочинається лише напере
додні проголошення незалежності України. Так, y 1989 році Чоло
віча хорова капела України імені Ревуцького виконує його колядки 
та щедрівки (художній керівник — Богдан Антків), y 1995 його хори 
«Єрусалимські дзвони» та концерт «Христос Воскрес» записує хор 
«Хрещатик» (художній керівник — Лариса Бухонська), a в 2006му 
компактдиск із його Літургією записує хор «Київ» (художній керів
ник — Микола Гобдич). 

Пізніше «Єрусалимські дзвони», a також «Ой, сусідкосусідко» 
стають найбільш виконуваними творами композитора. Ці твори 
можна поставити поруч із такими шедеврами Леонтовича як «Ще
дрик» i «Дударик». Власне Я. Яциневич був старшим за Леонтовича 
приблизно на 8 років, проте його твори видаються якоюсь мірою на
віть модерновішими, ніж Леонтовича. 

Таким чином, аналіз результатів концертної діяльності аматор
ського хорового колективу свідчить про значну зацікавленість в озна
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йомленні як з автентичним різдвяним фольклором, так i з його об
робками чи використанням y творчості українських композиторів, 
зокрема з творами Я. Яциневича та підтриманням традицій різдвя
ного вертепу. 
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ДУХОВНІ НАСТАНОВИ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
ТА ЇХ ПРОЕКЦІЇ В КУЛЬТУРІ ЄВРОПИ І УКРАЇНИ  

XIX–XX СТОЛІТЬ 

Актульність представленого дослідження визначається суттєвою 
роллю візантійського фактора у становленні духовної та мистецької 
культури як християнського Сходу, так і Заходу. «Візантія та створене 
в ній багатство освітніх, творчобудівельних, віросповідних інтенцій, 
склала початок і каталізуючий стимул історичного поступу і розвитку 
європейської культури» [2, с. 1]. Особливе місце надбання «імперії 
ромеїв» займає і в культурі та духовному житті України. Осмислення 
багатоаспектності цього впливу, першоджерел власного національ
ного культурноісторичного буття з його духовнорелігійними наста
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новами складає нині один з суттєвих аспектів сучасного українського 
культурознавства. 

Візантійська духовнорелігійна, культурна спадщина органічно 
увійшла в історичний розвиток багатьох народів. Візантійські за сво
їм первинним походженням традиції відігравали важливу роль в по
дальшій історії і культурному житті численних держав Заходу і Сходу. 
Візантія репрезентувала класичний зразок «християнської імперії», 
онтологічною базою якої виступала ідея мімезисанаслідування, яка 
єднала земний та небесний світи в загальній орієнтації на сакральні 
закони буття. Культова ґенеза візантійської культури визначає такі її 
головні якості, як «традиціоналізм», «канонічність» і «консерватизм», 
що склали підвалини «патріархальноортодоксального типу культу
ри», духовні настанови якої визначили буття європейської культури 
минулого та сучасності. 

Шляхи розвитку світової візантології, що охоплює майже п’ять 
століть, свідчать про незгасний інтерес до візантійської культури та її 
цивілізаційного надбання. Особливо показовими в цих процесах ви
ступають духовні та стильові шукання європейської культури XIX–XX 
століть, про що свідчить феномен «історизму», а також безпосеред
ньо з ним пов’язаний «неовізантійський стиль». Він характеризується 
апелюванням не тільки до відповідних архітектурних форм, але й до 
відродження духовнорелігійних традицій раннього Середньовіччя 
та його культури, що апелювала до епохи Неподіленої Церкви та її 
східнохристиянських настанов. Про це свідчать ідеї, що стимулювали 
«Літургійні рухи» у Франції, «Оксфордський рух» в Англії, феномен 
старокатолицтва в Німеччині тощо. 

Православна християнська традиція у її візантійському «зраз
ку» склала духовний ґрунт української культури та визначила такі її 
світоглядні складові, як кордоцентризм, софійність. «Українське 
православ’я» характеризується активною взаємодією з національними 
дохристиянськими архетипами, іншими конфесійними традиціями. 
«Відсутність самостійної державності в певні історичні періоди буття 
України обумовлює особливу значущість в її «картині світу» «малих 
спільнот» — Сім’ї, Роду, «громади», «товариства», мислимих в духо
вносімейних, патріархальноматріархальних категоріях, визначених 
заповітами православного вчення» [3, с. 266], що мають певні пере
тини із позначеними вище духовноетичними настановами власне 
візантійського «образу світу та культури» та породжують оригінальну 
ідею слов’яногреколатинської єдності, що стала відповіддю вітчиз
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няного інтелектуалізму на нові умови існування, дальшим розвитком 
питомого українськовізантійського європеїзму» [1, с. 106]. 

Ці духовноетичні настанови українського культурноісторичного 
надбання позначилося не тільки на його культовому мистецтві (іко
нопис, архітектура, богослужбовоспівацька традиція, що певною 
мірою успадкувала традиції візантійської калофонії), але й на профе
сійній творчості митців минулого і сучасності — Г. Сковороди, І. Кот
ляревського, Т. Шевченка, І. Франка, М. Лисенка, К. Стеценка, пред
ставників КирилоМефодіївського братства, «школи М. Бойчука» та 
репрезентантів українського постмодерну, поєднаних шанобливим 
ставленням до архетипових настанов своєї національної культури та 
історії. Остання, за візантійським аналогом, завжди мислилася саме 
в біблійних категоріях та у співвідношенні із сакральними законами 
буття. 

Основу «неовізантійського стилю» «школи М. Бойчука» становив 
оригінальний синтез візантійського культового монументального 
мистецтва та його духовних настанов, українського іконопису в його 
історичному розвитку, а також української побутової культури, по
єднаних на засадах архетиповосакральних чинників, що є ґрунтом 
національного світобачення, а також певною мірою і мистецтва аван
гарду. 

Хорова кантата з її паралітургійною поетикою складає один із 
провідних жанрів української музики XIX–ХХ століть, що пред
ставлений у хоровій творчості М. Лисенка та його послідовників. 
Його масштабна циклічна композиція виявляє перетини з позначе
ним вище «неовізантійським» стилем творів української художньої 
школи початку ХХ століття («школа М. Бойчука»), що тяжіла саме 
до монументальних форм творчого самовираження та їх сакральних 
підвалин. 

Інтонаційнофактурна специфіка кантат К. Стеценка визначена 
синтезом православної церковноспівацької практики, до якої ком
позитор мав безпосереднє відношення (і як композитор, і як регент, і 
як творець у 1920ті роки новітнього українського церковноспіваць
кого обиходу), і фольклорної традиції (аж до цитат). З церковною 
практикою пов’язане часте звертання К. Стеценка до монодійних 
форм викладення (як в хорових партіях, так і в оркестрових), а також 
до хорального 4голосся, що суттєво доповнюють ідеї віршів Т. Шев
ченка та І. Франка, спрямованих до осмислення національної історії 
в біблійних категоріях. «Диптих» В. Сильвестрова виявляє сутність 
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трансформації української духовності та її архетипових настанов в 
епоху постмодерну. Духовне підґрунтя кантати визначено не тільки 
зверненням до сакральних для українського національного світо
відчуття текстів молитви «Отче наш» та «Заповіту» Т. Шевченка, але 
й принципами їх інтонаційнофактурнодинамічного відтворення, 
орієнтованого на медитативномолитовну «музику тиші», ґенеза якої 
сходить зновтаки до візантійської сакральної традиції. 
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СПІВАЦЬКИЙ ГОЛОС БАРИТОН  
В ОПЕРНОМУ МИСТЕЦТВІ 

Одним з найвагоміших елементів професійної музичної культури, 
музичним феноменом, що виник наприкінці XVI — початку XVII сто
ліття в Італії як результат діяльності культурномистецької організації 
«флорентійська камерата» (Camerata Fiorentina), є опера, яку учасни
ки «камерати» називали «драмою для музики» (dramma per musica)» 
[1, с. 7]. Становлення опери як виду музичного мистецтва відбувалось 
протягом чотирьох століть та на кожному етапі свого розвитку зазна
вало певних змін та вдосконалень. 

У XVIIІ столітті утверджується «серйозна опера» (opera seria), яка 
пов’язана з «пафосним (героїчним) подоланням трагічних для героїв 
моментів» [4, с. 103]. Як правило, партії головних героїв таких опер 
виконувались співакамикастратами, тембр голосу яких відповідав 
сопрано або контральто. У другій половині XVIII століття співаки
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кастрати втрачають свої провідні позиції в оперному мистецтві, а ви
конання партій головних героїв оперних творів доручається співаць
кому голосу баритону. 

Перш за все необхідно дати визначення поняттю «співацький го-
лос» — «складна біофізична функція людського організму, сукупність 
музичних звуків, що утворюються голосовим апаратом» [7, с. 55]. Це 
акустичне явище, якому притаманні такі характеристики як: висота, 
сила, тембр, звуковисотний об’єм, дикція тощо. Співацький голос 
має велике значення у процесі спілкування між людьми за допомо
гою музичної мови. В залежності від діапазону голосу та статі співака 
розрізняють дитячі (дискант, альт), жіночі (сопрано, мецосопрано, 
контральто) та чоловічі (тенор, баритон, бас) співацькі голоси. 

Найбільш розповсюдженим чоловічим співацьким голосом є ба-
ритон «(від грец. barytonos — грубоголосий, грубозвучний) — чолові
чий голос, проміжний між тенором та басом» [7, с. 23]. 

Розрізняють ліричний, драматичний та лірикодраматичний ба
ритон. Перш за все зазначені підвиди баритона різняться за діапазо
ном, звучанням та тембром. Найбільш високим баритоном, вокальні 
партії якого мають найбільш високу теситуру, є ліричний баритон. Це 
легкий, світлий та рухливий тембр, наближений до тенора. Діапа
зон ліричного баритона — до I октави — ля I октави. Драматичний 
баритон виконує вокальні партії у низькій теситурі та характеризу
ється густим та глибоким потужним звучанням. Діапазон ліричного 
баритона коливається від ля великої октави до фа I октави. Лірико-
драматичний баритон поєднує у собі характеристики ліричного та 
драматичного баритона. Йому притаманні сила, яскравість звучання 
та густий тембр. Діапазон лірикодраматичного баритона: сі великої 
октави — соль I октави. Як правило, партії баритона належать від
важним, мужнім та сильним персонажам. 

В оперне мистецтво баритон, як самостійну оперну партію, було 
вперше введено В. А. Моцартом. У його оперних творах баритон 
звучить в партіях Дон Жуана в опері «Дон Жуан» (1787), Папаге
но в опері «Чарівна флейта» (1791), Фігаро в опері «Весілля Фігаро» 
(1786) [5] та інших оперних творах. Протягом XVІІІ–XX століть спі
вацький голос баритон активно залучався до оперної творчості таких 
італійських композиторів, як Джоаккіно Россіні, Луїджі Керубіні, 
Вінченцо Белліні, Джузеппе Верді, Джакомо Пуччині; французь
ких композиторів Гектора Берліоза, Шарля Гуно, Жоржа Бізе, Лео 
Деліба; німецьких композиторів Карла Марії фон Вебера, Ріхарда 
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Штрауса, Ріхарда Вагнера; російських композиторів та членів «Мо
гутньої купки» М. І. Глінки, О. С. Даргомижського, М. А. Римсько
гоКорсакова, М. П. Мусоргського, П. І. Чайковського, С. В. Рахма
нінова, С. С. Прокоф’єва; українських композиторів М. В. Лисенка, 
К. Ф. Данькевича та інших. 

Темброві характеристики баритона та розмаїття емоційних відтін
ків, передача яких підвладна цьому співацькому голосу, дозволяють, 
як зазначає доктор мистецтвознавства О. В. Муравська, відобразити 
широкий спектр «образнопсихологічних втілень та амплуа» [3, с. 3]. 
Персонажі, партії яких доручено виконувати баритону, являють собою 
благородних, мужніх, сильних духом та вірних своїм переконанням 
героїв (Князь Ігор з опери О. Бородіна «Князь Ігор», Іоканаан з опе
ри «Саломея» Р. Штрауса, Валентин з опери Ш. Гуно «Фауст», Матіс 
з опери П. Хіндеміта «Художник Матіс» та інші), або є емоційними, 
відважними, веселими та енергійними героями (Фігаро, Дон Жуан та 
Папагено з опер В. А. Моцарта «Весілля Фігаро», «Дон Жуан» та «Ча
рівна флейта»). Є також персонажі, що демонструють багатогранність 
та контрастність, а також наявність внутрішнього конфлікту (Яго з 
опери Дж. Верді «Отелло», Фрол Скобєєв з опери Т. Хрєннікова «Без
родний зять», Тельрамунд з опери Р. Вагнера «Лоенгрін») тощо. 

Саме співацький голос баритон, якому притаманний широкий 
діапазон та багатогранність звучання, здатний відобразити у своєму 
співі всі особливості характеру зазначених образів. Важливо наголо
сити, що сприйняття образів персонажів, виконання яких доручено 
баритону, базується на перцептивній психологічній установці, яка, на 
думку А. Чехуніної, є такою, що формується «протягом досить трива
лого періоду часу» [6, с. 74]. 

Необхідно зазначити, що майстерність співака, який володіє 
тембром баритон, багато в чому залежить від його фахової компе
тентності в галузі виконавської інтерпретації, етапи формування якої 
розглядають у своїй публікації науковці Н. Гунько та А. Чехуніна [2], 
та яка виявляється у вмілому відображенні розмаїття образної палітри 
виконуваних партій. 

Отже, співацький голос баритон, який було введено в оперне мис
тецтво як самостійну оперну партію у другій половині XVIII століття 
В. А. Моцартом, посів чільне місце в оперній творчості всесвітньо 
відомих композиторів XVІІІ–XX ст. завдяки своїй здатності відобра
жати розмаїття емоційних відтінків та численні грані характерів пер
сонажів оперних творів. 



250  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Гнидь Б. П. Історія вокального мистецтва: підручник. Київ: НМАУ, 
1997. 320 с. 

2. Гунько Н. О., Чехуніна А. О. Творчий розвиток майбутнього педагога
музиканта у процесі художньої інтерпретації вокальних творів. Педагогіка 
формування особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 70, т. 1. 
С. 191–195. 

3. Муравська О. В. До питання про специфіку оперного амплуа бари
тона: етимологічний та образносмисловий аспекти. Міжнародний вісник: 
Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2016. Вип. 1. С. 153–158. 

4. Хе Цзяньхуй. Принцип «баритонізації» басового голосу в партіях опер 
ХІХ сторіччя. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. 2014. 
№  3. С. 101–108. 

5. Хохловкина A. Западноевропейская опера. Конец XVIII — первая по
ловина XIX века. Очерки. Москва: Музгиз, 1962. 368 с. 

6. Чехунина А. А. Установка как проблема музыкальной психологии. Про-
блеми сучасності: культура, мистецтво педагогіка. 2008. Вип. 9. С. 68–78. 

7. Юцевич Ю. Є. Музика: словникдовідник. Вид. 2ге, переробл. і доп. 
Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2009. 352 с. 

Бородіна І. 
студентка I (бакалаврського) рівня 

вищої освіти ХДУ 
Наук. керівник — канд. мист., доц. А. Чехуніна 

КОБЗАРСЬКІ БРАТСТВА ТА ЦЕХИ ЯК ОСЕРЕДКИ РОЗВИТКУ 
БАНДУРНОЇ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНИ 

Історична ґенеза бандури й кобзи і розвиток виконавства на тери
торії України завжди проходили у досить складних історичних умовах, 
враховуючи політичну й соціальноекономічну ситуацію на теренах 
нашої Батьківщини. Хоча бандура й кобза наразі йдуть принципово 
різними шляхами, до певного моменту ці інструменти розвивались в 
одному, спільному напрямку, за виключенням окремих винятків. 

Питаннями історичного розвитку кобзи й бандури на території 
України займались такі дослідники як О. Бойко, О. Ваврик, Б. Же
плинський, М. Лисенко, С. Марцинковський, Н. Прокопенко, 
Г. Хоткевич та ін. 

Існує певна специфіка проведення подібних досліджень, оскільки 
досить важко визначити особливості розвитку музичної культури або 
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ж виконавства певного періоду, застосовуючи виключно теоретичне 
музикознавство, без міжпредметних зв’язків. З цього приводу А. Че
хуніна визначає, що це є серйозною методологічною проблемою, «…
оскільки дослідження національної специфіки музичного мистецтва 
не може будуватися лише в межах теоретичного музикознавства. Він 
неминуче зв’язаний з апаратом суміжних наук — історії, етнографії, 
загальної психології, етнопсихології… для яких «національне» — по
няття дуже насичені у змістовносмисловому значені, складові якого 
дуже різноманітні і багатогранні. І це приводить до необхідності «пе
рекладу» термінів й понять з однієї сфери в інший смисловий кон
текст» [11, c. 82]. 

З досліджень істориків й музикознавців відомо, що період існу
вання кобзарських братств та цехів припадає на XVII–XVIII ст. і вва
жається досить непростим часом для тодішніх українських земель у 
складі сусідніх держав. Тодішня Україна, переживаючи добу Руїни 
була поділена між Російською імперією та Польщею, зазнавала по
стійних політичних, соціальноекономічних та культурних утисків з 
боку країнпригноблювачів. 

Тим не менше, не дивлячись на досить складне становище, писем
ні джерела того періоду містять численні відомості про існування й 
активне функціонування ряду організацій, які створювались для про
довження й збереження кобзарських традицій і популяризації музич
ної освіти, пов’язаної з виконавством на кобзі та тонкощами цього 
ремесла, що, як відзначає А. Чехуніна допомагала їм у «…зовнішньо
му оточенні своєю творчістю репрезентувати «свою» національну ху
дожню установку» [10, с. 326]. 

Діяльність існуючих на той час братств визначалась окремими ста
тутами й чіткими внутрішніми правилами, враховуючи традиції й зви
чаї тогочасних подібних культурних осередків. Члени таких організа
цій мали власну, спеціальну мову, якою могли володіти тільки вони, й 
утримували установу за рахунок внесків за членство. Що ж стосується 
виконавського репертуару — як правило він був спільним для усіх чле
нів братства. Але, щоб вільно виконувати твори, які входили до цього 
репертуару, необхідно було мати спеціальний дозвіл, отримання якого 
було можливе тільки після проходження навчальних курсів у досвідче
них кобзарів. За виконанням усього згаданого регламенту слідкували 
окремі члени братства, а також звичайні музиканти [4, с. 74–88]. 

Якщо кобзар бажав стати вчителем (тобто навчати менш досвід
чених музикантів), він повинен був мати не менше 10 років виконав
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ського досвіду та скласти іспит (на його успішне складання давали 
дві спроби). Під час подібного «екзаменування» претендент на ви
кладацьку посаду повинен був довести в першу чергу свої моральні 
якості. 

Цікаво, що подібні братства мали чітку територію і, як правило, не 
порушували межу із сусіднім братством, враховуючи навіть їх спіль
ний пісенний репертуар, за виключенням особливих випадків. 

Не менш важливу роль у збереженні й розвитку кобзарської тра
диції окрім братств відігравали цехи — своєрідні об’єднання кобзарів 
співаків. Переважно представники цехів брали участь у різноманіт
них культурних заходах й святах в межах міста чи в більш «камерних» 
урочистих гуляннях сімейнопобутового формату. 

Особливістю цехів було те, що до їх складу входили переважно 
люди літнього віку, а також сліпі кобзаріжебраки. Від того такі фор
мування тоді називали «старечими цехами». Виконуючи свій пісен
ний репертуар, цехові кобзарі виживали, отримуючи милостиню від 
простого люду, переважно від міщан та селян. 

Важливо, що у старечі цехи для навчання й переймання досвіду 
від старих кобзарів могли приходити молоді виконавці. Умови були 
простими: учні виступали на різноманітних заходах, ярмарках і т. д., 
заробляли гроші й віддавали своїм цеховим вчителям. Тривалість по
дібного навчання коливалась від двох до трьох років, в залежності від 
здібностей учня та інших обставин. Після «випуску» з подібної шко
ли вже більш компетентний музикантвиконавець міг сам заробляти 
собі на життя, виконуючи більш широкий репертуар пісень зі склад
нішою технікою [1]. 

Не дивлячись на такі навчання, все ж старечі кобзарські цехи 
являли собою досить закриті формування, їх члени розмовляли не
зрозумілою для інших — лебійською мовою, яка гарантувала збере
ження таємниць й іншої цінної для цеховиків інформації. Лебійська 
мова являла собою квінтесенцію кількох мов: української, тюркської, 
румунської, старослов’янської та ін., та мала переважно асоціативні 
ознаки формування окремих слів або ж лексичних зворотів [3]. 

