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АНОТАЦІЯ 

Каплієнко-Ілюк Ю.В. Музичне мистецтво Буковини: стильові 

парадигми композиторської творчості XIX–XXI ст. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства 

за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво». – Одеська національна 

музична академія імені А. В. Нежданової, Одеса, 2021. 

Дисертація присвячена дослідженню процесу становлення та розвитку 

професійної музики на Буковині, що відбувався в період XIX – XXI століть. 

Характеризуючи історичні та культурологічні фактори формування 

музичного мистецтва краю, в роботі зазначено, що в результаті належності 

Буковини до складу різних держав та імперій утворилося своєрідне 

полінаціональне середовище. Це спричинило появу різнобарвної та 

багаторівневої стильової системи композиторського мислення, де поєднані 

риси культури різних етносів, професійна й народна творчість. Зауважено, 

що буковинський музичний фольклор ґрунтується на діяльності 

мультінаціонального середовища й демонструє синкретичне поєднання ознак 

різних культур. 

У роботі підтверджено думку про важливість для історичного, 

економічного, політичного та культурного розвитку Буковини періоду 

Австрійської монархії. На той час припадає становлення музичної освіти, 

перших професійних музикантів. Австрійське владарювання позначилося на 

засвоєнні західноєвропейських традицій. Перші буковинські композитори, 

зокрема К. Мікулі, С. Воробкевич, Є. Мандичевський, демонстрували 

високий рівень професіоналізму, що зумовило їх світове визнання. На 

підставі аналізу культурного розвитку Буковини XIX – початку XX століть 

доведено, що саме тоді відбувалося активне формування професійної 

композиторської школи. Однак лише з другої половини XX століття зростає 

композиторський потенціал і з’являється плеяда професійних музикантів 

буковинського краю. 
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Для глибшого розуміння процесів культурного розвитку Буковини, 

виявлення стильових парадигм композиторської творчості під час 

дослідження виникла потреба розгляду широкого кола питань, пов’язаних із 

проблемами музичної творчості, творчого процесу, стилю, полістилістики. 

Затверджується, що творчий процес визначається особливим, художнім 

мисленням, в основі якого – талант, майстерність, інтуїція, креативність, а 

також освіта, навички, досвід, формування уяви та накопичення вражень. 

При дослідженні категорії музичного стилю встановлено, що на сучасному 

етапі вона вийшла на новий, інтегративний рівень розуміння стильових 

аспектів, сформований міждисциплінарним характером тлумачення. Значна 

увага приділена явищу полістилістики, що тісно пов’язано зі специфікою 

співіснування різноманітних напрямків і художніх течій XX століття, 

зокрема постмодернізму. Розглянуто проблему інтертекстуальності як 

визначального аспекту цього напрямку, розкрито характер взаємодій 

національного та загальнокультурного, власного й запозиченого, минулого та 

сучасного. Доведено, що основа формування полістилістики в творчості 

композитора – суспільно-історичні, культурні обставини, зумовлені 

неминучими зв’язками, взаємодіями, контамінаціями тощо. Полістилістика 

розглядається як стильова парадигма сучасного мистецтва й категорія 

музикознавства. Акцентується увага на розмаїтті поглядів, тлумачень, 

інтерпретацій цього явища, що спричинило появу ряду тотожних понять. У 

роботі здійснено упорядкування дефініцій полістилістики та термінології, а 

також репрезентовано класифікацію цієї категорії, де розкрито сутність 

понять «стильова інтеграція», «стильова асиміляція», «стильова 

контамінація», «стильова кореляція». 

Опрацьовані джерела з вищезазначених проблем, виявлення методів 

стильового аналізу дозволили зрозуміти та пояснити принципи формування 

стильових парадигм творчості композиторів Буковини. 

При з’ясуванні засад формування музичної культури Буковини 

розглянуто політичне, економічне, соціальне, релігійне життя краю. Як 
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виявилося, порівняно з досить складним становищем в австрійський період, 

найважче було в часи румунської влади. Унаслідок суспільно-політичних 

обставин, постійної боротьби за національну самобутність культурний 

розвиток краю був нерівномірний. Бракувало зв’язків із 

загальноукраїнськими процесами, натомість зміцнювалися взаємини з 

європейськими країнами, що позначилося на творчій та освітянській 

співпраці музикантів і діячів мистецтва. Зазначено, що поява на Буковині 

культурно-освітніх установ, товариств сприяла становленню власних 

осередків музичної освіти, розвитку хорового та інструментального 

мистецтва. 

Розкрито особливості літературної спадщини таких діячів Буковини, як 

Ю. Федькович, С. Воробкевич, О. Кобилянська. Висвітлено їх активну 

мистецько-просвітницьку й музично-фольклористичну діяльність. Аналіз 

пісенних, танцювальних та інструментальних джерел буковинської народної 

культури засвідчив розмаїття видових категорій, музичні особливості та 

стильові риси зразків творчості населення краю. 

Досліджено творчість буковинських композиторів періоду австрійської 

влади, зокрема С. Воробкевича та Є. Мандичевського. Мистецькі здобутки 

С. Воробкевича представлено крізь призму музично-культурних взаємодій; 

виявлено влив західноєвропейських музичних парадигм на творче мислення 

композитора. 

Значну увагу приділено дослідженню творчості буковинських митців 

від середини XX століття і до нашого часу. Відзначено, що розгляданий 

період демонструє принципи, які спираються на ознаки полістилістики, як у 

межах композиторської школи в цілому, так і в творчості кожного окремого 

композитора. Як наслідок – ознаки західноєвропейських та українських 

національних традицій академічного мистецтва минулих століть 

контамінуються з рисами творчості окремих європейських національних 

шкіл, виявляють особливості регіонального полінаціонального 

фольклоризму. 
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У контексті дослідження музичного мистецтва і культури Буковини, 

репрезентовано творчі набутки композиторів другої половини XX – початку 

XXI століття. Значна увага приділена спадщині Йосипа Ельгісера, Андрія 

Кушніренка, Юрія Ґіни, Леоніда Затуловського. Творча, наукова та 

педагогічна діяльність цих митців сприяла формуванню шкіл 

професіоналізму й компетентності, що вплинуло на розвиток культури 

буковинського краю в цілому. Розглядаючи творчість Й. Ельгісера, 

відзначено, що його композиторська діяльність тісно пов’язана з 

виконавською та педагогічною. У його творах переважає тематика, яка 

корелює з життєвим шляхом митця, його захопленнями, враженнями, 

знайомствами, спілкуваннями, подорожами тощо. Музика Й. Ельгісера 

програмна, автобіографічна, насичена широким колом образів, музичних тем. 

Чільне значення в його творчості займає національна тематика та 

переживання за долю єврейського народу в роки Другої світової війни. 

Зазначено, що основна галузь творчості композитора пов’язана з 

фортепіанною музикою, де представлено різноманітні жанри. Водночас 

відчутне прагнення композитора до мініатюризму з перевагою малих форм, 

що нерідко поєднані в цикли. Виявлено особливості музичної мови 

Й. Ельгісера, де позначився, зокрема, й вплив стилю «композиторів-

піаністів» минулого. 

Доведено, що важливу роль у формуванні професіоналізму на Буковині 

відіграла творча, виконавська, громадська та педагогічна діяльність Андрія 

Кушніренка, який створив власну школу хорового мистецтва, сприяв 

активному розвитку музичної освіти краян. Працюючи в різних жанрових 

категоріях, композитор, усе ж таки, віддавав перевагу обробкам українських, 

зокрема буковинських, пісень. Саме тут проявився талант митця в роботі з 

першоджерелом, продемонстровано принципи індивідуального 

композиторського стилю. Вказується, що на формування творчої особистості 

А. Кушніренка вплинула робота із фольклорним матеріалом таких 

українських композиторів, як М. Лисенко, М. Леонтович та С. Людкевич. 
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Стильові риси його творчості пов’язані з професійним володінням 

поліфонічною технікою письма, вмінням органічно переплітати класичні 

прийоми розвитку з принципами народного багатоголосся, з основами 

колоритної буковинської мелодики. Доведено, що творчість А. Кушніренка – 

зразок професіоналізму та майстерного володіння академічною 

композиторською технікою. 

Як автора багатьох творів різних жанрів, виконавця-скрипаля, 

диригента та педагога науково представлено творчість Юрія Ґіни. Доробок 

композитора – це твори для скрипки, скрипкового ансамблю, камерного 

оркестру, вокальна музика. Педагогічна діяльність буковинського скрипаля 

сприяла його роботі в галузі перекладень, обробок та транскрипцій творів 

композиторів різних національних шкіл із метою поповнення скрипкового 

репертуару. Виявлено особливості творчого стилю композитора, зокрема 

фольклористичний напрямок мислення. Це проявилося у використанні 

національних мотивів, буковинського народного пісенного фонду, 

танцювальної жанровості регіонального полінаціонального фольклору. 

Відзначено багатогранну творчість Леоніда Затуловського – сучасного 

буковинського композитора, автора творів різних жанрів, у яких 

поєднуються традиції академічної зарубіжної музики, національної 

української школи та народне мистецтво буковинців. Доведено, що найбільш 

значуща та яскрава оркестрова музика композитора. Проаналізовані твори, 

зокрема сюїта «Блукаючі зірки» та чотири рапсодії, засвідчують ознаки 

творчого мислення композитора, заснованого на полістилістичних 

принципах. Використання інтонаційних та ритмічних особливостей 

фольклору народів, що населяють буковинський край, спричинило новий 

рівень взаємодії мелодії та гармонії, тональності й ладу. Серед творів великої 

форми відзначено фортепіанний і скрипковий концерти, драматургія, 

образний зміст, музична мова яких дають повне уявлення про творчий стиль 

Л. Затуловського. 
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На основі дослідження стилю вищезгаданих композиторів виявлено та 

сформовано основні парадигми композиторської творчості сучасного етапу 

музично-культурного розвитку Буковини, принципи творчого мислення 

митців краю. Отже, встановлено, що музична культура Буковини 

орієнтується на стильові моделі західноєвропейської музики, застосування 

класичних елементів музичної мови. Водночас композитори віддають 

перевагу різним національним композиторським стилям, застосовуючи 

окремі моделі у своєму творчому доробку, що зумовило стильове розмаїття в 

межах однієї композиторської школи. Зв’язок з українськими традиціями 

проявлявся нерівномірно і тільки завдяки об’єднанню північної Буковини з 

Україною почали встановлюватися стабільні та міцні творчі взаємодії. 

Музична творчість буковинців репрезентує синтетичний тип народного 

мистецтва, оскільки мультинаціональному середовищу притаманні ознаки 

діяльності різних етносів краю, що призвело до виникнення 

полінаціонального фольклоризму. 

У результаті дослідження буковинської композиторської школи, 

переважно сучасного періоду, доведено, що музичне мистецтво Буковини – 

різноманітне та розгалужене, тому не вкладається в рамки систематизації та 

виявлення спільних тенденцій. Внесок у розвиток культури та мистецтва 

краю й України очевидний, як на рівні народної, так і професійної 

композиторської творчості. Оригінальні та новаторські риси пронизують 

творчість усього творчого осередку Буковини, демонструючи високий рівень 

професіоналізму та активну роботу задля поповнення скарбниці українського 

музичного мистецтва. 

Ключові слова: музичний стиль, індивідуальний стиль, полістилістика, 

музична культура, буковинська музика, композиторська творчість, 

композиторська школа, композитори Буковини, творчі взаємодії. 
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SUMMARY 

Kapliyenko-Iliuk Y. V. Music Art of Bukovyna: Style Paradigms of 

Composer Art of the XIX–XXI centuries. – Qualifying scientific paper on the 

rights of the manuscript. 

Dissertation for a Doctor’s degree in Arts by speciality 17.00.03 – Music 

Art. Odessa National Music Academy after A. V. Nezhdanova, Odessa, 2021. 

The dissertation is devoted to the research of the process of formation and 

development of professional music in Bukovyna, which took place in the period of 

the XIX – XXI centuries. Characterizing the historical and cultural factors of the 

formation of the musical art of the region, it is mentioned in the paper that because 

of Bukovyna’s membership in various states and empires, a kind of a multinational 

environment was formed. This led to the emergence of a multicoloured and 

multilevel stylistic system of composer thinking, which combines features of 

culture of different ethnic groups, professional and folk art. It is noted that 

Bukovynian musical folklore is based on the activities of a multinational 

environment and demonstrates a syncretic combination of features of different 

cultures. 

The present paper confirms the idea that the period of Austrian monarchy 

was important for the historical, economic, political and cultural development of 

Bukovyna. Those were the times of forming music education and rise of the first 

professional musicians. The Austrian rule affected assimilation of Western 

European traditions. The first Bukovynian composers, in particular K. Mikuli, 

S. Vorobkevych, E. Mandychevsky, demonstrated a high level of professionalism, 

which led to their worldwide recognition. Based on the analysis of the cultural 

development of Bukovyna in the XIX – early XX centuries, it is proved that it was 

then that the active formation of a professional composition school took place. 

However, only in the second half of the XX century did the compositional 

potential grow and a galaxy of professional musicians from the Bukovynian region 

appeared. 
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For a deeper understanding of the processes of cultural development of 

Bukovyna and identification of stylistic paradigms of compositional artistic work 

during the study there arose a need to consider a wide range of issues related to the 

problems of musical artistic work, creative process, style, polystylistics. It is 

claimed that the creative process is determined by a special, artistic thinking, 

which is based on talent, skill, intuition, creativity, as well as education, skills, 

experience, imagination and accumulation of impressions. In the study of the 

category of musical style, it was found that at the present stage it has reached a 

new, formed by the interdisciplinary nature of interpretation, integrative level of 

understanding stylistic aspects. Much attention is paid to the phenomenon of 

polystylistics, which is closely related to the specifics of the coexistence of various 

trends and artistic trends of the XX century, including postmodernism. The 

problem of intertextuality, as a defining aspect of this trend, is considered, the 

nature of interactions of the national and the general cultural, the own and the 

borrowed, the past and the present is revealed. It is proved that the basis for the 

formation of polystylistics in the composer’s work consists of socio-historical and 

cultural circumstances caused by inevitable connections, interactions, 

contaminations, etc. Polystylistics is considered to be a stylistic paradigm of 

contemporary art and a category of musicology. Emphasis is placed on the 

diversity of views, definitions and interpretations of this phenomenon, which led to 

the emergence of a number of identical concepts. The paper organizes the 

definitions of polystylistics and terminology, as well as represents the 

classification of this category, which reveals the essence of the concepts «stylistic 

integration», «stylistic assimilation», «stylistic contamination», «stylistic 

correlation». 

The sources, studied on the above mentioned problems, and the 

identification of methods of stylistic analysis enabled us to understand and explain 

the principles of forming stylistic paradigms of artistic work of Bukovynian 

composers. 
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The political, economic, social and religious life of the region was being 

considered in the process of clarifying the principles of forming musical culture of 

Bukovyna. As it turned out, compared to a rather difficult situation in the Austrian 

period, the most difficult times were during the Romanian rule. Due to socio-

political circumstances, the constant struggle for national identity, the cultural 

development of the region was uneven. There was a lack of ties with the all-

Ukrainian processes, but relations with European countries were strengthened, 

which affected the creative and educational cooperation of musicians and artists. It 

is noted that the appearance in Bukovyna of cultural and educational institutions 

and societies contributed to the formation of their own centres of music education, 

development of choral and instrumental art. 

The peculiarities of the literary heritage of such figures of Bukovyna as 

Y. Fedkovych, S. Vorobkevych and O. Kobylyanska are revealed. Their active 

artistic-educational and musical-folklore activities are elucidated. The analysis of 

song, dance and instrumental sources of Bukovynian folk culture testified to the 

diversity of typological categories, musical features and stylistic features of the 

samples of creative work of the population of the region. 

The works of Bukovynian composers of the period of Austrian rule, in 

particular those of S. Vorobkevych and E. Mandychevsky, have been studied. 

S. Vorobkevych’s artistic achievements are presented through the prism of musical 

and cultural interactions; the influence of Western European musical paradigms on 

the creative thinking of the composer was revealed. 

Considerable attention is paid to the study of the works of Bukovynian 

artists from the middle of the XX century to the present day. It is noted that the 

period under consideration is demonstrating the principles which are based on the 

signs of polystylistics, both within the school of composers as a whole, and in the 

artistic work of each separate composer. As a result, the features of Western 

European and Ukrainian national traditions of academic art of the past centuries 

are contaminated with the features of creative work of individual European 

national schools and reveal the features of regional multinational folclorismus. 
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In the context of the study of musical art and culture of Bukovyna, the 

artistic achievements of composers of the second half of the XX – early XXI 

century are represented. Considerable attention is paid to the legacy of Yosyp 

Elgiser, Andriy Kushnirenko, Yuriy Gina, and Leonid Zatulovsky. Artistic, 

scientific and pedagogical activity of these artists contributed to the formation of 

schools of professionalism and competence, which influenced the development of 

culture of the Bukovynian region as a whole. Considering the works of Y. Elgiser, 

it is noted that his composer activity is closely connected with the performing and 

pedagogical ones. His works are dominated by the themes that correlate with the 

life of an artist, his hobbies, impressions, acquaintances, communication, travel 

and more. Y. Elgiser’s music is programme, autobiographical, full of a wide range 

of images and musical themes. The main role in his works is played by national 

themes and feelings for the fate of the Jewish people during the Second World 

War. It is noted that the main field of the composer’s work is related to piano 

music, which presents a variety of genres. At the same time, the composer’s desire 

for miniaturism can be felt, with the predominance of small forms, which are often 

combined into cycles. The peculiarities of Y. Elgiser’s musical language are 

revealed, where the influence of the style of «pianist composers» of the past was 

especially visible. 

It is proved that the important role in the formation of professionalism in 

Bukovyna was played by the artistic, performing, public and pedagogical activity 

of Andriy Kushnirenko, who created his own school of choral art and contributed 

to the active development of music education in the region. Working in various 

genre categories, the composer, nevertheless, preferred arrangements of Ukrainian, 

in particular Bukovynian, songs. It is here that the artist’s talent in working with 

the original source was manifested and the principles of individual compositional 

style were demonstrated. It is pointed out that the formation of A. Kushnirenko’s 

artistic personality was influenced by the work with folklore material of such 

Ukrainian composers as M. Lysenko, M. Leontovych and S. Lyudkevych. The 

stylistic features of his work are associated with professional mastery of 
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polyphonic writing techniques, the ability to organically intertwine classical 

methods of development with the principles of folk polyphony, with the basics of 

colourful Bukovynian melodies. It is proved that A. Kushnirenko’s work is an 

example of professionalism and skillful mastery of academic composer techniques. 

Yuri Gina has been scientifically presented as the author of many works of 

various genres, performer-violinist, conductor and teacher. The composer’s works 

are works for violin, violin ensemble, chamber orchestra and vocal music. The 

pedagogical activity of the Bukovynian violinist contributed to his work in the 

field of arrangements and transcriptions of works by composers from different 

national schools in order to replenish the violin repertoire. The peculiarities of the 

composer’s artistic style, in particular the folklore direction of thinking, are 

revealed. This manifested itself in the use of national motifs, Bukovynian folk song 

fund and dance genre of regional multinational folklore. 

The multifaceted creative work of Leonid Zatulovsky – a contemporary 

Bukovynian composer, the author of works of various genres, which combine the 

traditions of academic foreign music, the national Ukrainian school and folk art of 

the Bukovynians. It is proved that the most significant and bright is the orchestral 

music of the composer. The analysed works, in particular the suite «Wandering 

Stars» and four rhapsodies, testify to the signs of artistic thinking of the composer, 

based on polystylistic principles. The use of intonation and rhythmic features of 

the folklore of the peoples inhabiting the Bukovynian region caused a new level of 

interaction of melody and harmony, key and tune. Among the works of large form 

there are noted piano and violin concertos, drama and figurative content, the 

musical language of which give a complete picture of the creative style of 

L. Zatulovsky. 

Based on the study of the style of the above-mentioned composers, the main 

paradigms of composer artistic work of the modern stage of musical and cultural 

development of Bukovyna, the principles of creative thinking of artists of the 

region are revealed and formed. Thus, it is established that the musical culture of 

Bukovyna focuses on stylistic models of Western European music and the use of 
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classical elements of musical language. At the same time, composers prefer 

different national composer styles, using separate models in their artistic work, 

which has led to stylistic diversity within one composition school. The connection 

with Ukrainian traditions was uneven and only thanks to the unification of northern 

Bukovyna with Ukraine stable and strong creative interactions began to establish. 

The musical artistic work of the Bukovynians represents a synthetic type of folk 

art, as the multinational environment is characterized by the activities of different 

ethnic groups of the region, which led to the emergence of multinational 

folclorismus. 

As a result of the research of the Bukovynian school of composers, mainly 

of the modern period, it is proved that the musical art of Bukovyna is diverse and 

manifold, so it does not fit into the framework of systematization and identification 

of common trends. The contribution to the development of culture and art of the 

region and Ukraine is obvious, both at the level of folk and professional composer 

activity. Original and innovative features permeate the work of the entire creative 

centre of Bukovyna, demonstrating a high level of professionalism and active work 

to replenish the treasury of Ukrainian musical art. 

Key words: музичний стиль, стильова парадигма, індивідуальний стиль, 

полістилістика, полінаціональний фольклоризм, музична культура, 

буковинська музика, композиторська творчість, композиторська школа, 

композитори Буковини, творчі взаємодії. 
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ВСТУП 

 

У контексті розвитку музичної культури України важливого значення 

набувають дослідження не тільки загальнодержавних здобутків та явищ, але 

й регіональних особливостей цього процесу. Така тенденція уможливлює 

цілісне уявлення про внесок українських земель у формування національного 

музичного мистецтва. Спостерігається певна нерівномірність у розвої 

культури різних територій України, перш за все, зумовлена історичними 

умовами, поділом країни на окремі регіони політичного, економічного і, 

відповідно, культурного впливу. Зважаючи на це, неабиякий інтерес 

викликають персоналії митців, які представляють різні терени нашої 

держави. 

В умовах сучасних інтеграційних процесів набуває актуальнності 

проблема виявлення зв’язків між країнами європейського та світового 

простору. Поряд із політичними, економічними, науковими взаємодіями, не 

менш значущі культурні взаємозв’язки. Деякі явища у процесі розвитку 

різних культур, музичного мистецтва мають взаємозалежний характер і 

виявляють помітний взаємовплив. 

Актуальність теми дослідження. Буковина – край, який довгий час 

знаходився під владою та гнітом різних іноземних держав. Переживши не 

одну окупацію, зазнавши переслідувань та перешкод, буковинці зберегли 

самобутню культуру, традиції, обряди, розвинуту пісенність та колоритну 

танцювальність. Водночас у різних сферах музично-культурної діяльності 

виразно помітна єдність із загальноукраїнськими традиціями, фольклором та 

професійною творчістю. Проте, у зв’язку з історичними обставинами, 

формування культури краю відбувалось і під впливом іноземних держав, що 

позначилось як на особливостях музичного стилю Буковини загалом, так і на 

стилістичних рисах творчості композиторів краю. У результаті виникають 

тісні міжкультурні зв’язки, які сформували у буковинському мистецтві 

ознаки полістилістики, що стало сутністю самого процесу композиторської 
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творчості. Отже, основа полістилістичних процесів у музичному мистецтві 

Буковини – це поєднання національних традицій, «полінаціонального 

фольклоризму» та західноєвропейської майстерності. 

У дисертації вводиться поняття полінаціонального фольклоризму – 

явища, що характеризує сутність музичної культури буковинського краю, де 

в органічній єдності проявляються знакові елементи творчості різних 

народів, створюючи єдиний оригінальний стиль народної та композиторської 

творчості. 

Творчий процес безпосередньо пов’язаний з оперуванням певним 

набором засобів музичного мовлення, сформованих під впливом багатьох 

чинників, зокрема, унаслідок безпосередньої або опосередкованої взаємодії 

різноманітних музично-теоретичних і музично-практичних систем, які 

розвинулися в середовищі різних національних культур. Такого роду зв’язки 

у творчій, зосібна в композиторській, практиці правомірно вважати явищем 

полістилістики. 

Полістилістикою визначаються й особливості музичної творчості 

композиторів Буковини. І на це є кілька причин. По-перше, географічне 

розташування цієї частини України на прикордонній території між Україною 

та Румунією, Україною та Молдовою; по-друге, населення Буковини 

багатонаціональне – тут проживали українці, румуни, молдавани, євреї, німці 

та інші національні спільноти зі своєю мовою, оригінальною культурою, 

звичаями, музичними традиціями; по-третє, Буковина завжди була «ласим 

шматком» для інших держав, що позначилось на територіальній належності 

цього краю до Молдавського князівства зі значними проявами турецького 

гніту, потім до – Австро-Угорської імперії, Королівства Румунія. Буковину 

відвідували музично-культурні діячі різних європейських країн, що зумовило 

тісну співпрацю музикантів регіону з відомими зарубіжними композиторами, 

виконавцями, педагогами. Усе вищезазначене сприяло взаємовпливу 

музичних культур різних народів та відображенню характерних рис 

західноєвропейського мистецтва в творчості професійних композиторів 
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буковинського краю. Найбільш активно такі зв’язки проявились у ХІХ 

столітті – в період становлення професійної музики на Буковині. Першим 

професійним композитором краю був Кароль Мікулі (1821–1897 рр.), піаніст, 

композитор, один із кращих учнів Ф. Шопена, автор мазурок, полонезів, 

балад, етюдів, вальсів та наукової праці «Монографія про канон». 

Першим українським композитором Буковини став Сидір Воробкевич 

(1836–1903 рр.), у творчості якого завважуємо багато зв’язків із 

західноєвропейськими традиціями. Під впливом творчої діяльності 

Воробкевича та за його безпосередньої участі виховувалося чимало 

музикантів, композиторів краю: Євсевій Мандичевський (1857–1929 рр.), 

який навчався у Віденському університеті, Чіпріян Порумбеску (1853–

1883 рр.) – один з основоположників румунської класичної музики, який 

здобув освіту у Віденській консерваторії (під керівництвом А. Брукнера) та 

інші. 

Буковинський край, його мистецтво та культура стали об’єктом 

дослідження музикознавців (М. Білинська, М. Загайкевич, Л. Кияновська), 

культурознавців, літературознавців (К. Демочко, Р. Мисько-Пасічник, 

П. Никоненко, М. Юрійчук), композиторів (А. Кушніренко), музикантів-

професіоналів (О. Залуцький, Я. Вишпінська) та інших. 

Композиторська діяльність представників Буковини вивчена 

недостатньо у сучасному музикознавстві. В існуючих джерелах з історії 

музики та музичної літератури розглядаються питання розвитку музичної 

культури Буковини в контексті загальної характеристики західноукраїнської 

музики. Окремого дослідження культури краю, зокрема його сучасних 

митців, немає. Наявні кілька публікацій, присвячених історичному минулому 

мистецтва Буковини, серед яких дві праці історично-публіцистичного 

характеру К. Демочко. Більш детальним, проте тільки інформативним 

джерелом знань про історію музичної культури Буковини залишається 

колективна праця науковців кафедри музики Чернівецького національного 

університету імені Ю. Федьковича. Видані навчальні посібники – 
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«Буковинські композитори», «Хорові диригенти Буковинського краю» – 

також не висвітлюють стиль композиторів Буковини. 

Серед представників сучасного композиторського осередку чільне 

місце належить професійним композиторам Буковини – Йосипу Ельгісеру, 

Андрію Кушніренку, Юрію Ґіні, Леоніду Затуловському. Проте творчість 

Й. Ельгісера у мистецтвознавчій літературі не аналізується. Про життя, 

виконавську та громадську діяльність композитора маємо багато публікацій у 

періодичній пресі, довідкових виданнях. У 2007 році побачила світ книга 

А. Ісака «Лицар музики», в якій основна увага приділена біографії Ельгісера. 

Одначе публіцистичний характер видання не дає підстав вважати її 

ґрунтовним дослідженням творчої спадщини композитора. Життя та 

творчість А. Кушніренка стали об’єктом дослідження в монографії 

І. Ярошенко «Мистецтвом встелені шляхи». Про діяльність інших сучасних 

композиторів узагалі не знаходимо наукових розвідок. 