На чолі кожного подібного цеху стояв головний — цехмістр, в 
обов’язки якого входило керівництво й контроль за дотриманням ви
значених внутрішніх правил, а також підтримка зв’язку з іншими по
дібними організаціями. Існували також покарання фізичного чи ма
теріального характеру за порушення цих правил. До того ж приймали 
в ряди цехових кобзарів тільки людей з явними фізичними вадами, 
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які проходили іспит, сплачували певний податок й після того могли 
займатись відповідною музичнопросвітницькою діяльністю [5]. 

Значення подібних організацій на зразок кобзарських братств та 
цехів досить важко переоцінити, оскільки завдяки їх існуванню бан
дурнокобзове виконавство у непростий для наших земель час змогло 
не тільки зберегтись, а й значно розширитись та розвинутись за ра
хунок постійного напливу учнів й регулярної популяризації подібної 
музики в рамках культурних заходів, ярмарків та інших осередків то
дішньої культури. 
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ЗНАЧЕННЯ МУЗИЧНО-РИТМІЧНИХ РУХІВ У МУЗИЧНО-
ТВОРЧОМУ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНЯТ 

Тенденції розвитку сучасного суспільства зумовлюють певні зміни в 
багатьох аспектах життя людини, у тому числі й в освіті, де сучасна пе
дагогіка зазнала переорієнтації в бік повної гуманізації, особистісного 
підходу й розвиваючого навчання. Подібні перетворення безпосеред
ньо вплинули на процес розвитку особистості кожної дитини, її інте
реси, здібності і, як наслідок — жагу до творчого самовираження через 
різні види щоденної діяльності. Звісно, особливо важливим це питання 
є в межах освітнього процесу дошкільної освіти, як першої сходинки 
на шляху до становлення особистості у соціальнокультурному прояві. 

На території України одним з ключових елементів дошкільно
го навчання в межах освітньої лінії «Дитина у світі культури» є саме 
мистецтво, основною ціллю якого є формування особистого, есте
тичного світосприйняття та подальше спрямування до творчої та ху
дожньопрактичної діяльності [3, с. 1]. При цьому потрібно врахову
вати, що дитяча творчість не є класичним її проявом у звичному для 
людини форматі. Звертаючись до психологопедагогічної літератури 
для визначення цього поняття, виявляємо той факт, що вчені харак
теризують дитячу творчість як певний процес, за якого відбувається 
свідомий вибір умов, відносно конкретної ситуації задля отримання 
результату, максимально відмінного від звичайного, схвалюваного 
соціумом зразка подібної діяльності. З огляду на це процес творчості 
дитини слід розглядати як педагогічно обумовлений з позицій загаль
ного сприйняття та проявів мистецтва. 

Розглядаючи науководослідницькі роботи, присвячені питанням 
музичноритмічної й музичнотворчої активності в межах закладу 
дошкільної освіти, слід назвати вчених, які присвячують свої дослі
дження проблемі, зокрема: К. Тарасова, Н. Ветлугіна, О. МелікПа
шаєв, В. Єзікеєва, Т. Комаров, Е. Фльорін, Н. Карпінська, О. Солов
йова, Е. Ігнатьєв, Н. Сакулін та ін. 

Визначено, щоодним з найдієвіших (у питанні творчого розвитку 
дитини) видом діяльності музичного нахилу є звісно ж музичний рух, 
який включає такі компоненти: музику, рухи, пантоміму, певну драма
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тизацію, елементи танцю й пластику. Подібна діяльність у дошкільній 
освіті базується на звичному для дітей процесі — ігровій діяльності та 
дозволяє у процесі осягнення досить вдало розвивати творчу їх уяву [2]. 

Виходячи з останнього зазначеного факту, зрозуміло, що основна 
перевага й пріоритет подібного виду музичної діяльності обумовлю
ється звичністю цього процесу й максимальною схожістю зі звичай
ною грою. Адже під час музичноритмічних рухів дитина активно 
розвиває власну творчу уяву, що значно активізує її яскраві прояви 
у майбутньому. До того ж слід звернути увагу на те, який емоційний 
стан виникає у дитини в процесі виконання рухів під музичний су
провід. Відомо, що подібна активність, враховуючи систематичність 
виконання, значно підвищує рівень рухливості, сприяє вивченню но
вих рухових навичок, дозволяє мобілізувати увагу до рухових дій, які 
демонструються і т. д. При цьому музичнорухова активність сприяє 
формуванню у дітей свободи у творчому мисленні та її проявах, ство
рюючи можливості для простої імпровізації, й наділяє кожного по
зитивною емоційною реакцією й загальним задоволенням. 

З позицій дослідниці А. Чехуніної, однією з ключових причин 
творчих проявів як результату систематичної музичноритмічної ак
тивності є психологічна установка, зокрема: «У будьякий час у психі
ку діючого суб’єкта (у нашому випадку — дитини) проникає з навко
лишнього середовища і переживається ним з достатньою яскравістю 
те, що має місце в руслі його актуальної установки. Це може бути 
чим завгодно — емоцією, враженням від пейзажу, віршу, сюжету та 
ін. Митець, стикаючись з дійсністю, відбирає, часом неусвідомлено, 
те, що співзвучно з його персональними установками, відбувається 
контакт, який стимулює творчість» [5, с. 73]. 

Визначаючи ретроспективні аспекти залучення музичнорит
мічних рухів у вихованні дітей дошкільного віку, слід вказати, що 
початково засновником концепції музичноритмічного виховання 
вважають швейцарського музиканта, педагога й психолога, вихідця з 
Відня — Еміля ЖакДалькроза (1865–1950). Після отримання звання 
професора Женевської консерваторії по класу сольфеджіо й гармо
нії ЖакДалькроз заглиблюється у дослідження проблеми відчуття 
метроритму та абсолютного слуху, у результаті залучаючи так звану 
«ритмічну гімнастику», яка згодом дістала назву «ритміка». Прово
дячи дослідницьку роботу упродовж 1890х рр., вчений присвячував 
свою роботу питанням музичного виховання. У результаті його пе
дагогічний доробок і методика базувались на застосуванні фізичних 
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вправ для розвитку голосу й слуху і пошуку спільного між специфі
кою роботи музичного інструмента та тілесним рухами людини, по
ступово формуючи власну концепцію музичноритмічних рухів. 

На території України музичноритмічне виховання крім методики 
Е. ЖакДалькроза будувалося на базі педагогічних положень А. Алек
сандрової, Е. Конорової, В. Грінер, М. Румер та ін. При цьому осно
вна увага акцентувалася саме на доборі репертуару для занять, який 
мав би усі риси високохудожніх зразків вітчизняної й зарубіжної му
зичної культури. Окрім класичних творів, були обрані зразки твор
чості сучасних композиторів, народні пісні, мелодії і т. д. [3, с. 4]. 

Як зазначає дослідниця Н. Ветлугіна, музичноритмічна діяль
ність разом із загальною музичністю й здатністю її сприйняття до
зволяє розвинути певні виконавські здібності, такі як виконання му
зичноритмічних рухів та музичнорухові — танцювальна творчість, 
музичноігрова активність і т. д. 

На сьогодні у вітчизняній дошкільній освіті продовжується пошук 
актуальних підходів і методик залучення дітей до музичноритмічної 
діяльності та її різновидів, наприклад, таких як хореографія, про що 
свідчить наявність сучасних програм розвитку й виховання дити
ни. Сам процес музичноритмічної активності дітей спрямовує їх до 
власних творчих проявів і всебічного розвитку — як мистецького так 
і інтелектуального. 
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Е. ЛЕФЕБР У СТАНОВЛЕННІ ТРАДИЦІЙ ВИКОНАВСТВА 
НА САКСОФОНІ 

Стрімке зростання популярності саксофона на межі ХІХ–ХХ ст. 
сприяло висуненню видатних виконавцівсолістів. Багато з них не 
лише збагатили скарбницю музичного виконавства, але і заснували 
перші виконавські школи — в Європі та Америці. В Європі першість 
належить французькій школі, серед фундаторів якої Едуард Лефебр. 
Його різнобічна діяльність була націлена на удосконалення виконав
ських навичок саксофонної гри, розвиток ансамблевого й оркестро
вого виконавства [2]. 

Е. Лефебр уславився своєю віртуозністю у Франції та поза її ме
жами. Його часті міжнародні виступи та активна пропаганда сак
софона дали підстави отримання прізвиська «Король саксофонів» 
[1].Втім, до зустрічі із А. Саксом Е. Лефебр виступав як кларнетист. 
А. Сакс же залучив музиканта до нового інструмента. Згодом Е. Ле
фебр переїхав до Південної Африки, щоб керувати успадкованим від 
батька музичним магазином. Там же він розпочав кар’єру концерт
ного саксофоніста. 

Через 10 років Е. Лефебр стає саксофоністом оркестру Королів
ського палацу в Лондоні. Після одного з концертів талант музиканта був 
відзначений Ш. Гуно. Виконавство Е. Лефебра шанували й інші ві
домі композитори: завдяки схваленню Р. Вагнера Е. Лефебр збіль
шив кількість виступів у Німеччині. 

Близько 1872 р. Е. Лефебр переїхав до США. Вступивши до скла
ду Національної гвардії Двадцять другого полку підкерівництвом 
П. Гілмора в 1873 р., музикант повністю відмовився від кларнета, 
адже коллектив був одним із перших американських військових ор
кестрів, який включав повну секцію саксофона. Напружений графік 
виступів і готовність П. Гілмора презентувати сольні твори давали 
Е. Лефебру широкі можливості знайомити аудиторію з тоді ще мало 
відомим саксофоном. Повна секція саксофонів оркестру уможливила 
створення клубу «НьюЙорк Квартет». Через обмежений репертуар 
Е. Лефебру довелося замовляти та складати нові твори для саксофо
на. Ньюйоркський композитор К. Флоріо шукав виконавців для но
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вих творів і написав серію композицій спеціально для Е. Лефебра і 
його квартету саксофонів. 

Е. Лефебр став першим саксофоністом, який зробив сольний запис 
на фонографі, складаючи альбом для компанії Т. Едісона на почат
ку 1889 р. Запис Е. Лефебра для американської компанії Phonograph 
Company в 1894 р. можна вважати першою спробою комерційного 
тиражування виконавства на саксофоні. Записані твори свідчать про 
широту популярних жанрів кінця ХІХ ст. і включають народні пісні, 
оперні уривки, побутову музику. 

Від 1890х рр. Е. Лефебр стає все більш відомим як педагог. У 1896 р. 
він стає викладачем у новоствореній консерваторії Конна в Ель
кхарті (штат Індіана). До кінця життя славетний виконавець висту
пав як соліст і в складі заснованого ним квартету саксофонів [1]. 

Отже, Е. Лефебр є видатним представником французької шко
ли, який безпосередньо навчався у А. Сакса, і одночасно фундато
ром виконавства на саксофоні в Америці. Завдяки зусиллям А. Ле
фебра розпочалася ера звукозапису саксофонного виконавства, що 
складає цінну джерельну базу для музикознавчих досліджень. 
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ФОРМУВАННЯ СПІВОЧИХ НАВИЧОК У ПОЗАКЛАСНІЙ 
РОБОТІ З ДИТЯЧИМ ВОКАЛЬНИМ АНСАМБЛЕМ 

У публікації досліджуються особливості формування вокально
хорових (співочих) навичок у дітей в рамках роботи з вокальним ан
самблем, як низки вокальнотехнічних та психологопедагогічних 
принципів, які розвивають творчі й виконавські здібності юного по
коління. 
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Відомо, що заняття музикою є одним з найліпших засобів для 
формування духовного світу кожної людини, зокрема молодого по
коління українців. Так, в рамках державної програми «Освіта» (Укра
їна, ХХІ століття), затвердженої 1996 року, наголошується, що націо
нальне виховання на території нашої держави повинне базуватись на 
ґрунтовному й глибокому засвоєнні молодим поколінням особливос
тей та характерних рис духовних й культурних надбань українсько
го народу, забезпечуючи духовну єдність різних поколінь, а також 
формувати загальний високий рівень духовної культури. З вказаного 
маємо те, що головною метою музичної освіти України залишається 
виховання здорового, розумного, духовно збагаченого покоління мо
лодих українців. 

Проблемі формування вокальнохорових навичок у роботі з дитя
чими ансамблями присвячений ряд праць таких вчених, як Н. Бабі
ченко (Атамасенко) [1–3], Н. Добровольська, С. Горбенко [4], Н. Гре
бенюк, О. Єременко та ін. 

Спів завжди вважався одним з найпоширеніших та найулюблені
ших видів музичнотворчої діяльності серед дітей. Його значення та 
роль у вихованні досить важко переоцінити, оскільки він не тільки 
сприяє розвитку вокальних здібностей кожної дитини, а й створює 
важливе підґрунтя для активізації розумової діяльності, мовленнєво
го апарату та загального розширення словникового запасу. 

Процес вдалого художнього виконання пісенних творів у межах 
дитячого вокального ансамблю можливо забезпечити лише за умови 
повного розуміння й переживання учнями відповідного художнього 
образу, який притаманний тим чи іншим творам. 

Крім цього, важливим чинником є також можливість передавання 
точного змісту й характеру окремого твору, що вимагає обов’язкового 
володіння мінімальними технічними вокально-хоровими (співочими) 
навичками. Такими навичками можна вважати певний комплекс дій 
різних центрів голосового й дихального апарату, доведених до авто
матизму, застосування якого під час виконання твору повністю кон
тролюється волею співака, або ж доцільністю використання в межах 
колективу чи власними виконавським цілям [1, c. 7–9]. 

Так, в основі роботи різних ансамблів, у тому числі й дитячого, 
центральним є ряд вокальнотехнічних та виконавськохудожніх, 
аспектів загальної звучності колективу. Розглядаючи методику по
закласної роботи з дитячим вокальним ансамблем, слід визначати 
основні прийоми роботи з подібним колективом, які здатні поліпши
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ти процес формування й становлення вокальних навичок. До поді
бних відноситься звукоутворення, дихання, загальна співацька уста
новка, звуковедення, дикція і т. д. 

На шляху формування співочих (або ж вокальнохорових) нави
чок у дітей керівник подібного позакласного гуртка повинен дотри
муватись певних вказівок, виконання яких забезпечує якісний на
вчальний процес: 

У процесі роботи над розвитком співочих навичок вокального ан
самблю один з найважливіших чинників, який гарантує успішність 
процесу, — компетентність самого керівника подібного колективу, 
оскільки правильність прийнятих педагогічних рішень у поєднанні з 
виконавським професіоналізмом дозволяють досягти гарних резуль
татів під час роботи й сприяють зростанню загального виконавського 
«рівня» ансамблю. 

Надважливим аспектом у процесі формування вокальних на
вичок вважається системність занять та їх плавність, які повинні 
супроводжувати роботу ансамблю незалежно від часових меж, які 
встановлені установою чи керівником. Виключно поступовість і 
системність дозволять оволодіти низкою вокальних прийомів, вдо
сконалити наявні або ж підготувати певний репертуар для сценіч
ного виступу. 

Розвитку співочих навичок безумовно сприяє урахування психо
фізіологічних особливостей кожної дитини, які притаманні окремим 
віковим категоріям, оскільки подібні чинники безпосередньо впли
вають на механізм звукоутворення в залежності від віку. 

Керівник ансамблю у процесі становлення й формування «акаде
мічного» звучання у вихованців має пильно спостерігати за положен
ням рота у дітей на момент співу. При цьому правильним вважаєть
ся м’яке його відкриття, без різких рухів, що відбувається достатньо 
природно й плавно, за допомогою відповідного руху нижньої щелепи. 
До того ж необхідно спостерігати за тим, щоб рівень розкриття рота 
під час співу не був надмірним, оскільки може призвести до зайвого 
напруження м’язів гортані. 

Дієвим методом вважається вокальне декламування, тобто про
читання тексту твору, який виконується, без обов’язкового точного 
інтонування, але витримуючи загальний характер та ритміку. Поді
бна техніка дозволяє розвинути у дітей гарну, чітку дикцію та рів
ність дихання під час співу. До того ж під час використання подібної 
техніки слід намагатись якомога чіткіше вимовляти текст, навіть 
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дещо «перебільшуючи», що дозволить швидше сформувати якісну 
дикцію [2]. 

Загалом гарне інтонування у вокальному ансамблі можна вважати 
наслідком двох важливих аспектів: розвиток й оволодіння низкою во
кальнотехнічних навичок, а також достатній рівень музичного слуху 
всіх його учасників. До того ж вміння правильно виконувати вокальні 
твори вимагає від колективу володіння навичками вокального строю 
(мелодичний та гармонічний, або ж горизонтальний й вертикальний) 
та ансамблю [3, с. 9–18]. 

Окреме місце у розвитку будьякого ансамблю належить вправам, 
які допомагають сформувати належний виконавський рівень. Під час 
виконання ряду вокальнохорових вправ увага учнів концентрується 
на певному завданні і, як результат — виробленні навички (дикція, 
звукоутворення і т. д.). 

Не менш важливою для успішної діяльності дитячого вокально
го ансамблю є психологічна готовність учнів до співочої діяльності 
(налаштування на цей вид творчості, установленість на нього), а осо
бливо до концертних виступів, які є головною метою та показником 
успішної вокальнотворчої роботи педагога з учнями. Зазначимо, що 
формування психологічної установки на вокальновиконавську твор
чість педагогвокаліст повинен формувати протягом всього періоду 
навчальної роботи. Так, слід культивувати у дітей правильне сприй
няття творчого процесу, вірність емоцій у момент виконання твору, 
бажання донести до слухача його глибинну сутність тощо [5, с. 97]. 

Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що розвиток співочих на
вичок у процесі позакласної роботи з ансамблем вимагає від його 
керівника високого професіоналізму, загальної компетентності й 
володіння психологопедагогічними методиками, які дозволяють 
правильно організовувати навчальнотворчий процес. Комплекс 
психологопедагогічних методів, вправ, а також загальна системність 
і поступовість навчального процесу дозволяють досягти гарних ви
конавських результатів. 
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ЗВУКОСВІТ О. МЕССІАНА У СПІВВІДНОШЕННІ 
З РЕЛІГІЙНО-ХУДОЖНЬОЮ КОНЦЕПЦІЄЮ  

ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРА 

О. Мессіан являє собою одну з найбільш яскравих творчих фігур 
французької та світової музичної культури ХХ ст. Його творча осо
бистість відрізняється яскраво вираженим універсалізмом, що до
зволяє співвідносити його з геніями ренесансного типу, відкритими 
різним сферам знання у своїй спрямованості до розуміння духовної 
сутності світу і Бога. Сама творча постать О. Мессіана як музиканта 
являє собою органічний союз композитора, органістаінтерпретато
ра, теоретика, імпровізатора, блискучого педагога. Відзначимо та
кож, що універсалізм його діяльності був безпосередньо пов’язаний 
з глибиною його віри і релігійності, що визначали в сукупності його 
розуміння вищого сенсу і призначення творчості як «єднання віри і 
мистецтва» [3, с. 92]. 

Формування Мессіанахудожника йшло одночасно зі станов
ленням його світогляду. Релігійні потреби композитора ще в період 
юності стикалися з його творчими поривами під впливом чудового 
композитора й органістаімпровізатора собору Паризької Богоматері 
М. Дюпре і професора М. Еммануеля, який познайомив його з серед
ньовічними музичними традиціями, еволюцією східного і грецького 
ладового мислення, навчаннями про ритм і форми. 
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На думку О. Мессіана впливала й еволюція християнських вчень і 
теології в XX столітті. В кінці XIX століття неотомізм став офіційною 
філософською доктриною Католицької Церкви. Але з ним цілком 
успішно продовжували конкурувати напрямки, близькі до колиш
ньої августіанської парадигми: католицький спіритуалізм, персо
налізм, екзистенціалізм, тейярдизм. На думку Т. Цареградської, що 
досліджувала питання про релігійність О. Мессіана, «ставлення ком
позитора до Католицької Церкви було чимось значно більшим, ніж 
проста приналежність конфесії. Це був свідомий вибір і добровільне 
служіння, яке справило вплив на всі сторони його композиторської 
діяльності, починаючи від вибору сюжетів і закінчуючи технікою 
композиції <...> Для нього музика є актом віри. Розуміння своєї мі
сії в мистецтві як діяльності, що прославляє християнські ціннос
ті, одушевляє композитора і направляє його творчу фантазію» [6, 
с. 25]. Будучи солідарним з оптимістичним вченням Т. де Шардена, 
О. Мессіан неодноразово стверджував: «Я музикант радості» (цит. за: 
[6, с. 29]). 