Попри безперечну цінність вищезгаданих праць, із появою нових 

викликів сучасного культурного та дослідницького процесів виникла потреба 

в подальших висвітленнях історичних та теоретичних аспектів розвитку 

музичного мистецтва Буковини загалом і Чернівців зокрема. На часі 

висвітлення композиторської творчості буковинських митців у контексті 

взаємозв’язків національних джерел із західноєвропейськими традиціями.  

Таке дослідження сприятиме заповненню прогалин у музикознавчому аналізі 

музично-культурної спадщини Буковини, допоможе визначити стильові 

парадигми творчості композиторів краю. 

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

Дисертація виконана на кафедрі теорії музики та композиції ОНМА імені 

А. В. Нежданової і відповідає змісту перспективного тематичного плану 

науково-дослідної діяльності ОНМА імені А. В. Нежданової на 2017– 2021 

роки, зокрема темі № 8 «Теорія стилю у музикознавстві». 
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Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

виявлення стильових парадигм у композиторській творчості митців 

Буковини. 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання: 

– дослідити історичні, суспільно-політичні та культурологічні умови 

розвитку мистецтва на Буковині; 

– розглянути особливості творчого процесу, його організацію, основні 

передумови, стимули, імпульси; 

– проаналізувати категоріальні аспекти та процес розвитку теорії стилю; 

– визначити шляхи формування полістилістики в музичній творчості та 

здійснити класифікацію цього явища; 

– розкрити сутність понять «стильова інтеграція», «стильова асиміляція», 

«стильова контамінація», «стильова кореляція», «полінаціональний 

фольклоризм»; 

– виявити засади формування музичного мистецтва Буковини; 

– охарактеризувати види музично-пісенної творчості буковинців, 

особливості їх танцювальної та інструментальної музики; 

– дати оцінку розвитку музичної культури Буковини від XIX до початку 

XXI століття; 

– проаналізувати творчу діяльність представників музичного мистецтва на 

Буковині XIX – початку XX століть; 

– охарактеризувати стиль буковинських композиторів другої половини 

XX – початку XXI століття; 

– визначити стильові парадигми композиторської школи Буковини. 

Об’єкт дослідження – процес становлення професійного музичного 

мистецтва Буковини. 

Предмет дослідження – творчість і музично-культурна діяльність 

композиторів Буковини XIX – початку XXI століття. 

Матеріалом дослідження стали твори композиторів Північної 

Буковини, які проживали та працювали у Чернівцях від XIX і до початку XXI 
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століття. Особлива увага приділяється творчості першого українського 

професійного композитора Буковини – Сидора Воробкевича та 

композиторській школі сучасного періоду (від середини XX століття до 

сьогодення). Здійснено аналіз стилю таких композиторів, як Й. Ельгісер, 

Ю. Ґіна, А. Кушніренко та Л. Затуловський. 

При дослідженні історії розвитку мистецтва Буковини, творчої 

діяльності митців минулого, зокрема Є. Мандичевського, С. Воробкевича, 

використані фонди відділу рідкісних книг та рукописів Наукової бібліотеки 

Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. 

Методологічні засади. Для досягнення визначеної мети та виконання 

проблемних завдань наукового дослідження задіяно ряд загальних наукових 

та особливих методів дослідження, які забезпечили ґрунтовність висунутих у 

дисертації положень та об’єктивність зроблених висновків. Серед них 

виділимо: 

– метод теоретичного узагальнення і ретроспективного аналізу, що 

дозволяє теоретично підтвердити важливість висунутих положень, які 

характеризують основи виникнення та розвитку музичної творчості; 

– історико-стильовий метод, що уможливлює визначення стильових 

парадигм творчості композиторів минулого та сьогодення; 

– філософсько-естетичний та історико-культурологічний методи, які 

визначають творчі пріоритети різних поколінь композиторів, а також 

характеризують сутність, виникнення та розвиток музичного мистецтва; 

– діалектичний та системний підходи, що дозволяють використовувати 

знання різних галузей мистецтвознавства й суміжних наук: історії та теорії 

музики, філософії, естетики, культурології, загальної та музичної психології; 

– метод музикознавчого аналізу, що використаний для виявлення 

стильових особливостей творчості буковинських композиторів; 

– герменевтичний метод, який застосований для інтерпретації понять, 

що стосуються творчого процесу, принципів формування композиторського 

мислення, категоріальних аспектів стилю та полістилістики; 
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– історико-музикознавчий компаративний метод, яким 

послуговувалися для визначення спільних та відмінних рис творчості різних 

поколінь композиторів і представників інших національних культур; 

– кореляційно-регресійний аналіз, що допоміг встановити 

взаємозалежні фактори формування полістилістичних основ творчості 

буковинських композиторів; 

– обсерваційний метод, в основі якого – багаторічна педагогічна праця, 

професійне зростання у соціокультурному середовищі буковинського краю, 

досвід спілкування з музикантами, композиторами та виконавцями сучасної 

Буковини. 

Комплексне застосування отримали в дослідженні конкретно-

історичний, жанрово-стильовий, семантичний, музично-текстологічний 

методи, що дозволило реалізувати завдання. 

Теоретичні основи роботи:  

– дослідження аспектів музичного мислення, яке здійснено на основі 

праць М. Арановського, В. Бовровського, М. Бонфельда, 

В. Дружиніна, О. Леонтьєва, Б. Ломова, С. Мальцева, В. Петрушина, 

Я. Пономарьова, С. Раппопорта; 

– основою вивчення особливостей творчого процесу та принципів 

формування композиторського мислення виступають дослідження 

М. Бахтіна, О. Девятової, Е. Денісова, І. Єргієва, М. Меєрович та 

Л. Шрагіної, А. Мухи, Г. Павлій, Н. Чернецької, П. Енгельмейєра; 

– вивчення проблем категорії стилю спирається на концепції 

Г. Адлера, Б. Асаф’єва, Н. Горюхіної, І. Коханик, А. Лосєва, 

О. Маркової, М. Михайлова, С. Мірошниченко, В. Москаленка, 

Є. Назайкінського, О. Самойленко, О. Сокола, О. Соколова, 

С. Тишко, С. Шипа, Б. Яворського;  

– основою дослідження полістилістики в музиці стали праці 

С. Анохіної, М. Арановського, Л. Березовчук, Л. Воротинцевої, 

Ю. Грібінєнко, О. Єрмолович; Є. Зінькевич, Н. Іллічової, 
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Л. Казанцевої, Л. Кияновської, І. Коханик, О. Кузьменкової, 

М. Лобанової, Лю Юйтен, І. Ляшенка, В. Медушевського, 

Ю. Холопова, Є. Чигарьової, А. Шнітке, А. Юн Енг, К. Яськова; 

– історія сучасної української музики досліджувалась на основі праць 

О. Верещагіної та Л. Холодкової, М. Гордійчука, Л. Корній та 

Б. Сюти, Л. Кияновської; 

– історичний і культурний розвиток буковинського краю розглядався 

за допомогою розвідок В. Акатріні, В. Ботушанського, С. Гакмана, 

Д. Гапія, М. Гараса, Є. Дмитріва, Р. Кайдля, Д. Квітковського, 

Є. Козака, М. Кордуби, Г. Купчанка, Ю. Макара, І. Мартиновича, 

Г. Піддубного, І. Піддубного, Й. Полека, Г. Скорейка, С. Смаль-

Стоцького, І. Яндаврека та інших; 

– при дослідженні музичної культури Буковини використовувалися 

наукові виклади М. Білинської, Я. Вишпінської, К. Демочка, 

М. Загайкевич, О. Залуцького, Л. Кияновської, А. Кушніренка, 

Р. Мисько-Пасічник, П. Никоненко, М. Юрійчук, І. Ярошенко; 

– виявляючи стильові риси творчості композиторів Буковини XX – 

XXI ст., ми переважно зверталися до праць художнього та 

публіцистичного характеру, словникової та енциклопедичної 

літератури, зокрема М. Богайчука, Ю. Боганюка, О. Гаврилюка, 

Г. Добровольської, М. Довганя, А. Іваницької, А Ісака, А. Плішки. 

Наукова новизна представленого дослідження та одержаних 

результатів полягає в тому, що вперше на науковому рівні розглянуто 

творчість українських композиторів Буковини XX – XXI століть, розкрито 

сутність стилю, основні стильові парадигми їх творчості. Охарактеризовано 

шлях формування професійної композиторської творчості буковинського 

краю, виявлено полістилістичні риси музичного мистецтва Буковини. 

Вперше опубліковано оркестрову музику Л. Затуловського, зокрема його 

сюїту для симфонічного оркестру «Блукаючі зірки», та видано першу 
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музикознавчу працю – монографію, присвячену музичному мистецтву 

Буковини. 

У роботі вперше: 

– проведено ґрунтовний аналіз процесів музично-культурного 

розвитку буковинського краю; 

– введено в науковий обіг поняття «полінаціональний фольклоризм», 

«стильова кореляція»; 

– охарактеризовано стилістичні риси творчості композиторів 

Буковини; 

– виявлено ознаки полістилістики в творчості буковинських 

композиторів; 

– досліджено творчу спадщину композиторів Буковини від XIX до 

початку XXI століття, а саме твори Є. Мандичевського, 

Й. Ельгісера, А. Кушніренка, Ю. Ґіни, Л. Затуловського та інших; 

– представлено стильові парадигми творчості композиторів 

Буковини. 

Удосконалено: 

– методи аналітичної роботи з музичним матеріалом Буковини; 

– класифікацію полістилістичних основ музичної творчості. 

Набули подальшого розвитку: 

– проблеми розвитку категорії стилю в музикознавстві; 

– принципи визначення та термінології в полістилістиці; 

– процес дослідження музичної культури Буковини; 

– основні дефініції процесу формування стильових ознак творчості 

композиторів Буковини. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає 

в тому, що матеріали та результати дисертаційного дослідження можуть 

використовуватись для підготовки лекцій у вищих закладах музичного 

профілю різних рівнів акредитації з дисциплін «Історія світової музики», 

«Історія української музики», «Музичне краєзнавство», «Проблеми сучасної 
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музичної культури» тощо. Теоретичні положення та практичні висновки 

дослідження стануть у пригоді при науковому осмисленні діяльності 

викладачів, студентів, здобувачів, лекторів та інших. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація пройшла апробацію 

на засіданнях кафедри теорії музики та композиції ОНМА імені А. В. 

Нежданової. Основні ідеї та положення дослідження викладені у формі 

наукових доповідей (всього 33) на: 

Міжнародних конференціях: «Трансформація музичної освіти і 

культури в Україні» (Одеса, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021); 

«Музичне мистецтво та наука на порозі третього тисячоліття: Схід – Захід» 

(Одеса, 2010); «Музичне мистецтво та культура: Схід – Захід» (Одеса, 2012, 

2013, 2016, 2017, 2018, 2019); «Исскуство и наука третьего тысячелетия» 

(Симферополь, 2012, 2013); «Одеська композиторська школа в світовій 

музичній культурі» (Одеса, 2012); «Музична культура й освіта Буковини у 

європейському вимірі» (Чернівці, 2013); «Ференц Ліст і Україна» 

(Кам’янець-Подільський, 2017); «Микола Леонтович і сучасна освiта та 

культура» (Кам’янець-Подільський, 2017); «Буковина і Україна разом: 100 

річчя Буковинського народного віча» (Чернівці, 2018); «Сучасні орієнтири 

мистецької освіти: традиції, досвід, інновації» (Чернівці, 2019); «Захід – Схід: 

культура і сучасність» (Одеса, 2020, 2021); «Музичне мистецтво ХХІ 

століття: історія, теорія, практика» (Дрогобич, 2021); 

Всеукраїнських конференціях: «Сидір Воробкевич і український 

літературно-мистецький процес ХІХ–ХХ століть» (Чернівці, 2011); «Глухів 

музичний: земля Березовського і Бортнянського» (Глухів, 2016); «Максиму 

Березовському присвячується… До 275-річчя від дня народження» (Львів, 

2020); «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної 

особистості» (Кам’янець-Подільський, 2020, 2021); 

Міжнародних семінарах: «Музикознавче слово в інформаційному 

контенті (пост)сучасності» (Одеса, 2020, 2021). 
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Основні положення та висновки дослідження опубліковані у 31 

науковій одноосібній праці, з яких: одна монографія (обсягом 29.3 ум. друк. 

арк.); один навчальний посібник (обсягом 11,16 ум. друк. арк.); 24 наукові 

статті, з них: 20 – у наукових фахових виданнях України (зокрема 1 – у 

виданні, включеному до міжнародної наукометричної бази Web of Science, 14 

– у наукових фахових виданнях України, внесених до міжнародних 

наукометричних баз Index Copernicus та інших баз, 4 – в іноземних 

періодичних фахових виданнях (зокрема 2 – в іноземних фахових виданнях, 

включених до міжнародної наукометричної бази Web of science); 5 

публікацій, які додатково засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 

Кандидатську дисертацію «Музично-культурні взаємодії в процесі 

становлення української професійної музики XVII – XVIII століть» за 

спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» захищено 17 лютого 2010 року 

у спеціалізованій вченій раді Одеської державної музичної академії імені 

А.В. Нежданової; в тексті докторської дисертації матеріали та висновки 

кандидатської не використовуються. Сформульовані у пропонованому 

дослідженні положення виносяться на захист уперше. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (631 найменування, із 

них 65 – іншомовні) та додатків. Загальний обсяг дисертації – 521 с., з них 

обсяг основного тексту – 391 с. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ В 

МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ БУКОВИНИ 

 

Музична культура Буковини – один із найяскравіших та 

найоригінальніших скарбів українського національно-культурного простору, 

де контаміновано ознаки різних культур, стилів, фольклорних джерел, де 

високий професіоналізм митців органічно поєднується з глибокою 

народністю. Розташувавшись на заході України, Буковина завжди була тією 

частиною нашої держави, що приваблювала своєю природною красою, 

колоритними та самобутніми мешканцями, багатонаціональним середовищем 

тощо. Близькість до кордону з іноземними країнами нерідко спонукала до 

тісних державних, економічних, політичних, культурних взаємин, до 

міжкультурних зв’язків. Буковиною цікавилися як заїжджі діячі мистецтва, 

музиканти, так і знані в усьому світі композитори та виконавці. Високий 

рівень розвитку музичної культури краю засвідчує поява власного, 

оригінального стилю митців, притаманного різним поколінням музикантів 

минулого і сьогодення. Тому важливим та вкрай необхідним стає 

дослідження музичної культури краю, починаючи від його витоків і до 

сучасності. 

Отже, розглянемо основні принципи творчого процесу композиторів; 

розкриємо сутність поняття стилю, наведемо його тлумачення та типологію, 

висвітлимо методологічні основи стильового аналізу; охарактеризуємо 

динаміку становлення національного стилю та окреслимо національні основи 

музичної мови, їх значення у творчому процесі; виявимо засади формування 

полістилістики з такими її складовими, як «стильова кореляція», «стильова 

інтеграція», «стильова асиміляція», «стильова контамінація». 
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1.1. Творчий процес та принципи формування композиторського 

мислення 

 

«Процес музичної творчості, якщо його розглядати у вигляді 

динамічної циклічної системи, включає в себе три підсистеми: життя – 

композитор – музичний твір» (тут і далі переклад іншомовних цитат наш – 

Ю. К.-І.) [364, с. 163]. Отже, кінцевою метою, результатом усього процесу 

стає музичний твір, який має володіти достатньою внутрішньою 

завершеністю, цільність музичної форми, що відрізняє його від імпровізації. 

Твір повинен бути оригінальним за концепцією, відповідати сучасним 

уявленням про авторські права, існування творчого продукту має бути 

виправданим, а естетична цінність – беззаперечною. Музика завжди 

призначалась для втілення особливих намірів, вираження певних настроїв, 

смислів, що знаходяться над повсякденним життям, за межами побуту та 

виводять людину на важливіший, духовний рівень. Отже, роль композитора – 

в посередництві між життєвим та духовним, між зовнішнім та внутрішнім. 

Автор несе відповідальність не тільки за мистецтво та власну творчість, але й 

за те, що відбувається у світі. Про зв’язок життя та мистецтва влучно 

зауважив М. М. Бахтін: «За те, що я пережив і зрозумів у мистецтві, я 

повинен відповідати своїм життям, щоб усе пережите і зрозуміле не 

залишилось бездієвим у ньому. Але з відповідальністю пов’язана й провина. 

Не тільки понести взаємну відповідальність повинні життя та мистецтво, але 

й провину один за одного. Поет повинен пам’ятати, що у вульгарній прозі 

життя винна його поезія, а людина життя нехай знає, що в безплідності 

мистецтва винна її невимогливість і несерйозність її життєвих питань. 

Особистість повинна стати суцільно відповідальною…» [32, с. 7]. 

У творчому процесі важливе значення мають не лише суб’єктивні 

творчі здібності, абстракті передумови, стимули, а й імпульси, які приведуть 

до початку творчого акту. Серед імпульсів образного характеру А. І. Муха 

називає: образну ідею, що йде від світу соціальних явищ; емоцію-образ, 
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народжений глибокими переживаннями людини; конкретний образ – наочне 

відображення події, предмета, явища; музичну інтонацію-образ – мелодичну 

поспівку, гармонічний зворот, тембровий ефект тощо [364, с. 151]. Важливо, 

щоб будь-який імпульс став для композитора особисто важливим, 

пов’язаним із його життям або зовнішнім світом. Отже, матеріальні дані 

можуть мати місце у майбутньому творі композитора, наповнити її 

змістовністю. Проте не існує чіткої межі між реальним світом та світом 

музичної матерії. Досить розповсюджене явище у мистецтві, у багатьох його 

видах, за спостереженнями М. М. Бахтіна, – «черпати біографічний матеріал 

з творів, і навпаки, пояснювати біографією даний твір» [32, с. 13]. Зовнішній 

світ, події, що відбуваються у житті композитора, позначаються на його 

внутрішньому світі, на духовному житті, на потребах, інтересах, що 

стимулюють творчу діяльність митця та мають безпосередній вплив на 

змістове наповнення музичних творів, тісно пов’язане з враженнями. Вони 

визначають психіку художника, а їх осмислення спонукає до появи певних 

творчих установок. Їх зародження відбувається підсвідомо, поступово 

набуваючи свідомих ознак, і лише потім перетворюється в один із видів 

творчого завдання. 

Особливого значення набуває музично-культурний фонд – певна 

сукупність музичних творів, які прослуховувалися, виконувалися або 

вивчалися композитором. Вони стали частиною його власного досвіду, 

музичної мови та сформували його творчий смак, стилістичну систему. 

Музично-культурний фонд, як пише А. Муха, – «джерело “надсвідомого” в 

творчому мисленні композитора, несвідомого відображення логіки та 

колективного досвіду розвитку музичного мистецтва» [364, с. 247]. 

З темою творчості має тісний зв’язок й поняття творчого процесу, що 

стає формою виявлення творчого таланту. «Творчий процес, – за 

визначенням В. Петрушина, – це діяльність людини, спрямована на 

створення якого-небудь нового, оригінального продукту в сфері ідей, 

мистецтва, а також виробництва та організації» [396, с. 69]. Продукт 
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творчості може мати об’єктивний і суб’єктивний характер. Об’єктивний 

виражається у відображенні чогось нового, ще не відомого людству, а 

суб’єктивною цінністю наділені продукти творчості, які стали новим явищем 

для людини, яка створила їх уперше. Але, насправді, найбільшу цінність 

набувають твори об’єктивного значення, що частіше стають предметом 

дослідження. 

Творчий акт ґрунтується на поступовому та тривалому накопиченні 

знань, навичок та професійного досвіду. Проте накопичення знань та досвіду, 

що по суті виявляє кількісний підхід, – це стереотипні операції мислення. 

Специфіка творчого акту полягає у переході кількісного явища у якісне. 

Тому будь-яке явище, пов’язане з відкриттям нового, – якісний стрибок у 

мисленні. У художній творчості, зокрема у музичному творенні, відкриття 

пов’язані зі створенням нових образів, які стають узагальненням багатьох 

знайомих прототипів. 

У результаті психологічних досліджень виявлено, що процес творчості 

здійснюється за допомогою таких прийомів мислення, як комбінування, 

аналогізування, виявлення нетипових зв’язків та зміщення функцій об’єктів. 

Отже, для всіх видів творчості спільними розумовими процесами стають 

комбінування та аналогізування. Нерідко новий витвір стає комбінацією вже 

відомих систем. М. Й. Меєрович та Л. І. Шрагіна зазначають: «Виділення 

елементів з різних існуючих систем та створення з них нових систем шляхом 

комбінування являє собою фундаментальний механізм творчості та базову 

техніку уяви» [328, с. 23]. Саме за допомогою логічного мислення 

реалізуються задуми, сформовані в уяві. 

Подібність розумових операцій, на думку багатьох психологів, виявляє 

схожість механізмів творчості в різних галузях діяльності, де питому вагу 

має саме логіка уяви. Так, один із дослідників творчості як психологічного 

процесу П. Енгельмейєр поділив її на три елементи: акт висунення гіпотези, 

акт творчості та акт логічно переробленої ідеї [549]. 
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Г. Сельє пропонує детальну характеристику кожного з етапів творчого 

процесу, виокремлюючи в механізмах наукової творчості сім стадій, де 

перша – бажання пізнання, наступні чотири пов’язані з творчим народження 

ідеї, два останні містять перевірку та використання в житті [445]. Нерідко в 

процесі свідомого судження не досягається бажаний результат, тоді, вважає 

дослідник, процесом керує уява. 

Одна з ознак творчості – створення нових комбінацій – дає право 

визнати особливе значення у творчому процесі уяви та зробити висновки про 

те, що вона постає основою творчого процесу. Як зазначають М. Меєрович та 

Л. Шрагіна, «уява як психологічний процес дозволяє уявити результат праці 

від її початку і при цьому не тільки кінцевий продукт, але й усі проміжні 

стадії, орієнтуючи людину у процесі її діяльності». Автор визначає уяву як 

«відображення реальної дійсності у нових, несподіваних, незвичних 

поєднаннях та зв’язках» [328, с. 24]. Уява допомагає у проблемних ситуаціях, 

коли не вистачає потрібних знань і немає можливості визначити результат за 

допомогою мислення. Проте зв’язок уяви з мисленням очевидний, адже саме 

знання сприяють формуванню нового образу. Уява – це один зі способів 

переносу знань з однієї галузі в іншу, що допомагає здійснити цей процес 

мислення, оскільки воно відображає закономірні та загальні зв’язки з 

дійсністю [204]. 

Творче мислення більшість психологів уважають найвищою формою 

мислення, вищим етапом його розвитку, його зрілою стадією. Воно 

характеризується, як зазначає Н. Чернецька «максимальною свободою в 

подоланні простору і часу та в оперуванні ними при виконанні конкретних 

завдань» [520, с. 117]. Творче мислення синтетичне, досить узагальнене 

стосовно конкретних образів і переживань, основане на їх суб’єктивній 

інтерпретації, без якої неможливий його розвиток. У творчому процесі 

беруть участь різні грані людської психіки, проте зростає значення 

підсвідомих процесів. Інформація, накопичений досвід зберігаються в 

підсвідомості, проходять власний шлях еволюції та проявляють себе в ті 
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моменти, коли композитор найбільшою мірою творчо активний. 

Підсвідомість нерідко підказує рішення, і творчий суб’єкт по суті 

автоматично записує те, що виникло незалежно від його волі. 

За словами Е. Денисова, «процес творення настільки індивідуальний, 

що сформулювати єдині закони творчості практично неможливо». 

Композитор зауважує: музичний твір рідко пишеться з початку до кінця; 

найчастіше реалізуються окремі фрагменти майбутнього твору, композитор 

виконує роботу над наступними елементами, а потім повертається назад і 

створює недореалізоване. Творчий процес на цьому не завершується, адже 

певний час у свідомості композитора відбувається «домислення роботи», 

усвідомлення створеного [119, с. 133]. 

Отже, творчий процес, створення музики – незрозуміле, недосяжне, 

таємниче явище, тому виникає прагнення розгадати цю таємницю, 

наблизитись до відповіді на ряд важливих питань, що хвилюють багатьох 

музикантів та дослідників. 

Складова частина професійної творчості – вибір одного з багатьох 

можливих варіантів винаходу, які з’являються хаотично, спонтанно, в 

імпровізаційному процесі. Визначальним моментом у відборі ідеї та 

ключових методів її реалізації має стати новизна й художня цінність 

майбутнього твору. Творчий процес передбачає наявність сильної волі, а 

стимулом, що мобілізує волю, є, за визначенням К. Ірда, «пристрасне 

бажання досягти того, що ми дуже любимо» [175, с. 88]. Так може 

сформуватись яскравий, індивідуалізований тематизм загальносуспільного 

значення, який здатний хвилювати велику кількість людей. Але передбачити 

всі моменти та умови формування та розвитку творчої особистості 

неможливо. 

Процес створення музики у різні епохи дещо відрізнявся, мав свої 

характерні ознаки. М. Арановський виділяє такі важливі фактори, що 

визначають творчий процес певних історичних епох: 

1) природно-історичне походження музичної мови; 



38 

2) її існування як суспільного надбання; 

3) позасвідома (онтогенетично зумовлена) форма володіння нею; 

4) домінуюча роль емоції як «предмета» мистецтва; 

5) психоенергетика мови як джерела часової природи музичної форми; 

6) розуміння музики як висловлювання; 

7) інтуїтивна форма створення основних музичних матеріалів майбутнього 

твору; 

8) взаємодія у творчому процесі інтуїтивного і раціонального начал; 

9) кореляція між психологічною природою творчого процесу та 

композиторською технікою (як єдність мови, досвіду, майстерності) [11, 

с. 80]. 

Важлива особливість творчого процесу – проблема самотності митця, 

творця. Ізоляція від навколишнього світу важлива для композитора, адже 

процес створення вимагає значного зосередження, врешті тиші. Багато 

музикантів, композиторів, художників стверджували, що їх життя 

поділяється на дві реальності. А. Шнітке бачив своє життя у двох вимірах – 

«вищої та нижчої реальностей». Отже, в людині поєднуються два начала – 

життєве та творче. К. Юнг характеризує такий стан творця як боротьбу двох 

сил: життєво необхідної для людини потреби «в щасті, задоволеності та 

життєвому забезпеченні» та «нещадної творчої пристрасті», що «мимоволі 

зводить нанівець його особисте побажання» [551, с. 117]. Таке зосередження 

на творчості характерне для багатьох композиторів, і в цьому був їх 

життєвий трагізм. 

Проте відірваність від навколишнього світу, неможливість сумістити 

різні сфери життя не виключають строго організованого процесу створення. 

Я. Пономарьов (1960) виокремлює фази творчого процесу, які певною мірою 

стосуються й процесу композиторської творчості. По-перше, це «свідома 

робота – підготовка – особливий дієвий стан», який стає «передумовою для 

інтуїтивного проблиску нової ідеї»; по-друге – «дозрівання – несвідома 

робота над проблемою, інкубація спрямовуючої ідеї»; по-третє – «натхнення 
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– у результаті несвідомої роботи у сферу свідомості потрапляє ідея, 

рішення… спочатку у вигляді гіпотези, задуму»; четверта фаза – «свідома 

робота – розвиток ідеї, її остаточні оформлення та перевірка» [401, с. 305]. Ця 

класифікація демонструє більше раціональний тип мислення, задіяний у 

творчому процесі, але суттєвою складовою, як зазначалося, стає несвідома 

частка, яка особливо продуктивно проявляється на початковому етапі 

творчості та виявляється як яскравий імпульс, стимул. А. Шнітке вважав, що 

«коли ми говоримо про композиторський задум, ми повинні чітко уявляти, 

що він має досить складну структуру і його неможливо звести не тільки до 

суто технологічного аспекту (це само собою зрозуміло), але також і до одної 

лише раціональної концепції загальнополітичного, загальнофілософського 

порядку» [37, с. 55]. Багато композиторів зазначали, що їхній майбутній твір 

спочатку відчувається ними в якомусь іншому ідеальному вигляді, проте 

після завершення роботи над твором з’являється зовсім інший, дещо 

вторинний продукт, який ніби написаний іншою мовою та відрізняється від 

початкового задуму. Тому художнику надзвичайно складно втілити 

ідеальний задум, який виникає спочатку у свідомості, а лише потім набуває 

форми музичної матерії. І досягти компромісу між цими полюсами іноді 

доволі проблематично. 