Показово, що з терміном «драма» О. Мессіан пов’язує не тематику 
своєї творчості, а питання взаєморозуміння між творчими завдання
ми композитора і слухачем. Поділяючи думку Г. Марселя, О. Мессі
ан, стверджував, що мистецтво покликане відображати красу і славу 
Бога. Композитор прагнув оспівувати свою віру і бути музикантом
християнином. За його уявленням, «світ, що оточує людину, це щось 
тимчасове, минуще, кінцеве. Він повний жахів і страждань, недоско
налостей і тому недостойний відображення в мистецтві, яке поклика
не відтворювати красу Всесвіту, вічні істини Буття. Істинно немину
щим і нескінченно різноманітним композитор вважає Божественно 
прекрасне як втілення досконалої духовності, вищої краси і гармонії 
природи. Божественна краса знаходиться в безперервній рухливості і 
не може бути усвідомлена як закінчена якість. Вона лише поступово 
відкривається людям через Таїнства Віри і мистецтво» [3, с. 93]. 

Джерелами його стилю послужили середньовічні григоріанські 
піснеспіви, старовинні церковні лади, спів птахів. Одночасно автора 
привертає і культура Сходу, в тому числі Індії (індійські тала). Орга
нічно в цей симбіоз вписуються також європейські відкриття в сфері 
музичної органології і, перш за все, поява «хвиль Мартено», які асо
ціювалися у свідомості композитора з Небесним світом. 

Григоріаніка і захопленість культурою Сходу одночасно поєднува
лися у О. Мессіана з пристрастю до орнітології. Його ставлення до 
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«пташиної фольклористики» є воістину благоговійним, він невпинно 
зізнається в ніжній любові до птахів — «своїх великих вчителів», про
тягом багатьох десятиліть записував їхні голоси. 

В кінцевому підсумку узагальнення установок духовнотворчої 
позиції О. Мессіана полягає не тільки в його вченні про ритм, але і 
в розумінні сутності втілення віри і духовнорелігійного начала в му
зиці, що виразилося в чіткій дифереціаціі композитором «церковної 
музики», «релігійної музики» і, нарешті, «звукукольору і сліпучого 
захоплення». Кожна з названих категорій «музики» має свої інтона
ційнотемброві комплекси виражальних засобів. Власне «церковна 
музика» співвідноситься в уяві О. Мессіана з традиціями григоріан
ського співу (plainchant). Наступною сходинкою осмислення духо
вного мистецтва для О. Мессіана виступає так звана «релігійна музи
ка», під якою він має на увазі «будьяке мистецтво, яке намагається 
висловити Божественну Таємницю» [4, с. 233–234]. Тут в одному ряду 
виявляються і бахівська Меса сі мінор, і «Страсті за Матфеєм», і «Ча
рівна флейта» В. А. Моцарта, й епізоди з «Мучеництва св. Себастіа
на» К. Дебюссі, і «Реквієм» Д. Лігеті, і твори сучасного в’єтнамського 
композитора Нгуєна Тьєн Дао та ін., що так чи інакше орієнтовані на 
ідею духовного преображення людини, в тому числі і через посеред
ництво авторської духовної музики. 

Нарешті, «звукколір і сліпуче захоплення», на думку О. Мес
сіана, виникає в результаті появи звукоколірних відповідностей і 
«природного резонансу природних тіл» [4, с. 234], які закономірно 
призводять до синтезу різних форм художнього вираження, наслід
ком якого стає екстаз, визначений композитором на рівні «сліпучого 
захоплення». Зразками подібної динамічної взаємодії О. Мессіану 
бачиться творчість Чюрльоніса, середньовічні вітражі та ін. В поді
бному узагальненні вбачаємо не просто вихід в сферу Позамежного, 
але спрямованість до духовного преображення як головної мети бут
тя людини. 

Таким чином О. Мессіану вдається поєднати віру і мистецтво в 
процесах духовного преображення індивіда. При цьому своєрідними 
символами «Божественної присутності» в його бутті стають птахи, 
світло, колір, що виступають, поряд з оригінальністю тембрового рі
шення («хвилі Мартено»), своєрідним смисловим векторами, які ви
являють глибинний духовний підтекст його творів. 



  265

ЛІТЕРАТУРА 

1. Зенкин К. Слово в музыкальном мире Мессиана как знак «Божествен
ного присутствия». Век Мессиана: сборник статей / ред.сост. К. В. Зенкин, 
Т. С. Кюрегян. М.: Научноиздательский центр «Московская консервато
рия», 2011. С. 6–24. 

2. Золозова Т. Мессиан во французском музыковедении. Век Мессиана: 
сборник статей / ред.сост. К. В. Зенкин, Т. С. Кюрегян. М.: Научноизда
тельский центр «Московская консерватория», 2011. С. 242–261. 

3. Калошина Г. Е. Теологические концепции в творчестве Оливье Месси
ана. Проблемы музыкальной науки. 2011. № 2 (9). С. 92–97. 

4. Мессиан О. «Вечная музыка цвета...»: речь на конф. в НотрДам / 
пер. с фр. и примеч. Евгении Кривицкой. Музыкальная академия. 1999. № 1. 
С. 233–235. 

5. Мессиан О. Противодействия / пер. с фр. Р. Куницкая. Советская 
музыка. 1988. № 12. С. 114–115. 

6. Цареградская Т. В. О религиозности Мессиана. Век Мессиана: сборник 
статей / ред.сост. К. В. Зенкин, Т. С. Кюрегян. М.: Научноиздательский 
центр «Московская консерватория», 2011. С. 25–30. 

Hurtowa Yana 
Studentka II roku st.magisterskich Akademii Muzycznej 

w Krakowie im. Krzysztofa Pendereckiego 

GUSTAV MAHLER. ANALIZA PIEŚNI № 4 «DIE ZWEI BLAUEN 
AUGEN VON MEINEM SCHATZ» Z CYKLU PIEŚNI «LIEDER 

EINES FAHRENDEN GESELLEN» 

Cykl pieśni «Lieder eines fahrenden Gesellen» jest pierwszym z cyklów 
wybitnego niemieckiego kompozytora Gustava Mahlera i napisany na oso
biste wierszy samego kompozytora, inspirowane autobiograficznie. Choć to 
dzieło musiało dojrzewać długo — kompozytor napisał orkiestrową wersję 
prawie po 10 lat od momentu napisania cyklu — «Pieśni wędrującego cze
ladnika» napisane już w stałym mahlerowskim stylu: wyrazista i ekspresyjna 
melodia o źródle ludowym, z kontrastami ruchu i rytmów. Również ten cykl 
zaczyna stały temat twórczości kompozytora: o sensie życia, o jego pięknie i 
wartości, pomimo wszystkich cierpień i wypróbowań, które trafiają się oso
bie na jej ścieżce życia. 

Kontynuując poetyckie cechy romantyzmu Schuberta, Mahler lakonicz
nie zamieścił osobiste doświadczenie miłosne w 4 melodycznie i technicz
nie rozbudowane pieśni. Uważając siebie za czeladnika w sztuce, Mahler 
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opowiada swoją historię miłosną — wędrowanie poprzez nieszczęśliwość od 
nie wzajemności, piękno oraz romantyczną inspirację, rozpacz i okrucień-
stwo miłosnych uczuć. 

Czwarta i ostatnia pieśń z cyklu Mahlera — «Die zwei blauen Augen von 
meinem Schatz» przekazuje skupienie na żalu, wspomnieniach i wreszcie 
przezwyciężeniu tego żalu. Na początku utwór jest oznaczony tajemniczym, 
żałobnym wyrazem, bez sentymentalizmu. Pieśń jest podzielona na cztery 
wersy, a każdy z wersów jest podzielony na frazy. Ma formę czteroczęściową 
z wariacyjnym powtórzeniem pierwszej części: A A1 B C. 

Melodia zaczyna się rytmem marsza żałobnego. Dominującym nastro
jem nie jest już szaleńcza udręka i bunt, jak w poprzedniej pieśni, ale udręka 
na początku ponura, a później — zrezygnowana i medytacyjna. Rytm mar
szu jest nieregularny — to może symbolizować przemiany Czeladnika — 
odrywa się on bowiem od zmęczenia i przygnębienia i podporządkowuje 
się swojemu losowi. Nierówny rytm może wywołać u słuchacza subtelny 
niepokój. Zapewnia również kontrast, dzięki czemu nie można zmęczyć się 
monotonnym rytmem marszu. 

Pierwszy wers zawiera trzy frazy i jest napisany w tonacji emoll. Pierw
sze dwie frazy są podobne w muzyce, akompaniamencie i długości — pod
kreślona jest stopniowość i prostota melodii. Towarzysząca linia orkiestry 
jest lekka — harfa i instrumenty dęte, które utrzymują go w rytmiczny spo
sób. Trzecia fraza różni się od poprzednich i jest dłuższą z dodanymi instru
mentami: smyczki i róg angielski. 

Drugi wers jest zróżnicowanym powtórzeniem pierwszego: ma podobny 
nastrój — Czeladnik jest przygnębiony opuszczeniem swego domu i wspo
mnieniami ukochanej. Jej «dwa oczy błękitne» prześladują go, ich wzrok 
powoduje «cierpienie i niedolę». Umieszczone jest w przejmującym miejscu 
słowo «czemuście», gdy Czeladnik pyta: «O wy oczy błękitne! Czemuście 
na mnie spojrzały?». Niepokój linii wokalnej jest podkreślony za pomocą 
bardziej przerywanych rytmów. 

Trzeci wers różni się tekstowo i muzycznie. Zaczyna się uderzeniami ko
tłów — nieodwracalny los nadchodzi. Czeladnik opisuje swoje towarzystwo: 
«Miłość i ból szły przy mnie». Choć wers zaczyna się w Cdur, Czeladnik jest 
przygnieciony faktem, że jego ukochana nawet nie pożegnała się z nim — 
czterokrotnie powtarza słowa «Żegnaj!» i można zrozumieć jak znaczące to 
było dla niego. Melodia w przygrywkach w kółko zmienia się z durowej har
monii na molową — słuchacz może poczuć dwoistość miłości: jej urokliwy 
czar i zarazem jej bolesną udrękę. Dodaje magiczności temu odcinku partia 
klarnetowa, grając w zakończeniu triole na pianissimo. 
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W czwartym wersie Czeladnik znajduje przy drodze drzewo lipowe i ro
zumie, że tutaj jest on w stanie stać się zadowolonym i spokojnym. Melodia 
w tonacji Fdur staje się wyrazistą, «szeroko oddychając», a cechy marszu 
ustępują miejsce kołysance. Zmienia się rytm i razem z tym nastrój — śmierć 
już jest dla Czeladnika błogim pomiłowaniem. Wielokrotne powtórzenie 
słów «wszystko znowu było dobrze» skłania słuchacza do zrozumienia bólu 
od niespełnionej nadziei. Na pierwszy plan wyodrębniają się instrumenty 
smyczkowe, które «kołyszą» Bohatera, uspokaja jego miłosne męczeństwa 
we śnie. Zdając sobie sprawę z tego, że życie jest piękne, umiera wraz z 
ostatnią myślą o swoim żalu, miłości, świecie i śnie, gdy się kończy. Ostatnie 
słowo, «sen», ma mistyczne znaczenie czegoś, o czym marzył i co jest nie
realne. Na koniec kompozytor przypomina początkowy motyw marszowy 
w tonacji fmoll — żeby słuchacz w pełni przejął się sensem odrzuconego 
losem Wędrownika. 

Die zwei blauen Augen von meinem Schatz 
Dwojé błękitnych oczu mojej lubej 

Die zwei blauen Augen von meinem 
Schatz, 
Die haben mich in die weite Welt 
geschickt. 
Da mußt ich Abschied nehmen vom 
allerliebsten Platz! 
O Augen blau, warum habt ihr mich 
angeblickt? 
Nun hab’ ich ewig Leid und Grämen. 
Ich bin ausgegangen in stiller Nacht 
Wohl über die dunkle Heide. 
Hat mir niemand Ade gesagt. 
Ade! Mein Gesell’ war Lieb’ und Leide! 
Auf der Straße steht ein Lindenbaum, 
Da hab’ ich zum ersten Mal im Schlaf 
geruht! 
Unter dem Lindenbaum, 
Der hat seine Blüten über mich 
geschneit, 
Da wußt’ ich nicht, wie das Leben tut, 
War alles, alles wieder gut! 
Alles! Alles, Lieb und Leid 
Und Welt und Traum!

Dwojé błękitnych oczu mojej lubej 
w daleki świat mnie wysłali. 
Pożegnać więc muszę 
najdroższe z wszystkich miejsc! 
O wy oczy błękitne! 
Czemuście na mnie spojrzały? 
Odtąd na wieki moim jest 
cierpienie i niedola! 
Śród cichej nocy wyszedłem, 
śród cichej nocy w ciemne pustkowie. 
Nikt nie powiedział mi: Żegnaj! 
Žegnaj! Zegnaj! Zegnaj! 
Miłość i ból szły przy mnie. 
Przy drodze lipa stoi, 
tam pierwszy to raz 
sen mnie ukoil! 
Pod lipy drzewem 
prószącym na mnie kwieciem swoim — 
i nie wiedziałem już, 
jak życie mnie dotknęło — 
wszystko, wszystko znowu było dobre! 
Ach, wszystko znowu było dobre! 
Wszystko, wszystko 
miłość i cierpienie, i świat, i sen!
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРТЕПІАННОГО 
МИСТЕЦТВА: ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ 

У публікації досліджуються особливості розвитку фортепі
анного виконавського мистецтва в контексті сучасної музичної 
культури з огляду на формування нових техніковиконавських 
форм. 

Загальні орієнтири й тенденції розвитку виконавського мистецтва 
XXI століття загалом співпадають з основними загальними довго
строковими напрямами розвитку фортепіанного мистецтва, врахо
вуючи специфічний вплив сучасних інформаційних технологій на 
музичну культуру. 

Слід зазначити, що у вітчизняних дослідників майже відсутні 
роботи, присвячені проблемі сучасних тенденцій розвитку фортепі
анного виконавського мистецтва. Основний масив досліджень про
ведений такими вченими як Д. Андросова [1], Н. Гуральник [2], Г. За
вгородня [3], Н. Корихалова [4], А. Мазіков [5], А. Малинковська [6] 
та ін. 

Умови інформатизації багатьох сфер життя суспільства спри
чинили значні зміни в рамках музичної культури, при цьому осно
воположне місце займає саме розширення спектру методів розпо
всюдження музики. На сьогодні основний шлях розповсюдження 
музики відбувається зовсім не через концертні філармонічні зали й 
подібні виступи, а за допомогою звукозапису і подальшого мульти
медійного поширення. У питаннях загального професійного ідеалу 
виконавського мистецтва подібні «реформи» залишили значний слід. 
У результаті нових тенденцій виникла своєрідна залежність: ідеали 
якісного звукозапису почали безпосередньо впливати на стан кон
цертного виконавства. 

Подібні принципи, які наразі превалюють в культурному сере
довищі, впливаючи на концертні традиції, вимагають значного роз
витку якості фортепіанної гри. При цьому кожен твір окремої програ
ми повинен виконуватись максимально технічно й віртуозно задля 
задоволення високих потреб слухачів, залишаючи мінімальні розбіж
ності зі студійним записом. 
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Враховуючи це, манера виконання творів alla fresco (крупними за
гальними нюансами) все швидше відходить у минуле, поступаючись 
технічному, філігранному акцентуванню усіх засобів виразності, най
тоншим інтонаційним якостям тонобудови, режисерській зваженості 
сюжетної драматургії твору [3]. 

Тож, найвищі якісні ідеали виконавця твору на високому профе
сійному рівні, наявність необхідності нового прочитання творів, ху
дожня оригінальність у процесі інтерпретації почали вимагати нових 
виразних форм й нових технічностильових ресурсів в рамках форте
піанного виконавства. Подібні риси були визначені виконавцями в 
рамках фундаментального рівня заснування музичного мистецтва, у 
просторі мінімальної структурносутнісної одиниці, на рівні інтона
ції. Враховуючи ці факти, виконавська інтонаційна виразність стосу
валась двох поступових або ж одночасних тонів та зони їх сполучен
ня, злиття, а також взаємодії. Тому пошуки нових ресурсів виразності 
виявились найпродуктивнішими саме у цій сфері. 

Крім того, поступово виразна виконавська агогіка набула стату
су досить важливої риси сучасного піанізму. Серед базових інтонацій 
тематичного матеріалу піаніст використовує виключно індивідуальне 
агогічне прочитання мелодії. У більшості випадків відбувається за
гострення ритмічної схеми, закладеної композитором [5]. Тобто рит
мічна схема твору виконується дещо виразніше, аніж вона написана 
початково, при цьому — довгі тривалості мають тенденції до подо
вження, а дрібні — скорочуються. Однак подібні варіанти виконання 
вважаються досить ситуаційними. Як приклад, схожі агогічні заго
стрення ритму використовує піаніст Іво Погорелич під час виконан
ня Сонати №  6 С. Прокоф’єва. 

Щодо тембру — дискусії відносно можливості йог зміни наразі 
залишились у минулому. Позиція прибічників монохромного, єди
нотембрового фортепіанного звуку була багаторазово заперечена в 
умовах фортепіанної концертної практики. Композиторське регі
стрування у поєднанні з динамічними регістрами виконавця, шумові 
призвуки клавіатури інструмента, виконувані піаністом за власним 
бажанням в залежності від конкретної ситуації, акордовогармо
нічний колорит, тісний взаємозв’язок тембру й загальної динаміки 
нот — усі ці фактори лише частково складають повний спектр темб
ровостильових регуляторів фортепіанної музики [5]. 

Прикладом інтонаційної варіативності можна вважати записи 
І. Погорелича: М. Равель «Нічний Гаспар», «Скарбо». У таких умовах 
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в загальному розумінні фортепіанний твір, написаний композитором 
або виконаний в рамках концертної програми, повинен передбачати 
власне оновлення, а також мати глибокі, сучасні інтонаційні алго
ритми, як приклад: Й. С. Бах «Добре темперований клавір», том 1, 
прелюдія hmoll у виконанні С. Ріхтера; С. Рахманінов, етюд amoll, 
op. 39 №  2 — В. Ашкеназі; Й. Гайдн Соната Cdur «Англійська» Hob. 
XVI: 50 — Ланг Ланг (концерт у Карнегіхол, листопад 2003 р.) та ін. 

Досліджуючи особливості динаміки в рамках різноманітної сти
лістики виконуваних творів, слід зазначити, що виразні аспекти ви
конавського інтонування упродовж розвитку фортепіанного вико
навського мистецтва ХХ століття могли проявлятись лише в рамках 
певної динамічної зони, а саме — piano. Під час таких проявів можна 
почути упорядковане різноманіття поряд зі стійкими рисами вико
навського туше, а також досить тонкі нюанси гри з мінімальним до
тиком до клавіатури інструмента. Зокрема одним з основоположників 
уведення інтонаційної виразної тиші під час виконання фортепіан
них творів став канадський піаніст Глен Гульд, якому також належить, 
за думкою Д. Андросової [1] та А. Чехуніної [7], втілення «клавесин
ної емансипації» в піанизмі [7, с. 26], «… з «террасною» динамікою 
в дусі клавесинорганного чергування голоснотихо, без опосеред
кування цієї зміни ефектами crescendodіminuendo» [1, с. 22–23], та 
«...ініціатива гри творів Баха non legato, яка відтворила «клавесинну» 
манеру виконання… й утворила «фортепіанну парадигму» озвучення 
клавірних творів німецького Майстри в другій половині ХХ століття» 
[7, с. 154]. 

Слід зазначити, що на початок ХХІ ст. в музичнокультурному 
просторі продовжують домінувати два основних напрями фортепі
анного виконавства — віртуозне та змістове. Їх відокремлення одне 
від одного продовжувалось до кінця ХХ ст. Віртуозний напрям, по 
суті започаткований піаністом М. Лементі, об’єднує таких сучасних 
виконавців як Юя Ванг, А. Володось, Д. Мацуєв, Є. Хмара. Під час 
прослуховування виступів згаданих виконавців іноді виникає вра
ження виконання деяких творів саме фортепіанним дуетом замість 
соло, враховуючи рівень виконання і складність партій (як при
клад — М. РимськийКорсаков «Політ джмеля» у виконанні А. Во
лодося) 

Змістовий напрям являє собою, як вважається, найцікавіший 
прошарок фортепіанного мистецтва ХХІ ст., пов’язаний зі зростан
ням інтонаційної характерності та змістовності виконання творів. 
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В ме жах змістового інтонування відбувався процес інтонаційного 
оновлення вже відомих творів. До того ж сучасні піаністи проявили 
здатність робити художньомистецькі відкриття у добре відомих тво
рах [3]. Фундаментом подібного змістового інтонування виявилось 
більш точне розкриття інтонаційного потенціалу музичного твору за 
рахунок нових інтонаційних прошарків й векторів. Таким чином, з 
багатошарової інтонації проявляється важливий спосіб породження 
нових образів — інтонаційне поєднання тонів на відстані. У рамках 
поліфонії ця проблема відома й визначена як «прихована багатого
лосність, що міститься в межах одноголосної лінії» (за Е. Куртом). 
Основними представниками цього виконавського напряму вважа
ються Г. Соколов, М. Перая, І. Погорелич. 

Підсумовуючи вказане, можна зазначити, що в рамках віртуозного 
й змістового напрямів фортепіанного виконавського мистецтва сьо
годення наявні фактори, які спонукають його подальший розвиток, 
зокрема: загальна орієнтація в бік сучасних тенденцій звукозапису, 
розширення агогічних й тембрових можливостей виконання творів, 
варіювання темпів й послаблення середнього рівня динаміки під час 
виконання твору, зміна фактури у зв’язку із поліфонізацією. Згадані 
аспекти усіляко сприяють зростанню рівня змістової частини вико
нання фортепіанного концертного репертуару. Крім того, сукупність 
згаданих факторів дозволяє розширити виконавський репертуар за 
рахунок переосмислення музичних творів, що не були гідно оцінені 
на минулих етапах розвитку фортепіанної творчості. 
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Наук. кер. — докт.мистецтв. Маркова О. 

ВІТАЛЬНА ПРОГРАМА НА ЧЕСТЬ СВЯТ — В КОНТЕКСТІ 
КОНЦЕПЦІЇ КОНФЛІКТА КУЛЬТУРИ І ВИСОКОГО 

МИСТЕЦТВА Г. ЗІММЕЛЯ 

Експресіоністський нахил художніх симпатій Г. Зіммеля симво
лізував для нього конфлікт культури і високого мистецтва. І ця ідея 
від психології «зворотного тлумачення тези» надихнула на вибудову 
святкової програми на честь нашого міста, Одеси, знаменитого своєю 
бойовою історією, високим злетом аристократичної і духовної куль
тури третього міста імперії, а також несамовитими спробами прини
зити і зім’яти ту правду історичних надбань із міркувань ідеології і 
нищення релігійних начал знань і мистецьких відкритів. 

Поняття «життєвого потоку» за Г. Зіммелем набуває рис дис
курсивного комплексу сутнісних та відмітних показників, за якими 
чітко будемо відрізняти культурологічний підхід від першосимво
ліки духовних акцій в людській життєдіяльності. У представленій 
програмі до Майських свят в аспекті розробки теми одесики твор
ча група студентівмагістрантів запропонувала виконання арте і 
культурфактів, присвячених втіленню певних ознак культурної аури 
Одеси. Це культурфакти пісень Одеси, народжені героїкою морсько
го служіння («Песня об Одессе» з музикою Модеста Табачнікова, із 
словами Семена Кірсанова, що згодом була взята І. Дунаєвським в 
оперету «Біла акація»), а також бойовим досвідом у часи Вітчизняної 
війни 1941–1945 рр. (пісня «Ты одессит, Мишка» з музикою Михайла 
Воловаца, зі словами Володимира Диховичного). А також це арте
факти — віршів М. Цвєтаєвої, О. Костенко, що засвідчували аристо
кратичну традицію мистецтва Одеси, що наслідувала статус Третього 
міста імперії. 
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Ця програма виступу засвідчила життєву достовірність культур
ної пам’яті одеситів про героїчні й артистичновишукані виявлен
ня творчого буття міста. І тому самим життям була апробована ідея 
спорідненості маскультурної традиції морських і воєнних пісень — із 
компонентами салонної високості культурномистецьких виявлень. 
І перше, і друге складає органічне втілення культурних традицій міс
та: «конфлікт культури і високого мистецтва» за Зіммелем у цьому 
виявленні опиняється недійсним. А довір’я Зіммеля, який з усього 
набору стильових напрямів виділяв тільки експресіонізм, тобто мис
тецьке виявлення конфлікту між аестетичними виборами торкання 
життя в художніх актах і естетизму творчої діяльності у цілому, — на
дихає до вибудови програми, в якій втілювалися б також аестетичні, 
жахливі й брудні сторінки історії Одеси, оскільки вони також скла
дають життєву правду, достойну згадування в творчих узагальненнях 
буття нашого міста. 

У цілому «філософія життя» Г. Зіммеля є дітищем переломного іс
торичного етапу ХІХ и ХХ століть, Нового часу і Новітньої історії, 
коли змінність мислительноповедінкових стереотипів створювала 
ефекти анігіляції, тобто взаємнонищівних актів, коли негатив та по
зитив в етичному, естетичному, мислительноформотворчому прояв
леннях не розрізнялися; останнє стимулювало філософа виділяти в 
мистецтві напрями типу експресіонізму й футуризму та щиро не по
мічати інше. І ця філософія «потоку життя» мала свій методологічний 
потенціал, котрий ледь був оцінений сучасниками, однак надзвичай
но цікаво спрацьовує в наші дні: дифузія раціо та позараціональних 
мислительних форм в епоху поставангарду виводить на те пограниччя 
відсунення художньої сфери на користь прикладної творчості, що за
кладене в основи самого підходу від сумарності «життєвопоточних» 
накопичень. 

Не будучи самим Г. Зіммелем розробленою у якості теорії «на
вколомистецтва», але яка явно намічена його акцентуваннями форм 
творчості, що нездатні до «кристалізації», до тих, що «розбивають
ся», що знімають прерогативи авторської композиційної цілісності, 
а остання опиняється затребуваною культурознавством — в аналіз не 
артефактів, але пограничних з ними якісних цілісностей, винесених 
«потоком життя» на поверхню творчості — непродуктивної в крите
ріях раціоналізму в розділенні прекрасного і гидкого, однак реалізо
ваної усім ходом масовопопулярно наступальної продукції останніх 
десятиліть існування людства. 
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Теорія Зіммеля вельми корисна і її «зворотним ходом» до диску
сійного спростування її положень — арте і культурфактами творчого 
буття, в якому зіммелівська довіра до «життєвого потоку» народжує 
ствердження позитиву взаємодії загальнокультурного й мистецьки 
естетизованого вираження, якщо маємо очевидні історичнобуттє
во наочні докази виявлення «теорії безконфліктності» на вказаному 
життєвотворчому відрізку. 

Дун Л. 
студентка ІІ курсу ОНМА імені А. В. Нежданової 

Наук. керів. — канд. мистецтв. Н. Каданцева 

«СТРАДАЛЬНА МАТИ» АБО «СТАБАТ МАТЕР»  
ДЖ. ПЕРГОЛЕЗІ 

«Страдальна Мати» або «Стабат Матер» (лат. Stabat Mater) — 
римський католицький гімн, автором якого вважається італій
ський поет XIII століття Якопоне Да Тоді. Свою назву одержав за пер
шими рядками Stabat Mater dolorosa, що в перекладі означає «Стояла 
Мати скорбна». Перша його частина оповідає про страждання Діви 
Марії під час розп’яття Ісуса Христа, а друга є благанням грішника про 
дарування йому раю після смерті. Сама мелодія є секвенцією, тобто під
текстовкою візантійського гімну, в який вводився новий текст заради 
легшого засвоєння мелодичних фігуративних побудов першоджерела. 

Ім’я Джованні Батиста Перголезі відкриває список імен компози
торів, які прожили коротке, але насичене творче життя. Згадаємо, що 
Ф. Шопен прожив 39 років, Ф. Мендельсон 38, В. Моцарт 35, М. Бе
резовський 32, Ф. Шуберт 31 рік. Але навіть у порівнянні з цими ком
позиторами життя Джованні Батиста Перголезі вельми коротке. Він 
помер, ледь досягши 26. Це той вік, коли більшість наших сучасників 
тільки закінчують університет, починають робити свої перші кроки у 
творчій чи професійній кар’єрі. А у Перголезі вся його кар’єра уміс
тилася у 5 років. За цей час він написав 7 опер, які відразу отримали 
широке визнання, і встиг залишити помітний слід в музичному житті 
Італії. 

Сучасному любителю класичної музики ім’я Перголезі відоме 
майже лише за одним твором: Кантатою «Стабат Матер». Цей твір 
написаний на латинський текст, що належить, як думають, поету XIII 
віку Якопоне да Тоді. Проникливий вірш ченця XIII віку, присвяче
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ний темі стояння Божої Матері біля Хреста протягом століть, надихав 
композиторів. Але саме твір Перголезі став еталонним, закривши со
бою і попередні, і значною мірою наступні музичні твори (хіба що ви
діляючи композиції Дж. Россіні, К. Шимановського тощо), написані 
на цей текст. 

Усе недовге життя Перголезі пов’язане з Неаполем та його око
лицями. Він народився в місті Езе у 1710 р. До цього часу І. С. Баху 
вже було 25. Початкову музичну освіту Перголезі отримав у рідному 
місті. У 15літньому віці переїхав до Неаполя, де продовжив навчан
ня музиці. У 20 років він написав свою першу оперу, за якою були ще 
6. Всі його опери були поставлені в Неаполі, лише одна пройшла в 
Римі. Невигадливі сюжети, проста мелодійна музика — все це при
ваблювало слухачів. Перголезі швидко завоював визнання. Однак 
розбогатіти він не встиг і недовго довелося молодому композиторові 
купатися в промінях слави. Невиліковна у ті часи хвороба — тубер
кульоз — вразила його, коли він був на піку популярності. Хворо
ба швидко підірвала його сили. Саме в цих умовах він написав той 
твір, котрий обезсмертнив йго навіки. Останнім пристановищем 
Перголезі стало містечко Поццуолі, недалеко від Неаполя. Там зна
ходився невеликий францисканський монастир, куди композитор 
відправився в надії на те, що клімат прибережного містечка його ви
лікує. Однак зцілення не сталося. З кожним днем сили композитора 
танули. 

«Стабат Матер» — останній твір Перголезі — дуже швидко завою
вав популярність не тільки в Італії, але і за її межами. Йоганн Себас
тіян Бах, який активно займався аранжуванням творів інших компо
зиторів, переробив його в Кантату на слова 50го псалма. 

У X віці візантійський поет Симеон Метафраст написав канон на 
плач Пресвятої Богородиці, котрий читається на повечір’ї у Велику 
П’ятницю. Твір Якопоне Да Тоді проникнутий тим же настроєм і роз
криває схожі теми — Південь Італії досьогодні щиро зберігає пам’ять 
про візантійське православ’я, на кожному з храмів прикріплена та
бличка, де сповіщається, що до 1240…, 1260… та інших років то був 
православний храм. Візантійський поет підкреслював, що Ісус Хрис
тос — Бог втілений і Богородиця, яка стоїть біля Хреста, знає про 
це. Вона страждає, мучиться серцем, однак при цьому звертається до 
свого Сина як до Бога і Спасителя. 

Вірш латинського поета XIII сторіччя є більш емоційно насиченим, 
але і він проникнений усвідомленням того, що розіп’ятий на Хресті 
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Ісус — це син Божий, котрий вмирає заради спокути гріхів людських. 
Від споглядання Божої Матері, яка стоїть біля Хреста з розп’ятим її 
Сином, поет звертається до власних життя і смерті, роздумуючи про 
Страшний суд, що очікує людину. Поступово поетичний текст пере
творюється в молитву до Тієї, котру великий російський поет Михай
ло Лермонтов назве «Теплою заступницею світу холодного». 

Твір Перголезі написаний для 2 жіночих голосів — сопрано та аль
та. Голоси жінок то звучать роздільно, то переплітаються у поліфоніч
ну в’язь, то рухаються паралельно, то зливаються в унісон. 

Перша частина, написана на слова «Стояла Мати скорботна в 
сльозах» біля Хреста, де висів Син. Це найбільш відома частина тво
ру. Мелодія повільно рухається вгору, зображаючи Христа, що схо
дить на Голгофу, а згодом плавно спускається вниз, нагадуючи про 
зняття з Хреста. 

У другій частині поет говорить про те, що душу Божої Матері про
стромив меч. Меч простромив серце Богородиці, коли вона стояла 
біля Хреста свого сина. В православній традиції є така ікона – Семи
стрільна. На ній Божа Матір зображена простромленою сіма стріла
ми. Так в музиці Перголезі на словах «Простромив меч» звучить чо
тири однакових пронизливих ноти, ніби зображаючи чотирьохкратно 
встромлюваного в серце меча. Це один з найбільш сильних моментів 
у всьому творі. 

В наступних частинах превалюючий у творі скорботний настрій 
іноді змінюється на радісний у відповідності до тексту чи окремих 
його образів. У п’ятій частині музика несподівано прискорюється, на 
словах про те, як Діва Марія бачить Ісуса, відданого на муки, відда
ного на бичування. Ми ніби счуємо удари мечів. Перелом наступає 
в шостій частині, де говориться про смерть Господа Ісуса Христа на 
Хресті. Музика ніби завмирає, мелодія щезає. Звучать тільки одинокі, 
ледь чутні акорди струнного оркестру. 

Починаючи з 6 частини в тексті постійно звучить голос авто
ра, який звертається до Божої Матері з Молитвою: № 6 «О, Мати! 
Джерело любові, Дай мені відчути силу скорботи, щоб я міг плакати з 
Тобою». Знову і внову автор тексту, а разом з тим і музика звертається 
до Пресвятої Діви: «Свята Матір! Зроби так, щоби рани Розіп’ятого 
силою втілилися в моєму серці! Дозволь мені щиро плакати з То
бою, співчуваючи Розп’ятому, поки я буду живим». 

В передостанній частині звучить тема Страшного суду, а в остан
ній — надія на спасіння. «Коли я помру, Даруй душі моїй райську 
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Славу!» — вигукує автор тексту, а разом з ним і автор музики. І музи
ка набуває спокійного, умиротвореного характеру. Остання частина 
твору включає в себе одні з найбільш проникливих ліричних сторінок 
музики XVIII сторіччя. Неможливо, вслухаючись в ці звуки, не пред
ставити собі молодого композитора, враженого смертельною хворо
бою і таючого на очах. Однак він не сумує і не піддається відчаю. Його 
душа проникнута світлим очікуванням майбутньої райської слави. 
Його погляд націлений до Хреста Христового і Божої Матері, що 
стоїть під ним. Рішуче і багатократно повторюване слово «Амінь!» у 
фіналі твору символізує покору людини волі Божій. І життя, і смерть 
людини в руках Божих. Господь кожному дає прожити стільки, скіль
ки треба для того, щоб реалізувати свій творчий потенціал і підготу
ватися до вічного життя. І посмертна доля людини залежить від того, 
чи жила вона з Богом чи без Бога, чи вмирала із гіркотою чи відчаєм 
або з твердою надією на спасіння. 

Перголезі вмер 16 березня 1736 року. До останнього віддиху він 
працював над своїм останнім твором. Коли він віддав духа, турбо
тливі браттяфранцисканці приготували його тіло до поховання. 
Поховали його в спільній могилі, як через 5 років поховають А. Ві
вальді, а через 55 років — В. Моцарта. Францисканці називали себе 
бідними браттями. За заповітом засновника ордена Франциска Ас
сизького вони давали обіт повного нестяжання (порівняємо з нілов
цями у православній Русі). Передавши тіло композитора землі, вони 
помолилися, щоб душа його була прийнята ангелами і знесена в рай
ську славу. 

Дяченко К. 
студентка II (магістерського) рівня 

вищої освіти ХДУ 
Наук. керівник — канд. мист., доц. А. Чехуніна 

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ УЯВИ ТА ФАНТАЗІЇ УЧНІВ ВІДДІЛУ 
«МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ» ДМШ №  1 М. ХЕРСОНА 
НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ ДИТЯЧОГО РЕПЕРТУАРУ 

С. М. МАЙКАПАРА 

Самуїл Майкапар (1867–1938) уродженець міста Херсона, відо
мий російський, а згодом радянський композитор, піаніст, педагог, 
теоретикпошуковець, який вніс великий вклад у розвиток дитячої 
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та юнацької фортепіанної освіти та вважав, що пріоритетними при 
створенні для цієї вікової категорії повинні бути життєвість, доступ
ність, зрозумілість образів, спрямованість на розвиток художнього 
смаку маленьких виконавців. 

Його твори лягли в основу навчання в багатьох музичних шко
лах нашої країни. Ознайомлення учнів з життям та творчістю 
Самуїла Майкапара є важливою складовою освітнього процесу 
у Херсон ський дитячій музичній школі №  1. Щороку тут прово
дяться музичний конкурс імені С. Майкапара, виховні заходи, учні 
виконують його кращі твори, педагоги досліджують факти біогра
фії та творчості. На музику композитора до його ювілею у 2012 р. 
зразковий дитячий музичнодраматичний театр «Гармонія» провів 
пластичну виставу «Попелюшка» за мотивами казки Шарля Перро 
[2, с. 297]. Важливу роль у дослідженні та популяризації творчос
ті цього митця відіграє завідувач відділення «Музичного театру» 
Херсонської дитячої музичної школи №  1 — викладачтеоретик 
О. І. Младзієвська. 

Нещодавно в рамках виробничої студентської практики Херсон
ського державного університету у музичній школі №  1 відбувся пе
дагогічний захід, присвячений творчості Самуїла Майкапара. Учням 
було запропоновано ознайомлення з біографією композитора за до
помогою яскравої мультимедійної презентації, де були представлені 
архівні фотографії, що характеризують життєвий шлях музиканта. 
Також були репрезентовані твори живопису з колекції Херсонського 
обласного художнього музею ім. О. О. Шовкуненка, які за своїм об
разним рішенням та жанровим різноманіттям перегукуються з відо
мими музичними творами композитора. 

В ході заходу педагог коротко розповів про біографію та творчий 
шлях музиканта, а потім запропонував учням поєднати два види мис
тецтва, музику та образотворче мистецтво, аналізуючи музичні твори 
С. Майкапара та картини українських художників. Учні підготували 
інформацію про митця, а також брали участь у виконанні відомих му
зичних творів композитора («Русалка» з циклу «Маленькі новелети», 
«Осінь» з циклу «Бирюльки», «Баркарола» тощо). 

Для порівняння з творами образотворчого мистецтва учням було 
запропоновано такі картини: «Біля дубу русалоньки тихо дожидали» 
народної художниці Людмили Вітковської (народний розпис на па
пері), «Осінні дні» херсонського художника Анатолія Бикова (живо
пис), «Гондола» польськоукраїнського майстра Вільгельма Котар
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бинського (живопис) тощо. Розглядання творів поєднувалося з рядом 
запитань щодо асоціацій, характеру та настрою творів образотворчо
го мистецтва, подібності або контрастності їх змісту до музичнооб
разного звучання. 

Всі учні виявили активність на заході, зацікавленість темою. 
Вони охоче відповідали на запитання, показуючи свою ерудицію, 
обізнаність, емоційно реагували на знайомство з творами мисте
цтва, виявили вміння аналізувати та порівнювати музику і живопис, 
показали свої навички образноасоціативного мислення, вміння 
аналізувати твори, що сприймаються, фантазування на задану те
матику тощо. 

Протягом багатьох років навчання учні музичнодраматичного те
атру «Гармонія» систематично беруть участь у міжнародних, всеукра
їнських, обласних, міських фестивалях та конкурсах і завдяки ефек
тивним формам, методам організації навчальновиховного процесу 
займають призові місця. Завдяки цьому учні комфортно та впевнено 
почувають себе в позакласній незнайомій ситуації, впевнено спілку
ються як з педагогом, так і з гостями заходу. 

Для ефективного вивчення та знайомства учнів з музичною спад
щиною С. Майкапара були задіяні засоби мультимедіа, що дозволили 
об’єднати музику з  творами живопису, для збагачення творчої уваги і 
фантазії учнів відділу «Музичного театру». За допомогою поєднання 
прослуховування фортепіанних творів з художніми образами картин, 
слуханням, розумінням, аналізом творів мистецтва учні отримали 
можливість уявляти образи, відчувати та краще виконувати музику, 
сприяти засвоєнню знань та цікавих фактів з життя та творчості відо
мого композитора. «Мультимедіа, у даному випадку, як свідчить про
фесор Л. Гаврилова, розуміється як багатоскладова акція, у якій заді
яна максимальна кількість компонентів, коли межа між мистецтвом, 
життям… є майже непомітною» [1, с. 127]. 