Отже, техніка написання музичного твору індивідуальна для кожного 

композитора, її не можна звести до сталих технічних прийомів, адже сам 

процес є творчим і тому неповторним. А його результат – музичні твори, 

кожен з яких має свою оригінальність. Проте стверджує О. Л. Девятова, 

«незаперечними для справжнього композитора були і є закони музичного 

професіоналізму, що передбачають вільне володіння усіма різноманітними 

видами техніки, які були відпрацьовані в ту чи іншу культурно-історичну 

епоху» [115, с. 80]. На думку дослідниці, такі закони стають «обов’язковою 

умовою буття композитора і у ХХІ ст., зумовлюючи як сам творчий процес, 

так і його художній результат» [Там само]. 
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Композитор виконує немало важливих завдань, які переводять його 

думки і почуття, набуті враження, переживання, конкретні ситуації та 

ставлення до навколишнього світу в інше буття – звуків, нотних знаків. 

Основа цього процесу – майстерність митця, який здатний адекватно та 

талановито втілити в музичній формі зміст художнього образу, підібрати 

найкращу форму реалізації, що допоможе здійснити правильну і посприяти 

якомога точнішій виконавській та слухацькій інтерпретації. В. Петрушин 

наводить дві важливі психологічні умови такого процесу композиторського 

мислення: «композитор повинен уміти увійти в життя зображених ним 

героїв, поділяти їхню точку зору та дивитись на світ їхніми очима» та 

«вміння автора відокремитись від свого героя та подивитись на нього зі 

сторони» [396, с. 93–94]. Ці два аспекти важливі для адекватної оцінки 

поведінки героїв, їхніх характерів та об’єктивної передачі змісту подій, що 

відбуваються навколо них. Так має виникнути реалістична картина життя, що 

не буде викривленою у свідомості ні композитора, ні споживачів результатів 

його праці. Однак споживацька тенденція, що поширюється в наш час, не 

сприяє глибокому розумінню основ творчості та змісту, значенню 

справжнього мистецтва. 

Композитор має володіти певними якостями, які характеризують його 

творчість та формують так зване композиторське мислення. Це поняття 

визначається як «процес вибору стилістики, жанру, техніки, елементів 

музичної мови, що основується на багатьох принципах, зумовлених 

психологічними, естетичними, логічними, інтуїтивними та іншими 

факторами з метою створення художньої концепції» [64, с. 47]. Серед 

сучасних дефініцій трапляється й така: «Композиторське мислення – це 

інтонаційний (невербальний) спосіб створення музичного тексту, докорінно 

залежний від світогляду та музичної комунікації (виконавської традиції та 

слухацької оцінки) і який містить множинність принципів роботи 

композитора з музично-звуковим матеріалом» [312, с. 8]. Д. Малий виділяє 

шість основних чинників формування композиторського мислення (художня 
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свідомість, світогляд, комунікація, соціум, гени, досвід) та пропонує його 

типологію на основі узагальнень «історико-культурних умов і факторів 

створення музики»: 

1. «Філософський – об’єктивізація композитором самих філософських ідей, 

або форма побутування філософської думки в не-філософських ідеях, 

наприклад, релігійних або наукових». 

2. «Науковий – створення технік на основі отриманих знань точних наук…». 

3. «Релігійний – має на увазі звернення до текстів чи ідей духовної 

тематики…» [312, с. 8-9]. 

Із суджень дослідника стає зрозумілим, що концепція Д. Малого 

пронизана філософсько-релігійним змістом, композиційний процес він 

розглядає як синтез згаданих вище «творчих принципів та методів». Проте 

його думка досить суб’єктивна, не враховує інших аспектів творчого 

мислення. 

Однак, слушним видається висновок науковця про важливість 

світогляду у процесі мислення: «Володіючи, до прикладу, релігійним або 

філософським мисленням, композитор повинен набути відповідної форми 

самовираження і у творчості» [314, с. 120]. 

Композиторське мислення певною мірою залежить від оригінальності 

творчого процесу, техніки письма. Композитор у процесі роботи 

використовує увесь арсенал здобутих знань, набутих навичок та особливих 

характеристик: креативність, винахідливість, інтуїцію, абстрагування, 

аналітизм, відчуття прекрасного та стилю, володіння формою тощо. Серед 

основних якісних характеристик особистості композитора А. Муха 

виокремлює такі: особлива (творча) музична обдарованість (слух, пам’ять, 

відчуття ритму і т. п., що дозволяють втілювати свої ідеї, переживання в 

музичних образах), комплекс характерних психологічних передумов 

(вразливість, спостережливість, воля і т. п.), достатня професійна підготовка 

(музична ерудиція, композиторські навички), наявність ідейно-соціальних 

установок, художньо-естетичних переконань тощо [364, с. 61]. 
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Отже, композитор – це творча особистість, яка володіє рядом 

здібностей, талантом, знаннями, професійними композиторськими 

навичками, що дозволяють йому бути творцем музичної матерії, строго 

організованої, індивідуалізованої, образно і тематично оформленої. 

А. Муха окреслює ще ряд характеристик талановитого композитора: 

1) «п с и х о л о г, знавець людських душ, тонко чутлива, духовно 

багата особистість, що дарує свій емоційний досвід іншим»; 

2) «і д е о л о г, ідейний борець, громадянин, мислитель, представник 

свого класу, епохи, виразник певного художнього світогляду»; 

3) «м а й с т е р, технолог, професіонал, спеціаліст, маг і чарівник у 

своїй галузі творчості, представник певного творчого напряму»; 

4) «х у д о ж н и к, людина, що володіє властивістю особливого, 

естетичного сприйняття життя, здатна до його поетичного бачення»; 

5) «творча особистість, н о в а т о р, рушій художнього прогресу, 

провидець майбутнього…»; 

6) «о с о б и с т і с т ь, у якій високо та органічно розвинені морально-

етичні якості, людяність…» [364, с. 147]. 

Тобто йдеться про «артистичний універсум» (термін І. Єргієва) як 

«єдність необхідної і достатньої множинності індивідуальних і особистісних 

властивостей, сформованих професійних якостей» [138, с. 221] композитора-

митця, що дозволяє йому створювати «артистичні речі» – музичні твори. 

Оригінально розглядає музичне, зокрема композиторське, мислення 

Г. Павлій, убачаючи два розрізнених його типи – екстраверсію та 

інтроверсію. Це явище він помічає в системі вертикально-горизонтальних 

координат, де спрямованість мислення «репрезентована у музиці відповідно 

гомофонією та поліфонією в їх стильових (а не просто фактурних) ознаках» 

[389, с. 62]. «Екстраверсія означає спрямованість психічних процесів назовні, 

тобто на зовнішні ознаки оточуючого світу, в протилежність інтроверсії, при 

якій ці процеси спрямовані у свій же внутрішній світ» [Там само, с. 65]. 

Дослідник чітко визначає ці властивості мислення композиторів: 
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1. Екстравертні властивості: «прагнення мислити красою звукового 

матеріалу (гармонії, ритму, фактури), викликати безпосередній емоційний 

відгук слухача на відчуття краси цього матеріалу, бажання відкрито, розкуто 

виразити почуття (афект)»; 

2. Інтровертні властивості: «бажання прикрити пряму емоційно-

заражаючу дію матеріальних засобів звукової виразності, примусити служити 

їх виразу більш узагальнених, опосередкованих уявлень про світ» [389, с. 66]. 

Наприклад, для творчості А. Вівальді характерний екстравертний тип 

мислення, завдяки чому у змісті його музики та характері висловлювання 

спостерігаємо цілісність сприйняття світу. Натомість Й. С. Бах демонструє 

протилежну властивість – інтровертність, завдяки якій його творчість постає 

яскравим прикладом глибокої філософської думки, релігійного наповнення, 

що відображає світогляд митця, його замислення над питаннями буття. 

Висловлювання дослідників, зокрема В. Медушевського [325], 

Г. Павлій [389] та ін., вказують на належність різних музичних культур до 

певного типу властивостей мислення. Наприклад, німці – інтроверти, італійці 

та французи – екстраверти. Проте зустрічаються й трансформації цих типів у 

творчому мислення композиторів різних культур. 

Такий підхід, що спирається на категорії «екстраверсія» та 

«інтроверсія» дають можливість по-іншому зрозуміти різни сторони 

музичного буття, розглядати творчість композиторів та її еволюцію в 

контексті психологічних процесів мислення. 

Отже, композиторське мислення аналізується нами з абстрактної 

позиції, оскільки кожен композитор володіє власним, тільки йому 

притаманним сплавом різних професійних якостей. Тому доречно вести мову 

про творче мислення кожного окремого композитора, тобто про його 

індивідуальне мислення або властиву йому стильову парадигму. На 

початковому етапі творчості композитор нерідко зазнає впливу існуючої на 

той час стильової системи. Згодом, у нього відпрацьовуються власні погляди 

та концепції у мистецтві, що дедалі більше віддаляє первинні функції стилю. 
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Подальший процес творчого мислення може збагачуватися новими явищами, 

ознаками інших стильових систем, впливаючи на формування сталих ознак 

індивідуального стилю композитора [210]. 

 

1.2. Категорія стилю: визначення, типологічна характеристика 

 

В організації мистецтва, його творчому процесі, стиль – один із 

важливих проявів системи музичного мислення. М. Михайлов пише: 

«Художній (та, відповідно, також музичний) стиль знаходиться у 

нерозривному двосторонньому зв’язку з художньо-творчим мисленням» 

[335, с. 49]. У цьому співвідношенні явищ проявляється відповідна кореляція 

процесів, що виражається в певній зумовленості стилю мисленням та, з 

іншого боку, формуванні творчого мислення в залежності від стилю. Стиль 

стає відображенням світосприйняття та художньо-образного мислення, 

спадкоємність яких спостерігається у сталій системі ознак, спільних для 

художніх явищ. Стильова система – це багатогранна категорія, де 

відображені різні елементи та рівні «підсистемного» порядку. В музиці 

елементами стильової системи стають музично-виражальні засоби, які 

частково виявляють стильові ознаки твору. 

Отже, музичний стиль, за визначенням М. Михайлова, – це «вираження 

особливостей музичного мислення як специфічної художньо-творчої форми 

мислення (на відміну від науково-творчої)» [335, с. 51]. Адже музичне 

мислення пов’язане з музично-образними уявленнями, що засвоюються у 

результаті досвіду, інтонаційно-слухових вражень, повтореності музичного 

сприйняття. Ю. Тюлін також визначає музичний стиль із позиції музичного 

мислення, де категорія стилю – його відображення [357, с. 12]; Л. Мазель 

вважає стиль активним чинником музично-творчого процесу, а музичне 

мислення – основою формування музичного стилю [310, с. 15]. Як бачимо, в 

обох випадках, незважаючи на певні розбіжності, як зазначає О. Коменда, 

«музичне мислення виконує стилеутворювальну функцію» [240, с. 114]. 
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Стиль розглядається в контексті процесу музичного мислення і 

В. Москаленком. Дослідник зауважує, що «музичний стиль є психологічно 

зумовленою специфічністю музичного мислення, яка виражається 

відповідною системною організацією ресурсів музичного мовлення в процесі 

створення, інтерпретування та виконання музичного твору» [347, с. 88]. 

Стиль у пристосуванні до проблеми мислення, зокрема й музичного, 

виявляє риси культури розумового процесу, феномену, що характеризує 

властивості мислення. Таким чином, виникає поняття «стиль мислення», що, 

за інтерпретацією М. Меєрович та Л. Шрагіної, означає «прояв культури 

мислення при пошуку розв’язку проблеми у будь-якій сфері життя та 

переважаючу для суб’єкта тенденцію до певної послідовності виконання 

розумових операцій» [328, с. 11]. Отже, такого роду взаємозалежність понять 

та явищ розкриває сутність кореляцій між процесами розумової діяльності, 

мислення та стилеутворення. 

1.2.1. Проблеми визначення та розвитку категорії стилю в 

музикознавстві [202]. Нерідко стиль розглядається з позиції єдності. 

Поняття стилю в загальному значенні розкривається у Філософській 

енциклопедії, що трактує цю категорію як «характерну фізіономічну єдність 

якого-небудь явища людського життя та діяльності, типову форму її 

зовнішнього вираження» [497, с. 135]. Згідно з визначенням С. Скребкова, 

стиль – це «вищий вид художньої єдності <…>, що у вигляді найтонших 

зв’язків спорідненості <…> пронизує всі сторони творів» [456, с. 10]. На 

переконання науковця, спорідненість у музиці «проявляється в тематиці, 

музичній мові, формотворенні, <…> образних складах творів, творчих 

традиціях композитора, його ставленні до життя, слухачів, виконавців» [Там 

само]. Отже, стиль розуміється як універсальна категорія, що може 

розглядатися, за словами М. Михайлова, як «особливого роду вираження 

закону єдності в різноманітності, як і навпаки: різноманітність кожного 

окремого елемента стильової системи поєднується з єдністю, спільністю 

певних рис системи, тобто її ознак» [336, с. 115]. Дослідник слушно вказує: 
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«Стиль в мистецтві, зокрема в музиці, є вираженням єдності, притаманної 

будь-якому розмаїттю художніх явищ: від творів одного автора або ряду 

авторів до сукупності творів, що належать цілому історичному періоду» [336, 

с. 104]. 

Існує багато спроб зрозуміти стиль з позиції єдності не тільки у 

мистецтвознавстві, але й у літературі, що відобразилося в працях науковців. 

Так, О. Соколов наводить ряд синонімічних понять, використовуваних 

літературознавцями поряд з «єдністю». Серед них особливо виділяє такі 

категорії, як «цілісність», «цільність», «спільність», «система». Однак, за 

його думкою, для визначення сутності стилю не достатньо цих понять. Тому 

О. Соколов стверджує: «У художньому творі єдність, спільність, системність 

виявляються у багатьох розрізах. Не тільки елементи стилю, але й 

компоненти іншого порядку, наприклад зміст і форма, елементи художньої 

структури, не кажучи вже про такі сторони художнього твору, як ідейно-

емоційний зміст або образна система, відрізняються в справжньому 

мистецтві глибокою єдністю» [460, с. 28]. 

Стиль – поняття досить ємне, характеризується багатьма 

тлумаченнями, в залежності від мети його використання та застосування при 

оцінці результатів досліджуваної галузі, епохи, напряму, творчості. В аналізі 

творчого процесу композитора стиль виступає як певна «історично складена 

стійка спільність образної системи, засобів та прийомів художньої 

виразності, зумовленої єдністю ідейного змісту» [541, с. 258]. 

Нерідко стиль пов’язують із манерою, методом. Так, у XVIII столітті в 

працях зарубіжних дослідників поняття стилю було досить розповсюдженим, 

отримало багатозначність, у деяких випадках, особливо відносно творчості 

композиторів, використовується як синонім манери. М. Михайлов 

розмежовує поняття методу та стилю, характеризуючи метод як «найбільш 

високий ступінь естетичного узагальнення – єдності, що пов’язує деяку 

сукупність художніх явищ» [336, с. 74]. Автор праці «Стиль в музиці» 

зазначає, що «стиль виступає відносно методу як категорія вторинна, 
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підпорядкована, причому пов’язана з ним не безпосередньо, а рядом 

проміжних категорій, передусім так званим напрямком» [Там само]. Отже, 

можна вказати на загальновизнану закономірність існування різних стилів у 

межах одного методу, що визначається як «полістилістика». По-іншому 

розуміє співвідношення манери і стилю О. Соколов, який манерою називає 

«художню систему, що не склалася в завершений стиль» і вважає можливим 

використання цього терміна в різних діапазонах: «певну манеру, що тією чи 

іншою мірою наближається до стилю, ми знайдемо й у творі, й у творчості, й 

у напрямку» [460, с. 51]. 

Однак, повертаючись до категорії стилю, наведемо приклади його 

визначення, охарактеризуємо принципи використання, керуючись 

історичним аспектом у розумінні цього явища. 

Застосування поняття «стиль» розпочалося ще з ораторського 

мистецтва Стародавньої Греції, наявне у працях Аристотеля («Риторика», 

«Поетика»), у музичному мистецтві та архітектурі. Трактат «Про музику» 

Плутарха визначає стильові ознаки різних напрямків та шкіл, стилі окремих 

музикантів-поетів (лад, ритміка, ритм, монодія). Естетичні трактати епохи 

Відродження розглядають стиль як сукупність певних особливостей, які 

дають можливість розрізнити художні явища між собою. Однак сам термін 

використовується тільки відносно зображального мистецтва, живопису. У 

трактаті І. де Грохео «Музика» розроблена класифікація видів музичної 

практики (проста народна, складна правильна, церковна), яка демонструє, усе 

ж таки, жанровий характер, проте тлумачиться в стильовому аспекті [358, с. 

237]. 

Поняття стилю більш чітко набуває актуальності на межі історичних 

епох пізнього Ренесансу та бароко, але змішується з категорією жанру. У 

трактаті Дж. Царліно «Dimonstrazioni harmoniche» у полемічній розмові між 

музикантами застосовується поняття «стиль», одначе в значенні манери [358, 

с. 513]. Більш виразно та конкретно говорить про стилі К. Монтеверді у 

передмові до своїх «Воєнних та любовних мадригалів», диференціюючи 
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стилі з позиції емоційного змісту музики: схвильований (concitato), м’який 

(molle) та помірний (temperato) [359, с. 93]. 

Необхідність використання поняття «стиль» у мистецтвознавстві 

акцентується в музично-історичних працях початку XVIII століття. У 

музичній лексикографії того часу найбільш ранні визначення цього поняття 

з’являються у «Музичному словнику» С. Броссара (1703 р.) [577] , 

«Музичному лексиконі» І. Г. Вальтера (1732 р.) [625], «Музичному 

словнику» Ж.-Ж. Руссо (1768 р.) [618]. Руссо визначає стиль як «відмітний 

характер композиції або виконання», що «значно змінюється в залежності від 

країни, національного смаку, обдарованості авторів, відповідно до змісту, 

місця, часу, теми, значення тощо» [618, с. 673]. Він розповідає про стилі 

творів німецьких, французьких та італійських музикантів, розрізняючи 

музику драматичну, камерну, церковну й симфонічну. Стильовими якостями 

дослідник наділяє музичні інструменти, а також говорить про 

«мелізматичний», «вільний» (імпровізаційний), танцювальний та інші стилі. 

Словник Вальтера трактує стиль багатозначніше, наводячи визначення, 

пов’язані з характером образного змісту, емоційним та соціальним станом: 

старий та новий, веселий, радісний, гострий, рівномірний, величний, 

високий, галантний, низький тощо [322, с. 80]. Стиль як характер змісту 

розрізняє Д. Шубарт у трактаті «Ідеї до естетики музичного мистецтва», де 

вказує на існування «церковного» та «драматичного» стилів та «стилю 

пантоміми», під яким розуміє танцювальну музику, поділяючи їх за 

національними критеріями [359, с. 329–338]. 

Інше бачення категорії стилю представлено Й. В. Гете у його статті 

«Просте наслідування природи, манера, стиль», він розуміє стиль як вищий 

критерій оцінки естетичного, «вищий ступінь, якого мистецтво може 

досягти» [90, с. 28]. Отже, основи розуміння стилю, як особливого прояву 

художньо-творчого мислення, що були закладені епохою Просвітництва, 

стали основою більшості дефініцій розгляданого поняття. 
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З XIX століття посилився інтерес до питань стилю, що пов’язано зі 

зростанням особистісного фактору в мистецтві, з виникненням в епоху 

романтизму національних шкіл, зокрема й композиторських; відбулась 

кристалізація поняття, відшліфувались основні його значення. Важлива увага 

категорії стилю у цей період приділяється у працях О. Сєрова [448] та 

Г. Лароша [280]. О. Сєров використовує термін «стиль» у різноманітних 

значеннях («національний», «індивідуальний», «оперний», «серйозний», 

«легкий» та ін.), а Г. Ларош більше цікавиться проблемами «стилю епохи». 

Питання розвитку методики стильового аналізу порушуються у працях 

німецьких авторів – Е. Наумана «Музичне мистецтво в історії культури» 

[609], В. Тапперта «Музичні етюди» [622]. 

На межі століть значення набуває віденська школа (А. Рігль, Г. Тіце, 

М. Дворжак, Г. Вьольфлін), її представники вивчали історію мистецтв, що 

істотно вплинуло на музикознавство того періоду. Праці Х. Рімана 

(«Короткий посібник з історії музики з періодизацією за стильовими 

принципами та формами» [614]), Г. Адлера («Стиль в музиці» [569], «Метод 

історії музики» [571]), їх колективний «Посібник з історії музики» [570], 

Х. Пері («Стиль в музичному мистецтві» [612]), Х. Мерсмана [607], 

Е. Бюккена та П. Мієса [578] ґрунтуються на концепції музичного стилю. У 

першій половині ХХ століття з’являються розвідки, де тією чи іншою мірою 

висвітлюється проблема стилю, серед яких наукові виклади В. Фішера [581], 

М. Фрідланда [583], Г. Рітша [617] та інших. Проте центральне місце в той 

період займають дослідження Е. Курта [599], досягнення якого в галузі 

аналізу елементів стилю, індивідуальних та історичних стилів отримали 

загальновизнаний пріоритет. 

У розвитку стильової проблематики важливими стали досягнення 

Б. Яворського [555] та Б. Асаф’єва [17], які визначили подальші шляхи у її 

дослідженні: вчених поєднує спільне розуміння стилю як уособлення 

музичного мислення. Стиль у Б. Яворського пов’язаний з історико-

епохальним значенням та проявляється в усій духовній культурі. Б. Асаф’єв 
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створює досить оригінальну інтерпретацію проблеми стилю, основу якої 

складає теорія інтонації. Визначення категорії «стиль» вчений дає у ряді 

своїх праць. Перше з них вміщено в «Путівнику по концертах», де термін 

характеризується як «властивість (характер) або основні риси, за якими 

можна відрізнити одного композитора від іншого або твір одного 

історичного періоду (послідовності часу) від іншого» [17, с. 76–77]. 

Існує також ряд формулювань, які розкривають поняття стилю у більш 

широкому, загальному мистецвознавчому та естетичному значенні, а також у 

більш вузькому розумінні. Так, А. Луначарський визначає стиль як «певну 

сукупність особливостей самої концепції художнього твору (тобто його ідеї, 

образів) та його форм, які поєднують його з якими-небудь іншими творами, а 

отже сукупність найхарактерніших та об’єднуючих властивостей відомої 

групи художніх творів, які ми визнаємо такими, що належать до одного й 

того ж стилю» [302, с. 519]. Серед небагатьох дефініцій того часу виділяється 

трактовка Х. Кушнарьова, де відображена проблема стилю, пов’язана з 

аналізом: стиль – це «єдність закономірностей співвідношення: об’єкта та 

суб’єкта, загального і часткового, логічного та чуттєвого – словом, 

закономірностей усіх сторін і моментів форми та змісту» [273, с. 26]. 

Серед напрацювань другої половини ХХ століття варто згадати книги 

О. Ларміна [279] та О. Соколова [460], Д. Рабиновича [415], Д. Ліхачьова 

[289], в яких концепція стилю орієнтується на її особливості в літературі, 

зображальному та інших, суміжних з музикою, видах мистецтв. Проблема 

стилю в музиці стала об’єктом дослідження С. Скребкова [456], 

С. Лобачевської [601], В. Медушевського [325; 325], А. Сохора [469], 

М. Михайлова [336; 335], Ю. Кремльова [265], М. Арановського [10], 

Л. Мазеля [310], Ю. Тюліна [357]. 

Питання, які так чи інакше стосуються проблеми стилю як окремої 

категорії та у поєднанні зі суміжними поняттями методу, манери, напрямку, 

епохи, жанру тощо, посідають чільне місце і в сучасному мистецтвознавстві. 

Стильова категорія стала однією з центральних тем досліджень В. Власова 
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[75], О. Волкова [76], М. Лобанової [291], О. Лосєва [294; 295], 

Є. Назайкинського [369] та інших. В українському сучасному 

мистецтвознавстві цю проблематику знаходимо в Н. Горюхіної [92; 93; 94; 

97], Л. Кияновської [222; 224], О. Козаренка [236], І. Коханик [259], 

Ю. Малишева [315], О. Маркової [319], С. Мірошниченко [345], 

В. Москаленка [346], О. Самойленко [438; 441], О. Сокола [459], С. Тишка 

[490], С. Шипа [534]. 

Стиль – досить багатозначне поняття, що пов’язано з відмітним 

характером розгляданих явищ та багаторівневими аспектами розуміння 

категорії. Цей термін використовується у різних наукових галузях і 

дисциплінах, таких як мовознавство, літературознавство, мистецтвознавство, 

естетика. Одним із перших склалося філологічне розуміння стилю, яке 

О. Соколов визначає як «склад мови», «використання мови в поезії, в 

ораторській, художній, історичній прозі», «зображально-виражальні засоби 

мови, зокрема численні тропи та фігури», «різні типи і форми мови» [460, с. 

5]. У такому значенні термін використовувався ще у XVII – XVIII століттях, 

зокрема, одним із викладачів риторики Києво-Могилянської академії 

Феофаном Прокоповичем, який стилю надавав значення гарної, правильної 

та виразної мови. Поряд з тим, ще І. Вінкельман у своїй «Історії мистецтва 

древності» демонструє мистецтвознавче розуміння поняття, називаючи 

стилем художні особливості мистецтва, що історично змінюються [70, с. 3, 

41]. Тобто стиль сприймався як особливий напрямок у мистецтві, що існує в 

різні епохи та являє собою систему ідейних та художніх ознак. Естетичне 

розуміння стилю знаходимо у Гете, у якого стиль – це вища міра мистецтва, 

що знаходиться «на глибинній твердині пізнання, на самій сутності речей, 

оскільки нам дається його розпізнавати у видимих та відчутних образах» [89, 

с. 401]. Гегель, неодноразово звертаючись до поняття стилю, зокрема в 

«Лекціях по естетиці», сприяє утвердженню стилю в мистецтвознавчому 

значенні, розкриває специфіку цього явища в архітектурі, літературі, 
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філософії, намічає основні етапи розвитку стилю («строгий», «ідеальний», 

«приємний») [88, с. 173-177]. 

Особливості лінгвістичної стилістики знайшли відображення у ряді 

праць її дослідників, де поряд з позиціями вузького характеру суджень 

деяких вчених, зокрема Ш. Баллі [23, с. 33], виділяються визначення більш 

широкого порядку. Наприклад, В. Виноградов пропонує таку дефініцію: 

«Стиль – суспільно усвідомлена та функціонально зумовлена, внутрішньо 

поєднана сукупність прийомів використання, відбору та поєднання засобів 

мовного спілкування у сфері тієї чи іншої загальнонародної, 

загальнонаціональної мови, що співвідноситься з іншими такими ж засобами 

вираження, які слугують для інших цілей, виконують інші функції у мовній 

суспільній практиці даного народу» [71, с. 73]. 

У літературі концепція стилю переважно пов’язана з художньою мовою 

або мовленням, із системою виражальних засобів словесного мистецтва. 

Показовими в цьому напрямку стали праці таких учених, як Є. Клименко 

[227], І. Серман [447], Б. Томашевський [486], А. Федоров [494]. 

Характеристику стилю в літературі як історично складеної спільності 

образної системи, засобів та прийомів художньої виразності, зумовленої 

єдністю змісту, М. Михайлов вважає недосконалою, оскільки поняття 

образної системи, що знаходиться в одному ряду із засобами виразності, 

більше пов’язане з формою, тому протиставляється змісту, а не вказує на 

належність до останнього [336, с. 63]. 

У музикознавстві стиль нерідко розглядається з позиції мови, 

мовлення. Так, М. Арановський бачить стиль як «єдність музичного 

мовлення» [11, с. 124]. Дослідник вважає, що «в кожному стилі відбувалась 

типізація різних елементів музичної мови, що дозволяють упізнавати його на 

слух». Такі особливі структури він називає «стильовими стереотипами», 

«ідіомами» [Там само, с. 125], «музично-стильовими лексемами» [Там само, 

с. 115]. Отже, музична мова, по суті, утворюється з певних смислових знаків, 

прихованих смислів, що вказує на спорідненість зі словесною мовою. 
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О. Козаренко у власному розумінні стильової категорії нерідко 

взаємозамінює або суміщає поняття стилю та мови. Орієнтуючись на 

«семіотичну систему», що, на думку дослідника, лежить в основі музики, 

О. Козаренко застосовує поняття «мовленевий код», що означає певну 

семіотичну систему, яка проявляється у межах жанру, композиторської 

школи або історичного періоду [235, с. 13–14]. 