Учні, що знаходяться на уроці, фактично задіяні у перфоматив
них, інтерактивних практиках освітньої діяльності, що дозволяє їм, 
на думку А. Чехуніної, Н. Гунько, «…вільно поєднувати інформацій
нокомунікативні, наукові технології з більш творчими формами по
шукової й навчальної роботи» [5, с. 189]. 

Проведення таких заходів за допомогою мультимедіа та живого 
виконання досягає важливих цілей: 

– виховної — виховувати в учнях інтерес, любов та повагу до му
зичної культури Херсонщини шляхом вивчення біографії та музичної 
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спадщини С. Майкапара; виховувати в учнях відповідальність за до
ручені їм завдання при підготовці заходу; 

– розвивальної — розвивати в учнів наочнообразне мислення; 
творчу уяву, пізнавальні здібності, концентрацію уваги, пам’яті, ана
літичних навичок; 

– навчальної — формування в учнів навичок колективної праці, 
узагальнення знань з теми, що вивчається, тощо. 

Тож, такий мультидисциплінарний підхід до вивчення творчої 
спадщини С. Майкапара учнями на заняттях «Музичного театру» 
Херсонської дитячої музичної школи №  1 сприяє розвитку творчих 
здібностей учнів — фантазії, уяви, образного та асоціативного мис
лення, спостережливості, асоціативних навичок, що допомагає у по
становці театральних вистав. 
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ВИКОНАВСЬКІ АЛЬТЕРНАТИВИ У ПОДАННІ 
ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ С. СКОТТА 

Фортепіанні твори Скотта розкривають його як композитора з 
сильним почуттям настрою і кольору, а його гра при навчанні в Ні
меччині, демонструє прихильність до французької школи піанізму. 
Піаністка Естер Фішер з точністю описала фортепіанну майстерність 
Скотта: 
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«Яким відмінним піаністом він був! Його дотик до клавіш нага
дував Ф. Шопена, немов він був його учнем, і в це я б охоче пові
рила. Він володів видатними здібностями, чутливістю, гнучкістю та 
блиском. Грати «гліссандо» не вимагало від нього великих зусиль, і 
його тонке «рубато» було ще однією рисою, що підкреслювала осо
бливість його стилю. Очевидно, що він був народжений художником. 
Не думаю, що він регулярно практикувався, але я бачила його за фор
тепіано, коли він виконував свої твори. Я була надзвичайно вражена 
почутим і відчула, що ця музика має дивну красу...» [2, c. 12]. 

Фортепіано в будинку композитора ілюструвало, з одного боку, ін
дійську приказку «Мелодія — це крик людини Богу», а з протилежно
го боку — «Гармонія — це відповідь Бога людині». Його гармонійний 
експерименталізм був безсумнівно пов’язаний з імпровізацією, і без
ліч пасажів в його фортепіанних роботах носять відбиток спонтанної, 
емпіричної творчості [2, c. 14] Довгі, красиві мелодії підтримуються 
пишними і часто невирішеними гармоніями, з їх допомогою Скотт 
майстерно створював цілі світи в кожному зі своїх творів [3]. 

Тут захоплення в музиці досягається тим способом, яке Дж. Карпен
тер називав «Космічною Свідомістю». Це може бути простежено пси
хологічно і має підбадьорюючий ефект, який Л. ван Бетховен і Г. Малер 
іноді закріплювали в своїх кодах. І додамо: такий поворот характерис
тики С. Скотта чітко співвідносить його з О. Скрябіним, до творчості 
якого він звертався і щиро її цінував. Фортепіанна соната С. Скотта, яка 
була написана влітку 1908 року, пропонує в цілому нову фортепіанну 
техніку. Складність її виконання настільки значна, що впоратися з цим 
під силу виключно піаністам вищого класу. Соната вражає своїми роз
мірами, музичними ідеями, технічними вимогами, порівняти її за роз
мірністю і плодючістю винаходу можна з Сонатою Бенджаміна Дейла 
«Ремінор» 1905 року. Але найбільшою мірою, наполягаємо ми, Со
ната за фактурнотематичними даними співвідносна з композиціями 
О. Cкрябіна — і «американського Скрябіна» Ч. Айвза, його сучасників. 

На думку деяких дослідників, Соната не має тональності. Але ана
ліз показує, що це хроматично розширена тональність С, яка включає 
опорність кварти та збільшеної кварти, тим самим вона співвідно
ситься з архаїчними ладами (як це маємо у О. Скрябіна й у «скіф
ських» знахідках С. Прокоф’єва). 

На думку А. І. Халла, це найоригінальніші і найхарактерніші з 
усіх образівнастроїв Сирила Скотта; і єдиний композитор, який 
був частково схожим за «космічними сяганнями» строю думок — це 
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Олександр Скрябін. Недарма в своїй книзі «Музика та її таємний 
вплив» С. Скотт свідомо й чітко виділяє і шопенізм, і філософський 
«гігантизм» Олександра Скрябіна [4, с. 83–84]. Точність і ємність ха
рактеристики Скрябіна перевищує підхід багатьох співвітчизників 
останнього, оскільки послідовники композитора мусили розвивати 
його ідеї поза Росією, у тому числі це скрябінізм України в особах 
В. Ребікова, М. Рославця і Б. Лятошинського, України — Польщі в 
персоні К. Шимановського, скрябінізм на Заході в особах М. Обухо
ва, І. Вишнєградського, О. Мессіана, К. Штокхаузена та ін. 

Соната Скотта представляє аналог скрябінівської фактури, а, го
ловне, скрябінівської моторної єдності тем з опорою на духовний, а 
не на душевний фактор вираження. Це свідчить про самостійність 
шляху Сиріла Скотта у кельтськослов’янській спрямованості, яку 
не хоче помічати І. Халл, який тлумачить Сонату в руслі традиції, що 
бере початок від XIX століття в поєднанні англійського вираження зі 
смислами німецької музики. 

У цілому Соната С. Скотта складає показову паралель до його 
 сюїтних композицій зі «східноекзотичними» програмними заголо
вками, із відвертими виявленнями «дебюссізмів» і «равелізмів»; Со
ната охоплює надбуттєві ідеїобрази, що закріплене введенням частин 
(ІІ і IV) в аналогію із поліфонічними побудовами sonata da chiesa. 

Ідея космізму і надбуттєвості споріднює із Скрябіним і Айвзом 
(і ніяк не стикується із жанровим тематизмом Р. Штрауса, якого на
стирливо висуває у паралель англійському майстру А. І. Халл), але 
якраз безпосереднє посилання на ранньобарокову сонату наближає 
Скотта до Айвза. 

Соната С. Cкотта складає паралель до символістської фортепіан
ної класики, ідеально співвідносячись з піаністичним втіленням ком
позитором своєї творчості — у принципах французької фортепіанної 
клавірності за Д. Андросовoю [1], яку дослідниця влучно визначає як 
«фортепіанний символізм». 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ ДИТЯЧИХ 
МУЗИЧНИХ ШКІЛ В КЛАСІ ГІТАРИ 

Формування творчої особистості в ході навчання є тривалим, 
складним і цікавим процесом. Згідно з академічним «Тлумачним 
словником української мови» «особистість — конкретна людина з 
погляду її культури, особливостей характеру, поведінки і т. ін.; інди
відуальність, особа» [2, с. 775], а творчість — «діяльність, пройнята 
елементами нового, вдосконалення, збагачення, розвитку» [3, с. 54]. 
З огляду на це можна стверджувати, що творча особистість — це якіс
но новий рівень розвитку індивіда, який дає змогу створювати щось 
нове, неповторне, згідно зі своєю індивідуальністю. 

Початкові мистецькі навчальні заклади (музичні школи, школи 
мистецького спрямування, школи естетичного виховання) є першою 
ланкою розвитку музичного таланту дітей. Від результату діяльнос
ті цих закладів буде залежати рівень загальної культури, естетичного 
виховання, розвитку творчої активності, емоцій, загальних та спеці
альних музичних здібностей молоді. 

Слід зазначити, що універсальної програми, орієнтованої на фор
мування творчої особистості, не існує, оскільки кожна дитина є уні
кальною, тому розвиток творчої особистості — це процес який багато 
в чому залежить від викладача. Важливим є виявлення обдарованих 
дітей, що дає можливість сприяти розкриттю потенціалу творчої осо
бистості учня шляхом надання знань, розвитку вмінь і навичок, які 
перевищують рівень, передбачений навчальною програмою. 

Викладач повинен бути методично грамотним та обізнаним у сфе
рах педагогіки (загальної та мистецької), загальної та вікової психо
логії, вміти знайти індивідуальній підхід до учня, добре знати мето
дику навчання гри на музичному інструменті від загальних кроків 
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початкового етапу до системного процесу розвитку виконавських 
навичок [1] тощо. 

Важливим компонентом професійної грамотності викладача, як 
вважає А. Чехуніна, є знання у галузі музичної психології, що пояс
нюють специфіку виконавської діяльності, спираючись на поняття 
довготривалої та короткочасної установки. «…В основе музыкально
исполнительской деятельности лежит долговременная установка, 
складывающаяся на протяжении достаточно длительного перио
да времени <….> включает в себя кратковременные установки» [4, 
с. 75]. Актуалізуючи моторні складові гри на інструменті, довготрива
лі короткочасні установки сприяють вилученню з пам’яті необхідних 
аплікатурних комбінацій, навичок звуковидобування тощо. 

Навчання гри на гітарі, як і будьяка інша діяльність, завжди почи
нається з основ — вивчення будови інструмента, правильної посадки 
гітариста та постановки правої і лівої рук, знайомство із двома спо
собами звуковидобування tirando (защипуючи) та apoyando (з опо
рою на струну). Опанувавши це, учень стає готовим до поступового 
ускладнення навчального матеріалу: виконання малого та великого 
баре, формування навички читання з аркуша, опанування штрихів 
legato, non legato, staccato, вивчення прийомів гри pizzicato, rasgueado, 
tremolo, glissando тощо. Не слід нехтувати також виконанням гам, 
акордових послідовностей, арпеджіо (коротке, довге) та різнома
нітних вправ на розвиток виконавської техніки гітариста. Протягом 
навчання вимоги до виконання гам ускладнюються (збільшується 
кількість знаків при ключі, гами виконуються у певному ритмічно
му оформленні — дуолями та тріолями; згодом терціями, секстами, 
октавами). Потрібно пояснювати важливість таких вправ для запо
бігання зверхнього ставлення до них з боку учня. 

Вдосконалення техніки гітариста є важливою, але не основною 
частиною формування творчої особистості гітариста. У жодному 
разі не потрібно допускати «механічного» виконання твору учнем, 
оскільки це буде сприяти виникненню спотвореного уявлення щодо 
виконання музики. Вчитель повинен спонукати учня «слухати» музи
ку, знаходити художній образ твору, висловлювати своє ставлення до 
нього, прагнути до свідомого виконання твору. 

Під час навчання гри на гітарі педагоги часто стикаються з від
сутністю у деяких учнів бажання вчитися. Це досить серйозна про
блема, яку потрібно негайно вирішувати. Вона може виникати з 
різних причин: сімейних (у тому числі примус з боку батьків до на
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вчання, чи навпаки зверхнє ставлення до занять музикою, пробле
ми у сім’ї), психологічних (стрес, апатія тощо), вікових (слабкість 
пальців і, як наслідок, труднощі під час виконання певних прийомів 
гри, наприклад, баре), фізичних (труднощі, пов’язані із проблемами 
зі здоров’ям). У залежності від ситуації вчитель повинен вникнути 
у проблему та прийняти правильне рішення, яке дасть можливість 
учню успішно навчатися. 

Кожен педагог повинен знати психологію дитини, ставитися до 
неї із повагою, розумінням, доброзичливістю, але водночас вимагати 
виконання поставлених завдань. Вчитель повинен створити творчу 
атмосферу у класі, всіляко допомагати учню, сприяти розвитку його 
виконавської техніки, вихованню відчуття прекрасного, любові до 
музики. 

В основному навчання гри на гітарі відбувається шляхом органі
зації індивідуальних занять. Але не менш важливими формами на
вчання є ансамблева гра (з педагогом чи іншими учнями), яка надає 
можливість розкрити виконавський потенціал учнягітариста (гра 
сольних та акомпануючих партій) за допомогою колективного музи
кування. 

Формування творчої особистості є неможливим без такої форми 
контролю навчальної діяльності як виступ на концерті. Учень пови
нен брати участь не тільки у академконцертах, на яких він показує 
рівень виконання вимог програми навчання на інструменті, а й у різ
них концертах, фестивалях, а у разі достатнього рівня підготовки й у 
сольних концертах. Активна виконавська діяльність сприяє не лише 
засвоєнню правил сценічної поведінки, формуванню сценічної ес
тетики та артистизму, а й допомагає поринути у творчу атмосферу, 
пізнати свої можливості, збагнути своє місце у суспільстві. Звичайно, 
процес виступу повинен контролюватися викладачем, де запорукою 
успіху є підтримка та допомога з його боку. 

Серед важливих завдань викладача класу гітари в початкових му
зичних освітніх закладах, окрім розвитку базових навичок гри на ін
струменті, повинно бути формування всебічно розвиненої творчої 
особистості із яскраво вираженими індивідуальністю та бажанням до 
подальшого професійного навчання. 

Отже, формування творчої особистості дитини залежить від про
фесійності вчителя, його вміння працювати з дітьми різного рівня 
обдарованості (навіть з проблемними учнями), знаходження індиві
дуального підходу до кожного учня. Педагог, як справжній професіо
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нал повинен бути наставником та прикладом для наслідування, зна
ти сучасні тенденції музичної педагогіки, зміст та вимоги навчальної 
програми. Якісне володіння учнем технікою гри на інструменті гіта
ра, розуміння та відтворення образного змісту твору, відчуття пре
красного, любов до музики та занять із фаху — ознака сформованої 
творчої особистості, яка розуміє своє місце у суспільстві, застосовує 
отриманий під час навчання досвід на практиці та має бажання вчи
тися новому й надалі. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДИТЯЧИХ ПІСЕНЬ  
НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ ЛЕСІ ГОРОВОЇ, ІРИНИ КИРИЛІНОЇ 

ТА ЛЮДМИЛИ МАРЧЕНКО 

В українському музичному мистецтві твори для дітей завжди займа
ли важливе місце. Яскраві приклади дитячої музики знаходимо в укра
їнському фольклорі [4, с. 616–619]. Серед них — жанри, що викону
ються дорослими для дітей (утішки (забавлялки), казки та колискові), 
і жанри, виконувані дітьми або спонтанно створені — зімпровізовані 
(небилиці, заклички, скоромовки, лічилки, жартівливі пісні, дражнил
ки та ігрові пісні). Близькі дітям за змістом, образами, відповідні рівню 
вікового сприйняття вони існують у кожній родині, змалечку прище
плюють любов до рідних, традицій, звичаїв, Батьківщини. 

Свій внесок у розвиток музики, призначеної дітям, зробили ба
гато українських композиторів. Серед них — засновник української 
музичної класики М. Лисенко, який створив чимало творів для дітей 
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(збірка пісень та танців «Молодощі», «Збірка народних пісень в хоро
вому розкладі» для учнів народних шкіл, три дитячі опери — «Зима і 
Весна», «Козадереза», «Пан Коцький» та ін.) [7]. 

Його послідовники М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий та
кож створювали різножанрову музику для дітей [2; 8; 9]. М. Леон
тович, як знавець народної творчості, не раз звертався до дитячого 
фольклору і подарував світу славнозвісні «Над річкою бережком», 
«Тиха вода», «Зоре моя вечірняя», «Щедрик», «Пряля», «Дударик», 
«Женчичокбренчичок», «Грицю, Грицю до роботи» та «Гра в зай
чика». К. Стеценко окрім педагогічних посібників написав дитячі 
опери «Лисичка, Котик і Півник» «ІвасикТелесик», а також шкільні 
співанники. Я. Степовий присвятив дітям цикл пісень «Проліски», 
збірку пісень на слова «Кобзаря» Шевченка, збірки «Малим дітям», 
«5 шкільних хорів» тощо. Представник наступного композиторського 
покоління В. Косенко, який поглиблено вивчав дитячу психологію і 
ставив перед собою чіткі педагогічні завдання, залишив для підроста
ючого покоління «Чотири дитячі п’єси» та «24 дитячі п’єси для фор
тепіано», які наразі займають перші позиції у виборі педагогічного 
репертуару [1]. 

Багато сучасних композиторів також створюють музику для дітей. 
Яскравим прикладом адаптації жанру кантати для дитячого хору та 
симфонічного оркестру є твори Л. Дичко («Сонячне коло», «Здрас
туй, новий добрий день» «Весна», «Барвінок»). У творчості М. Скори
ка знаходимо цикл п’єс «З дитячого альбому», І. Карабиця — музику 
до мультфільмів, що свідчить про глибоке розуміння композитором 
особливостей дитячої психології сприйняття. Наталія Май розвивала 
свою творчість у напрямку дитячої естрадної пісні («Пісня про маму», 
«Країна дитинства» тощо). І це не повний перелік композиторів, що 
створювали музику для дітей. 

Наразі ж в українській музиці відзначається існування нових су
часних жанрів нерозривно пов’язаних з естрадою. Майбутньому педа
гогувокалісту потрібно дуже добре знати сучасний репертуар, добре 
орієнтуватися в ньому. Адже сучасний музичнопедагогічний процес, 
як відзначають у публікації Н. Гунько, А. Чехуніна, повинен спира
тися на «…принцип єдності художньообразного мислення та творчої 
діяльності, <…> у межах якого активізуються виконавський та інтер
претаторські складники діяльності педагогамузиканта» [3, c. 193]. 

Щоб зацікавити дитину на уроках співу, потрібно дуже вдумли
во добирати репертуар, який відповідає сьогоденним смакам. Так, 
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творчість Людмили Марченко дає змогу дитині проявити себе як у 
сольних вокальних, так і в хорових творах джазового характеру. Після 
створення театру естрадної пісні «Менестрелі» Людмила Олексан
дрівна почала поглиблено вивчати методи викладання естрадного во
калу як своїх співвітчизників, так і закордонних виконавців. Саме че
рез це її твори унікальні за своїм синтезом методологій. У скарбниці 
композиторки понад сто пісень для дітей та юнацтва, міні спектакль 
«Одного разу в п’ятницю 13 числа», пісні «Ангел», «Романс», «Очіку
вання» та «Джаз», мюзикл «Гидке каченя», а також п’єси для форте
піано. Вона також стала авторкою дисків «Дитячі пісні про різне» та 
«Кращі дитячі пісні про різне». Особлива увага приділяється воєнній 
тематиці («А если б не было войны», «Сиротинушка») та духовній му
зиці («Марія», «Рождество»). Марченко в своїх творах вдало поєднує 
сучасну гармонію і ритміку, завдяки якій дитина може оволодіти ба
гатьма вокальними прийомами та навчитися вірному інтонуванню. 

Ірина Кириліна [5; 6] має у своєму творчому доробку твори для ді
тей різного віку різних за ступенем складності. Це збірка пісень «Ве
селая песенка», «Вінок з барвінку», «Весняний дощик» та «Пісні для 
дітей», а також дитяча опера «Вовкчарівник» (лібрето Г. Аронова). 

Вона наголошує, що саме сучасні україномовні естрадні твори по
винні бути в репертуарі кожного учня, бо співучість української мови 
допомагає дитині у виконанні та запам’ятовуванні, вона краще «ля
гає» на мелодичну лінію, а сам літературний зміст виховує у дитині 
відчуття любові до рідної землі. Кириліна полюбляла театралізовану 
музику для камерного ансамблю, використовувала її у своїй творчості, 
а також написала дитячу оперу «Вовкчарівник». Наприклад, у збірці 
«Пісні для дітей» композиторка зібрала твори для дітей молодшого 
віку. Діапазон пісень у ньому в межах першої октави і починається з 
примарних тонів, але здебільшого зустрічаються хроматичні ходи та 
стрибки на широкі інтервали, що може викликати у дітей труднощі 
при виконанні. Також у збірці зустрічається і двохголосна пісня «За
смутилось кошеня», яка стане корисною у розвитку ансамблевого 
співу та інтонаційної точності. 