Усвідомлюючи багатозначність поняття стилю, представляючи різні 

підходи в розумінні стилю, його історичних аспектів, принципів стильового 

аналізу, М. Михайлов подає власні дефініції поняттю, розкриваючи його 

зміст з різних точок зору. Так, вчений нерідко пов’язує визначення стилю  з 

мовним аспектом та мисленням. Стиль, за його словами, – це «єдність 

системно організованих елементів музичної мови, зумовлена єдністю 

системи музичного мислення як особливого виду художнього мислення» 

[336, с. 117]. У широкому значенні під поняттям стилю вчений розуміє 

«певну спільність повторюваних ознак, властивих певній кількості окремих 

явищ» [335, с. 40]. Основою кількох його визначень стає спільність та єдність 

процесів: «Стиль – це об’єктивно існуюче вираження типологічної 

спільності, що поєднує певну кількість творів» [336, с. 49]; «Стиль у 

мистецтві, зокрема в музиці, є вираженням певної єдності, що охоплює якусь 

кількість художніх явищ: творів одного автора або ряду авторів, включаючи 

сукупність творів, що належать до цілого історичного періоду» [335, с. 66]. 

Історичний підхід відобразився у визначенні, в якому стиль є «вираженням 

історичного розвитку творчого музичного мислення» [336, с. 119], а власне 

музичне мислення – основа психологічної дефініції поняття: «Музичний 

стиль – вираження особливостей музичного мислення як специфічної 

художньо-творчої форми мислення» [336, с. 51]. Дослідник розглядає стиль і 

з позиції психології, розуміючи його як «особливу психологічну установку», 

де увага спрямована «не на те, що відрізняє окремий текст від інших текстів, 

а навпаки, на те, що їх зближує» [336, с. 114], та психологічного сприйняття, 

коли «стиль являє собою узагальнене уявлення, що існує об’єктивно в 
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індивідуальній та колективній свідомості як наслідок практичного життєвого 

досвіду у вигляді повторного слухового сприйняття певної кількості 

конкретних творів» [336, с. 157]. «Результатом такого сприйняття, – пише 

М. Михайлов, – є згорнуті образи різних стилів (стильових систем), що 

виникли на основі реальних музично-художніх об’єктів» [Там само]. Поряд із 

тим, учений відображає й діалектичний метод та системний підхід при 

визначенні. Так, стиль для М. Михайлова може розглядатись «як особливого 

роду вираження закону єдності та різноманітності» [336, с. 115] та як 

«єдність органічно взаємопов’язаних, взаємодіючих елементів, що 

утворюють у сукупності цілісну відносно стійку систему» [336, с. 119]. 

Є. Назайкинський трактує стиль як певну якісну категорію, яка 

«дозволяє в музиці чути, впізнавати, визначати того чи їх, хто її створює чи 

відтворює» [369, с. 17]. Музичний стиль він визначає як «відмітну якість 

музичних творінь, що входять у ту чи іншу конкретну генетичну спільність 

(спадщина композитора, школи, напряму, епохи, народу і т. д.), яка дозволяє 

безпосередньо відчувати, впізнавати, визначати їх генезис та проявляється в 

сукупності всіх без винятку властивостей сприйнятої музики, поєднаних у 

цілісну систему навколо комплексу відмітних характерних ознак» [369, с. 

20]. На думку дослідника, саме така дефініція виключає можливі розбіжності 

та суперечності у зверненні до цієї категорії. 

Оригінальне визначення стилю запропоноване В. Медушевським, в 

основі дослідження якого категорія стилю, що розглядається як явище 

семіотики: «Художній стиль – це семіотичний об’єкт, який виникає на основі 

творів, поєднаних цілісністю світосприйняття, що став означуваним стилю, 

нерозривно пов’язаним з його означником – системою виражальних засобів» 

[324, с. 31–32]. 

Стиль може розглядатися і як естетичне явище, всі елементи якого 

підпорядковуються одному художньому закону, що є централізуючою та 

єднальною ланкою, надаючи цілісності стильовому об’єктові. О. Соколов 

вбачає основну закономірність стилю в її художній або естетичній 
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інтерпретації, вважаючи, що «зрозуміти стиль – означає, передусім, 

зрозуміти проявлену в ньому художню закономірність або, іншими словами, 

його художній смисл» [460, с. 38]. 

На характері досліджень стильової категорії найбільш суттєво 

позначилося формулювання Б. Асаф’єва, засноване на інтонаційній теорії 

вченого. Його визначення стилю стає основою концепції однієї з 

центральних праць у цій галузі – дослідженні М. Михайлова «Стиль у 

музиці» [336]; музичний стиль як «інтоноване світоспоглядання» 

характеризує В. Медушевський [325, с. 8]. Н. Шахназарова розглядає стиль у 

нерозривному зв’язку з «інтонаційним словником», який, за її думкою, є 

«одним з важливіших його характеристик» [529, с. 28]. Отже, доводиться 

наявність певного «словника» не тільки одного музиканта-художника, але й 

напрямку, епохи, композиторської школи тощо. Вигляд словника 

визначається «національною своєрідністю музичної культури» [529, с. 30]. 

Інтонаційну ідею, що утворює основу стилю, підтримує і О. Маркова, 

визначаючи її як «думк[у] колективної свідомості, відображен[ої] в образі». 

Інтонаційна ідея, на думку дослідниці, утворює «генокод стилю» та «зв’язує 

сфери сукупної людської діяльності та художньої творчості у власному сенсі, 

у змістовному плані зіставляється з типом світовідчуття суспільства та 

індивіда» [319, с. 101]. Крім того, О. Маркова сутність стилю бачить у 

процесуальності, розвитку та стадіальності, а інтонаційну ідею вважає 

«ядром» стадіального стилю [Там само]. У руслі інтонаційної тенденції дає 

характеристику музичного стилю й І. Ляшенко: «Музичний стиль – це 

відносно стійка спільність засобів інтонаційно-образного “моделювання”, 

зумовлена творчим методом та об’єктивована в закономірностях музичної 

творчості й сприйняття того чи іншого композитора (індивідуальний стиль), 

тієї або іншої епохи (історичний стиль), того або іншого народу 

(національний стиль)» [307, с. 23]. Вчений відзначає важливість музичного 

інтонування в еволюції національного стилю, оскільки воно є «результатом 

перетворення звукообразного мислення на чуттєву реальність і причиною 
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переходу буденно-звукового, позамузичного (навіть якщо це будуть певним 

чином організовані, але розрізнені елементи музичної мови) у сферу 

художньо-музичного». Музичну інтонацію він вважає «живим нервом 

музичної образності», основою змісту та форми [307, с. 23–24]. Багаторівневе 

розуміння стилю властиве Є. Назайкинському, який доводить важливість 

його співвідношення з «головною для музичного мистецтва категорією 

інтонації як форми виявлення внутрішнього, особистісного, індивідуального» 

[369, с. 66]. 

Значного розвитку поняття стилю набуло в музикознавстві завдяки 

сучасним інтерпретаціям. Так, С. Тишко, орієнтуючись на дослідження 

багатьох науковців, зокрема М. Михайлова, С. Скребкова, 

Є. Назайкинського, В. Медушевського, Н. Горюхіної та інших, визначає 

стиль як систему «стійких ознак музичних явищ, спосіб їх диференціації та 

інтеграції на різних рівнях (авторська індивідуальність, напрямок і школа, 

історична епоха, національна специфіка і т. п.), перехід їх смислових полів у 

конкретні системи музично-виразових засобів» [490, с. 5]. Включаючи у 

визначення всі складові ґенези та видових категорії, наповнюючи ширшим 

смисловим навантаженням, вчений надає стилю значення феномену. 

В аспекті загальної концепції дослідження О. Сокола, присвяченого 

музично-виконавським ремаркам, подається оригінальне визначення поняття 

«музичний стиль», яке відрізняється багатоскладеністю компонентів та 

дозволяє охарактеризувати розглядане явище з урахуванням ознак стилістики 

музичної мови, її «емоційно-експресивних відтінків». Отже, музичний стиль, 

за О. Соколом, – це «спосіб інтонаційно-художнього вираження 

особистісного смислу дійсності, який визначається змістом образу світу 

композитора та відповідним йому відбором і організацією мовних, мовно-

мовленнєвих та експресивно-мовленнєвих засобів інтонування, що слугують 

створенню інтонаційно-художніх явищ (інтонаційно-комунікативних актів)» 

[459, с. 30]. 
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У контексті загального поняття стилю в музикознавстві виділяється 

категорія композиторського стилю, що може розглядатися як складова 

індивідуального стилю чи музичного мислення взагалі. Зокрема, у 

дисертаційному дослідженні Д. Малого пропонується така дефініція 

композиторського стилю: «це сукупність методів, прийомів роботи з 

музичним матеріалом згідно з принципами мислення/свідомості 

композитора, його світогляду, соціальної зумовленості тощо» [312, с. 11]. 

Стиль – одна зі складових музичного мистецтва, тому нерідко 

сприймається не самостійно, а в складі з іншими категоріями. Такого роду 

змішування проявляється на рівнях стилю і жанру, стилю і змісту, стилю і 

форми, стилю і фактури тощо. Найбільш часто в музикознавстві вказується 

на кореляцію стилю та жанру, що вплинуло на виникнення таких визначень, 

як «оперний», «симфонічний» стиль тощо. Єдності вищезгаданих категорій 

присвячена праця Є. Назайкинського [369], який активно застосовує поняття 

«жанрового музичного стилю», сформованого у дослідженнях А. Сохора 

[470; 471]. 

Діалектична єдність стилю і форми акцентується в працях Н. Горюхіної 

[92; 93], де музичний стиль знаходиться у певній взаємодії з формою, тобто 

структурою музичного твору. Кореляція цих категорій, як зазначає 

дослідниця, пов’язана з характером взаємодії тематизму та структури, логіки 

та конструкції побудов. Н. Горюхіна вказує, що музична форма відображає 

динаміку музичного змісту, тому музичний стиль – це «система стійких 

ознак музичних явищ» [92, с. 56]. Така позиція у сучасних музикознавчих 

дослідженнях стильової категорії іноді піддається критиці. Зокрема, 

О. Коменда, вважає погляд Н. Горюхіної досить оригінальним, проте 

недостатньо переконливим [240, с. 114]. 

Розповсюджене і співвідношення поняття стилю з фактурою, що 

виражається у застосуванні таких визначень, як «поліфонічний стиль», 

«гомофонний стиль». До цих позицій можна долучити й позначення 

історичних епох у розвитку поліфонії – «строгий стиль» та «вільний стиль». 
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Як зазначає А. Муха, «стиль іноді виступає синонімом термінів “склад” 

(поліфонічний, гомофонний та інші “стилі”), “техніка” (“додекафонний 

стиль”) [364, с. 241]. Проте останнім часом заперечується даний підхід у 

застосуванні такого синонімізму. Подібне використання терміна, згідно з 

М. Михайловим, неправомірне, що призводить до зловживання цією 

категорією. Він пропонує в такому разі замінювати слово «стиль», що має 

епохальне значення, словом «склад» [336, с. 103]. 

Маючи тісний зв’язок з різними музичними категоріями, стиль, 

воднораз, характеризується власними, особливими функціями, що надають 

йому право бути важливою ланкою в складній системі зв’язків. 

Є. Назайкинський визначає три основні функції стилю, які він виконує в цій 

системі: 

1. «Забезпечення історико-культурної орієнтації слухача в світі 

музики» [369, с. 31]. Завдяки цій функції слухач виконує завдання віднесення 

музики до певної культури, епохи, напряму, а стиль, у свою чергу, визначає 

позицію слухача, актуалізує його самооцінку – оцінку художнього смаку, 

належність до певного слухацького кола. Відчуття стилю пов’язане з 

глибокими знаннями та певними асоціаціями (порівняння з відомими 

творами та оцінка його серед інших), які формують художній смак. 

2. «Фіксація і вираження певного змісту» [Там само]. Зміст стилю, 

зокрема індивідуального, постає, за Є. Назайкинським, вираженням 

«вигляду, властивостей, характеру композитора, комплексу характерних рис 

епохи, що виявляються, звісно, не без зв’язку з предметно-сюжетним рядом, 

з емоційним смислом твору, але водночас і ніби поверх, всупереч, незалежно 

від останнього» [369, с. 32]. 

3. «Функція об’єднання – розмежування». Стиль, словами 

Є. Назайкинського, поєднує різні музичні явища та, воднораз, відмежовує, 

відокремлює від чужорідних творінь. Тому, як вказує дослідник, «сукупність 

творів, які належать музичній культурі, видається як ціла система стилів, що 
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в певний спосіб співвідносяться один з одним – схожих і контрастних, тих, 

що притягуються та відштовхуються один від одного» [369, с. 33]. 

1.2.2. Індивідуальний стиль у системі стильової ієрархії. Визначення 

стилю вказує на певні розмаїття єдностей, що утворюють категорію 

стильового явища. Тому постають різні класифікації стилю, які залежать від 

ґенези спільностей. Найбільш розповсюдженим типологічним рядом став 

поділ стилю на історичний, національний, авторський та жанровий – 

різновиди, які закріпились у практиці та найчастіше вживаються у 

дослідженнях музикознавців. Поряд з тим, зустрічається поділ на так звані 

«вікові стилі» (за Є. Назайкинським): «ранній стиль», «зрілий стиль», «пізній 

стиль» [369, с. 21]. Можна виділити стилі, що розрізняються за джерелом 

звучання: «фортепіанний стиль», «оркестровий стиль», «вокальний стиль», 

«хоровий стиль», «оперний стиль» тощо. Як бачимо, поняття стилю 

обмежується певним типом єдності та спільності. «Обмеження, – зауважує 

Є. Назайкинський, – лежить в іншій площині: стиль відповідає середньому 

члену категоріальної тріади спільне – особливе – одиничне» [369, с. 21]. 

Проте складність взаємовідносин стилю та жанру вказують на 

необхідність точності термінології: при тлумаченні стилю жанровим 

поняттям бажано замінювати його відповідним жанром (інструментальний, 

вокальний, камерний, оперний тощо). Існує певна кількість неправомірних 

інтерпретацій поняття стилю та відповідного застосування в музичному 

мистецтві загального типу творчості, характеру, образного змісту, 

емоційного складу. Зустрічаються такі визначення та вислови, як 

«витончений», «ясний», «прозорий», «суворий», «монументальний» стиль, 

що більше пов’язано з естетичною стороною творчості й може 

використовуватись при оцінці певного явища. 

Отже, формується чітка позастильова сфера, до якої можна віднести 

певні естетичні категорії (епічне, ліричне, драматичне, патетичне, 

трагічне), жанрові сфери, які розглядалися вище, та визначення, що певною 

мірою належать до неї (церковний, світський, салонний, віртуозний і т. п.), 
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типологічні ряди (поліфонічний, гомофонний, мелодичний, гармонічний 

стилі). 

З висвітлюваним аспектом розуміння стилю межує й поняття 

безстильності, прояви якого нерідко трапляються у мистецтві. Цим явищем 

страждає велика кількість творів мистецтва, зокрема літератури, скульптури, 

живопису, музики, що не знайшли свого стилю, а може, і не шукали. Ще 

Гегель вказував на часту відсутність стилю в мистецтві. Як зауважив 

Б. Р. Віппер, «метод є у кожного художника і кожного напрямку, але стиль 

може взагалі “не відбутися”» [72, с. 11]. 

Багаторівневість, що покладена в основу стилю, утворює його категорії 

або різновиди, які характеризуються якостями індивідуального стилю, 

творчого напрямку, національної школи, історичного стилю або стилю 

епохи. Цей факт визнаний вченими різних часів та став основою сучасних 

розвідок. Зокрема, така позиція висвітлена в статті О. М. Лігус та В. О. Лігус, 

де вказується на «діалектику одиничного, особливого та загального через 

ієрархію індивідуальних та колективних (історичних та епохальних, 

національних, стилів шкіл і напрямків) стилів» [290, с. 674]. На нашу думку, 

така класифікація досить універсальна та систематизує багаторівневість 

категорії стилю в складі процесу музично-творчого мислення. 

По-іншому вибудовує ієрархічну систему стильових рівнів 

М. Михайлов, для якого епохальний стиль – найвищий, а всі інші 

знаходяться у підпорядкуванні. Багато сучасних дослідників вважають, що 

такий поділ не відповідає «специфіці процесів стилетворення в музиці, тій 

наскрізній взаємопроникності, яка панує в цих процесах» [218, с. 8]. Така 

позиція стала особливо актуальною, тобто має діалектичний зв’язок із 

процесом посилення ролі особистості в епоху Романтизму. Подібні 

розбіжності у стильовій ієрархії пов’язані з тим, як вказує В. Холопова, що 

«феномен стилю взагалі давній, феномен індивідуального композиторського 

стилю відносно недавній». Дослідниця пояснює: «Проблема першого – 
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науково розв’язувана і відносно розв’язана, другого – повинна бути 

розв’язувана, але чомусь ніяк не дається в руки» [505, с. 165]. 

Феномен індивідуального стилю став пріоритетним у системі 

складових стильової категорії, адже його особливе значення в історії 

музичного мистецтва підтверджувалося багатьма вченими. М. Михайлов 

зазначає, що «творчість окремих художників є першоосновою, на якій 

виникають колективні стильові рівні» [336, с. 107]. Дослідник вважає, що 

саме на цьому етапі відбуваються найважливіші процеси творчих та 

стильових взаємозв’язків, поєднання загального та особливого. Із таким 

розумінням ролі індивідуального стилю солідаризується й В. Суханцева, яка 

зауважує, що «творчий стиль перевищує стиль епохи», «доводить культурно-

історичну норму до межі, витісняє й затуляє її, внаслідок чого стиль 

класицизму стає стилем Моцарта і Гете; стиль романтизму багаторазово 

персоніфікується – від Гейне до Вагнера, від Байрона до Шопена» [474, с. 

136]. Отже, саме творчість композитора, його індивідуальний стиль, будучи 

об’єктом аналітичних досліджень, стає формувальним етапом, точніше – 

джерелом виникнення стилів напрямків, епох та національно-характерних 

ознак стилю. Поряд із тим, поняття індивідуального стилю нерідко замінює 

загальне значення терміна «стиль», на що вказують В. Холопова [505, с. 166] 

та І. Коханик [255, с. 38]. 

Індивідуальне композиторське мислення знаходиться у постійній 

динаміці розвитку, адже, як зазначає А. Чубак, «будь-яка стильова система 

має тенденцію до постійного оновлення та еволюції; змінюючись якісно, 

вона ніби розширяє власні стильові границі» [524, с. 133]. У результаті, стиль 

має певні етапи оновлення, які в межах індивідуального стилю нерідко 

поділяються на такі складові: «ранній», «зрілий» та «пізній». Проте це не 

єдина уніфікована система, що розкриває сутність процесу, а така, що 

найбільш виразно та конкретно відображає його. Проблема еволюції стилю 

серед науковців розвивається у двох напрямках: стиль – змінна категорія та 

стиль – це почерк, який залишається незмінним. Обидві позиції нам 
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видаються правомірними. Натомість Є. Назайкинський, погоджуючись з 

обома, вважає найближчою другу позицію, оскільки вона детермінується 

генетичним аспектом стилю, який залишається незмінним [369, с. 46]. Такої 

ж думки дотримується О. Козаренко, який вважає основою творчості, 

зокрема й індивідуального композиторського стилю, знакову систему, що 

утворює своєрідну та оригінальну «панзнаковість», яку музикознавець 

визначає як «сукупність особливо значущих для композитора малозмінних 

семантичних елементів (“знаки-вістря” за М. Коцюбинською), що їх автор 

переносить із твору в твір упродовж усього творчого життя» [236, с. 88–89]. 

На «ранньому» етапі індивідуального стилю у музичних творах 

композиторів виражено дві тенденції: використання традиційних шкільних 

норм та намагання їх подолати, що породжувало досить різкі та несподівані 

рішення. Проте такого роду протест виводить на шлях становлення 

індивідуального та новаторського у мистецтві. О. Маркова стверджує, що в 

автора-початківця виявляємо «стильове ядро», яке знаходиться на «перетині 

свідомо обраного стильового орієнтиру (“куміром” Вагнера у 1830-х був 

Дж. Мейєрбер) та неусвідомленого прагнення до інтонаційної ідеї, відколки 

змістовності якої нащупуються радше інтуїтивно, ніж інтонаційно-

конкретно» [319, с. 117]. 

Найбільш концентрованим, у плані накопичення новаторських рис, 

стає зрілий період творчості митця, з певною ієрархією опусів. Суттєвим у 

цьому плані буде зауваження А. Луначарського: «Яскраве вираження стилю 

може бути тільки в деяких, так званих центральних, творах, між тим як на 

периферії будуть твори або перехідні в інший стиль, або ті, що мають 

недостатньо виражений характер цього стилю» [301, с. 470]. Водночас, 

дослідники стверджують, що у зрілий та пізній періоди творчості 

спостерігається тенденція до спрощення музичної мови, відмови від 

надуманості, технічних хитрувань і т. д., що приводить до підпорядкування 

нормативних і традиційних засобів індивідуальному началу. Але зрілий 
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період творчості демонструє сформованість світогляду, естетичних основ та 

тематичних уподобань. 

Нерідко пізній стиль стає продовженням зрілого, однак існують певні 

ознаки, що сприяють їх умовній розмежованості. Перехід до пізнього стилю 

пов’язують зі зміною жанрових пріоритетів, засобів, форм та методів 

втілення задуму та, звичайно, з життєвими обставинами. 

До категорії індивідуального стилю можемо віднести й проблему 

стилю твору, адже композитор – суб’єкт певного стильового рівня, тоді як 

музичний твір – це об’єкт стильового мислення, що відображає процес 

композиторської творчості та вбирає ознаки його індивідуального стилю. 

При цьому у стильовій системі окремого творчого індивідуума 

відокремлюється твір, або ряд творів, у яких бачимо зовсім інші, навіть 

протилежні риси, непритаманні його творчості, або твори, які окреслюють 

самостійну стильову категорію, являють собою стилістично завершене ціле, 

впливаючи не тільки на процес майбутнього стилетворення митця, й на стиль 

окремих національних шкіл або напрямків, формуючи стійку систему 

композиторського мислення епохи. Так, знаками епохи свого часу були такі 

твори, як опера «Орфей» К. Монтеверді, «Добре темперований клавір» 

Й. С. Баха, Дев’ята симфонія Л. ван Бетховена, опера «Тристан і Ізольда» 

Р. Вагнера та інші. Музичний твір – носій конкретної форми, змісту, системи 

образів, жанру тощо. Така стильова конкретність відрізняє цей рівень від 

стилю індивідуального, або стилю напрямку, композиторської школи. Тим не 

менш, окремий твір, маючи навіть високий рівень індивідуалізації, не може 

сприйматися поза художніми процесами, які проходять у ту чи іншу добу. 

«Повне та глибоке розуміння та пояснення стилю окремого твору, – як вказує 

О. Соколов, – потребує звернення до тих зв’язків, у яких він створюється і 

живе» [460, с. 182]. Отже, неможливо зрозуміти особливе та оригінальне в 

стилі без розуміння загального, оскільки загальне, характеризуючись єдністю 

ознак, формує науку про стиль. 
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У центрі проблеми дослідження індивідуального стилю – особистість 

композитора з характерними для нього рисами індивідуально-креативної 

творчості. «Особистість – ось що генерує, народжує неповторний за стилем 

твір або його виконання. Генетичний зв’язок з джерелом – сутнісний, 

центральний критерій стильової якості», – зазначав Є. Назайкинський [369, с. 

19]. Процес формування, становлення та розвитку новаторського стилю 

тривалий і складний, адже ґрунтується на високому рівні таланту в поєднанні 

з професійним навчанням, світоглядом, життєвим досвідом, знаннями 

народного та професійного мистецтва. Окремі особистості продукують 

культуру, стають виразником національного мистецтва, формують стилі 

напрямків, епох, від них залежить життєздатність культури. Таких 

особистостей називають пасіонаріями. «Пасіонарність етносів, – за 

спостереженнями І. Ляшенка, – утворює мозаїчний культурогенез народів 

світу, начало начал національної самобутності їх культурних традицій, а 

отже етнічний генотип спочатку першої (національної. – Ю. К.-І.), а потім і 

другої (інтернаціональної. – Ю. К.-І.) національно-історичних тенденцій в 

культурному розвиткові народностей і націй, які наслідують згаданий 

генотип, але включаються в більш складну соціально-історичну прогресію» 

[307, с. 19]. 

Отже, композиторське мислення лежить і в основі національного 

стилю, вступає з ним у відповідний діалог. У результаті спостерігаємо 

корелятивність процесів їх формування та розвитку, де неминуче 

відбувається взаємодоповнення ознак індивідуального та національного 

мистецтва. Зв’язки між різними категоріями стилю проявляються по-різному 

відносно вікової класифікації індивідуального стилю. Адже на початку 

творчої діяльності суб’єкт творчості активніше користується традиційними 

прийомами і методами, характерними «символічними структурами» 

історичного стилю або стилю напрямку, композиторської школи. Проте з 

часом, у процесі еволюційного розвитку композиторського мислення, 
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авторське індивідуальне або особливе стає більш виразним та домінуючим, 

тобто стильовим. 

Індивідуальний стиль продукує колективні стилі, водночас стаючи їх 

частиною. Тому колективні стилі утворені на основі багатства індивідуальної 

творчості, а персональні композиторські риси знаходяться у залежності від 

напрямку, до якого вони належать. Така тісна кореляція у процесі 

стилетворення приводить до розбіжностей у питаннях стильових рівнів 

(індивідуального, національного, стилю напрямку й епохи) та їх місця у 

стильовій ієрархії. 

1.2.3. Динаміка становлення національного стилю. Один із рівнів 

стильової ієрархії – національний стиль, який М. Михайлов визначає як 

«форму вираження музично-образного змісту, що відображає 

світосприйняття, світовідчуття, ідеї емоції, специфічні для певної 

національної культури» [335, с. 255]. Дослідник наголошує: «національні 

школи історично займають настільки значиме місце, що дозволяють 

розглядати поняття національного стилю як самостійний стильовий рівень» 

[336, с. 210]. Національну типовість творчого стилю Г. Орджонікідзе 

пов’язує з «вираженням національно-характерного, тобто особливостей 

психічного складу, світовідчуття, темпераменту, художніх поглядів, етико-

естетичного кредо народу» [385, с. 144]. 

Н. Горюхіна виводить визначення «національного стилю», 

орієнтуючись на його процесуальну природу, засновану на змішуванні 

тенденцій «становлення логіки національних форм мислення» та «зближення 

національних форм із загальнолюдською логікою мислення». «Національний 

стиль, за Н. Горюхіною, – це цілісна система художнього мислення, що 

знаходиться в постійному становленні, у взаємодії (схрещуванні, дифузії, 

стиковці, навіть у протистоянні) загального та особливого – 

загальнолюдських норм мислення та поодиноких форм його прояву в 

національній культурі» [94, с. 58–59]. 
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Національний стиль формується на основі соціальних факторів. Тому, 

якщо в музичному творі або іншому витворі мистецтва втілюється життя, 

навколишній світ, тоді в ньому обов’язково проявляється національно-

характерне. Так, національну своєрідність у мистецтві І. Ляшенко розглядає в 

різних національних площинах, які визначає як «зовнішні», тобто суб’єктивні 

особливості психології конкретних соціально-етнічних колективів і 

об’єктивні специфічні умови господарського життя, суспільно-історичне 

буття цих колективів та «внутрішні» фактори, що «пов’язані із 

закономірностями художнього мислення в звукових образах. Їх дослідник 

називає «стилеутворюючими закономірностями і національними традиціями, 

матеріалізованими в конкретних пам’ятках мистецтва» [307, с. 17]. 

Утворення національного в руслі духовного відображення етнічних процесів 

бачить Н. Горюхіна. Дослідниця пише: «Національне складається як 

індивідуальна система мислення нації-народу, яка знаходиться в постійній 

залежності та взаємозв’язку з системою людського мислення» [94, с. 56]. При 

активному державотворенні формується й національне мислення, що сприяє 

становленню національних шкіл та стилів. 

Активне становлення національних музичних шкіл у Європі 

відбувалося у ХІХ столітті, в період романтизму. В цей час саме фольклор 

стає джерелом самовираження народу та основою творчості особистості, що 

протиставлялося негативним процесам соціокультурних змін. Професійна 

творчість наповнюється інтонаційними ідеями національного фольклору, з 

його різножанровими піснями, принципами музичного мовлення. 

Формується новий тип героя – захисника національних інтересів, ображених 

та знедолених. На перший план виходить монологічність висловлювання, яку 

О. Маркова характеризує як «висловлювання від першої особи та 

ствердження в художньому образі права бути вислуханим для того, хто набув 

свій індивідуальний голос у творчості й соціально “безмовний”» [319, с. 104]. 

Є. Назайкинський припускає, що утворенню націй, яке відбулось у 

Європі в період епохи Відродження, сприяли раніше складені різні етнічні 
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спільноти, в межах яких «розвивалась своя культура та реалізовувались 

передумови формування локальних регіональних особливостей музичної 

культури, особливо тієї її частини, яка була пов’язана з творчістю народною» 

[369, с. 49]. Тоді ж, за словами дослідника, ці особливості поєднувалися з 

впливом церкви, яка вимагала «єдності форм, змісту та мови католицького 

богослужіння». Є. Назайкинський виділяє взаємодію двох сил – 

«інтегруючої» та «диференціюючої», де перша пов’язана з розповсюдженням 

християнства, інтенсивними господарськими та культурними зв’язками, 

друга – «діяла з глибини етносів, народностей, національних мов та діалектів, 

що прагнуть зберегти свою цілісність, чистоту та специфіку» [Там само]. 

Такі складові національного стилю мали продовження і в наступні періоди, 

подібна тенденція не зникає і в наш час. 

Як уже зазначалося, колективні стилі, зокрема й національний стиль, 

формуються на основі комплексу індивідуальних стильових систем, які тісно 

пов’язані з творчістю народу, фольклорними джерелами та специфікою 

світогляду тієї чи іншої культури. Багато дослідників визначальною 

категорією формування національного стилю вважають фольклор, що живить 

своїми інтонаціями творчість композиторів. Так, Н. Шахназарова стверджує, 

що народна творчість у музиці – «основа її виражальних засобів і 

своєрідності стилю, основа її мислення, основа, часто, її образності» [529, с. 

34]. Поряд з тим, важливі не тільки фольклорні елементи національних шкіл, 

але й їх професійна національна творчість. Вираження в музиці національної 

належності саме у цих двох ознаках бачить М. Михайлов, який вважає 

зв’язок із фольклорними джерелами «найбільш “відчутною” та відносно 

стійкою ознакою національного», а зв’язок з «національною професійною 

творчістю, з різними її традиціями та стильовими напрямками» важливим, 

але не завжди достойно оціненим фактором вираження в музиці національної 

належності [336, с. 231]. Аналізуючи взаємодії народної та професійної 

галузі творчості, І. Ляшенко переконує, що «фольклорні традиції живлять 

національні композиторські школи» [307, с. 61], утверджуючи в 
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загальноєвропейському музичному мисленні власну інтонаційну народну 

модель. Вона стає своєрідною підсистемою в ієрархії історичних стилів, 

епох, а ядром стильової підсистеми стає власне національне. Дослідник 

оригінально розглядає цю стильову систему на основі концепції Гегеля про 

тріади: «функції тезису бере на себе національно-специфічне (моноетнічне), 

функції антитезису – міжнаціональне (поліетнічне), функції синтезу – 

національно-особливе як моностильове ядро, що обростає “зсередини” моно- 

і поліетнічними, а “ззовні” – іноетнічними за генезисом стильовими 

нашаруваннями» [Там само]. Так утворюється багатошарова система 

стильової структури, де елементи фольклору виконують основоположну 

функцію, формуючи специфічні риси національного стилю. 

О. Соколов пропонує вживати поняття «національні стилі», тобто 

множину, оскільки «багатство та різноманітність національного мистецтва 

знаходить вираження не в одному стилі» [460, с. 193]. Національне 

мистецтво має велику історію існування та розвитку, тому не можна 

узагальнювати всі прояви національного однією стильовою системою. Проте 

кожна національність створює власну національну культуру, яка вносить 

зміни у загальні рівні, а може і відокремитись від них, створивши свої 

стильові закономірності, що дозволяє їй піднестися над іншими стилями. 

Утворення окремих локальних культур відбувається на основі залучення в 

професійне мистецтво елементів та засобів народної творчості. Такі окремі 

фольклорні осередки утворюють національний стиль на основі певних 

спільностей, які Є. Назайкинський поділяє на дві загальнонаціональні 

тенденції: соціально-культурні, соціально-психологічні аспекти культури та 

вплив загальної «єдиної системи мовлення (фонетичної, граматичної, 

інтонаційної)» [369, с. 50–51]. 

Розуміння стилю як «типологічної закономірності мислення» 

(І. Ляшенко) у тісному зв’язку з національною музичною мовою знаходимо у 

дослідженні О. Козаренка. Він розглядає музику, її мову як «семіологічну 

систему», а національна музична мова, за його словами, проявляється «у 
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конкретних локальних знакових системах, якими є авторські мовленнєві 

коди» [236, с. 12]. «Національна музична мова, – за визначенням дослідника, 

– це характерна невербальна знакова система, що забезпечує фіксацію – 

збереження – відтворення – передання (у синхронному і діахронному 

вимірах) суттєвої для етносу емоційно-образної інформації специфічно-

музичними засобами» [236, с. 57]. Таким чином, національна музична мова – 

це одна з основних ознак національного стилю, його виразник. 

Національний стиль – досить динамічне явище, що історично 

розвивається, проте не замінюється новим стильовим утворенням. Він 

єдиний для цілої національної культури та, водночас, набуває нових рис під 

впливом часу, розвитку суспільства. Отже, можемо спостерігати певну 

динаміку ознак національного стилю, зумовлену розвитком націй. 

Змодельовані Н. Горюхіною ступені становлення національних ознак у 

національному стилі демонструють чіткі межі його прояву та динамічні 

процеси їх формування. Дослідниця створює таку ієрархічну лінію ознак, 

згідно з якою суто національні риси у певний момент можуть стати 

загальнолюдськими. Вона виділяє: «синкретизм загальнонародних і 

національних рис», «формування національно забарвлених мовних засобів у 

мистецтві у руслі фольклорної традиції та виявлення національного стилю», 

«досягнення національним мистецтвом рівня загальнолюдського, 

розширення діапазону виражальних засобів і збагачення національного 

стилю надбаннями інших національних шкіл», «входження видатних 

досягнень національного мистецтва в загальнолюдську культуру, духовне 

єднання при чіткій орієнтації мистецтва на свій національний стиль» [94, 

с. 58]. 

Важливим критерієм загального національного стилю стає момент 

наслідування, уваги до традицій. Стиль кожного музиканта знаходиться у 

прямій залежності від атмосфери формування творчої особистості, 

історичних умов, від національного кола традицій, що сприяли народженню 

та зростанню національно-характерного індивіда. Національний стиль – це 
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категорія історична, що постійно розвивається, набуває нових ознак, 

збагачується неповторними рисами. При цьому сили традицій продовжують 

впливати на процес історичного розвитку національної культури, стилю. 

Г. Орджонікідзе, аналізуючи особливості національного стилю, зазначає: 

«Традиція – природна опора будь-якого художнього відкриття, і немає 

ніякого сенсу протиставляти спадкоємність у мисленні новаторству. 

Нормальна еволюція художньої культури передбачає діалектичну єдність цих 

двох моментів» [385, с. 147]. Традиція передбачає відносну стабільність 

певних сторін культури, однак, як вказує дослідник, «умовою її існування, її 

дієвості є невпинне внутрішнє оновлення, здатність видозмінюватися згідно з 

вимогами часу» [385, с. 148]. Отже, нове з’являється на основі традицій, на 

умовах творчого методу, що сприятиме цілісності національного стилю. 

Новаторство в національному стилі головно постає на основі 

індивідуалізованого підходу до народних елементів, передбачає не тільки 

вдалий відбір фольклорних джерел, але й вміння виявити глибинні основи 

творчості, «приховані смисли» та професійно їх перетворити, 

переінтонувати, знайти нові барви тощо. 

Механізми утворення традицій визначає І. Ляшенко: «Вже з початку 

виникнення музики як мистецтва особливості психології етнічних 

колективів, що породили її, об’єктивуються тільки через, крізь асоціативно-

інтонаційне “перекодування” цих особливостей в художню образно-звукову 

матерію. Зазнаючи інтонаційно-образної модифікації, відносно стійкі етнічні 

риси колективної психології стають у музиці х у д о ж н ь о ю традицією, яка, 

в свою чергу, сприяє закріпленню деяких особливостей соціальної 

психології, виховує через практику музично-інтонаційного спілкування 

певні, більш-менш постійні типи психореакцій і, таким чином, залишає у 

культурній спадщині наступних поколінь свій помітний слід» [307, с. 22–23]. 

Динаміка становлення національного стилю пов’язана зі зміною 

традицій. Процес їх розвитку Г. Орджонікідзе розглядає як «процес 

невпинної індивідуалізації, кристалізації із більш загальних властивостей 
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таких моментів, котрі спочатку можуть сприйматися як часткові, несуттєві, а 

в процесі еволюції творчого процесу набувають значення неповторних та 

одночасно закономірних» [385, с. 150]. Цінним надбанням національного 

стають класичні традиції, які набули певної реалізації, вплинули на майбутні 

творчі процеси та відобразилися на принципах художнього мислення. 

Можливий інший процес, який дослідник визначає як «згортання, згасання 

певних імпульсів», тобто зникнення окремих особливостей художнього 

мислення [Там само]. 

Український національний стиль відображений, перш за все, 

своєрідним знаковим полем національно-своєрідної семантики (за 

О. Козаренком). На основі музики М. Лисенка дослідник виводить ряд його 

самобутніх ознак, походження яких пов’язане з фольклорними елементами та 

знаками різних періодів розвитку національної професійної музики [236, 

с. 84–88]: 

 мелос – вузькооб’ємні безпівтонові поспівки (від календарно-

обрядового фольклору), хроматизовані побудови, висхідні та низхідні 

секстові інтонації (ознаки доби українського романтизму), система 

своєрідних кадансів, мелодичні розспіви в кульмінаціях (як засіб 

динамізації), застосування мелізмів (форшлаги, нахшлаги, морденти, 

групетто) у «специфічно-національному сенсі – для вияву перебільшеного 

емоційного тонусу висловлювання (“додавання жалощів” за Вересаєм)» [236, 

с. 87]; 

 ритмічні формули – зворотний пунктир; 

 ладо-гармонія – модальність з похідними явищами політональності 

та поліладовості, система народно-ладових модуляцій, що заснована на 

мелодичних зв’язках тональностей, комплекс мелодико-гармонічних зворотів 

із характерною акордикою усіх натуральних та хроматизованих ладів, 

кварто-квінтові структури, що «семантично спрямовані до традицій 

народного інструментального музикування – як імітація гри на відкритих 

струнах скрипки, звучання ліри чи волинки – “кози”» [236, с. 87]; 
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 принципи організації багатоголосся, що йдуть від традицій 

“гуртового” співу, канту, фольклорного вокально-інструментального 

музикування, октавні дублювання мелодії вокальної партії в 

інструментальному супроводі, пов’язані з народним багатоголоссям з 

типовими октавними унісонами [236, с. 88]; 

 фактурні формули-знаки – кварто-квінтові арпеджіо, тремоло, 

репетиційне повторення звуків, зумовлені імітацією прийомів гри на бандурі, 

цимбалах тощо; 

 типи розвитку – варіантні; 

 формотворчі засади – трискладові періоди, строфічно-варіаційні 

форми (від українських дум); 

 манера інтонування – речитативність, патетика, декламаційність 

підвищена «емоційна температура» при виконанні (в думах) [236, с. 88]. 

О. Козаренко допускає пріоритет думного ладу як «національно-

адекватного для української музики через незамуленість первісної семантики 

хроматизму у вітчизняному фольклорі ще в XIX ст.» [236, с. 87]. Його 

початкові прояви дослідник пов’язує з так званими «семантичними 

конотаціями» кобзаря Вересая. 

Водночас процес формування національного стилю, ймовірніше, буде 

збагачуватись «інонаціональними» художніми традиціями. Влучно в цьому 

аспекті визначає національний стиль С. Тишко: «Національний стиль в 

музиці – це корекція індивідуального та історичного стилів в умовах даної 

національної культури та в процесах адаптації та генерації стильових ознак, 

що заснована на системі відбору, накопичення та синтезу стійких ознак 

фольклорної та професійної музики народу, а також асиміляції елементів 

інонаціональних музичних культур…» [490, с. 7–8]. Проте визначення 

дослідника переакцентовує стильові категорії, бачачи національний стиль 

складовою частиною індивідуального та історичного стилів. 

Усвідомлення належності художника, музиканта до тієї чи іншої нації 

певною мірою залежить, як вказує Є. Назайкинський, від «взаємодії рідної 
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культури з інонаціональними та їх елементами, від того, з якими іншими 

націями і культурами (мовами, мистецтвом і т .п.) людина стикається. Більш 

того, можна стверджувати, що сам феномен національного мислимий тільки 

в системі націй, а для ізольованого народу він був би немислимий» [369, 

с. 53–54]. 

І. Ляшенко висловлює думку про пряму залежність утворення окремих, 

зокрема національних, стильових систем від досвіду та традицій світового 

мистецтва. Усвідомлюючи роль інонаціонального фактору в діалозі культур, 

дослідник переконує, що «без глибинного, справді творчого осягнення й 

переосмислення світового прогресивного композиторського досвіду, 

здобутого в культурах світу, на ґрунті споконвічних етностильових, народно-

музичних традицій не може бути й мови про утворення оригінальних 

художньо-стильових закономірностей…» [307, с. 221]. Дослідник виводить 

«специфічний закон музичного розвитку етносів», згідно з яким «з моменту 

зародження національного фактору в музиці одночасно діють дві 

взаємозумовлені тенденції»: 

1) «прогрес у напрямі національної диференціації музичних культур, їх 

внутрішнього розвитку на власні традиційно-етнічній основі»; 

2) прогрес у напрямі «їх міжнаціональної консолідації, розвитку їх 

інтернаціональної основи» [307, с. 15]. 

Інонаціональний вплив відбувається в результаті залучення у власну 

національну культуру як елементів професійної творчості, так і фольклорних 

інтонацій іншого народу. М. Михайлов вказує на два типи звернення: 

1) «інонаціональні народні інтонації засвоюються в процесі асиміляції 

стильових елементів (особливо в мелодиці. – Ю. К.-І.) якого-небудь іншого 

представника іншої національної школи»; 

2) «навмисні досвіди відтворення інонаціональної (точніше, 

інтонаційно-образної) атмосфери чужої національності, зазвичай пов’язане з 

залученням справжнього (або відносно справжнього) народно-жанрового 

матеріалу з фольклорних збірників чи записів» [336, с. 232]. 



74 

При асиміляції екстрамузичних ознак останні, поєднуючись з 

оригінальністю авторського стилю та власними національними традиціями, 

суттєво програють. Такого роду сукупність «національно-гетерогенних 

елементів» (термін М. Михайлова) спричинює явище полістилістики. 

Водночас відбувається своєрідне перехрещування національного стилю 

з іншими рівнями стилю – зі стилем напрямків, історичних стилів, стилів 

епох та індивідуальних стилів. В межах епохального стилю можливе 

співіснування різних національних музичних культур; стиль напрямку може 

бути обмеженим однією національною школою, проте здатний 

демонструвати й полінаціональний зразок. О. Соколов національний стиль 

визначає як «більш високий, порівняно зі стилем напрямку, рівень стильової 

єдності» [460, с. 193]. З позиції єдності дослідник характеризує і стиль 

напрямку, розкриваючи його як «спільність тих стильових особливостей, які 

зближають між собою творчість художників даного напрямку» [460, с. 175]. 

Отже, стиль напрямку не має чіткої конкретики як інші «одиничні» його 

прояви, однак він стає узагальненням індивідуальних стилів. Ці категорії 

стилю виявляють певну взаємозалежність, корелятивність процесів існування 

та розвитку. В результаті такого співвідношення відбувається «стильовий 

відбір» найбільш суттєвих ознак, які стануть визначальними рисами 

напрямку та відокремлять зайве та «слабке» за значенням. 

1.2.4. Стилі напрямків та епох як вищі рівні стильової категорії. 

Стиль напрямку відрізняється відсутністю конкретного авторського 

забарвлення, оскільки останньому притаманна характерна єдність ознак, 

методів, ідейного та образного змісту, а стиль напрямку такою єдністю не 

володіє. Він поєднує різні стильові прояви, бере на себе функції «стилю 

стилів». «Різні стильові напрямки, – як пише М. Михайлов, – поєднуються 

зазвичай певними національними традиціями, а також неминучою “печаткою 

часу”» [336, с. 208]. Проте, як відзначає дослідник, головне – це риси, які 

відрізняють напрямки між собою. Важливими стають як окремі елементи, 

відібрані стилем напрямку, так і способи їх використання, які виявили 
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спільність з іншими напрямками. М. Михайлов вважає, що «кількість 

генетично відмітних елементів між синхронними стильовими системами у 

цілому не може бути дуже велика», та доводить, що «для будь-якого 

композитора певної епохи, незалежно від напрямку, до якого він 

долучається, існує коло явищ, спадкоємний зв’язок з якими так чи інакше 

майже неминучий у даний історичний момент» [336, с. 209]. Володіння 

інтонаційним «словником» епохи дуже важливе для композиторів, оскільки, 

як зазначає Н. Шахназарова, «повністю ігноруючи його, композитор ризикує 

залишитися наодинці, а його музика виявиться соціально не 

“функціонуючою”» [529, с. 51–52]. Інтонації епохи виконують громадянську 

функцію та віддзеркалюються у різних сферах життя. «Якими інтонаціями 

була насичена епоха, – пише Б. Асаф’єв, – те вона прагнула чути в музиці» 

[18, с. 197]. Значення «словника епохи» широко розглядається у працях 

науковця, який вважає, що «неможливо говорити або співати поза певним 

емоційно-інтонаційним словником епохи…» [18, с. 48]. «Кожна стадія 

еволюції музики, – зазначає Б. Асаф’єв, – володіє притаманною їй музичною 

інтонаційною системою та безперервно поповнюваним крізь усе нове й нове 

сприйняття музичних явищ усним, свого роду музично-інтонаційним 

словником, який зберігається в живій пам’яті сучасників-слухачів та істотно 

впливає на загальнозначущі смаки, їх зміни, на сприйняття та оцінку <…> 

виконуваних музичних творів та на пристрасть до тих чи інших інтонацій» 

[18, с. 127]. Джерелами формування інтонаційного фонду (за 

Н. Шахназаровою) стають: народна музика та розвинена слухова культура 

[529, с. 34]. 

Існують і окремі «семантичні ресурси», «жанрові символи», «жанрові 

моделі», які О. Козаренко називає «знаками певної доби» [236, с. 83]. Поряд 

із тим, аналізуючи творчість М. Лисенка, дослідник відзначає і знаковість 

окремих тональностей (b-moll, паралельний мажор у середині похоронного 

маршу). 
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Стиль напрямку підпорядковується стилю епохи – більш високому 

рівню стильової ієрархії. Для того, щоб правильно оцінити витвір мистецтва, 

художній, літературний або музичний твір, усвідомити його значення, 

необхідно, як вважає Вьольфлін, «усвідомити загальну форму споглядання 

відомої епохи» [66, с. XXXIV]. Таким чином, у мистецтві загальні риси 

переважають, знаходяться вище ознак окремих напрямків. Нерідко 

знаходимо думку, що кожна наступна епоха, кожне нове покоління митців 

вводить свій власний, новий стиль. Проте стиль епохи не обмежується одним 

напрямком, він утворюється з різних складових, причому спостерігається 

певна перевага окремих стильових утворень, що й формують уявлення про 

загальний стиль доби. О. Соколов зазначає: «Немає стилю епохи, а є стиль, 

що створює епоху в мистецтві» [460, с. 184]. Отже, мистецтво епохи – 

складне, багатошарове явище, складові якого можуть значно різнитися або 

зближуватись. У результаті, знаходимо зразки спільності стилів у різних 

видах мистецтва, що поєднуються у межах однієї епохи. Так, традиційно 

вивчаються спільні закономірності у своєрідних групуваннях: музики з 

літературою, театром, живописом, архітектурою тощо. Виявлення домінант 

епохи – важливе завдання сучасних досліджень у різних галузях мистецтва, 

що позначилось на виникненні, зокрема, нового типу музикознавства, 

пов’язаного з суміжністю наук: філософії, культурології, естетики, 

літературо- та мовознавства, психології, психоаналізу, етнопсихології тощо. 

Поняття «епохального стилю», його формулювання пов’язується з 

І. Вінкельманом, у працях якого проявився історико-еволюційний підхід до 

вивчення давньогрецького мистецтва, що розглядалось ним як зразкове, 

«класичне» [69]. Водночас, з’являються дослідження Дж. Б. Мартіні, 

Дж. Хокинса, Ч. Бьорні, які почали застосовувати поняття «стиль» відносно 

музики. 

Значна увага «стилю епохи» приділяється в працях Г. Лароша [280], де 

мистецтвознавець протиставляє різні стилі, конкретизуючи відмінності між 

ними. Дослідник наполягає на необхідності розуміння музикантами 
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стилістичних закономірностей як «звичаїв», на яких, подібно до словесної 

мови, тримається музична мова [280, с. 286]. Отже, у різні періоди історії 

музики важливими стають певні закономірності, що характеризують епоху, 

інтонаційний фонд, традиції та досвід, які передаються наступним 

поколінням. 

1.2.5. Стильовий аналіз: методологічні та типологічні основи [208]. 

Стиль – це узагальнення об’єктивних (колективних) та суб’єктивних 

(індивідуальних) уявлень, що виникають унаслідок практичного чи 

слухового сприйняття певної кількості музичних творів. У результаті, в 

свідомості музиканта формуються стійкі образи різних стильових систем, які 

дозволяють здійснювати аналіз стилю. 

Сприйняття музики ґрунтується на конкретних психологічних 

передумовах. Є. Назайкинський виділяє такі важливі моменти у цьому 

процесі: розпізнавання стилю, стильове налаштування, відчуття стилю, 

стильова апперцепція [369, с. 39]. У діяльності музиканта важливе стильове 

налаштування – виникнення того особливого налаштування психіки, що 

сприяє створенню, супроводжує сприйняття та виконання музичного твору. 

Стильове чуття – це сприйняття конкретної стильової характерності 

авторського твору, напрямку, епохи або національної школи. Чуття стилю 

розвивається в результаті довготривалого процесу сприйняття музики, як 

наслідок досвіду, пов’язаного з порівнянням, аналізом музичної творчості. 

Утворення стильових уявлень, певних стильових еталонів слугуватиме 

орієнтирами для визначення стильової належності творів мистецтва. 

Музично-стильова апперцепція – це своєрідне проєктування закладеної 

інформації про стиль на конкретний музичний об’єкт та, як вказує 

Є. Назайкинський, «зустрічний потік стильової “інформації”, котра 

переосмислюється відносно сприйнятого твору в усій своїй повноті з тими 

індивідуальними особливостями, які характеризують слухача» [369, с. 42]. 

Отже, усі складові процесу сприйняття та формування стильових 

уявлень підводять до питання стильового аналізу, що стало важливим у 
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сучасному музикознавстві. Аналіз стилю передбачає виявлення зв’язків, що 

дозволяють сформувати належність музичного твору або ряду музичних 

творів до конкретної стильової системи. У стильовому аналізі М. Михайлов 

передбачає розгляд зв’язків у таких аспектах: «вид зв’язку та фактор, що його 

зумовлює», «рівень зв’язку», «співвідношення між видами зв’язку», «широта 

стильових рівнів» [335, с. 92]. Найбільш розповсюдженим практичним 

об’єктом аналізу, на його думку, став саме індивідуальний стиль, на рівні 

якого дослідник виділяє зв’язки між мелодико-тематичними, 

ладогармонічними та фактурними елементами. У стилі напрямку зв’язки 

менш конкретні та виявляються у типах тематизму, в інтонаційних зворотах 

та загальних тенденціях мелодико-ритмічного, ладогармонічного розвитку 

тощо. М. Михайлов визначає зв’язки й у загальному значенні, як «виразника 

необхідної (та неминучої, незалежно від ступеня новаторського радикалізму 

окремих художників!) властивості будь-якої творчості – її історично 

зумовленої спадкоємності відносно попередніх художніх явищ» [336, с. 125]. 

Отже, у стилі діє закон спадкоємності – загальна умова виникнення зв’язків 

між стильовими системами, не заперечуючи при цьому значення 

індивідуальних, конкретних творчих атрибутів. 

Зв’язки, як загальна закономірність феномену стилю, проявляються у 

певних стильових ознаках – рисах стилю, елементах стильової системи. 

Стильові ознаки, своєю чергою, реалізуються у комплексі виражальних 

засобів. М. Михайлов вбачає «підпорядкованість цих трьох понять у 

послідовності від широкого до вузького: стильовий зв’язок – стильові ознаки 

– музично-виражальні засоби» [Там само, с. 127]. Проблема стилю 

розкривається засобами перших двох понять, проте, мова засобів, 

перебуваючи у тісному зв’язку з попередніми явищами, описує їх. 

Система стильових ознак спирається на ряд аспектів, серед яких – міра 

значущості окремих елементів музично-виражальних засобів та розвиток і 

видозміна загальних, особливих, індивідуальних рис. До стильових ознак 

нерідко відносять: систему організації музичного матеріалу (наприклад, 
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мажоро-мінорна система, додекафонія, серійна техніка тощо), музичний 

склад (монодія, гетерофонія, гомофонно-гармонічний склад, поліфонія), 

принципи розвитку музичного матеріалу, закономірності формотворення, 

мелодико-тематичне наповнення, ритмічну організацію, типи та види 

метрики, артикуляцію, динаміку, тембр, жанрову основу, закономірності 

вступів і завершень, типовість каденцій, кадансові формули, інструментовку, 

значення окремих інструментів у тематичних проведеннях. 

Є. Назайкинський бачить виявлення стильових рис й у перевазі тієї чи 

іншої тональності «як головної (титульної) в творі, певного ладового ступеня 

для початку (закінчення) мелодії» [369, с. 75]. Додамо, що деякі гармонічні 

звороти, тональні плани, окремі акорди, не тільки у середині побудов, але й 

при початковому експонуванні та завершенні, теж можуть стати ознаками 

стилю. 

Виявлення стильових ознак цілком залежить від різновиду та напрямку 

аналізу. Стильовий аналіз не тільки повинен опиратися на виявлення 

загальних ознак, але й охоплювати, на перший погляд, незначні елементи, 

адже комплекс усіх складових утворює характерну стильову систему. 

«Сутність стильового аналізу, – за спостереженнями М. Михайлова, – 

зводиться до виявлення (точніше, мабуть, “реконструкції”) генетичних 

витоків розглянутого стилю та до розкриття характеру і засобів їх 

трансформації, що проявляються по-різному та неоднаковою мірою відносно 

різних гетерогенних елементів» [336, с. 126]. Автор праці про стиль подає і 

визначення стильового аналізу або аналізу стилю, як «особлив[ого] 

різновид[у] аналізу музичних творів, їх словесного опису або <…> одного з 

багатьох можливих способів підходу до завдання перекладу на словесну 

мову різноманітного роду психічних реакцій, спричинених музичним 

мистецтвом та його окремими явищами [336, с. 148–149]. Водночас 

дослідник узагальнює: «Стильовий аналіз – словесне (вербальне) 

моделювання стилю як об’єктивної даності» [335, с. 72] Отже, принципи та 

засоби опису музичних об’єктів, зокрема стильовий аналіз, стають 
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своєрідною «метамовою», тобто мовою іншого порядку, за допомогою якої 

описується мова музики тощо. 

Поряд з тим, спостерігається певна різниця між поняттями «стильового 

аналізу» та «аналізу стилю», адже в стильовому аналізі з певною кількістю 

творів зіставляється конкретний об’єкт аналізу. Проте аналіз стилю 

передбачає порівняння певної кількості творів або стильових систем між 

собою. 