Леся Горова має педагогічну практику та пише дитячі естрадні тво
ри відповідно до психофізичних особливостей дітей. Для молодшого 
віку у доробку композиторки є такі пісні, як «Божий син народився», 
«Дощик», «Дві пісеньки», «Колискова зими», «Новий рік», «Пісня 
про маму», «Музика весни» та ін. У її творчості також можна знайти 
пісні для підлітків. Зміст таких творів переважно наповнений любов
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ною лінією («Лісова пісня», «Ти в мене є»). Але існують пісні і патріо
тичної тематики («Я — патріот», «Рідна Україна», «Розкидана країна» 
та «Солдатику мій»), які не тільки виховують любов до Батьківщини, 
але й дух боротьби за свою землю та свободи, що наразі є дуже ак
туальним серед молоді. Пісні Горової написані для досить широкого 
діапазону, що дає можливість розвивати голос, його гнучкість та інто
наційну точність. Звертаючи увагу на сучасну гармонізацію мелодій
ної лінії, дитині буде легше запам’ятовувати твори та донести їх зміст. 

Отже, завдяки сучасним композиторам існує великий доробок 
творів, які зможуть зацікавити дитину, розвити її творчій потенціал і 
привити любов до музики рідного краю. Особлива увага приділяється 
україномовним пісням, в яких вже змалку дитина відчуває дух патрі
отизму. У творчій спадщині Горової, Кириліної та Марченко можна 
знайти багато яскравих композицій, які неодмінно стануть у нагоді 
при підборі репертуару для різних вікових категорій. 
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БАНДУРНОЇ ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ ДОБИ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

Розглядаючи питання розвитку бандурного виконавства на зламі 
ХХ–ХХІ ст. слід зазначити, що з початку 1990х років композитор
ська творчість почала набирати широких обертів, враховуючи високі 
темпи відродження української культури після розпаду Радянського 
Союзу. Досить стрімко бандура починає займати позиції сольного ін
струмента, стійко тримаючись серед оркестрових, академічних і на
родних інструментів. Активний розвиток цих процесів характеризу
ється яскравим розкриттям інструмента в умовах сольної концертної 
творчості й відображає особливості розвитку української музичної 
культури. 

Питання стильових особливостей сольної бандурної творчості 
кінця ХХ — початку ХХІ ст. характеризується широким діапазоном 
напрямів, але їх класифікація має досить умовний характер, врахо
вуючи той факт, що деякі стилі об’єднують у собі прикмети кількох 
напрямів, ускладнюючи будьякий процес систематизації. Цю про
блему у своїх дослідженнях характеризували І. Лісняк [4], Н. Вороно
ва [3], Н. Морозевич [5], О. Ніколенко [6] та ін. 

Особливе місце у будьякій класифікації жанровостилістич
них характеристик сольної бандурної творчості займає традиційний 
фольклор, який в період 1990–2021 рр. залишається на шляху свого 
активного розвитку. Найвищий щабель розвитку бандурної компо
зиторської творчості на сьогодні виявляється в індивідуальній інтер
претації фольклоризму кожним окремим автором, що є втіленням 
загальноприйнятої психологічної установки, «…національний фоль
клор — авторський стиль, що його закумулював» [7, с. 91]. Саме це 
робить сольну бандурну творчість неповторною, такою, що завдає 
музичному матеріалу певної стилізації, різноманітної специфіки 
аранжування тощо. 

Подібний підхід до інтерпретації творів втілився у композитор
ській діяльність таких митців як Г. Менкуш та О. Герасименко. Їх 
творчість насичена зверненнями до тематики народного мелосу. Як 
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приклад можна навести фантазію О. Герасименко «Купало», в рам
ках якої розкритий образ народної пісенної тематики, який видозмі
нюється завдяки інтенсивній розробці через фактурний розвиток, 
ладовомелодичні відхилення й заміни, різноманітні технічні при
йоми, досить часте використання звуків високого регістру [4, с. 81]. 
«Весняна фантазія» Г. Менкуш також характеризується наявністю 
досить яскравих тональних співставлень, ліній фактурнодинаміч
ного характеру, яскравою, контрастною образністю та загальною 
віртуозністю виконання. 

Нерідко фольклоризм у бандурній композиторській творчості на
буває досить оригінального й часом навіть авангардного характеру. 
Так, складні інтонаційні комплекси у поєднанні з втіленням у творі 
досить глибоких психологічних й філософських образів і станів при
таманні творчості композитора В. Павліковського. Однак подібні не
типові для української музики твори у доробку композитора успішно 
гармонують з образами «...ніжної любові до рідної землі, його малої 
батьківщини — Карпат…». Від того яскравий колорит карпатського 
фольклору з рисами унікального ладоінтонаційних і нетипових рит
мічних зворотів надає сольним творам для бандури В. Павліковсько
го достатньо самобутнього характеру звучання. Яскравими прикла
дами творчого доробку митця вважаються твори «Ранок в Карпатах», 
«Танок», «Різдвяна казка», «Великодні дзвони» та ін. [4, с. 82]. 

Крім того, досить часто українські композиторибандуристи зба
гачують фольклорний матеріал рисами різноманітних стилів, технік, 
розширюючи інтонаційну першооснову твору. Подібні нововведен
ня додають творам своєрідних неостилістичних рис, перетворюючи 
їх на неофольклор. Одним з видатних представників цього напряму 
сольної бандурної композиторської творчості вважають Р. Гринькі
ва і його «Веснянку». Характеризуючи цей твір, Л. Гуменюк назвала 
композитора «вдумливим експериментатором», вказуючи на те, що 
у «Веснянці» яскраво виражена стилістика минулих епох досить вда
ло поєднується із сучасною музичною мовою. До того ж особливістю 
творчості Р. Гриньківа вважають імпровізаційність, яка досить часто 
зустрічається в його інтерпретаціях власних композицій, та викорис
тання нетипових для бандурного виконання технічних елементів на 
кшталт флажолетної техніки, спеціальних перкусійних ударних тех
нік, різнопланових глісандо, тремоло, приглушення струн та ін. Зде
більшого подібні нововведення запозичуються з музики для гітари, як 
інструмента, віддалено подібного до бандури за звуковими якостями. 
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До числа композиторів, які використовують фольклористику у 
поєднанні із джазовими мотивами для написання бандурних творів 
соло, можна віднести одеського митця В. Власова. Автор наповнює 
свої твори рисами альтерованих та неакордових звуків, оригінальни
ми гармонічними рішеннями та ладовими зворотами. Такі риси при
таманні його творам «Ой на Купала» та «Летів пташок над водою». 

Досить цікавим є ряд композицій для бандури соло, написаних у 
неоромантичному й постромантичному напрямах. Подібні роботи на
явні у творчому доробку композитора О. Герасименко. Її роботи в цьо
му стилі відзначаються спокійним урівноваженим характером та виді
ляються значною мелодійністю викладу музичного матеріалу [3; 4]. 

У сучасній сольній бандурній творчості зустрічаються також твори 
з рисами постмодерного напряму. Відрізняють їх від подібних творів 
риси яскравого театрального характеру (як одна з найважливіших за
сад постмодернізму, визначена як естетика виконання), прагнення 
до застосування оригінальних технічних прийомів, залучення неор
динарних звуковидобувальних методів і т. д. З цього приводу науковці 
зазначають, що неординарне трактування класичного інструмента в 
рамках музичної практики є однією з характерних рис для сучасної 
бандурної композиторської творчості [2, с. 71]. 

До неоімпресіоністського напряму належать окремі твори Л. Фе
доровоїКоханської (збірка «Зошит мандрувань»), де за допомогою 
широкого комплексу тембровоколористичних якостей інструмента 
реалізовані досить тонкі образи, увага акцентована на загальній ма
льовничості твору та емоційному вираженні звуків. 

Своєрідну позицію у сучасній бандурній композиторській твор
чості на території України займають необароковий та неокласичний 
напрями. Так у доробку В. Мартинюк поєднані досить традиційні для 
музики бароко поліфонічні стилі з фольклорними мотивами, фраг
ментами народних пісень, значною мірою осучаснені новими ма
нерами виконання. Зокрема подібні риси наявні у творах: «Хорал і 
фуга», «Інвенція», «Фуга і постлюдія», «Фуга на народну тему» та ін. 

Розглядаючи тему жанровостильових особливостей сольної бан
дурної творчості композиторів доби незалежної України, слід від
значити різностильовий характер творчості митців. У цьому питанні 
ключове місце займає народна фольклорна пісня у поєднанні з різно
манітними образностильовими напрямами. До того ж основна ува
га сучасних композиторів спрямована на залучення модернізованих 
стилів у власну творчість. До їх числа можна віднести неофолькло
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ризм, неокласицизм, необароко, неоромантизм, неоімпресіонізм. 
Також має місце творчість у напрямі постмодернізму, залучення джа
зових рис, а також синтезу різних стильових напрямів задля винай
дення принципово нового звучання в рамках звичних творів україн
ської бандурної музики. Зі сказаного можна зробити висновок, що 
різноманіття стилів й напрямів сучасної сольної бандурної компози
торської творчості говорить про швидкі темпи розвитку цього виду 
музичного мистецтва на території України. 
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МЕТОДИКА ЕЛЕМЕНТАРНОГО МУЗИКУВАННЯ  
К. ОРФА ЯК ЗАСІБ МУЗИЧНО-ТВОРЧОГО  

РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНЯТ 

Очевидним є той факт, що особливе місце у сучасній системі ві
тчизняної освіти займає її перша сходинка — дошкільна освіта. Варто 
знати, що окремі методи й концепції навчання дітей у межах закладів 
дошкільної освіти були розроблені майже століття тому й продовжу
ють удосконалюватись під сучасні потреби суспільства. 

Дослідженням проблеми музичнотворчого розвитку дітей в ме
жах закладів дошкільної освіти займаються такі вчені як Л. Барен
бойм, Б. Асаф’єв [1], А. Зіміна [3], Л. Масол, Т. Вендрова, О. Бодіна 
та ін. Методиці К. Орфа були присвячені роботи таких дослідників як 
О. Леонтьєва [5], Є. Куришев [4] та ін. 

Силами німецького педагога й музиканта Карла Орфа була роз
роблена система комплексної музичної діяльності, яка базується на 
певній інтеграції рухів, співу та гри на спеціально створених музич
них інструментах. 

Значний вплив на формування дослідницьких пріоритетів Карла 
Орфа чинив доробок Е. ЖакДалькроза, який славився винайденням 
методу «ритмічної гімнастики», чим і вразив австрійського музикан
та. Сам Орф, беручи педагогічний досвід автора музичноритмічної 
методики для дітей, з урахуванням нових тенденцій у хореографії, 
створив нову концепцію, яка отримала назву концепція «елемен
тарного музикування» і спрямовувалась на визначення й подальший 
розвиток музичних здібностей у дітей методами рухової та музичної 
імпровізації. Загалом дослідник сформував методику музикування, в 
рамках якої певним чином поєднувався рух та спів разом з грою на 
музичних інструментах й читанням віршів. 

Окремо слід розглянути нововведення К. Орфа, пов’язані з му
зичними інструментами, коли за підтримки К. Закса був сконструйо
ваний особливий інструментарій, який у сучасній педагогіці носить 
назву «інструментарій Орфа», до його складу входять: найпростіші 
духові інструменти — флейти та блокфлейти з різноманітним діа
пазоном; ударні інструменти мелодійного типу — металофони, кси
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лофони; ударні інструменти немелодійного типу — барабани, дитячі 
литаври, тонблоки, мініатюрні тарілки та ін.; смичкові й струнні ін
струменти — гітари, скрипки, лютні і т. д. 

Потреба у створенні подібних інструментів пов’язана у першу 
чергу з розвитком концентрації уваги, оскільки під час гри на повно
розмірних «дорослих» інструментах дитина занадто відволікається на 
техніку гри й не може у повній мірі зосередитись на імпровізації й 
музикуванні. Також, що важливо, ці інструменті підходять для дітей, 
які не мають жодних навичок гри абож не обдаровані у цій сфері [4]. 

Тож, інструментальне виконавство займає одне з ключових місць 
у методиці К. Орфа, тому що дозволяє будьякій дитині у повній мірі 
проявити власний музичновиконавський талант й здібності у поєд
нанні танців, музики й мовлення. Крім того, таким чином діти по
ступово, у режимі гри навчаються розрізняти різновиди музичних 
інструментів за зовнішніми візуальними ознаками, а також тембром, 
висотою звуку або ж специфічністю звуковидобування. 

Одним з центральних аспектів методики Орфа є те, що увесь твор
чий процес сформований виключно в ігровій формі, коли дитина 
знаходиться у максимально «природному» для неї стані, враховуючи 
доведений дослідниками факт, згідно з яким діти через вікові особли
вості найліпше сприймають будьяку інформацію саме так. У процесі 
гри комфортні умови дозволяють дітям зберігати індивідуальність та 
не бентежитись з приводу труднощів гри на інструменті або ж співу чи 
рухів, що у результаті сприяє розвитку емоційної сфери. 

Окрім гри на спеціальних музичних інструментах, важливе місце 
у методиці К. Орфа займає розвиток навичок імпровізації, згідно з 
якою діти практикуються у створенні музичних п’єс, дитячих пісень 
а також вправ, які за бажанням можуть бути легко переформатовані й 
видозмінені. Надаючи ритмічній основі роль універсальної складової 
музики, педагог має надавати для виконання певний ряд творів для 
створення на їх основі свого роду інструментальних варіацій. До того 
ж саме імпровізація займає центральне місце у «Schulwerk» (збірник 
музики для дітей, до складу якого входять пісні і танці з супроводом 
спеціальних музичних інструментів К. Орфа) [3, с. 52–60]. 

Не менш важливими вважаються музичноритмічні вправи, ство
рені К. Орфом для його «Schulwerk» (враховуючи той факт, що біль
шою мірою педагог надихався успіхами Е. ЖакДалькроза у питанні 
музичноритмічних рухів), основним завданням яких є відображен
ня музики за допомогою танцювальних рухів. Звісно ж, такий вид 
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дитячої творчої діяльності наділений рядом переваг, серед яких: ви
вільнення під музику накопиченої упродовж дня енергії, розвиток 
фантазії та творчої уяви, напрацювання навичок імпровізації, вміння 
бачити структуру музичного твору, поділяючи його на певні частини, 
вчасна реакція на кульмінаційні моменти й паузи. 

Крім цього, збірник Орфа містить низку вправ, спрямованих на 
розвиток мовлення й почуття ритму, тренує артикуляцію й навички 
дикції. Як приклад, одна з таких вправ полягає в декламуванні текстів 
віршованого характеру під музичний супровід. Подібні вправи наці
лені допомогти дитині в усвідомленні взаємодії музики й поезії [5]. 

Загалом основною метою і водночас завданням посібника К. Орфа 
«Schulwerk» є початкова підготовка дітей до подальшого музичного 
навчання (такий першочерговий задум був у її розробника), розви
ток креативності, творчої уяви й мислення шляхом поєднання рухів, 
музики й мови. Тоді як ключовими принципами педагога є: варіатив
ність, комунікативність і креативність. 

Можна стверджувати, що методика К. Орфа спрямована на акти
візацію творчості у дітей починаючи з молодшого (дошкільного) віку 
й орієнтована на кожну особистість. Хоча, за визначенням А. Чеху
ніної «побуждение к творчеству, по своему происхождению, не явля
ется актом сознания, хотя оно выступает результатом сознательной 
деятельности. Участие сознательных и бессознательных процессов 
в творческой деятельности зависит от лежащих в их основе тех или 
иных установок личности, актуализированных в момент творчества» 
[6, с. 97], на що також слід звертати увагу під час навчальновиховно
го процесу в межах закладів дошкільної освіти. 

Так чи інакше, методика «елементарного музикування» К. Орфа 
дозволяє дітям поринути у творчий процес, спрямований на прище
плення любові до елементарного музикування, розвиток індивідуаль
ності, розвиток навичок регламентованої музичної імпровізації, за 
що і цінується у психологопедагогічному просторі сучасної України. 
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СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА ТА ЇЇ КОНЦЕРТМЕЙСТЕР 
Б. ДРИМАЛИК 

Соломія Крушельницька (1872–1952) — українська оперна спі
вачка, педагог. Одна з найвидатніших співачок світу. Серед її нагород 
та відзнак — звання «Вагнерівська примадонна» XX століття. Співати 
з нею на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, Тітта Руффо, 
Федір Шаляпін. Вона — улюблениця італійського композитора Джа
комо Пуччіні. 

Співати почала з юних років. Навчалася в Тернопільській школі 
товариства «Приятелі музики». Основи музичної підготовки отрима
ла в Тернопільській класичній гімназії. 1883 року на Шевченківсько
му концерті в Тернополі — перший прилюдний виступ Соломії, яка 
співала в хорі товариства «Руська бесіда». 1891 року Соломія вступила 
до Львівської консерваторії Галицького музичного товариства, її ви
кладач — знаменитий професор Валерій Висоцький. 

Оперний дебют Соломії Крушельницької відбувся 15 квітня 1893 
року: вона виконала партію Леонори в опері Гаетано Доніцетті «Фа
воритка» на сцені Львівського міського театру Скарбка. Із великим 
успіхом пройшли також її виступи в ролі Сантуци в «Сільській честі» 
П. Масканьї. 

1893 року Крушельницька закінчила Львівську консерваторію.Во
сени 1893 року Соломія їде до Італії, де продовжує навчання у Фаусти 
Креспі і професора Конті (драматична гра і міміка).У другій половині 
1890х років розпочались її тріумфальні виступи на сценах театрів сві
ту: Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Росії, Польщі, Австрії, Єгип
ту, Аргентини, Чилі — в операх «Аїда», «Трубадур» Д. Верді, «Фауст» 
Ш. Гуно, «Страшний двір» С. Монюшка, «Африканка» Д. Меєрбера, 
«Манон Леско» і «ЧіоЧіоСан» Д. Пуччіні, «Кармен» Ж. Бізе, «Елек
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тра» Р. Штрауса, «Євгеній Онєгін» і «Пікова дама» П. Чайковського 
та ін. 

1920 року Крушельницька в зеніті слави покидає оперну сцену, ви
ступивши останній раз у Неапольському театрі в операх «Лорелея» і 
«Лоенгрін». Далі своє життя присвятила камерній концертній діяль
ності. Співпрацює з такими концертмейстерами як: М. Кастельнуо
воТедеско, А. Баруті, В. Карневаллі, Р. Гонсалес, Д. Вентурі, Ж. Коно 
де П’яцціні. Протягом 1894–1923 років Крушельницька майже що
року виступала з концертами у Львові, Тернополі та інших містах Га
личини. Тут її концертмейстерами були: О. Окуневська, А. Збіржхов
ськаБучацька, О. Ціпановська та Б. Дрималик. 

Б. Дрималик (1898–1956) — піаніст, фольклорист, композитор і 
концертмейстер. Музичну освіту здобув у Вищому музичному інсти
туті, клас фортепіано М. Криницької. Як концертмейстер виступає 
зі співаками: О. Яремою, С. Стадниковою, Корецькою, Р. Прокопо
вичемОрленком. Перший спільний концерт С. Крушельницької та 
Б. Дрималика — 1928 р. 1945 р. — Б. Дрималик стає концертмейсте
ром у класі С. Крушельницької у Львівській консерваторії ім. М. Ли
сенка. Останній концерт С. Крушельницької і Б. Дрималика — 1949 р, 
у програмі того концерту — твори українських композиторів: М. Ко
лесси, С. Людкевича, Л. Ревуцького, А. КосАнатольського, Б. Ля
тошинського. 16 квітня 1951 р. у Львівській консерваторії під аком
панемент Б. Дрималика артистка наспівала на магнітофонну плівку 
22 обробки українських пісень (зберігається в кабінеті звукозапису). 

Перель А. 
студентка IV к. ОНМА імені А. В. Нежданової 

Наук. кер. — докт. мистецтв., проф. Маркова О. 

ХРАМОБУДІВНИЦТВО У ВИЗНАЧЕННІ КУЛЬТУРНОЇ 
ПОЛІТИКИ ІЗРАЇЛЮ 

Ідея утворення нації, етносу спрямована на даржавобудівництво. 
Релігійні ідеї, націлені на ріст нації, нгаправлені на зведення хра
мів — монументальних споруд з особливою їх призначеністю. Ізраїль 
є одною з небагатьох країн світу, де релігія не відділена від держави, 
а має значний вплив і політичну силу. Протягом багатьох віків древні 
євреї жили без храмів. У якості тимчасового храму після їх ісходу з 
Єгипта використовувалася скинія — переносний храм, в котрій ре
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гулярно здійснювалися богослужіння і жертвопринесення Єдиному 
Богові. Ієрусалимський храм має десятивікову історію існування — 
від Першого храму, збудованого царем Соломоном за вимогою і за 
планом отця царя Давида в X ст. до н. е., до Другого храму, вибудува
ного у VI ст. до н. е. і зруйнування останнього у І ст. н. е. 