Стильовий аналіз – невід’ємна частина власне категорії стилю, позаяк 

стиль – це сформоване уявлення про конкретні явища мистецтва, виявлення 

закономірностей, що виникли в результаті аналізу. При цьому М. Михайлов 

застерігає, що «ступінь глибини пізнання стилю, повноти осмислення його 

закономірностей все ж неминуче буде відносним унаслідок принципової 

невичерпності всякого пізнання, нескінченності шляху наближення до 

абсолютної істини через розкриття ряду відносних істин» [335, с. 67–68]. 

Важливою передумовою стильового аналізу дослідник вважає фактор 

співвідношення категорій форми та змісту, а основним завданням – 

виявлення ознак спільності, які поєднують ряд об’єктів. У статті «Проблеми 

стильового аналізу» автор детально розкриває сутність його основного 

завдання, що «полягає у встановленні та наступному описі реальних 

факторів, які слугують об’єктивною основою суб’єктивного уявлення 

єдності, що пов’язує та поєднує між собою певну кількість музичних явищ 

<…>. Стильовий аналіз, як і будь-який вид аналізу, являє собою ніби 

об’єктивну аргументацію реального феномену, який інтуїтивно осягається» 

[335, с. 72]. Виконання завдань стильового аналізу він поділяє на два етапи, 

де перший, попередній, полягає «в реконструкції історичного ґенезису 

складових елементів аналізованої стильової системи», а другий – «у 

встановленні особливостей творчої трансформації цих елементів, як кожного 

окремо, так і, головне, їх системних взаємозв’язків» [336, с. 152]. 

Є. Назайкинський серед завдань стильового аналізу особливо виділяє 

стильову атрибуцію – «визначення стильової належності музики, генезис якої 
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достовірно невідомий», а також вказує на важливість характеристики «місця 

стилю в культурі й історії та (через цю характеристику) виявлення внеску, 

здійсненого художником, школою, епохою в розвиток культурної 

своєрідності країни, народу, історичного періоду» [369, с. 71]. 

М. Михайлов виділяє чотири типи аналізу, перші три з яких 

поєднуються поняттям «стильового аналізу» та поділяються на «атрибуцію 

слухову», «атрибуцію зорову» і «власне стильовий аналіз», а четвертий тип 

позначається «аналізом стилю» та передбачає аналіз стильових систем у 

цілому [336, с. 155]. 

Атрибуція як тип стильового аналізу за своєю методологією 

наближається до цілісного різновиду аналізу. Їх порівняння, виявлення 

різниці між типами аналізу представлено у вигляді таблиці в праці 

М. Михайлова «Стиль в музиці» [336, с. 151–152]. Предмет атрибуції – 

окремий твір, у якому знаходять ознаки спільних за стилем інших творів. 

Проте стильова атрибуція, на відміну від мети цілісного аналізу, передбачає 

виявлення стильової належності твору, в якого достеменно не відомий автор. 

Тому для атрибуції потрібен великий слуховий та науковий досвід 

музиканта. Атрибуцію розглядають як «квінтесенцію» стильового аналізу та 

«пробний камінь стильового світогляду слухача» [335, с. 69]. Питання 

атрибуції стилю були актуальними ще з часів Г. Адлера, в книзі якого 

«Метод історії музики» [571] значне місце належить музично-стильовій 

атрибуції, пов’язаній з практичними потребами. Проблемою того часу було 

визначення авторства анонімних музичних творів, тому Г. Адлер відчув 

потребу відпрацювання методів музикознавчої атрибуції, що вже мала місце 

в мистецтвознавстві. 

Опираючись на дослідження Є. Назайкинського, виділимо ряд 

важливих методів стильового аналізу, що стали актуальними й у сучасному 

музикознавстві [369, с. 71–77]: 

1. Опис художнього методу, що полягає в порівнянні об’єктів та явищ 

аналізу, творів, творчості. 
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2. Виявлення «активних стильових засобів», властивостей музики 

певного композитора. 

3. З’ясування особливостей музичної мови (зокрема, мелодики, 

гармонії, метроритму, фактури, синтаксису) та на їх основі встановлення 

частоти використання того чи іншого елемента, що дає підстави вважати 

його стильовою ознакою. 

4. Компаративний аналіз, який уможливлює порівняння за принципом 

контрастних зіставлень і зіставлень за подібністю. 

5. Метод стильової експертизи (атрибуція стилю), заснований на 

розпізнаванні стилю кількох музичних творів. 

6. Статистичні операції, спрямовані на виявлення стильових 

відмінностей: перевага певної тональності, типовість початків та завершень, 

визначення пріоритету ладового ступеня при експонуванні тем і на 

завершальному етапі. 

Стильовий аналіз М. Михайлов поділяє на два рівні: «порівняння 

різних текстів, що безпосередньо сприймаються та володіють спільними 

ознаками, які дозволяють виявити належність цих текстів до однієї стильової 

системи» та «порівняння самих стильових ознак одна з одною з точки зору 

ступеня вираження в них якості спільності (а тим самим і неоднаковості)» 

[335, с. 75]. Порівняння, закладені в основу стильового аналізу, дозволяють 

«знайти місце» окремим музичним об’єктам (творам) у певній стильовій 

системі та корегувати хибне тлумачення. Отже, користуючись згаданими 

методами й рівнями стильового аналізу, можемо успішно здійснювати 

атрибуції стилів, стильових систем, аналізувати стиль композиторів, 

напрямків, національних шкіл, історичних епох. 

Слід визначити та конкретизувати згадані вище типи стильового 

аналізу, спираючись на розвідки М. Михайлова [336, с. 155–159]. Слухова 

атрибуція – основа уявлень про феномен стилю та історичні конкретні 

цілісні стильові системи. Вона, як зазначає дослідник, – «експериментальний 

спосіб доказу симультанної присутності у всякому окремому тексті ознак 
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його спадкоємності відносно історичних шарів різного ступеня глибини». 

Психологічна основа цього типу аналізу, на його думку, – «асоціативне 

співвіднесення різних об’єктів, засноване на ознаках спільності, викликане 

відсутністю попередньої обізнаності реципієнта щодо стильової належності 

зразка, що підлягає атрибуції» [336, с. 155]. 

Зорова (візуальна) атрибуція має відношення до проблеми атрибуції у 

мистецтвознавстві та літературознавстві, пов’язана з порівнянням об’єкта 

споглядання з відомими асоціаціями, які виникли в пам’яті у результаті 

зорово-стильового досвіду. У музикознавстві цей тип атрибуції 

безпосередньо пов’язується із зоровим сприйняттям музичного тексту у 

вигляді нотного запису та відповідними внутрішньослуховими асоціаціями з 

інтонаційно-стильовими еталонами. 

Процес атрибуції містить кілька окремих етапів, що відповідають 

послідовності стильових рівнів (епохальний, стиль напрямку, національний, 

індивідуальний). Таким чином, на початку визначається часова належність 

аналізованої музики або окремого твору, здійснення якої може відбуватися 

досить швидко, ще на початковому моменті прослуховування; на другому 

етапі визначається стильовий напрямок з одночасним усвідомленням епохи, 

що теж проходить швидко; третій етап характеризується визначенням 

національної належності музики; останній, четвертий, етап – досить 

складний процес ідентифікації – встановлення індивідуального стилю, 

виявлення ознак творчості окремих композиторів. Такого роду завдання 

реалізуються за допомогою впізнавання яскравих стильових рис художника, 

«інтонаційного словника» та «інтонаційного ядра» митця. Успішний 

результат такої роботи залежить від сили обдарування автора аналізованого 

твору, його яскравості, неповторності та обґрунтованої еволюції його стилю. 

Власне стильовий аналіз М. Михайлов порівнює із цілісним аналізом, 

вважає його складовою останнього та джерелом збагачення уявлень про твір і 

стиль його автора. Водночас завдання такого аналізу дослідник поєднує із 

завданнями попередніх двох типів, вказуючи на єдину відмінність – 
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відсутність анонімності аналізованого твору. Тому стильовий аналіз – 

«атрибуція неанонімного тексту». 

Аналіз стилю – аналіз цілісних стильових систем, який найчастіше 

обмежується аналізом стилю конкретного композитора, адже, як зазначає 

М. Михайлов, це пов’язано з «провідною роллю індивідуальних стильових 

систем видатних художників в історії розвитку мистецтва взагалі та, 

відповідно, значенням їх творчості в різноманітних сферах суспільного 

прояву музичної культури – виконавсько-концертної, науково-дослідницької, 

учбово-виховної, педагогічної та просвітницької» [336, с. 158]. В умовах 

національного стилю, за визначенням Н. Горюхіної, можливі три підходи до 

його дослідження: «1) на рівні національної мови; 2) на рівні 

загальнолюдських норм мислення; 3) на рівні динаміки розвитку 

національного стилю як соціально детермінованого явища» [94, с. 59]. 

Перший рівень дослідження стилю найбільш розповсюджений, спрямований 

на виявлення фольклорних джерел та музичних засобів, що пов’язують стиль 

з тією чи іншою національною школою. Другий компонент вивчення 

національного стилю розглядає музичну мову в поєднанні із 

загальнолюдськими ідеями та формами мислення. До останніх належать 

логіка та діалектика, зміст людських ідей орієнтується на принципи 

гуманізму, зокрема на суспільні морально-етичні та естетичні ідеї. Проте 

ідейна складова людського мислення постійно знаходиться у процесі 

епохальних видозмін і, як зазначає Н. Горюхіна, «у кожну епоху, у кожній 

національній культурі можлива нова постановка, новий ракурс та інший 

розв’язок проблеми» [Там само, с. 60]. Третій метод аналізу національного 

стилю дослідниця вбачає у вивченні його як процесуального явища: «в його 

діахронії, в еволюції від фольклорно-етнічної основи традиції, яка підлягає 

розвитку, крізь призму соціальної історії народу та подій сучасності» [Там 

само, с. 63]. На цьому рівні дослідження передбачають аналіз динаміки 

розвитку національного стилю та виявлення процесу змін у системі музично-
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виражальних засобів, національно-характерних рис, форм побуту та життя 

тощо. 

Отже, головна мета стильового аналізу – розкриття єдності загального 

й індивідуального, традицій та новаторства, виявлення генетичних зв’язків і 

семантичних джерел. Він характеризується трьома основними типами: 

слуховою атрибуцією, зоровою атрибуцією та власне стильовим аналізом. 

Аналіз стилю розглядається як окрема категорія, предмет якої – переважно 

індивідуальний стиль. Аналіз вищих стильових рівнів (напрямку, 

національної школи, епохи) передбачає містку та об’ємну працю, 

відзначається складністю процедури, тому в музикознавчій практиці 

трапляється досить рідко. Виявлені методи, прийоми та рівні стильового 

аналізу, вироблені науковцями різних часів, створюють передумови для такої 

масштабної, але вкрай необхідної роботи. Це дозволить вийти на більш 

високий рівень пізнання єдностей і відмінностей різних напрямків, 

національних та регіональних шкіл, визначити роль окремих творчих 

особистостей у процесі розвитку музичної культури й з’ясувати специфіку 

зламних моментів, що спричинили епохальні зміни у мистецтві. 

 

1.3. Стильові парадигми: категоріальні аспекти, класифікація 

 

У сучасному науковому просторі дедалі частіше застосовується термін 

«парадигма», що адаптується в різних галузях дослідження, набуваючи ознак 

універсальної категорії. Наукова парадигма, як термін і поняття, насамперед 

є прерогативою точних наук – фізики, хімії, математики. Порівняно недавно 

цей концепт почав використовувались в інших наукових галузях, зокрема у 

філософії, естетиці, соціології, психології, лінгвістиці тощо. Не залишилась 

осторонь і наукова галузь мистецтвознавства, намагаючись упорядкувати 

результати досліджень спільними знаменниками. Мистецтво, музика завжди 

були частиною людського буття, синкретично вливаючись у сфери побуту, 

праці, відпочинку, і навіть більше – філософських роздумів про народження, 
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життя і смерть людини. Так музикознавство піднімається на рівень науки про 

людину. Музика, як особлива невербальна мова, знаходиться в одній 

площині з поезією, літературою. Інтонаційність цих видів мистецтва зближує 

їх не тільки на рівні інтонаційної природи, але й у сфері наукових 

досліджень. Обґрунтування правомірності застосування терміна «наукова 

парадигма» в лінгвістиці, не виключає його використання у сфері 

музикознавства. 

В європейській науці поняття «парадигми» використовується в текстах 

різних мовних категорій, зокрема в латиниці, грецькій, італійській, 

іспанській, французькій, німецькій, англійській мовах тощо. Воно здавна 

застосовувавалося в працях теологічного, риторичного, філософського 

спрямування, в авторитетних лексикографічних виданнях, наприклад у 

французьких словниках. Так, у 1561 р. цей термін уперше використали як 

термін з граматики в значенні «приклад». Проте, як зазначає В. Дем’янков, у 

художній літературі дотепер його застосовують нечасто [118, с. 18]. 

Починаючи з XVIII століття у німецькомовній літературі термін 

«парадигма» виходить на міждисциплінарний рівень. З’являється думка про 

можливість використання «парадигми» ньютонівської фізики в кантівській 

філософії. Погляди Г. Ліхтенберга про широкі можливості терміна в кінці 

XIX століття вплинули на тогочасних філософів, які почали активно його 

використовувати у своїх працях та лекціях. Як зазначає С. Тулмін, «термін 

“парадигма” був відроджений Людвігом Вітгенштейном, який застосував 

його і згідно з його першопочатковим призначенням у філософії науки, і в 

узагальнюючому плані – як ключ до розуміння того, як філософські моделі, 

як стереотипи, діють як шаблони, або кажучи мовою інженерів, “зажими”, 

що формують і направляють наше мислення в зумовлені, а іноді в 

невідповідні напрямки» [489, с. 118]. 

Певна активність використання терміна в німецькомовній художній 

літературі спостерігається з кінця XIX – початку XX століття, що призводить 

до привнесення ознак науковості. Водночас у німецькій соціології з початку 
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XIX століття, зокрема в працях М. Вебера [626], чимраз частіше 

застосовують це поняття в різних контекстах. 

В англомовних джерелах уперше термін «парадигма» з’являється в 

другій половині XV століття. В сучасних словниках англійської мови 

знаходять дві групи тлумачення цього поняття: в граматиці та за її межами. 

Дефініції, що розкривають сутність поняття «парадигма» у загальному 

значенні, пояснюють його так: 

1) зразок, приклад для наслідування або модель; 

2) загальний концепт, який вважається більшістю представників 

інтелектуальної сфери найефективнішим для пояснення одного або кількох 

процесів, однієї або кількох ідей. 

Розуміння терміна «парадигма» утвердилося в античності та 

Середньовіччі, де парадигма трактувалася як сфера вічних ідей, первообраз, 

прототип, зразок. 

Поняття «парадигма» увів американський учений, історик Томас Кун у 

праці «Структура наукових революцій» (1962 р.) та визначив його як 

«визнані усіма наукові досягнення, які протягом певного часу надають 

науковій спільноті модель постановки проблем та їх розв’язків» [272; 597]. 

Його цікавив розвиток наукових теорій, революційні зрушення в науці, що 

привело до роздумів над відмінностями суспільних та природничих наук. Він 

спостерігав за розбіжностями в думках фахівців суспільних наук і в процесі 

довготривалих досліджень дійшов висновку, що в історичній перспективі 

незмінні принципи точних наук можуть втратити однозначність. Кун помітив 

певну циклічність, стадії та динаміку розвитку історії науки, що зумовлює 

закономірні зміни концепцій. Заслуга Куна, як вважає В. Дем’янков, полягає 

«не у введенні нового поняття і терміна, а в акценті, зробленому на 

“міжлюдському” вимірі навіть наук, які прагнуть до “об’єктивності”, 

“позаособистісності”» [118, с. 15]. 

Цей термін зафіксований у різногалузевих енциклопедіях, словниках. 

Так, у філософському словнику поняття «парадигма» означає «сукупність 
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теоретичних і методологічних передумов, що визначають конкретне наукове 

дослідження, яка втілюється в науковій практиці на даному етапі» [499, с. 

354]. Парадигма – основа «вибору проблем, а також модель, зразок для 

виконання дослідницьких завдань» [Там само]. У філософії це поняття 

використовувалось для характеристики взаємодії духовного та реального 

світів. Платон вбачав у ідеях реальне образне підґрунтя, що має справжнє 

існування: деміург створює усе, що існує, розглядаючи незмінно існуюче як 

первообраз [399]. Термін «парадигма» у філософію увів позитивіст 

Г. Бергман, воно нерідко замінюється поняттям «картина світу». 

Орієнтуючись на сучасне філософське розуміння парадигми, Є. Хомич 

вбачає в ній систему «теоретичних, методологічних і аксіологічних 

установок, прийнятих за зразок виконання наукових завдань, які визнаються 

всіма членами наукового співтовариства» [507]. 

Значний зріст розповсюдження у наукових джерелах терміна 

«парадигма», за даними деяких лексичних видань, спостерігається із 

середини 1960-х років. Водночас з’являються нарікання на безладність у його 

використанні, зокрема у ненаукових сферах. Проте термін «парадигма» міцно 

вкорінився в науковій літературі не тільки природничих, але й гуманітарних 

дисциплін. 

Отже, сучасне розуміння поняття «парадигма» відображається в 

сукупності передумов, які визначають конкретне наукове дослідження. У 

широкому сенсі парадигма визначається як набір переконань, цінностей, 

технік, методів, зразків, що стали загальновизнаними в окремих наукових 

колах, організаціях тощо. 

Термін «парадигма» як панування певної ідеї, що переважає над 

іншими, визначає Ю. Степанов відносно «філософії мови»: «погляд на мову, 

що панує у будь-якій даній епосі, пов’язаний з конкретною філософською 

течією або певним напрямом у мистецтві, причому так, що філософські 

положення використовуються для пояснення найбільш загальних законів 

мови, а дані мови у свою чергу – для розв’язання деяких (зазвичай лише 



89 

деяких) філософських проблем» [472, с. 4]. При цьому дослідник вказує: 

«”Парадигма” пов’язана з конкретним стилем мислення в науці та стилем в 

мистецтві. Зрозуміла в такий спосіб “парадигма” – явище історичне» [Там 

само]. 

Спираючись на кунівське визначення парадигми, сформулюємо її риси 

у музикознавчому ракурсі. 

Система поглядів повинна бути привабливою, небанальною, 

загальновизнаною серед більшості її прихильників. Послідовників має бути 

багато; парадигма, з точки зору Т. Куна, не може бути представлена одним 

мислителем. 

В науці іноді парадигмою називають вплив іншої дисципліни. Так, 

визначають, що парадигмою знань для раціоналістів (Р. Декарта) стала 

математика, коли в процесі набуття основних положень важливе значення 

мають як інтуїція, так і раціональний висновок. Подібне можна спостерігати 

й у музиці, починаючи від піфагорійців. Отже, певна теорія або дисципліна 

може стати парадигмальною залежно від своєї привабливості. 

Прихильники парадигми повинні визнавати однакові правила та закони 

наукової практики, оскільки головною рисою «нормальної науки» (Т. Кун) 

буде поступальний розвиток та спадкоємність традицій. Належність до 

парадигми нерідко визначається наявністю спільних стилістичних думок, 

засобів їх втілення. В галузі музичного мовлення такими стилістичними 

парадигмами можуть виступати варіанти різних інтонем, музична символіка 

тощо. 

У межах «нормальної науки» або діяльності результати такої 

діяльності, зокрема мистецької, повинні бути виконані в одному форматі, в 

одній системі. Тобто досягнення одного представника парадигми 

повторюються, узагальнюються, конкретизуються його послідовниками. 

Однак парадигма – це своєрідна накопичувальна система, представники якої 

додають нові ознаки та характеристики. В музиці у межах однієї історичної 

парадигми, що постає у вигляді періоду розвитку, напряму, національної 
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школи, відбувається накопичення знань, їх передача та створення нового 

продукту діяльності в межах прийнятих законів. Отже, накопичення знань – 

ознака однієї парадигми, властивість, що використовується для окреслення 

меж напрямків, стильових парадигм тощо. 

Досягнення попередників суттєві лише тоді, коли вони стають основою 

для досягнень наступників у межах однієї парадигми. Тому виникає 

висновок, що спирається на важливі положення соціології науки, – про 

необхідність культурних комунікацій, творчих взаємодій та спілкування між 

колегами, представниками однієї парадигми. Водночас представник однієї 

парадигми може активно працювати в інших, що особливо яскраво 

проявляється в мистецтві останніх століть. Така належність мистецтва до 

різних парадигм, таке поєднання стильових моделей у межах одного 

історичного періоду, творчості окремого митця, окремого твору, вказує на 

його полістилістичність. 

Нерідко між представниками різних парадигм виникали 

непорозуміння, що призводило до протиборства між ними. Наприклад, у 

музичному мистецтві відомі факти протистояння між каноніками та 

гармоніками, глюкістами та піччіністами, філістерами та уявним 

шуманівським товариством Давідсбюндлерів. 

Історичний процес розвитку науки, лінгвістики, мистецтва і т.п. 

логічно приводить до зміни парадигм (у науковій сфері це поняття може 

замінюватись науковим прогресом). Виникнення нової парадигми, нової ідеї 

пов’язане з новизною мислення, що помічається представниками певної 

сфери діяльності та викликає згуртування прибічників навколо цієї ідеї. 

Однак поява нових ідей не заперечує існування та перегляд старих моделей, 

що свідчить про важливу рису в історії теоретичного музикознавства – 

розвиток її парадигм. При цьому нові теорії не виникають без руйнування 

старих. Невідповідність попередніх парадигм новим ідеям призводить до 

кризи та професійної невпевненості. Наприклад, крах ідей Відродження 

зумовив захоплення стилем бароко, відмова від класичних ідеалів 
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художнього мистецтва та перехід до романтизму відбувався в результаті 

розчарування в парадигмах як соціального, громадського, політичного, так і 

культурно-мистецького життя. У зв’язку з активним науковим та технічним 

прогресом у XX столітті мистецтво, зокрема музичне, одночасно 

продемонструвало як нову зміну парадигм, так і їх розмаїття. Нові музичні 

системи, композиторські техніки письма значною мірою нівелювали 

прагматичні принципи попередників. Змінилися основні та недоторкані 

правила композиції, погляди на прерогативи у мистецтві, відбулася 

переоцінка існуючих моделей. 

Отже, зміни парадигм відбуваються у зв’язку зі змінами у суспільстві, 

середовищі, науці, техніці, мистецтві. Існування старих парадигм буде 

актуальним, допоки не знайдуться життєздатні альтернативи. 

У теорії наукових парадигм виділяють парадигми в широкому сенсі, що 

означає ряд поглядів, цінностей, які використовуються представниками 

певної парадигми, та у вузькому, маючи на увазі конкретні зразки, що 

слугують орієнтиром для реалізації інших завдань даного періоду, 

дисципліни, сфери діяльності та входять до складу або ілюструють 

конкретну парадигму в широкому значенні. Так, історія музики налічує ряд 

творів, які дотепер мають значення парадигмальних – ДТК Й. С. Баха, 

Дев’ята симфонія Л. Бетховена та інші. 

Водночас у вузькому парадигмальному значенні можуть виступати й 

окремі прийоми або комплекс прийомів, які можуть успадковувати наступні 

історичні парадигми. Так виникають парадигми, пов’язані між собою у 

вузькому та широкому значеннях. В результаті цих контамінацій виникли 

такі течії у мистецтві, як неокласицизм, неоромантизм, неореалізм тощо. У 

такий спосіб старі парадигми зберігають свою актуальність, існуючи у 

новому форматі, адже поява нових ідей, образів, іншого художнього 

мислення вимагає оновленого втілення, позначення та визначення. 

У сучасному музикознавстві дедалі частіше спостерігаємо 

використання терміна «парадигма». Його застосовують в значенні окремих 
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стильових моделей, стилістичних ознак, для визначення історичних етапів 

розвитку мистецтва. В українському етномузикознавстві розробкою вчення 

про парадигму в пісенній народній творчості займалась С. Грица, яка почала 

висвітлювати парадигматику фольклору ще наприкінці 70-х років XX 

століття, коли термін «парадигма» майже не вживався у мистецтвознавстві. 

Поняття «пісенна парадигма» дослідниця пропонує використовувати при 

аналізі словесно-музичних зразків фольклору [105, с 41]. С. Грица подає 

визначення цього терміна у своїй монографії «Мелос української народної 

епіки»: «Пісенна парадигма – це сукупність варіантів одного пісенного 

зразка, що утворилися внаслідок його трансформації в процесі часово-

просторового руху» [106, с. 36]. 

Застосуванню цього поняття на різних рівнях музикознавства приділяє 

увагу І. Котляревський у статті «Парадигматичні аспекти розвитку 

понятійного апарату музикознавства» [252]. Він помічає використання 

терміна «парадигма» при аналізі художніх стилів, музичних явищ, об’єктів. 

В. Холопова застосовує розгляданий термін для означення сторін музичного 

змісту музично-історичних епох, водночас називає цим поняттям і самі 

епохи, чим підкреслює його універсальність у понятійній системі 

музикознавства [506]. Т. Сіднєва називає парадигмами й універсальні 

світоглядні моделі (класична, некласична, постнекласична), що проявляються 

в природі та специфіці музики [449]. У статті «Музика в ситуації зміни 

світоглядних парадигм» Т. Сіднєва наводить визначення терміна 

«парадигма» у вертикальній та горизонтальній, часовій проєкції. Перше, 

«вертикальне», значення дослідниця пов’язує з «первообразом та надчасовим 

зразком», другий аспект, на її думку, вказує, що «парадигма» – «”епістема”, 

лише тимчасова “система методологічних і аксіологічних установок”, 

прийнятих для виконання певних художніх завдань епохи або ряду епох» 

[449, с. 362]. Деякі музичні композиції (твори Й. С. Баха, В. А. Моцарта, 

Д. Шостаковича та інших) авторка відносить до «вертикалі» або 

«горизонталі». Твори в першому контексті сприймаються як незмінні канони 
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та зразки, в другому – часовому – як лінійна «епістема», якій «властиві кризи 

та трансформації» [Там само]. 

На сучасному етапі розвитку гуманітарної науки чимраз більше 

застосовується поняття «парадигма» в єдності зі словами в означувальному 

контексті. Так виникають словосполучення – «історична парадигма», 

«стильова парадигма», «жанрово-стильова парадигма», «поетико-стильова 

парадигма», «стилістична парадигма», «аналітична парадигма» тощо. 

Вище згадувалося поняття «стилістична парадигма», що відносно 

музичного мистецтва може означати сукупність елементів та одиниць 

музичної мови, що утворює стилістичні ресурси та забезпечує можливість 

вибору засобів втілення художніх образів і змісту в процесі творчої 

діяльності музиканта. До джерел стилістичних ресурсів музичної мови 

належить парадигмальна лексика: інтонеми, риторична музична символіка, 

метроритмічні формули, ладо-тональність і т.д. У цілому, лексика в музиці, 

як і в літературі, може бути експресивно-наповненою та функційно-

стилістично наповненою. Емоційні та експресивні лексичні одиниці мають 

найбільш стабільну стилістичну характеристику, проте відрізняються рівнем 

естетичної цінності. Функційно-стилістично наповнена лексика представлена 

набором інтонем, що вказують на належність до певного стилю. Це 

традиційні народні, архаїчні, риторичні інтонації, поряд з урочистим, 

трагічним «словником» у його розмаїтті. 

Останнім часом в українському музикознавстві нерідко застосовується 

поняття «стильова парадигма». П. Рудь визначає термін «парадигма» у 

поєднанні з означенням «стильова» як «співіснування стильових моделей, як 

в окремих творах, так і в творчому композиторському процесі» [426, с. 86]. У 

контексті дослідження творчості окремих композиторів, жанрових моделей 

музичного мистецтва це поняття широко використовується у дисертаціях, 

зокрема в наукових працях Л. Повзун («Камерність як жанрово-стильова 

парадигма інструментально-ансамблевої творчості» [400]), Аїсі 

(«Концертність як стильова парадигма фортепіанної творчості 
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С. Прокоф’єва» [1]). Однак «стильова парадигма» як категорія 

музикознавства не розкривається повною мірою та використовується дещо 

поверхово, без розгляду її категоріальних аспектів і типологічних основ. 

Розкриваючи зміст цієї категорії, наведемо загальновизнані основні моделі 

стильових парадигм у музичному мистецтві, класифікація яких основана 

переважно на зміні історичних парадигм: 

1. Античні моделі: монодія, модальна ладова система, жанровий 

синкретизм, лірика, трагедія, міф, вчення про музику (каноніки, гармоніки) 

тощо. 

2. Середньовічні стильові зразки: григоріанський хорал, середньовічні 

лади, жанри професійного багатоголосся (органум, дискант, кондукт, мотет, 

гокет, меса), жанри світського музикування (канцона, рондо, вірелє, лє, 

вільянсіко, лауда, балада) тощо. 

3. Ренесансні стильові моделі: поліфонія строго письма, духовна 

вокальна поліфонія, cantus firmus, світська музична культура, Ars Nova, 

протестантський хорал тощо. 

4. Барочні парадигми: поліфонічне мислення вільного письма, 

музична риторика, музична символіка, генерал-бас, барочні музичні форми 

(прелюдія, фантазія, токата, фуга, сюїта), concerto grosso. 

5. Західноєвропейські моделі музики кінця XVIII – XIX століть: 

класичні зразки форм, музичної мови, гармонічне мислення, симфонізм, 

романтична інструментальна мініатюра тощо. 

6. Східна музична культура: інтонаційність, метроритмічні 

особливості, ладові структури, народно-інструментальні тембри. 

7. Композиторські школи: нідерландська школа, римська, 

венеціанська, неаполітанська, французька, німецька оперні школи, 

венеціанська скрипкова школа, болонська школа, віденська класична школа 

тощо. 

8. Національні стильові парадигми: італійська, австро-німецька, 

угорська, французька, російська, румунська, польська, українська тощо. 
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9. Фольклорні стильові моделі: народно-мелосні парадигми, 

метроритмічні парадигми, ладові парадигми, інструментарій тощо. 

10. Напрями у мистецтві, зокрема полістилістика як стильова 

парадигма мистецтва останніх століть. 

11. Індивідуальні стильові риси, що набули парадигмального значення: 

мелодика, акордові структури, гармонічні звороти. 

12. Парадигмальні образи: Діоніс, Афродіта, Іфігенія, Орфей, Аполлон, 

персонажі італійської комедії dell’arte, Тангейзер, Прометей, біблійні образи, 

образи «Божественної комедії» Данте, герої творів В. Шекспіра, Фігаро, Дон-

Жуан та інші. 

13. Парадигмальні музичні твори: Антифонарій папи Григорія I 

Великого, секвенція Dies irae, меса «Notr Dam» Г. де Машо, «Дафна» 

О. Рінуччіні та Я. Пері, «Еврідіка» тих самих авторів, «Орфей» 

К. Монтеверді, «Орфей» К. В. Глюка, «Добре темперований клавір» 

Й. С. Баха, «Музика на воді» та «Музика феєрверку» Г. Генделя, Перший 

струнний квартет Й. Гайдна, Дев’ята симфонія Л. ван Бетховена, «Тристан та 

Ізольда» Р. Вагнера, сценічний концерт «Тріумф Афродіти» К. Орфа, 

Камерна симфонія А. Шенберга, «Питання, що залишилось без відповіді» 

Ч. Айвза, твори для фортепіано О. Скрябіна та Бели Бартока, Сюїта (op. 25) і 

Вальс (op. 23, № 5) А. Шенберга, Камерний концерт А. Веберна, П’єса 

«4’33’’» Джона Кейджа. 

14. Виконавські стильові парадигми: античне виконавство, мистецтво 

народних музикантів Середньовіччя (жонглери, менестрелі, ваганти, 

голіарди, майстерзінгери, трубадури, трувери, міннезінгери), барочний 

оркестр, «галантний» стиль французького клавірного мистецтва XVI–XVII 

століть, школа англійських верджиналістів, класичний і романтичний стилі 

фортепіанного виконавства, авторські виконавські школи тощо. 

15. Наукові парадигми в музичному мистецтві: Дж. Царліно, Гвідо 

Аретинський, «Ars Nova» Ф. де Вітрі, «Трактат про гармонію» Ж.-Ф. Рамо, 

Музичний словник І. Тінкторіса, В. Галілеї, «Історія музики» Дж. Б. Мартіні, 
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«Загальна історія музики» Ч. Берні, «Досвід уведення в композицію» 

Г. К. Коха, «Граматика музикальна» М. Дилецького тощо. 

Звісно, типологія стильових парадигм у музиці не вичерпується 

наведеним переліком, проте демонструє найбільш важливі та актуальні 

зразки моделей музичного мистецтва. Вони дають чітке уявлення про стиль 

певного історичного періоду в мистецтві, риси творчості окремих 

композиторів та виконавців, а також засвідчують важливі події у сфері 

музичної науки та практики. 

 

1.4. Полістилістика як парадигма музичної культури XX – 

початку XXI століть 

 

Стиль композитора – це єдність основних, найхарактерніших ознак 

творів у різних жанрах. Визначними для стилю найчастіше стають твори 

зрілого або пізнього періоду, що нерідко залежить від творчої біографії 

композитора. Вже на початку творчої діяльності композитор опирається на 

певну стильову систему, або, навіть, поєднує ряд систем. Поступове 

формування власного індивідуального стилю супроводжується невід’ємним 

процесом засвоєння традицій, як загальноєвропейських, світових, так і 

окремих національних шкіл та індивідуальних властивостей окремих 

художників. Композиторське мислення, проходячи ряд ступенів розвитку, 

еволюціонує поряд з іншими процесами в суспільстві, мистецтві та 

громадській діяльності. Творча особистість, орієнтуючись у мистецькому 

просторі, збагачує власний стиль новими сучасними тенденціями, що тісно 

взаємодіють із відпрацьованими елементами стильових систем, які міцно 

закріпилися в його творчості. Такий симбіоз стилів і стильових систем 

нерідко приводить до виникнення полістилістичних явищ. 

1.4.1. Шляхи формування полістилістичних основ творчості [214]. 

Композитору мають бути підвладні різноманітні стилі, що відображається в 

умінні створювати п’єси, в яких враховується творчий почерк митців різних 
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напрямків, жанрові моделі різних періодів історії музики. На такі дії впливає 

певна психологічна установка, яку М. Михайлов визначає як «усвідомлена 

вольова спрямованість внутрішньослухових інтонаційно-образних уявлень на 

відомі загальні риси або конкретні твори, характерні для відтворюваного 

стилю» [336, с. 186]. Така попередня спрямованість, на думку дослідника, 

«наявна при всякому музично-творчому процесі як один із компонентів 

складного комплексу переживань, що його супроводжують» [336, с. 186–

187]. На початкових етапах творчості композитора виникають різноманітні 

установки, серед яких особливе місце належить певним жанрам. 

Композитор, у якого вже сформовані творчі смаки та уподобання, 

володіє власним творчим мисленням, де органічно поєднані риси його 

індивідуальної творчості з елементами різних стильових систем, традицій 

минулого та сучасного. Ступінь використання «запозичених» засобів може 

бути різним, проте справжній художник відрізняється тим, що вміє вдало, 

яскраво й талановито опрацювати та переінтонувати чужі надбання та 

вплести їх у власний індивідуальний стиль. Однак, згідно з позиціями 

психології музичної творчості, еволюційний процес творчого мислення не 

виключає зворотного ефекту повернення до традиційних стильових норм, 

оскільки його власний стильовий фонд поступається перед загальними, більш 

уживаними нормами стильових рівнів. 

Поряд з інтуїтивними діями в процесі створення музики, композитор не 

позбавлений вольового та інтелектуального контролю. Відбір певних 

стильових засобів для творчого акту відбувається, перш за все, на основі 

попереднього досвіду, який формується довгий час у результаті засвоєння 

інтонацій, які обираються, як визначає М. Михайлов, «за ознакою 

внутрішньої “співзвучності” та позитивної емоційної реакції на ті чи інші 

явища» [336, с. 191]. Поряд з тим, на процес відбору засобів впливає й певна 

естетична спрямованість та концептуальність творчості композитора. 

Усвідомлення таких дій особливо яскраво почало відбуватися з початку XX 

століття, коли проблемами стилістики, її вивченням стали займатися самі 
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композитори, зокрема А. Шенберг, П. Хіндеміт, О. Месіан, І. Стравінский, 

С. Прокоф’єв та інші. 

Індивідуальний стиль передбачає наявність єдності загальних, 

особливих та індивідуальних елементів, що належать різним стильовим 

рівням та проявляються майже у кожному творі композитора або в певній 

стильовій системі. Якщо творчий процес не передбачав навмисно 

застосованих моментів стилізації, ретроспективізму, задум яких, за 

визначенням М. Михайлова, – «звернення до різноманітних епохально-

стильових систем, хронологічно більш або менш віддалених від сучасності, з 

використанням деяких творчих естетико-композиційних жанрових та 

стилістичних елементів цих систем» [336, с. 212], тоді мова може йти про 

безпосередні впливи на індивідуальний стиль стилю інших композиторів, 

напрямків, національних шкіл і стилістичних рівнів, передумови виникнення 

яких особливо складні та відмітні. Поряд із полістилістичними процесами в 

межах індивідуального стилю, спостерігається перехрещування стильових 

рівнів, зокрема, національного стилю зі стилями історичних періодів, 

напрямків тощо. Однак проблема стильових взаємодій неоднакова для різних 

напрямків та індивідуальних систем, адже в одній національній школі можна 

спостерігати активне залучення ознак інших систем, а в іншій – повну 

відсутність такого роду комунікацій. Отже, постає питання співвідношення 

загального й індивідуального у стилі композитора. Л. Коган розглядає цю 

проблему в діалектичному зв’язку з художнім смаком, зазначаючи, що 

«загальне та індивідуальне у художньому смаку людини невіддільні, їх 

неможливо механічно відокремити та протиставити один одному, адже 

власне загальне розкривається в індивідуальному й тільки через 

індивідуальне» [234, с. 76]. 

Явище полістилістики утворюється від поєднання загальних 

стильових систем у рамках однієї, що свідчить про наявність 

міжнаціональних зв’язків у композиторській творчості на основі спільних 

естетичних, ідейних засад і майже виключає вплив інших індивідуальних 
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стилів, що може нівелювати власні стильові надбання. Однак присутність 

стильових ознак знаних представників напрямків та епох може утворити 

лише безпосередні непрямі зв’язки. Серед знакових стильових зв’язків між 

індивідуальними стилями зазвичай відзначають спільність мелодико-

тематичних, ладогармонічних, фактурних та структурно-композиційних 

елементів. Рівень стилю напрямку може проявитись в іншій стильовій 

системі у вигляді типових тематичних утворень та загальних тенденцій 

ладогармонічного розвитку. Найвиразнішими можуть бути зв’язки на рівні 

жанрових моделей, що проявляються безпосередньо або у вигляді 

метонімічних зразків. Основоположні для всіх окремих композиторських 

шкіл оперні та симфонічні жанри і форми, у становленні яких особливо 

посилюється роль міжнаціональних взаємин. 

Єдність між різними стилями напрямків найчастіше реалізується 

єдністю музично-естетичних принципів, спільністю художніх методів та 

національних традицій. Проте саме відмітні риси, що поєднуються в одній 

стильовій системі, найбільш виразні та суттєві. Їх переінтонування, 

пристосування одних до стильової системи інших, і утворює певні 

полістилістичні явища, що викликають неабиякий інтерес. Однак, як зазначає 

М. Михайлов, таких «генетично відмітних елементів між синхронними 

стильовими системами у цілому не може бути багато». Композитор певної 

епохи або напрямку все одно орієнтується на явища, «спадкоємний зв’язок з 

якими так чи інакше майже неминучий у даний історичний момент» [336, 

с. 209]. Джерела відбору засобів, прийомів визначаються індивідуальними 

або колективними інтересами та знаходяться в стилях минулого й сучасності, 

в індивідуальних і національних стильових системах. Диференціація цих 

пошуків відбувається «за ознакою переваги традиційно-охоронної, 

консервативної, академічної або, навпаки, чітко вираженої новаторської 

естетико-стильової та творчої орієнтованості» [336, с. 209]. Проте відбір 

стильових джерел в окремих індивідуальних стилях завжди різний. 
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Не тільки взаємодії різних національних культур, а й синтез народного 

та професійного мистецтва утворюють явище полістилістики. Усередині 

окремих національних композиторських шкіл відбувається процес їх 

живлення фольклорними елементами, які, на думку І. Ляшенка, 

детермінують «у здобутках загальноєвропейського художнього 

професіоналізму свою інтонаційно мінливу і, водночас, інваріантну 

етностильову парадигму» [307, с. 61]. Вона концентрується в інших 

національних школах як «цілісна підсистема в загальній системі епохальних, 

історичних стилів» [Там само]. Дослідник вважає, що «ядром стильової 

підсистеми, серцевиною її якісної визначеності і є власне національне» [Там 

само]. 

Проблема полістилістики більш гостро постає у кінці 60-х років ХХ 

століття та розглядається як різновид композиторської техніки, побудованої 

на асоціативному колажі, що призводить до змішування стилів різних 

історичних епох. Полістилістика, зауважує О. Кузьменкова, «входить у 

систему засобів, властивих музичній мові ХХ століття, таких як 

політональність, полімодальність, поліфункційність, поліладовість та 

поліритмія» [271, с. 12]. 

Перше теоретичне обґрунтування поняття полістилістики отримало у 

доповіді «Полістилістичні тенденції в сучасній музиці» А. Шнітке, з якою він 

виступив на Міжнародному конгресі 8 жовтня 1971 року. Композитор і 

музикознавець, вивчаючи стильові аспекти творів композиторів та 

композиторських шкіл різних напрямків та національностей ХХ століття, 

дійшов висновку, що у сучасному музично-композиційному світі чітко 

проглядає тенденція до «свідомого використання елементів “чужого” стилю» 

[537, с. 327]. Практику різноманітних стильових взаємодій, стилістичних 

контамінацій вчений позначає терміном «полістилістика». А. Шнітке 

порушує питання невизначеності законів цього явища, що ускладнює 

проблему авторства. Він пише: «Невідомо, де межі між еклектикою та 

полістилістикою, між полістилістикою та плагіатом» [537, с. 330]. 
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Переосмислюючи тези повідомлення з позицій сучасної науки, К. Яськов 

стверджує, що «А. Шнітке розумів полістилістику як систему, що інтегрує 

воєдино певний комплекс техніко-композиційних засобів та невіддільну від 

нього сукупність філософсько-естетичних настанов творчості [564]. 

А. Шнітке розглядав полістилістику як сучасну техніку композиції, як 

«свідомий прийом», де «композитор заздалегідь планує полістилістичний 

ефект, будь то ефект шоку від колажного зіткнення музичних часів, будь то 

ковзання по фазах музичної історії, або найтонші, ніби випадкові алюзії» 

[537, с. 329]. Водночас учений надає терміну та явищу ширшої, узагальненої 

трактовки у вигляді «нової плюралістичної музичної свідомості», що 

формується у результаті конфронтації «з умовами консервативного та 

авангардного академізму», створюючи альтернативу «самій стійкій 

умовності – поняттю стилю як стерильно чистого явища» [537, с. 327]. 

Полістилістичні прояви, її естетичні установки А. Шнітке протиставляє 

авангардним принципам творчості, стверджуючи правомірність «розширення 

кола виражальних засобів», інтеграції «низького» та «високого» стилів, 

«банального» та «вишуканого», «широкого музичного світу», шляху 

загальної «демократизації стилю» [537, с. 330]. А. Шнітке розглядає 

полістилістику як своєрідний «прорив», який «обумовлений властивою 

розвитку європейської музики тенденцією до розширення музичного 

простору» і як тенденцію «до зростання органічної єдності форми» [537, 

с. 329–330]. Отже, композитор окреслює шляхи майбутнього розвитку 

мистецтва, де як «новому виміру музики» та «засобу художнього вираження 

“зв’язку часів”» відкриті перспективи для полістилістики [Там само, с. 331]. 

Іншу думку висловлює Г. Орджонікідзе, який бачить певні недоліки та 

небезпеки у процесі взаємодій різних культурних систем, що призводить до 

негативних наслідків у розвитку національних стилів, у результаті чого 

«місцеві типи музикування» знищуються або пристосовуються до інших 

стандартів [385, с. 160]. Натомість І. Ляшенко зазначає, що «адаптація 
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іноетнічного, входячи в національну культуру, не нівелює, а лише розширює 

її стильові обрії» [307, с. 57]. 

Появою полістилістичного мислення характеризується художня, 

зокрема музична, культура починаючи від ХХ століття, адже до того вона 

була переважно моностильовою. Стилістичні взаємодії, найчастіше у вигляді 

стильових запозичень, виявлялись на суто технічному рівні. «Ступінь 

усвідомлення використання полістилістики, – за спостереженнями 

А. Шнітке, – не виходила за рамки “варіацій” на тему такого-то або 

“наслідування такому-то”» [537, с. 329]. Контамінація стилів більш або менш 

реально існувала в усій європейській музиці ще до ХХ століття і проявлялась 

не тільки у певних жанрах, опора на які вказувала на окремі стилістичні 

аналоги, але й на рівні моностилістичних систем. Із XVI століття дедалі 

більше набували обертів процеси стилістичних взаємодій, коли в межах 

окремих стильових систем формувалися принципи майбутньої 

полістилістики. На цей процес активно впливав рух Реформації, що захопив 

європейський простір та змінив у суспільстві матеріальні та духовні цінності. 

Багаторівневість художньої свідомості Нового часу позначилась на появі й 

співіснуванні кількох художніх стилів: бароко, класицизм, рококо тощо. ХІХ 

століття відзначається розмаїттям стильових напрямків, які змінювали один 

одного або розвивалися паралельно. У такий спосіб епоха романтизму 

демонструвала різностильове культурне поле, що спричинило втрату 

пріоритету класичних догматичних норм. Завдяки цим процесам у художній 

творчості друга половина ХІХ століття отримала назву еклектики. На межі 

ХІХ – ХХ століть формується модерн, який вважався спочатку періодом 

безстильності, проте згодом став останнім «великим стилем». Уже з 

останньої третини ХІХ століття спостерігається активне оперування 

«чужими стилями», що стає принципово новим та сталим прийомом 

композиторського мислення ХХ – ХХІ століть. Отже, шлях формування 

полістилістичних основ творчості досить великий, що підтверджується 

висновками мистецтвознавців та культурологів, зокрема Н. Іллічової, яка 
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доводить, що «процес стилеутворення в європейській художній творчості від 

Античності до початку ХХ століття відмічається поряд з тенденцією 

чергування класичних та а-класичних стилів накопиченням рис 

полістилістики» [171, с. 20]. 

У музичному стилеутворенні ситуація подібна, адже на ньому 

позначаються всі мистецькі процеси. Проте особливо яскраво ці тенденції 

проявилися на початку ХХ століття, що можна пов’язати з виникненням 

ознак синтезу мистецтв. Авангардизм і неокласицизм змінюють уявлення про 

мистецтво та стиль зокрема. Це створює суттєві передумови формування 

нового бачення стильової картини, що призводить до утворення різних 

стильових систем, основа яких – полістилістичне мислення. Одна з причин 

появи полістилістичних ознак у творчості композиторів, за визначенням 

Є. Чигарьової, – «драматизм концепції», що став противагою тональному, 

тематичному, фактурному, жанровому та іншому контрасту, які поступово 

втрачали своє значення та актуальність [523, с. 33]. 

Полістилістичний процес – це результат розвитку тлумачення світу, 

його художньої інтерпретації, що виражається у понятті стилю. 

О. Єрмолович зазначає: «Стиль – це образ часу та образ культури, в основі 

якого лежать культурно-психологічні, формально-естетичні, духовно-

душевні фактори». Тому, на думку дослідника, «у самому феномені стилю 

криється глибинний зміст, що проливає світло на явні та приховані інтенції 

культури, які відображають її духовну субстанцію» [139, с. 30]. Серед причин 

виникнення полістилістики у XX столітті деякі дослідники бачать процеси, 

що відбуваються в суспільстві та відображають доволі приземлені явища, 

зокрема «умови економічного життя», які «зближують народи та 

прискорюють процеси культурного взаємопроникнення», не виключаючи 

боротьбу за «індивідуальну самобутність окремих культур» [385, с. 161]. 

Л. Кияновська знаходить певні пояснення «багатоплановому та 

суперечливому процесові». Так, дослідниця вважає, що «насиченість 

“інформативного поля” в сучасній художній свідомості <…> приводить до 
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надміру і надлишку естетичних вражень; вони у свою чергу часто суперечать 

одне одному, існують наче в різних духовних вимірах і площинах; надто 

інтенсивне співіснування і викличне зіткнення елітарного і масового, 

агресивного і рефлексивного, витонченого і вульгарного в тих мистецьких 

переживаннях, які виникають часто спонтанно, несамохіть, не могли не 

залишити відбитку у творчому процесі. <…> Таке інтенсивне і 

цілеспрямоване використання “чужого слова” та стилізації в різних планах і з 

різними цілями видається безпосереднім наслідком стисненості і 

перенасиченості звукового простору сучасності» [222, с. 348]. Водночас 

музикознавець виділяє інші причини виникнення полістилістики: «ностальгія 

за традиційним мистецтвом, вибух інтересу до культури попередніх століть», 

що зумовило «повернення прикладної функції серйозного мистецтва» та 

породило «прагнення “серйозних” композиторів іноді виключно 

прямолінійно користуватись тими інтонаційними знаками відомих стилів, які 

лежать на поверхні, одразу пізнаються слухачем, а відтак породжують ефект 

“ейдотеки історії”»; «феномен “fin de siècle”, котрий провокує ефект 

перевтомленого стилю, аналогічно до модерну і сецесії попереднього зламу 

століть – але на іншому рівні, з охопленням актуальних звукових сфер у 

контакті з інтонаційними знаками минулих епох» [222, с. 348–349]. 

1.4.2. Полістилістика як явище постмодернізму [200]. Процеси, які 

відбулись на початку ХХ століття, спонукали до переоцінки цінностей, що 

призвело до активної зміни стадій розвитку культури та, у свою чергу, 

стильових напрямків: авангард, модернізм, постмодернізм. Їм протистоїть 

консерватизм, виступаючи антиподом новим культурним течіям ХХ століття. 

Подібне співіснування різноманітних художніх шукань характеризує 

перехідність епохи ХХ століття. Другу його половину, коли й акцентується 

увага саме на полістилістиці, називають постмодернізмом, який реалізується 

у полістилістиці, у взаємодії різних, навіть контрастних, стильових систем. 

Основний напрямок у мистецтві того чи іншого часу визначає та надає назву 

епохам (середньовіччя, відродження, бароко, класицизм, романтизм), тому, 
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як зазначає О. Єрмолович, «багатостильова природа художньої культури ХХ 

століття дозволяє назвати його “епохою полістилістики”, або метафорично 

перефразувати сполучення “стиль епохи” – “епохою стилів”» [139, с. 32]. 

Сучасний культурний простір, за визначенням багатьох дослідників 

характеризується саме явищем постмодернізму, з його синтетичним 

стильовим змішуванням, плюралістичністю, різнобарвністю, що проявило 

себе у полістилістиці. Однак тісний зв’язок полістилістики з естетико-

філософськими основами постмодернізму одним із перших розкриває 

О. Соколов, який вивчає цей феномен в аспекті семіотичних досліджень 

культури [461; 462]. 

Зв’язок полістилістики з пошуками нових концепцій характеризує 

стильову систему другої половини ХХ століття, де, за визначенням 

С. Анохіної, «беруть участь елементи різнорівневих систем (елітарної і 

масової культури), різних епох, культурних типів, видів мистецтв, стилів, 

традицій, напрямків» [9, с. 4]. Серед основних «культурологічних смислів» 

полістилістики дослідниця виділяє такі, як «встановлення контакту з 

культурою минулих епох, просторово-часова реконструкція, апелювання до 

різних культурно-історичних пластів пам’яті, що породжують інтер- та 

гіпертекстуальність, цитатність, діалогізм» [9, с. 11]. Пов’язуючи 

полістилістику з музичною культурою постмодернізму, науковець наводить 

основні характеристики, що їх поєднують: «інтертекстуальність, принцип 

деієрархічності, паритет різноманітних культурних кодів, історична 

симультантність та діалогізм» [Там само]. 

Характеристика постмодернізму широко представлена 

культурологічними дослідженнями, які спираються переважно на 

спостереження в літературі та його продукті – тексті. Збагачення відомостей 

про значення полістилістичного тексту, його апперцептивних якостей 

спостерігаємо у дослідженні О. Соколова, на думку якого «в полістилістиці 

знаходить концентроване вираження одна з найважніших естетичних 

установок постмодернізму, зафіксована в понятті авторитет тексту» [461, 
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с. 107]. У музикознавстві використовується поняття «музичний текст», 

визначення якого у світлі полістилістики спостерігається у розвідках 

О. Самойленко, яка характеризує текст з позиції множинності композиційних 

втілень однакового смислу, групи смислових значень та, з іншого боку, 

значеннєвої множинності композиційних прийомів [435]. 

Як переконуємося, важливий аспект постмодернізму – поняття 

інтертекстуальності, яке відносно постмодернізму відповідає поняттю 

текстології, «що артикулює феномен взаємодії тексту з семіотичним 

культурним середовищем як інтеріоризація зовнішнього» [9, с. 13]. Кожен 

текст є відображенням світу та спирається на комплекс текстів, що 

створювались авторами різних часів, які відображали в ньому власне бачення 

усього навколишнього, своє світовідчуття, свій «образ світу». Тому 

інтертекстуальність – це своєрідний метод та спосіб художнього мислення. 

Понятійний апарат інтертекстуальності, його основа закладені 

М. М. Бахтіним ще на початку ХІХ століття, який розвивав концепцію 

діалогічності тексту та дійшов до висновку, що «два висловлювання, 

віддалені один від одного і в часі і в просторі <…> при смисловому 

зіставленні виявляють діалогічні співвідношення, якщо між ними є хоча б 

будь-яка смислова конвергенція» [30, с. 303]. Водночас текст розглядається 

ним як «своєрідна монада, що відображає у собі усі тексти (в межах) даної 

смислової сфери» [Там само, с. 282]. Отже, текти знаходяться у тісному 

діалогічному зв’язку між собою. 

Теорія М. Бахтіна стала основою трактування інтертекстуальності 

наступних поколінь дослідників. Як зазначає Ю. Крістєва, саме йому 

належить початок наукового тлумачення феномену інтертекстуальності, де 

«усякий текст – це всмоктування і трансформація будь-якого іншого тексту» 

[266, с. 167]. Отже, Ю. Крістєва висуває ідею відкритого полівалентного 

тексту. 

Однак право на існування теорія інтертекстуальності отримала в її 

інтерпретації Р. Бартом, який наполягав на семантичності тексту, 
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багатозначності його смислу, що іноді неможливо розпізнати, оскільки текст 

«нескінченно відкритий у нескінченність» [26, с. 425]. Тому кожен текст 

інтертекстуальний, позаяк «інші тексти присутні в ньому на різних рівнях у 

більш або менш упізнаних формах: тексти попередньої культури та тексти 

культури навколишньої» [574; 173, с. 218]. Отже, інтертекст перетворюється 

у «розмите поле анонімних формул, <…> без свідомих або автоматичних 

цитат, без лапок», а інтертекстуальність стає ознакою тексту, адже, як 

зазначає дослідник, «текст існує лише внаслідок міжтекстових відношень» 

[26, с. 428]. 

У поглядах Н. Пьєге-Гро інтертекстуальність розглядається «як суто 

екстенсивне поняття, що включає в себе <…> будь-які форми ремінісценцій, 

<…> рівно як і всі ті способи обміну, які можуть встановлюватись між 

конкретним текстом і сучасною йому мовною сукупністю»[412, с. 53]. 

У праці Б. Гаспарова «Літературні лейтмотиви» дослідник, керуючись 

методом інтертекстуальності, бачить історичну перспективу та 

ретроспективу основою всього культурно-історичного процесу. Він роздумує 

про небезпеку семіотичного аналізу структури тексту та виявлення його 

контексту: «”Структура тексту”, вбираючи в себе “контекст”, урешті-решт 

виявляється розмитою або зруйнованою множинністю факторів, які діють у 

смисловому середовищі, що оточує текст» [85, с. 282]. 