Синагога (від грець. συναγωγή, «зібрання»; ивр. תֶסֶנְּכ תיֵּב, бейт кнес
сет — «дом зібрання»), після знищення Ієрусалимського храму — 
основній інститут єврейської релігії, приміщення, що служить міс
цем суспільного богослужіння і центром релігійного життя общини. 
Синагога не тільки справила рішучий вплив на формування іудаїз
му, але і послужила основою випрацьованих в християнстві та ісламі 
форм суспільного богослужіння [2]. 

Хоча зовнішньо синагоги відрізняються одна від одної, в осно
ві їх внутрішнього устрою лежить конструкція храму, котрий у свою 
чергу повторював устрій скинії, що була відгороженим прямокутним 
простором. В ньому мали щось на подобу намету, називаного святи
лищем, куди могли входити тільки священнослужителі. А в глибині 
святилища, зкрита особливою завісою (парохет), знаходилась святая 
святых — там стояв Ковчег Завіту, що містив Скрижали Завіту з ви
сеченими на них Десяттю Заповідями. Синагоги будуються так, що їх 
фасад завжди звернений до Ізраїлю, по можливості до Ієрусалима, де 
стояв храм (для європейських синагог це означає орієнтацію на схід). 

Функції синагоги — організація молитвотворення та символічно
го жертвопринесення. На відміну від християнської церкви синагога 
не є храмом, а лише приміщенням для спільної молитви. В цілому 
функції синагоги вельми широкі. Часто при синагогах мають місце 
школи, в котрих діти та підлітки вчать Тору. Талмуд розказує, що в 
Ієрусалимі було 480 синагог і при кожній дві школи — початкова 
(бетсефер) і середня (бетталмуд). Також в синагозі може засідати 
бейтдин — місцевий релігійний суд. Нові форми богослужіння в си
нагогах базувалися на концепціях, які розвивалися з храмової служ
би, і завдяки храму вони стали частиною релігійного життя єврей
ського народу. 

Храмовый культ розглядався як виток благословення не тільки 
для євреїв, але і для всіх народів світу [1]. Після зруйнування храму 
синагога покликана відроджувати у всіх єврейських общинах дух хра
му. Політика Ізраїлю орієнтована на опору на храмобудівництво у ви
гляді наслідуючих закони храму синагог, що символізують втілення 
Завітів у життя приватних осіб і держави у цілому 
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МУЗИКА СФЕР В «ПЛАНЕТАХ» ГУСТАВА ХОЛСТА 

Мета статті — виявлення індивідуальної авторської концепції 
взаємозв’язку космічних сфер зі сферами людського життя, ідеї єд
ності людини і космосу, спрямованості від агресивних матеріальних 
образів до сфери душі і духу. Методи дослідження спрямовані на ви
явлення притаманних авторові засобів музичної мови у формуванні 
образу твору на основі цілісного аналізу партитури, слухової експер
тизи зразків виконавської інтерпретації, інтернетджерел. Предмет 
дослідження — розкриття сфер людського життя та притаманних їм 
властивостей через символічні образи планет в їх астрологічних ха
рактеристиках, їх відображення в ідеї, композиції, комплексі засобів 
музичної виразності симфонічної сюїти «Планети». 

Прагнення до розкриття таємниці музичноматематичної будови 
космосу в історії людства спостерігається протягом століть. Єдність 
розвитку досягнень астрономії і астрології спостерігаємо з сер. I ти
сячоліття до н. е. — див. існування у Вавилоні теорії обчислення 
положення небесних тіл в різні моменти часу людського життя — 
минулому, сьогоденні та майбутньому. Ідея нерозривної єдності 
Всесвіту і людини живила уявлення давньогрецьких філософів та 
астрономів щодо музики космосу, співу планет, музичних парале
лей у світобудові, — розвивалася у трактатах Аристотеля, Піфагора, 
Євдокса і Птолемея (поняття музики сфер). І це було продовжене в 
наукових розвідках Середньовіччя, досягло свого апогею в Новий 
час у працях астронома І. Кеплера, відтворюючи тривалий інте рес 
до музики сфер та спонукаючи відображення теми у мистецьких 
творах. 
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Неодноразові спроби співставити звуки музики та знаки Зодіаку 
(відповідність нот планетарним фіксаціям в епоху Середньовіччя). 
В цьому ж напрямі йшли пошуки співвідношення з музичним строєм 
гіпотетичних Прозерпіни та Вулкана у ХХ столітті. 

Створення симфонічної сюїти Г. Холстом склалося під впливом 
захоплення астрономією та астрологією, внаслідок подорожі на Ма
йорку, спостереження подій Першої світової війни. Втілення уявлень 
про таємничість і могутність законів світобудови, космосу, та їх про
екції на різні сфери суспільного життя, історії людства — з широтою 
охвату процесів суспільного буття і цінностей, втілених за допомогою 
засобів музичної виразності (війна і мир, торгівля, подорожі, комуні
кація, насолода, енергія пізнання, світ уяви й фантазії). 

У творі Г. Холста «Планети» маємо багатство втілення індивідуаль
ної світоглядної авторської концепції у жанрі програмної симфоніч
ної сюїти. Зміна початкової назви і структури склалася під впливом 
дочки, відображаючи зміни смислових акцентів і ідеї твору. Спо
стерігаємо відповідність послідовності частин циклу розташуванню 
планет Сонячної системи в їх обертанні навколо Сонця як центру, а 
також виявлення в структурі 7частинної симфонічної сюїти умовної 
8ї (Землі) як точки відліку, пов’язаної з присутністю автора. 

Виявлення принципів єдності у структурі, жанрових ознаках, то
нальному плані, інтонаційній будові — остання помітна через значен
нєвість секундової та медіантової пульсації на різних рівнях музичної 
драматургії, що народжує розімкненість композиції. Властивість хви
леподібної пульсації відповідає психофізичним процесам людини, 
які, як і космос, складені у відповідності до закладених в ньому за
конів світобудови. 

Особливості оркестровки виявляються через склад оркестру, че
рез застосування рідкісних та видових інструментів, через елементи 
тембрової драматургії та введення 3 груп жіночого хору у частині «Не
птун». 

Виконання сюїти, розуміння і втілення його концепції сучасни
ками продовжили творчий діалог із послідовниками тієї ідеї у світлі 
астрономічних відкриттів (8 частина «Плутон» за Колліном Метью
зом). Інтерпретація твору у ХХ столітті прийняла широкі обрії, наро
джуючи оригінальні виконавські версії та транскрипції, живлячи по
пулярність окремих розділів в сьогоденні як відображення суспільної 
свідомості в розумінні зв’язків людина — Космос. 
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«ДІВЧИНА І СМЕРТЬ» Є. ЛАПЕЙКА В КОНТЕКСТІ 
ОДЕСЬКОГО РОК-РУХУ 

Подібно до інших «будівельників» жанру рокопери в Україні — 
Г. Татарченка, І. Поклада, С. Бедусенка і І. Демаріна — в творчій 
біографії Євгена Лапейка органічно поєдналися академічна осві
та (музичне училище і консерваторія) з альтернативною естрадною 
концертною практикою (ВІА «Магеллани» і «Молодість», рокгрупа 
«Провінція», камерний струнний ансамбль «Yesterday»). Протягом 
життя змінювалися стильові тяжіння композитора у зазначеному 
жанрі, а творчою лабораторією для експериментів була його діяль
ність в рокгуртах. Зокрема орієнтири трансформувалися приблизно 
так: Е. Л. Вебер, творчість Beatlesnew wave (нова хвиля) — хардблюз, 
артрок, фьюжн. Тобто спостерігається розвиток авторського стилю 
відповідно до загальносвітових культурних тенденцій. 

При цьому особливе значення в формуванні творчої індивіду
альності художника мала тісна співпраця з молодіжним театром Бу
динку культури політехнічного інституту, який став прогресивною 
авангардною школою для багатьох нині відомих діячів. Саме силами 
молодіжного театру в 1978 році була поставлена   перша рокопера Єв
гена Лапейка «Дівчина і Смерть». 

Головні ролі виконували Л. Горелик, Л. Волох, В. Гончаров і Є. Ла
пейко, режисером вистави виступив В. Підгородинський. У 80х рр. 
рокоперу було поновлено на Чукотці режисером Г. Ковтуном і ан
самблем «Ергирон», у 2010х В. Підгородинський здійснив її поста
новку в Петербурзі в студентському театрі на Моховій. У 2011 році 
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спектакль показувався в Одесі силами Відкритого молодіжного твор
чого об’єднання «Одеський театр рокопери ім. Є. Лапейка» (режи
серпостановник — Г. Ковтун, балетмейстер — Анастасія Федяєва, 
адаптовані аранжування та виконання — рокгрупа OVERHEAT). 
Крім музикантів і солістів (Дівчина, Смерть, Оповідач, Цар, архангел 
Михайло, Каїн) в рокопері брали участь дитячий хор і балет, що ви
конував партії жителів пекла і Сатани. Образ Кохання уособлювала 
пара танцюристів. 

Костюми і декорації вистави — лаконічні і мінімалістичні. Балет 
одягнений в гімнастичні комбінезони: пара, що уособлює Кохання — 
в білий колір, жителі пекла — в чорний (образ, який доповнюють за
чіски і макіяж, відповідно візуальному образу носіїв культури важкого 
року і металу), а Сатана втілений за допомогою яскравого оранжевого 
«ірокеза». Серед декорацій — мотузки, які уособлюють ринг під час по
єдинку Сатани і Царя, величезне червоне полотно, з якого з’являється 
Смерть (далі воно присутнє з кожною появою), хрест і труна під час 
двох пісень Смерті, візуального ефекту додає сценічний дим. 

Музичний ряд рокопери витриманий в стилі класичного важкого 
року, на тлі якого контрастує сопранова партія Дівчини — лірична, кан
тиленна і друга пісня Смерті, в якій останній рядок кожної строфи — 
тетрахорд «Зі святими упокой» співається дитячим хором a capella. 

Стильовим відхиленням рокопери є вальс Смерті в першій пісні 
і в фінальному номеріпідсумку. У ритмі вальсу ця пісня виконуєть
ся тільки Смертю; повторений Дівчиною, Оповідачем і дитячим хо
ром, той же текст музично втілений за допомогою ліричної мелодії 
вокального типу. Незвичайною в постановці є відсутність персонажа 
Коханого. 

Режисерською знахідкою став поворот вокаліста спиною до гля
дача й імітування диригування іншими артистами. Такий прийом 
Г. Ковтун використовує тричі: в кінці першої дії Оповідач диригує 
мешканцями пекла і Смертю під час її першої появи і пісні; Смерть 
виступає в ролі диригента в пісні «Зі святими упокой»; у фінальній 
сцені вистави дівчинаангел диригує всім виконавчим складом. 

В основі лібрето рокопери «Дівчина і Смерть» лежить одноймен
ний твір М. Горького, що разом з «Піснею про Сокола», «Старою Ізер
гіль» відноситься до ранньої романтичної творчості письменника. 
У рокопері збережено фабулу й ідею твору, а також використано ори
гінальну поезію М. Горького. Однак, з огляду на необхідність адаптації 
тексту поеми до законів театру, в лібрето з’являються дійові особи, які 
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тільки намічені в літературному у творі. Зокрема це Сатана й Оповідач. 
Оповідачу передано слово від автора, його партія підтримує сюжетну 
лінію. Сатана носить більше символічну, ніж драматургічну роль. 

Центральним персонажем в рокопері є Смерть, що обумовлено 
великою кількістю її монологів в літературному першоджерелі. Але 
якщо у Горького Смерть відповідає жіночій природі, то у Є. Лапейка 
вона володіє чоловічими рисами. Партія другого головного героя — 
Дівчини — має значно меншу вагу в загальній композиції твору, але 
концепційно важлива і відображає антипод Смерті — сферу любовну 
і повністю ліричну. 

Сім частин поеми стають основами наскрізних сцен і номеріварій 
рокопери. Тільки фінальний фрагмент «З того часу кохання і смерть 
як сестри...», представлений також на початку прологу, створює арко
ву драматургію в загальній структурі твору. 

Кожна з тем має яскраво виражену специфіку. Композитор ство
рює два головних полюси — негативний (образи Смерті, Царя, Са
тани) і позитивний (Дівчина). Нейтральним є тільки образ Оповіда
ча, який витлумачено в попроковому ключі. Незважаючи на те, що 
практично увесь спектакль він знаходиться на сцені, коментуючи дії 
персонажів і роблячи сюжетні переходи, в його партії єдиний розгор
нутий номер, що супроводжуються унісоном дитячого хору. 

Образ Дівчини передано через вокаліз. Широка за діапазоном лі
рична мелодія (2 октави) й інтонації зітхання певним чином апелю
ють до ламентозних арій, а витримана гармонія, об’ємні електронні 
тембри і повільний темп створюють медитативну атмосферу. До того 
ж Є. Лапейко не тяжіє до куплетності — мелодія вокалізації розвива
ється хвилеподібно фразами різної довжини. 

Домінуючим в загальній стильовій картині твору є образ Смерті. 
Взагалі, з огляду саме на другу редакцію, можна простежити в рок
опері багато спільного з готичною філософськоестетичною плат
формою. У «Дівчині і Смерті» є характерна для неї атмосфера «темної 
романтики» (термінологія субкультури). Питання життя і смерті, яке є 
наскрізним в цій субкультурі, трактовано композитором у стилі готич
ної музики, яка за визначенням є депресивною, наповненою відчаєм 
і болем. Загадковість і містичність образу Смерті, яка виступає часто в 
тандемі з Сатаною, також типова ознака готичного мистецтва. 

Однак Є. Лапейко значно розширює стильові рамки, які не об
межуються лише наведеними стилістичними рисами. Показова арія 
Смерті «Нудно століття возитися з тухлим м’ясом», де об’єднаний 
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хардроковий заспів на 5/4 з вальсовий приспівом. Причому компо
зитор зіставляє однойменні тональності (заспів — hmoll, приспів — 
Hdur). Вальс витлумачено в стилі dance macabre. Друга арія Смерті 
«Не розумію я нічого» теж є прикладом оригінального стильового 
синтезу. Рок, представлений в манері аранжування і виконання, по
єднується з міським фольклором і пародією на православні літургійні 
піснеспіви. 

Якщо в літературному першоджерелі М. Горького пісенька Смерті 
носить більше сатиричний антирелігійний характер, то в музичній ін
терпретації Є. Лапейка — соціальновикривальний ракурс змінюється 
на агресивнообвинувальний. Персонаж Смерті активно звинувачує 
саме людей в нерозбірливості, однаковості ставлення до тих, хто жив 
гідно і негідно. Звичайно, автори в цьому номері відходять від понять 
і постулатів християнської моралі щодо рівності людей перед Богом. 

Як бачимо, в рокопері «Дівчина і Смерть» вже намічаються осно
вні тенденції і стильові риси творчості Є. Лапейка, його тяжіння до 
синтетизму в музиці, значної ролі мелодизму і вибору сюжетики, що 
в повній мірі розкрилися на пізньому етапі творчості. 
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САВОЙ-ОПЕРА КАК ЯВЛЕНИЕ  
АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ 

Актуальность проблемы. В современной музыковедческой и теа
троведческой сферах уточняется и переосмысливается в общем куль
турноисторическом процессе феномен савойоперы. Среди разно
видностей европейской оперетты наиболее популярными являются 
парижская, венская и английская. Но если первые две вписаны в 
контекст европейской и национальных культур, то о последней за 
пределами Великобритании практически ничего не известно, что и 
определяет интерес к данному жанру английской музыкальной куль
туры. 

Основной текст. В период длительного правления королевы 
Виктории (1837–1901) музыкальная культура Англии после «эпо
хи молчания» вступила в этап, именуемый новым возрождением, 
при котором насыщение музыкой достигло апогея. «Викторианцы 
пели <...> любили также слушать пение: оперу, оперетту, балладу» [7, 
с.125–126]. Заключительный этап викторианской эпохи (последняя 
четверть XIX века) сопряжён с историей возникновения и развития 
весьма популярного и почитаемого театрального жанра в Англии — 
савойоперы. 

Феномен савойоперы возник как результат сотрудничества 
(1875–1896) двух ярких индивидуальностей — драматурга Вильяма 
Гилберта и композитора, дирижера Артура Салливена, определяя ан
глийскую комическую оперу, по мнению Л. Г. Ковнацкой, «ярким му
зыкальным явлением эпохи» [1, c. 56]. Творческое наследие авторов 
насчитывает тринадцать опер, среди которых: «Пинафор, Корабль 
Её Величества», «Суд присяжных», «Пираты Пензанса» и «Микадо» 
прочно вошли в современный мировой театральный репертуар. Дан
ный исторический период музыкальной культуры Европы демон
стрировал предпочтение: во Франции — балета, в Германии — музы
кальной драмы Вагнера, в Великобритании — савойоперы. В Англии 
широчайшее развитие получила музыка «третьего пласта» (термин 
введен в научный обиход В. Конен), которая «являла собой закон
ченный образец искусства, порожденного психологией буржуа и ее 
социальными основами» [3, с. 54]. 
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Эпоха Викторианства — это доминирование городского образа 
жизни, способствовавшего появлению новых театров (в том числе 
театра «Савой», 1881), организации выставок (Всемирная выставка, 
1851), галерей и концертов, как новых мест для респектабельного от
дыха. Популярным и престижным времяпрепровождением становит
ся викторианский театр, национальную гордость которого составля
ли фарс, феерия и комическая опера. В период правления королевы 
Виктории музыкальный театр Англии демонстрировал почитание 
давних традиций: уже на протяжении двух столетий, с момента свое
го возникновения, доминирующее положение занимал жанр англий
ской балладной оперы, которому был чужд самый главный принцип 
оперного искусства — сквозное музыкальное развитие. Балладная 
опера воспроизводила композицию театральной пьесы с эпизоди
ческими, замкнутыми по отношению друг к другу музыкальными 
вставками. 

К балладной опере, к ее законченной эстетике, характерному кру
гу образов, типичной музыкальнодраматической структуре — вос
ходит и операсавой. В этом плане савойопера, продолжая англий
скую традицию, является пограничным жанром, соединившим черты 
театров драматического и музыкального, на что указывает В. Конен: 
«в Англии музыкальный театр всегда воспринимался как разновид
ность драматического» [2, c. 240]. Панорама тем и персонажей савой
опер весьма обширна и охватывает различные стороны жизни Бри
танской империи: среди персонажей царствующие особы и моряки, 
священники и министры, аристократы и представители богемы. Ли
бретто В. Гилберта в савойоперах безупречны с точки зрения сбалан
сированной формы, лаконичного, четкого ведения действия, разви
тия конфликта. Такая драматургическая модель сформировалась уже 
в первом произведении «Суд присяжных» (1875) и с незначительны
ми отклонениями существовала во всех последующих композициях 
[4, c. 55]. Безусловно, савойопера является жанром сатирической 
направленности. Однако сатира, затрагивая все важнейшие сферы 
британской жизни, при всей эксцентричности не могла не считать
ся с устоявшейся общественной моралью и благовоспитанностью 
[4, c. 46]. Ведь именно в период правления королевы Виктории в ан
глийском обществе сложились особые устои и нормы поведения в 
семье и обществе, определившие понятие «викторианской морали». 
В этом плане, в отличие от других европейских комических жанров 
(в частности французской оперетты Ж. Офенбаха), савойопера из
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бегает явного и показного нарушения семейной и деловой морали, 
когда «буржуазное, как нечто само собой разумеющееся, становится 
<...> вывернутым наизнанку, когда расточительство торжествует над 
бережливостью, бурная жизнерадостность над солидностью и рели
гиозностью <...> дерзость над почтением» [5, c. 129–130]. Без такого 
понимания «английского чувства меры» и почитания традиций са
войопера не смогла бы утвердиться и сохраниться длительное время 
на сцене английских театров. 

Эмоциональный тонус, общая атмосфера, даже темпоритм савой
опер в большой мере заключены в музыке А. Салливена, которая не 
только обобщает основные идеи, высказанные Гилбертом, но и вно
сит много своего, в первую очередь — лиричность, а вместе с нею со-
переживание, человечность. Английский музыковед П. Янг так опре
деляет эмоциональный сплав савойоперы: «за смехом есть и чувство 
сожаления, даже чувство потерянной невинности <...>, которая 
выражена более в музыке Салливена, нежели в словах Гилберта» [8, 
c. 590]. Творчество Артура Салливена не ограничивается только сфе
рой музыкального театра. Современник А. Салливена, композитор 
А. Макензи определил значение его так: «В период последней четвер
ти века, который не без причины был назван периодом английского 
музыкального возрождения, Салливен являлся наиболее способным 
и выдающимся композитором из числа двигавшихся во всех компо
зиторских сферах: оратории, духовной и светской кантаты, большой 
оперы, оркестровой музыки. Ему принадлежит честь <...> оставать
ся первым, кто возродил интерес к английской музыке…» [6, c. 555]. 
Королева Виктория дала высочайшее соизволение на посвящение ей 
одного из произведений композитора, а высшими знаками монарше
го благоволения стали присвоение титула «Сэр» сравнительно моло
дому (41 год) композитору за его «заслуги… оказанные продвижению 
музыкального искусства». 

Выводы. Жанр савойоперы, существовавший на границе музы
кального и драматического, серьезного и развлекательного, сохраняя 
традиции балладной оперы, определил путь английского музыкаль
ного театра: от «Оперы нищего» к современному мюзиклу. Савой
опера (театр «Савой») стала воплощением «старого доброго времени» 
казавшихся незыблемых идеалов викторианской эпохи и одним из 
символов Британской империи. 
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ОБРАЗ ОРФЕЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІЙ 
ТРАДИЦІЇ МИНУЛОГО ТА СЬОГОДЕННЯ 

З усіх персонажів античної міфології саме Орфей отримав статус 
«вічного» образа, якості якого зберігають актуальність аж до ниніш
нього часу. Образ Орфея став частиною античної культури і міфоло
гічних переказів, починаючи з VI ст. до н. е., будучи співвідносним і 
з походом аргонавтів, і з розповіддю про втрату ним Еврідіки, і про 
спуск героя в Аїд, і, нарешті, про його трагічну смерть і посмертні 
пророцтва. Надзвичайна популярність цього міфічного героя зумо
вила появу ще в античні часи оригінального езотерикомістичного 
вчення — «орфізма», що розглядалося на рівні своєрідного перехід
ного етапу на шляху до монотеїстичних релігій. 

Очевидні паралелі між вченням орфіків і християнством, що за
роджувалося в надрах античного світу. Орфей став одним з небагатьох 
героїв античної міфології, прийнятих новою релігією. Отці Церкви 
бачили в ньому «прообраз» Ісуса Христа, що підтверджують в тому 
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числі і його ранньосередньовічні зображення, нерідко ідентифікова
ні з образом Орфея як у вигляді співакапроповідника, так і у вигляді 
пастухапастиря. 

Значимість Орфея і орфізму в духовній свідомості Європи особли
во яскраво позначилася саме у Франції, де його образ актуалізувався 
не тільки у Середньовіччі, але й у наступні епохи. У цьому плані ці
кавою є теорія А. Дугіна, відповідно до якої «в центрі французької 
культури знаходяться два гештальти, два образи, дві парадигмальні 
фігури — Орфей і Мелюзіна, священний співець (бард), що спуска
ється в пекло, рухається на край ночі, і жіноча фея, напівкрасуняна
півдракон...» [4, с. 4]. Не занурюючись у специфіку співвідношення 
цих персонажів, акцентуємо увагу на суттєвості в «діаді» саме образу 
Орфея, сакральне співоче мистецтво якого А. Дугін безпосередньо 
пов’язує з мистецтвом бардів, культурою кельтів як предтеч фран
цузького культурного світу, а пізніше з лицарським музичнопоетич
ним мистецтвом трубадурів і труверів як одним з найбільш яскравих 
проявів культури французького Середньовіччя. 

Історичні шляхи розвитку французької культури свідчать про над
звичайно суттєву роль в ній позначених якостей «орфічного смис
лового комплексу», зображеного не тільки у згадках в середньовіч
них працях імені Орфея, але і в його опосередкованому впливі як на 
лицарське музичнопоетичне мистецтво, яке висунуло ідею про са
кральну роль співака, що підносить духовноетичні чесноти причет
них до них, так і на власне французьку містерію, що зберігала значи
мість саме в даному регіоні в якості самостійного жанру аж до XVI ст. 
Аналогічного роду ідеї виявилися актуальними і в епоху Відроджен
ня, будучи переосмисленими з позицій ренесансного гуманізму. 

Гармонізуюча роль Орфея, сполучена з високою місією поетико
музичного мистецтва, виявляється затребуваною і в культурі фран
цузького класицизму XVII–XVIII століть, тим більше, що фігура цьо
го міфічного героя розглядається як рубіжна між ідеалами античного 
мистецтва і християнськими духовноетичними настановами, які 
живилися традиціями галліканської церкви. Особливу популярність 
образ Орфея набуває у Франції в XIX столітті в епоху романтизму з 
показовим для неї «загостреним почуттям безпритульної самотності» 
[8, с. 61], яка супроводжує героя в драматичні моменти його міфічної 
біографії. Крім цього Орфей для романтика уособлює перш за все об
раз поета, творчої особистості, мистецтво якого об’єднує небесний і 
земний світи, перетворюючи останній. 
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У літературний і філософський контекст романтизму образ Орфея 
вводить ліонський філософ П’єрСимон Баланш. Друга частина його 
праці — поема «Орфей», героями якої стають учні стародавнього 
мага і жерця. Ключем до цього образу стає поняття «палінгенесія» 
(фр. Palingénésie). «Палінгенесія (грецьк. Palingenesia) означає «від
родження», «нове народження», «переродження», «воскресіння». 
Слово має біблійні та стоїчні джерела: в Євангелії від Матвія Христос 
говорить про апокаліптичну «палінгенесію», за якої «при відновлен
ні світу Син Людський засяде на престолі слави Своєї» (Мт. 19: 28» 
[5, с. 85]. Однією з ключових фігур в цих процесах мислиться саме 
Орфей. 

Показовим у цьому плані є інтерес до ідей і особистості П. С. Ба
ланша з боку Ф. Ліста, значна частина життя якого виявилася 
пов’язаною з культурою Парижа. Ф. Ліста приваблювали думки про 
«Золотий вік» людства, про високу «божественну» місію поетів і мис
лителів і, нарешті, про християнство як духовну рятівну силу суспіль
ства. Пізніше Ф. Ліст створить симфонічну поему «Орфей», де знов 
повернеться до образу великого античного героя. Його доля також 
виступає джерелом натхнення для К. Коро, Т. Жассеріо, Ш. Жалабе
ра. В кінці XIX століття міфопоетика Орфея живить мистецтво фран
цузького символізму, в тому числі творчість О. Родена, Г. Моро і ін. 

Нарешті французька культура початку ХХ століття демонструє 
черговий «ренесанс» образу Орфея і пов’язаних з ним духовнофі
лософських, релігійних і естетичних концепцій. У їх числі феномен 
«орфізму» в живописі 1910х років (творчість Р. Делоне, Ф. Купки, 
М. Дюшана та ін.), французька поезія початку ХХ століття, в тому 
числі творчість Г. Аполінера з його знаменитим «Бестіарієм, або 
Кортежем Орфея». Особливу сторінку інтерпретації образу Орфея у 
французькій культурі першої половини ХХ століття становить кіне
матограф Ж. Кокто, який створив ще на початку свого творчого шля
ху в 1926 році драму «Орфей». Образ став ключовим в естетиці цього 
видатного представника французького модерну, визначивши багато 
в чому концепцію його кінематографічної трилогії — «Кров поета» 
(1930), «Орфей» (1949), «Заповіт Орфея» (1960). Названі кінострічки 
крізь призму міфічного переказу в його достатньо вільному творчо
му трактуванні фактично розкривають долю поета, роздуми самого 
Ж. Кокто, який у фіналі своєї трилогії повністю ототожнює себе з 
Орфеєм (тобто виступає і як режисер, і як виконавець головної ролі), 
будучи стурбованим питаннями співвідношення життя і смерті, мо
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гутності мистецтва, ролі творчої особистості в долі людства, пошу
ками Істини і сенсу життя, сюрреалістичного занурення в таємниці 
власної підсвідомості і т. д. 

Отже, згідно з думкою Саллюстія, «міфи (в тому числі й орфічні) 
оповідають про те, чого ніколи не було, але завжди є». Міф і міфічні 
герої, серед яких одне з перших місць належить Орфею, стають уосо
бленням мудрості, вираженої мовою символів і «хоча б тому виклю
чають будьяке однозначне трактування. Він, як оракул в Дельфах, не 
пояснює, не вказує, а знаменує» [1, с. 5]. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСЕННОСТІ 
В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЮНІ СОМЕРО БАЛАДИ ОР. 42 

С. БОРТКЕВИЧА 

Стиль фортепіанних творів С. Борткевича — українського компо
зитора, піаніста, диригента, педагога, ім’я якого і багата творча спад
щина вже у 2000 році повернулися в Україну, музикознавці відзнача
ють як класикоромантичний, з усталеними традиціями піаністичної 
культури ХІХ століття та законами і логікою тонального мислення [1]. 

Пріоритетним у фортепіанній музиці С. Борткевича, крім кон
цертів і сонати, був жанр п’єси найрізноманітнішого стилістично
го спрямування та образного втілення, пісеннокантиленного типу, 
що передбачав «ламання» ударної природи інструмента і намагання 
передати співучу, мелодійну манеру звуку з використанням глибокої 
педалі. Всі п’єси об’єднуються композитором у цикли за принципом 
програмності чи спорідненими або контрастними жанровими риса
ми тощо. Окремо виступають Елегія ор. 46 та Балада ор. 42. 

У Баладі перший, середній та останній епізоди характеризуються 
однаковою темою та авторськими репліками на тлі інших епізодів, як 
аналогія з літературним першоджерелом балад: характерний пролог, 
епілог та особисті розмірковування. У Баладі широко застосовуються 
різноманітні регістрові пласти, часто використовуються низькі регі
стри, що створює враження трагедійності. 

Опосередковані впливи Шопена і Скрябіна у фортепіанній фак
турі Балади проявляються у прозорій фактурі, не переобтяженій 
багатьма додатковими лініями і тематичними пластами. У пролозі 
ефект романтичної поетичності створюється ненав’язливою, легкою 
і прозорою манерою звучання акомпануючих пластів з провідним на
вантаженням ліній основного мелодичного тематизму. 

Використання мелодії на фоні акордової техніки у патетичному 
епізоді Балади викликає аналогії з насиченою крупними пластами 
оркестровою фактурою Ліста, Рахманінова. 

Опосередковані впливи української пісенності прослуховуються у 
всіх темах Балади: епічному та ліричному. І хоча Борткевич не цитує 
жодного фольклорного зразка, проте його мелодизм, наспівна ма
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нера, щирість емоційного образного світу з упевненістю дозволяють 
стверджувати його приналежність до української культури. 

Відомий фінський піаніст Юні Сомеро, один з найбільш запису
ваних сучасних виконавців, який пропагує фінську фортепіанну му
зику, виконав і записав усі фортепіанні твори С. Борткевича (9 ком
пактдисків, записаних у 2006, 2008, 2009, 2010, два у 2011, два у 2012 
році на студії FCRecords). 

Видатний віртуоз, який отримав європейську освіту, напрочуд 
тонко і поетично інтерпретує Баладу ор. 42, відчуваючи та інтерпре
туючи вокальну пісенність на фортепіано, опосередковано втілюючи 
у ній український мелодизм. 

Трактування Балади ор. 42 С. Борткевича Юні Сомеро є різно
плановим та захоплюючим. Ліричні епізоди трактуються інтимно, 
особистісно, задушевно, опоетизовано. Натомість епічні епізоди з 
патетичним началом (тут є характерним оспіваний квартовий хід) на
бувають пафосних, емоційних, публічних рис. Митець використовує 
велику амплітуду динамічних і агогічних коливань, бездоганну тех
нічну майстерність, різноманітне туше, багате мистецтво педалізації, 
підкреслюючи пісенність Балади ор. 42 українського композитора 
С. Борткевича. 

Завдяки популяризації видатними піаністами сучасності творів 
українського композитора національне мистецтво займе своє належ
не місце у світовому культурному просторі. 
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МАГНІФІКАТ Й. С. БАХА І ТРАДИЦІЇ  
ЛЮТЕРАНСЬКОЇ МАРІОЛОГІЇ 

Образ Діви Марії є одним з найбільш популярних і надзвичайно 
шанованих у різних християнських конфесіях протягом багатьох сто
літь. Це знайшло вираження не тільки в культовій обрядовості, а й 
у «багатоіменності», що незмінно супроводжує Її образ — «Богороди
ця», «Богоматір», «Матір Божа», «Пречиста Мати Божа», «Діва Чис
та», «Пречиста Діва Богородиця», «Цариця Небесна». Її доповнюють 
і різноманітні мовні форми, популярні в західноєвропейській (като
лицькій і протестантській) духовнохристиянській традиції. Кожна 
з них вносить свій додатковий лінгвістичний і смисловий контекст 
в розуміння і тлумачення образу Діви Марії: італійське Madonna 
як скорочене від mia donna «моя пані»; його аналоги у французькій 
(Notre Dame) і англійській (Our Lady) мовах. 

Тлумаченню образу Богородиці, дослідженню Її духовного шляху, 
невіддільного від земного шляху Її Сина, присвячена широка духо
внобогословська бібліографія, вік якої охоплює багато століть. За
гальна сукупність подібного роду досліджень у західній християн
ській традиції іменується «маріологія». У Православній Церкві, на 
відміну від Католицької, не існує «маріології» як спеціального розділу 
догматичного богослов’я. Вчення отців Східної Церкви про Пресвяту 
Богородицю було невід’ємною частиною їх христології, і саме в кон
тексті христологічних суперечок слід розглядати той поступовий роз
виток культу Богородиці, який відбувався на християнському Сході 
протягом всього першого тисячоліття. 

Магніфікат як «Пісня Богородиці», як гімнвеличання досить 
давно вкоренився в християнському богослужінні різних конфесій. У 
Католицькій Церкві Магніфікат як одна з основних біблійних пісень 
утворює кульмінаційний пункт вечірні. У православному богослу
жінні той же текст (в перекладі з грецького на церковнослов’янську: 
«Величає душа моя Господа»), званий «Піснею Богородиці», співа
ється на утрені перед 9ю піснею канону, з додатком особливого при
співу. В Англіканській Церкві Магніфікат є однією з двох незмінних 
пісень вечірні. 
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Відомо, що шанування Діви Марії суперечить основному постулату 
німецької Реформації — вірі, що є єдиним спасінням, яка виключає 
будьяких посередників між Богом і людиною. Проте Мартін Лютер 
ще визнавав приснодівство Марії і навіть можливість Її заступництва 
перед Богом. Шанування деяких богородичних свят зберігалося в лю
теранстві аж до епохи Просвітництва. Підтвердженням сказаного мож
на вважати введення в протестантські богослужіння співів, пов’язаних 
з Дівою Марією, свідченням чого є, наприклад, Лютеровський німець
кий переклад Магніфікату й активне включення його (поряд з латин
ським варіантом) в лютеранську богослужбову практику. 

У творчості Й. С. Баха жанр Магніфіката нерозривно пов’язаний 
з лютеранським богослужінням, в рамках якого був широко затребу
ваний як його латинський варіант, що виконувався під час різдвяних 
свят (Магніфікат BWV 243, 243 А), так і його німецький текстовий ана
лог, представлений кантатою № 10 («Німецький магніфікат»), призна
ченою для богослужіння на честь відвідання Дівою Марією праведної 
Єлізавети (2ге липня). Обидва твори, будучи складовими частинами 
богослужіння, являють собою блискучі зразки «проповідницької му
зики», безпосередньо співвідносні з читанням Апостола і Євангелія в 
рамках позначених свят протестантського церковного календаря. 

Духовний сенс Магніфіката сконцентрований на «молитві подя
ки Марії», яка чекає на народження Ісуса, в рамках якої величання
славослов’я й осмислення могутності й величі Божих Діянь в «пова
ленні сильних» і «вознесінні смиренних» співвідноситься з образами 
духовного смирення і милосердя. 

Глибокий духовносемантичний підтекст Магніфіката і його 
німецького аналога як «проповідницької музики» «озвучується» 
у Й. С. Баха через показову для нього і для лютеранської богослуж
бової традиції в цілому музичнориторичну символіку, що проявля
ється в широкому використанні Ddur як тональності, безпосередньо 
пов’язаної з образами хвалінняславлення; в апеляції до духовно
смислової «персоніфікації» сольних вокальних тембрів, популярної 
в лютеранській музичнобогослужбовій традиції (сопрано асоціюва
лося з образом Душі, бас — з Голосом Божим, альт і тенор — з емо
ційною стороною людського єства); у введенні в ключових моментах 
композиції обиходного католицького піснеспіву «Магніфікат», адап
тованого в руслі лютеранської богослужебовоспівочої традиції. 
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Дослідженню поняття стилю, виконавських стилів і самих понять 
«музичний та вокальний стиль» присвячено на сьогоднішній день 
чимало наукових праць. Незважаючи на великий інтерес до цієї те
матики, її актуальність на сьогодні не вичерпано. Зберігаючи свою 
цілісність, виконавський стиль зазнає змін, пов’язаних із впливом 
складових системи музичної культури. 

Завдяки розвитку мистецтва виробляється певна манера, яка 
кристалізується, утворюючи стиль. Стиль — це структурна єд
ність образної системи і прийомів художнього вираження. Поняття 
стилю вживається на різних рівнях, від великих до більш локаль
них — стиль епохи, національний стиль, стиль напрямку, індиві
дуальний стиль, стиль окремого твору. Найчастіше поняття стилю 
застосовується для характеристики великої епохи, різноманітних на
прямків і течій, а також стосовно індивідуальної манери твор
чості митця. Стиль відбиває погляди і смаки суспільства або його 
частини; відображає також сукупність композиційних ознак, харак
терних для творчості того чи іншого митця або народу. Музиці у мис
тецькому просторі притаманні характерні ознаки певного стилю, 
об’єктивно повязані з іншими видами мистецтв [1, с. 184]. Отже, 
стиль — це: 

– «сукупність ознак, що характеризують мистецтво певного часу і 
напрямки або індивідуальну манеру художника» [3]; 

– «сукупність прийомів, характерних рис якоїнебудь діяльності, 
поведінки, методу роботи» [3]. 

Для виконавця стиль знаходиться в площині музичного смис
лу, що в процесі розучуваннявиконання активує фізичну, психічну 
(інтелектуальну, емоційновольову, духовну) сфери. Виконавський 
стиль включає всю сукупність виражальних і технічних засобів ви
конавця, індивідуальну манеру гри або співу, у ньому виявляється 
спектр психологічних, інтелектуальних, світоглядних особливостей 
виконавця. За В. Чинаєвим, виконавський стиль виступає як іс
торично і культурно обумовлене відображення духовної реальнос
ті, що знаходить втілення в адекватній системі художніх засобів  [5]. 



318  

Стиль виконавця не ототожнюється зі стилем твору. Як зауважив 
С. Савшинський, «…виконавець накладає на всі твори, що виконує, 
який би не був їхній стиль, відбиток своєї художньої індивідуальнос
ті»  [2, с. 48]. 

Індивідуальний виконавський стиль – характерна для певного ви
конавця сукупність виражальних виконавських засобів, індивідуальних 
виконавських прийомів у взаємозв’язку з його пізнавальною, емоцій
новольовою і духовною активністю, яка корелюється з проявом влас
тивостей певного темпераменту виконавця та проявляється у неповтор
ній індивідуальній манері гри крізь призму особистісного мислення 

Формування явища «вокального стилю» є закономірним наслід
ком розвитку європейської вокальної культури, де поступово ви
кристалізувалися поняття «техніки» та «стилю». Саме вони стали осно
вою європейського вокального мистецтва, втілення яких спричинило 
незрівнянні успіхи насамперед італійського bel canto. 

Поняття вокального стилю через свою складність заслуговує осо
бливої уваги, адже «співак — це людина, що поєднує в собі як вокаль
ного, так і ніби інструментального виконавця». Втім, аналіз спеці
альної літератури дає підстави стверджувати, що постійно зростаюча 
кількість досліджень досі не вплинула на кристалізацію визначення 
«вокальний стиль» саме у науковому сенсі [4, с. 80]. 

Отже, вокальний стиль є категорією виконавського музикознавства, 
яка потребує уточнень з урахуванням сучасних практик музикування. 
Велика кількість визначень поняття стилю свідчить про невичерп
ність цієї теми та її історичну зумовленість. Феномен вокального стилю 
сформувався завдяки розвитку європейської вокальної культури, що в 
свою чергу дало відкриття стилю красивого співу — школи bel canto. 
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