Інтертекстуальність, за С. Анохіною, знаходиться в єдності з 

«феноменом ризоми», що «фіксує принципово нелінійний спосіб організації 

цілісності тексту», а його поліморфність «забезпечується відсутністю єдності 

семантичного центру та центруючої єдності культурного коду» [9, с. 13]. 

Ризоморфність характеризує будь-який музичний текст, де ризома, на думку 

дослідниці, «постає як рухома культурна модель організації матеріалу, що 

репрезентується як конструкція з цитат Ризома, перенесена на музичний 

ґрунт, зберігає свої основні властивості – децентралізованість, множинність 

смислів» [9, с. 17]. 
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Динаміку стильових взаємодій інтертекстуального характеру в епоху 

постмодернізму розглядає Н. Ільїчова, яка, зокрема, констатує: «В умовах 

бурхливого розвитку постмодерністської інтертекстуальності, що розширила 

практику використання тем, персонажів та сюжетів минулих епох у сучасній 

літературі, в інших видах мистецтва, стають особливо актуальними так звані 

вічні образи» [172, с. 182]. Дослідниця наводить приклад інтерпретації теми 

Фауста, образу середньовічного вченого-алхіміка, який продав душу дияволу 

заради надлюдських здібностей. Простежуючи багатовікову історію розвитку 

образу в літературі, Н. Ільїчова називає найбільш відомі музичні твори, 

пов’язані з темою Фауста (опера А. Пуссера «Ваш Фауст», кантата (пізніше – 

однойменна опера) А. Шнітке «Історія доктора Іоганна Фауста»), та робить 

висновок, що, незважаючи на різницю смислових та музичних парадигм, 

«музична мова обох творів використовує принципи полістилістики: від 

невловимих алюзій відносно чужого стилю, від роботи з різного роду 

моделями – жанровими, тематичними – до прямого цитування чужих мелодій 

та зіткнення контрастних стильових утворень» [172, с. 184]. Дослідниця 

стверджує, що вічні сюжети «акумулюють не тільки домінуючі в культурі 

ідеї, а також відповідні цій культурі провідні принципи стилеутворення» 

[171, с. 21]. 

Поняття «інтертекстуальність» певною мірою замінює такі назви, як 

«запозичення», «вплив», «відштовхування» тощо, які описують характер 

взаємодій. Водночас воно передбачає взаємодію «свого» і «чужого», 

національного та інтернаціонального, загального та часткового, минулого та 

сучасного. Поряд із традиційними типами інтертекстуальних відношень 

(Ж. Жегетті, Д. Чендлера), Ю. Грібінєнко пропонує типологію цього 

феномену, орієнтуючись на тенденції оцінного вибору автора: «виборча та 

підсумовуюча тенденції – з позиції обсягу і загальних границь 

текстологічного матеріалу; впорядковуюча та хаотична тенденції – з позиції 

структурування текстологічного матеріалу; стверджуюча ціннісно-
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значеннєвий бік текстологічного матеріалу та заперечуюча його тенденції – з 

позиції осмислення текстологічного матеріалу» [108, с. 5]. 

Отже, літературознавчий та лінгвістичний підходи до розгляду 

проблем тексту й інтертекстуальності можуть певною мірою бути 

застосовані у мистецтвознавстві, де окремі позиції демонструють 

відповідність. Теорія інтертекстуальності – це невід’ємна частина 

полістилістики, проте між ними спостерігаються й певна різниця. Так, 

Є. Чигарьова зазначає: «Компаративістська спрямованість даного методу 

(полістилістики. – Ю. К.-І.) та універсальний характер інтертекстуальних 

зв’язків (“світ як текст”, ”культура як текст”) – з одного боку та естетично-

локальний та історично-конкретний характер полістилістики в музиці – з 

іншої. Основа полістилістики – зіставлення, тоді як інтертекстуальність 

звернена до архітипічного у художньому мисленні і спрямована на розкриття 

його генезису» [523, с. 36]. 

Як «нову текстуальну парадигму» Ю. Грібінєнко розглядає гіпертекст, 

який виступає як «спосіб комунікації у суспільстві, орієнтованому на 

множинність інформаційних потоків, які не можуть бути одночасно 

сприйняті й засвоєні суб’єктом» [108, с. 6]. Вказуючи на неможливість 

засвоєння усіх знань, на думку дослідниці, «інформаційний простір, що 

прагне до системності <…> організується як гіпертекст, тобто як мережа 

досить автономних повідомлень, які можуть поєднуватися та розділятися в 

процесі виробництва та споживання інформації» [Там само, с. 7]. Явище 

інтертекстуальності певною мірою співвідноситься з ідеєю 

«інтернаціонального», висунутою І. Ляшенко. Як вважає дослідник, 

«етноінтеграційна функція художнього стилеутворення підноситься на якісно 

новий, тобто інтернаціональний, рівень розвитку, коли найдієвіші та 

найусталеніші національно-стильові закономірності вростають у 

загальнолюдські закономірності музично-образного мислення» [307, с. 57]. 

І. Коханик вважає, що інтертекстуальність вийшла на рівень 

«естетичної рефлексії» та розуміється як «метод художнього мислення», 
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«спосіб організації художніх текстів», «принциповий художній прийом», 

«поетика сучасного мистецтва» та «методологія інтерпретації художнього 

тексту» [254, с. 68]. 

Отже, інтертекстуальність, будучи однією з основ полістилістики, 

демонструє методологію художнього мислення, що характеризує сучасний 

культурний простір як «відкритий, плюралістичний, багатомовний світ 

діалогу культур» [9, с. 13]. Діалогізм у полістилістиці виражається 

співвідношенням «свого» та «чужого», зіткненням рідної мови та «чужої». 

Двомовність, за визначенням Г. Гачева, – «це діалог світоглядів, систем 

світу» [86, с. 37]. Теорія діалогу, що має певні прояви в теорії полістилістики, 

розроблена М. Бахтіним, який розуміє діалог не тільки у мовному значенні, 

але й як філософсько-естетичну категорію та властивість «поліфонічного 

роману» Ф. Достоєвського [31]. У сучасному українському музикознавстві, 

зокрема у дослідженні О. Самойленко «Психологія мистецтва: сучасні 

музикознавчі проекції», «діалог культур» розглядається як «вища з 

доступних людській свідомості та культурній творчості форма смислового – 

ноетичного – діалогу» [442, с. 113]. Авторка наводить власне бачення його 

проявів: «Він може залишати враження міжстильового, міжавторського, але 

відбувається внутрішньо-стилістичним шляхом, шляхом семантичного 

поглиблення текстологічних структур музики, служить, таким чином, 

нарощуванню смислу в музиці за допомогою нарощування даних структур, 

служить самозростанню музичного “логосу”» [Там само, с. 113–114]. 

Концепція діалогу культур у контексті постмодернізму розроблялась у 

працях В. Біблера [39; 40], який вважає, що у ХХ столітті відбувається 

формування всеохоплюючого розуму, діалогічного розуму культури. Він 

пронизує майже всі сфери життя – мистецтво, науку, основи буття людини. В 

діалогічному розумі проявляються етапи його формування: розум 

ейдетичний (Античність), розум причащающий (європейське Середньовіччя), 

пізнавальний розум (Новий час). Такого роду діалог розумів – основа діалогу 

культур [414, с. 53]. 
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Діалогізм мислення – характерна складова творчого процесу та 

творчого світогляду К. Ахо, Д. Адамса, Л. Беріо, К. Штокхаузена, 

Ф. Бусманса. К. Штокхаузен бачить майбутнє музики в її цілісній культурній 

організації та висуває ідею «світової музики», яка спроможна подолати 

європейську індивідуалізацію стилів та сприяти створенню єдиної, 

універсальної музичної мови. 

Визначення полістилістики з позиції діалогу дає Л. Воротинцева, яка 

вказує, що це «діалог людини і культури, подібний акту творчості, 

естетичному засвоєнню різноманітних інформаційних потоків, що 

заповнюють художній простір авторської свідомості» [82]. 

Поряд з явищем діалогу С. Анохіна справедливо застосовує поняття 

полілогу та ставить його в один ряд з іншими якостями полістилістики [9, 

с. 16]. Так, діалог і полілог культур, інтертекстуальність, деієрархічність, 

інтеграція жанрів та засобів виразності, багатозначність різнокультурних 

проявів семіотики, порушення традицій, форм та інші ознаки постмодернізму 

одночасно характеризують полістилістичне мислення, що стало специфічною 

ознакою музичної культури другої половини ХХ століття. 

1.4.3. Проблеми визначення та термінології в полістилістиці. 

Визначення поняття «полістилістика», що вже намітилось у дослідженні 

А. Шнітке, сформувалось у стійкішу форму в дефініціях наступних поколінь 

мистецтвознавців і сучасників, що вивело це явище на рівень музикознавчої 

категорії. 

Одним із перших після А. Шнітке явище полістилістики вивчає 

М. Арановський, який трактує його як «особливу творчу концепцію 

індивідуального стилю», що спирається на «принцип вільного оперування 

чужими стилями як елементами зі встановленою виразністю» [13, с. 157–

159]. Дослідник переконує, що композитор у процесі створення музики 

оперує різноманітними елементами стилів, що виступають певними знаками. 

Головною якістю полістилістичних творів, на його думку, є виникнення 

стильової багатошаровості тексту, що можна називати «метастилем». 
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Опираючись на дослідження полістилістики як частини теорії стилю у 

М. Арановського, з’являється ряд праць В. Медушевського, Г. Григорьєвой, 

М. Лобанової, Л. Казанцевої та інших. 

В. Медушевський вважає полістилістику властивістю стильової 

системи другої половини ХХ століття, в її прийомах дослідник бачить 

характерне для сучасного мистецтва відображення «художньої саморефлексії 

культури» [325, с. 14]. 

Г. Григорьєва розглядає полістилістику у широкому та вузькому 

значеннях. У широкому сенсі полістилістика для дослідниці – це стиль 

епохи, де проявляється активне стильове сплетення, стильовий плюралізм, 

стильові взаємодії, зіставлення та асиміляція. Вузьке значення 

полістилістики виявляється у такому її визначенні, як «конкретний вид 

композиторської техніки, пов’язаний з включенням цитатного плану, грою 

стилів (алюзії) та іншими способами навмисних стильових конфронтацій» 

[103, с. 111]. Такої точки зору притримувались і А. Шнітке, і 

М. Арановський. 

М. Лобанова, аналізуючи фактори зародження різних явищ художньої 

творчості, як і попередні дослідники, розглядає полістилістику як один з 

етапів формування та розвитку стильової системи мистецтва ХХ століття 

[291]. 

Водночас у «Музичному енциклопедичному словнику» з’являється 

одна з перших, хоча і недостатньо досконала дефініція поняття 

«полістилістика» в інтерпретації Ю. Холопова: «Полістилістика <…> – 

навмисне сполучення в одному творі несумісних (або, принаймні, різко 

відмінних, різнорідних) стилістичних елементів» [504, с. 431]. Учений чітко 

відмежовує поняття полістилістики від таких явищ, як «чужа тема у 

варіаціях», «використання народної мелодії», «імітація її стилю», 

«інструментовка творів інших композиторів», «деякі види цитат» та 

«невитриманість стилю» [Там само]. 
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Серед сучасних досліджень, присвячених систематизації наукових 

джерел інформації про полістилістику, звертає увагу аналітичний нарис 

Є. Чигарьової, де подається досить повна та конкретна дефініція терміна: 

«Полістилістика – це композиційна техніка, в основі якої – поєднання в 

одному творі двох і більше стильових моделей (частіше виражених 

персоніфіковано, у вигляді тем-цитат або квазіцитат, рідко – розосереджених 

у музичній тканині) – у контрастному або взаємодоповнюючому 

співвідношенні» [522, с. 431]. По-новому представлена в короткому нарисі 

дослідниці й теорія полістилістики, де розглядане явище знаходиться в 

діалектичній єдності з музичною формою. Є. Чигарьова виділяє два 

протилежні вектори взаємозалежності: процеси полістилістики 

підпорядковані формі та формотворення підпорядковане полістилістиці. 

Водночас дослідниця виявляє кілька перехідних типів, що дозволяє 

«вибудувати певну умовну класифікацію за принципом “спектрального 

ряду”» [522, с. 445]. 

Про полістилістику, як метод композиторської творчості пише 

К. Яськов, який вбачає в ньому втілення загальної тенденції останніх 

десятиліть, спрямованої на «художнє осмислення всього строкатого спектру 

музичних пластів світового мультікультурного простору». Дослідник 

визначає метод полістилістики як систему «теоретико-практичних знань, 

умінь та навичок композитора, в рамках якої можна як зіставляти, так й 

інтегративно синтезувати характерні особливості музичної мови будь-якого 

національного, історичного й індивідуального стилю» [563]. 

Серед сучасних дефініцій терміна «полістилістика» можна виділити 

визначення С. Анохіної, пов’язане з основними культурологічними смислами 

цього явища, що постають як «встановлення контакту з культурою минулих 

епох, просторово-часова реконструкція, апелювання до різних культурно-

історичних пластів пам’яті, породжуючи інтер- та гіпертекстуальність, 

цитатність, діалогізм» [9, с. 11]. 
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Полістилістику як «особливий прояв стильової активності сучасної 

музики», що досягає «полісистемності», розглядає В. Іонов та характеризує 

свободою «стильового самодіалогу музики», виділяє «нові символічні 

функції музики як мови». Вказуючи на пріоритет мовних стильових ознак, 

він зауважує: «Полісистемність якраз і вказує на те, що “надмірна” стильова 

активність перетворюється в домінування мовних якостей музики, коли 

історичні стилі стають предметом мовної “гри”, що призводить до їх 

стискання, стилістичної локалізації, до афористичного “цитування”, що 

виключить їх перетворення в знаки – заступники традицій» [174, с. 115–116]. 

Про суміжність і значення зіткнення мов ще останньої чверті XX століття 

писав Г. Гачев у праці «Національні образи світу»: «У стикуванні мов 

виражається найбільш гостро зіткнення образів світу та матеріальних і 

духовних культур – але зіткнення, що відбувається не просто у житті, але й 

на рівні свідомості, осмислення життя. Адже мова – древо пізнання. Та 

наскільки вона гілчаста та розлога – настільки розвинена модель світу живе у 

свідомості народу» [86, с. 36]. Отже, й полістилістика – це результат 

багатомовності. 

У межах концепції засвоєння полістилістики в музиці ХХ століття у 

системі музичної освіти Н. Міронова розглядає це явище як «стильовий 

напрямок або як техніку постмодернізму» та вважає «одним із засобів 

виразності, за допомогою якого композитори демонструють багатоплановість 

сучасного світу» [331, с. 151–152]. 

Отже, полістилістика, на нашу думку, – це поєднання конкретних 

«стильових систем», «стильових рівнів» у контексті стилю епохи, 

окремих композиторських шкіл, творчості композитора або окремого 

твору. 

Починаючи з середини 70-х років ХХ століття полістилістика стала 

отримувати нові форми вираження та назви, що відповідають проявам такого 

явища. Так, поряд з технічним поєднанням окремих стилів у межах однієї 

стильової системи, виникає прагнення до підпорядкування стильових джерел 
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єдиній художній ідеї. Така нова якість стилю, за Г. Григорьєвою, отримує 

назву моностилістики, сутність якої ґрунтується на одиничності, 

унікальності обраного типу синтезованих елементів, характерних для одного 

твору [103]. Основа цього типу композиції проявляється в безконфліктності 

синтезу різних методів та прийомів, характерних для полістилістики у 

цілому. І. Ляшенко висуває поняття моностильвого синтезу, що означає, на 

відміну від позиції попереднього науковця, поєднання народного та 

професійного начал [307, с. 82]. 

Поряд з висуненим терміном полістилістики, А. Шнітке також 

користується такими її проявами, що можуть бути позначеними поняттями 

«стилістична поліфонія» та «стилістична модуляція» [537, с. 330]. Однак, 

як зізнається сам дослідник, невідомі закони, які розрізняють згадані явища. 

Увесь досвід композиційних взаємодій, зокрема й полістилістики, 

О. Кузьменкова називає терміном «стильове моделювання», визначаючи 

його як «композиційна техніка, заснована на синтезі та зіставленні різних 

стильових моделей у різноманітних варіантах у межах одного твору» [271, 

с. 13]. У значенні стильових моделей дослідниця розглядає ознаки 

індивідуального, історичного та національного стилю. 

Тотожний до полістилістики, на думку Г. Григорьєвої, термін 

«міжкультурна стильова взаємодія», що був застосований Л. Березовчук у 

розвідці «Стильові взаємодії в творчості Д. Шостаковича як спосіб втілення 

конфлікту» [35]. І. Ляшенко у праці «Національне та інтернаціональне в 

музиці» застосовує поняття національно-стильової багатоваріантності, що 

подібне до полістилістики, яке розглядає як синтез «етнолокальних 

національно-особливих» та «міжнаціональних факторів» [307, с. 58]. 

Водночас, дослідник використовує й ряд інших термінів, які за значенням 

відповідають поняттю полістилістики: «бістилістика», що визначається як 

«схрещування (синтезування) двох стильових начал» [Там само, с. 81], 

«полінаціональність», яку вважає причиною утворення різних слов’янських 

національно-стильових комплексів (західнослов’янський, 
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східнослов’янський, південнослов’янський) [Там само, с. 90], 

«взаємосхрещування» [Там само, с. 91]. 

С. Савенко, аналізуючи проблеми індивідуального стилю в музиці 

поставангарду, принципи полістилістики пов’язує з «мисленням стилями», 

уподібнюючи ці поняття [432, с. 100]. З особливостями розумової роботи 

пов’язує полістилістику й Е. Денісов, який зауважує, що це явище «не стиль і 

не техніка, а особливість композиторського мислення» [543, с. 56]. 

О. Єрмолович вказує на певну еволюцію значення терміна 

«полістилістика» та зазначає, що «виникнувши як вид композиторської 

техніки, заснований на поєднанні в одному творі різних стилістичних явищ, 

використовуючи різні технічні прийоми <…>, вона набуває іншого значення, 

більш ємкого, широкого, різнопланового» [139, с. 30]. Полістилістика 

розглядається автором на рівні «особливої концепції стилю», «нової логіки 

стилю» та як «метод художнього мислення епохи» [Там само, с. 30–31]. З 

метою глибшого осмислення явища О. Єрмолович застосовує поняття 

«полістилістичність», «полістилля», «полістилізм». Полістилістичність автор 

визначає як «”полі”-тенденцію», що стала невід’ємною властивістю «усіх 

рівнів організації художньої творчості нашого часу, що позначається на 

формотворенні, фактурі тощо». Полістилля (багатостилля, багатство стилів) 

для науковця відображає характеристику стану історичного періоду, що 

відбиває стилістичну неоднорідність художньої культури. Полістилізм 

визначається дослідником як неоднозначність, неоднорідність художнього 

образу відносно змісту і форми, а також як «тенденція, результатом якої є 

”стильовий контрапункт”» [Там само, с. 31]. Полістилізм постає у 

О. Єрмолович і як «інтелектуальна якість», властива художньому мисленню 

кінця ХІХ – ХХ століть, яке засноване на «синтетичності, асоціативності та 

множинно-стильовому варіюванні» [Там само]. 

І. Коханик також веде мову про полістилізм, полістилістику та 

моностиль, вказуючи, що «специфіка сучасного стилеутворення полягає у 

тому, що названі явища далеко неоднозначні за своєю сутністю, часом 
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неоднорівневі, а головне, знаходяться між собою в нелінійній залежності» 

[258, с. 23]. 

Полістилістику як метод композиторської роботи Л. Воротинцева 

інтерпретує на «більш масштабному стильовому рівні», як метастиль [82]. 

Як уже зазначалось, явища полістилістики проявлялись не тільки в 

музиці, але й у літературі, архітектурі, театрі та кіномистецтві. Так, в 

архітектурі виникає поняття еклектики, що означає подібний до 

полістилістики симбіоз різних стильових ознак. Цим терміном починають 

користуватись і в музикознавстві. А. Шнітке пише про «еклектичний 

універсалізм сучасної музичної свідомості» при аналізі симфонії Л. Беріо 

[538, с. 90]. У статті «Сучасна музика в аспекті “нового еклектизму”» 

Г. Григорьєва вважає еклектику певною універсалією [102, с. 55]. Про 

поняття «світової музики» (Weltmusic), де поєднуються традиції різних 

народів, пише К. Штокхаузен: «Нові “еклектичні” стилі повинні розширити 

зовсім новим способом світ музичних форм та засобів виразності» [621]. 

Отже, термін «еклектика» отримує нове, більш широке значення, що 

виводить його на системний рівень. Водночас еклектика набуває значення 

загальноестетичної категорії, як, наприклад, «ренесанс», «класицизм». 

Можна передбачити, що взаємодія, взаємовплив властивостей, що 

характеризують полістилістику різних видів мистецтва, створюють 

діалектичну єдність форм існування, сприяючи єдності стилів. Н. Іллічова 

влучно висновує, що «полістилістика як спосіб формо- і смислоутворення 

проникає у твори різних видів мистецтва та виражає менталітет епохи 

постмодернізму» [172, с. 185–186]. 

1.4.4. Принципи класифікації полістилістики в сучасному 

музикознавстві [203]. Процес вивчення явища полістилістики передбачає 

визначення її класифікації. Тож розглянемо різні види класифікацій, 

розроблені науковцями протягом тривалого періоду теоретично-практичного 

засвоєння цієї категорії. 
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Перша класифікація полістилістики здійснюється вже автором терміна 

– А. Шнітке, який у своїй доповіді виділяє два принципи використання 

«чужого» стилю, що відповідають видам полістилістики: 

1. Принцип цитування, який «проявляється в цілій системі 

прийомів — утілення стереотипних мікроелементів стилю іншої епохи або 

іншої національної традиції (мелодичні інтонації, гармонічні послідовності, 

кадансові формули) до точних або перероблених цитат чи псевдоцитат» [537, 

с. 327]. До цього принципу належить і «техніка а д а п т а ц і ї – «переказ 

чужого нотного тексту власною музичною мовою (аналогічно сучасним 

адаптаціям античних сюжетів у літературі) або ж вільний розвиток чужого 

матеріалу у своїй манері». Сюди ж композитор відносить і «цитування не 

фрагментів, а техніки чужого стилю» [537, с. 328]. 

2. Принцип алюзії, який проявляється в найтонших натяках та 

невиконаних обіцянках на межі цитати, проте, не переступаючи її [Там само]. 

Дослідник наголошує, що межа між цими граничними принципами 

полістилістики іноді досить стерта, що сприяє органічному 

взаємопроникненню елементів індивідуального та іншого стилів. 

На основі вищезгаданої класифікації виникає ряд систематизацій, які 

уточнюють або розширюють коло різновидів полістилістики. Ю. Холопов 

дещо збагачує класифікацію А. Шнітке та визначає такі форми 

полістилістики: цитата, ілюзія та алюзія [504, с. 431]. 

Питання полістилістики досліджувались і зарубіжними композиторами. 

Так, К. Штокхаузен створює свою класифікацію, в якій розрізняє 

«симбіотичну» та «колажну» полістилістику, підкреслюючи різницю між 

цими типами взаємодій: сплав або навіть синтез елементів тексту та їх 

сполучення «на відстані», тобто «симбіотично» [461, с. 111]. Певною мірою 

відповідає цій класифікації позиція Н. Іллічової, яка поділяє полістилістику 

на три типи: 

1) «колажний тип – різке, іноді навмисно різке зіставлення різних 

стилістичних пластів»; 
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2) «дифузний, або симбіотичний, тип, де перехід від одного до іншого 

стилю виконаний витончено та завуальовано»; 

3) «полістилістика-адаптація, де, умовно кажучи, своїми словами 

переказується чужий текст» [171, с. 23]. 

Л. Березовчук у праці «Про типологію міжкультурних взаємодій у 

музиці» види «чужого слова» пропонує визначати двома різними способами 

застосування позастильових елементів: введення та відтворення, де в 

першому випадку композитор свідомо «вводить у свій твір будь-які елементи 

знайомої музики або її фрагмент у досить відокремленому вигляді» [34, 

с. 176]. 

Полістилістика як самостійний об’єкт дослідження постає в розвідках 

Л. Казанцевої, де представлені нові погляди на проблеми, пов’язані з цим 

явищем. Дослідниця розробила власну класифікацію полістилістики, де 

систематизовано прояви цього феномену в художній практиці: 

- спираючись на результати поєднання стилів, розрізняють два види 

полістилістики: стилістичний синтез (або сплав) та стилістичний 

контраст; 

- орієнтуючись на художні авторські концепції використання різних 

стильових елементів у творі, логічно виділити програмну та непрограмну 

полістилістику; 

- зважаючи на способи появи (експонування) стилів, можна 

виокремити горизонтальну (послідовну зміну стилів) та вертикальну 

(одночасне сполучення стилів) полістилістику [191, с. 6–18]. 

Музикознавець Є. Чигарьова переосмислює типологію засобів 

полістилістики та виділяє її прийоми з позиції таких двох факторів, як 

авторство, що проявляється у співвідношенні цитат і власного матеріалу, та 

ступінь контрасту (колаж і симбіоз) [523]. 

І. Нікольська, досліджуючи творчість польського композитора 

П. Шиманьського в контексті постмодернізму, створює несподівано нову 

видову класифікацію полістилістики, де прийоми полістилістики 
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символізують певну надмузичну гуманістичну ідею твору, або створюють 

«гру» різностильовими елементами без конкретних зв’язків зі смисловим 

значенням, або базуються на двох перших композиторських проявах 

одночасно [377]. 

Спираючись на теоретичні концепції А. Шнітке, Юн Єнг А виділяє 

кілька принципів, що проясняють сутність явища полістилістики: 

 алюзія, трактування якої відповідає філологічному вченню про 

стильові прийоми та означає «натяк у тексті на відомий музичний зворот»; 

 адаптація – «переказ чужого тексту власною мовою»; 

 колаж – «різновид цитування, при якому ціле створюється шляхом 

поєднання різнорідних цитат з творів інших композиторів (або також своїх 

власних) на зразок композиційної мозаїки»; 

 цитата – «уведений в авторський текст фрагмент іншого 

походження або – буквальне відтворення чужого тексту»; 

 стилізація – «навмисне відтворення якого-небудь стилю в 

цілісному музичному творі або його окремій завершеній частині»; 

 стилістичний синтез – «звернення композитора до стилю-

прообразу, при якому ознаки цього самого стилю й авторського стилю тісно 

переплітаються»; 

 стилістичний контраст – «розмежування стилів, відокремлення 

їх один від одного в одному музичному творі при наявності стилістично 

однорідної музики»; 

 колажування – «принцип зі- або протиставлення стилістично 

дистанційних тематичних матеріалів, як запозичених, так і авторських» [550, 

с. 13–14]. 

Деякі різновиди полістилістики були більш детально конкретизовані в 

сучасному музикознавстві. Дослідники розширили межі окремих її проявів. 

Так, особливе місце в типологічному ряду полістилістики, на думку 

Ю. Грібінєнко, належить алюзії, де «елементи предтексту в запропонованому 

тексті виявляються розосередженими та не являють собою цілісного 
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висловлювання або ж подані у ненаочному вигляді» [108, с. 6]. Алюзію 

дослідниця класифікує за ступенем атрибуції, виділяючи такі її види: 

«алюзівний прийом», що «створює “псевдоавторську” основу 

ремінісцентного ставлення»; алюзії, «що з’єднують факти життя й тексти про 

них» – географічні назви; алюзівність елементів «лексичного, <…>, 

“граматичного” (синтагматичного), фонетичного, метричного рівнів 

організації тексту»; «алюзівний сенс» жанрових номінацій, авторських 

коментарів і ремарок [Там само]. Дослідниця окреслює і ряд тенденцій 

полістилістики, представляючи «авторські позиції стосовно текстологічного 

матеріалу усередині твору»: «уподібнення» (згода на «чужий» матеріал), 

«розбіжність» (тобто часткове відсторонення від «чужого» матеріалу), 

«розтотожнення» (несприйняття «чужого») та «відторгнення» (активне 

несприйняття «чужого») [108, с. 8]. Водночас, спираючись на приклади 

полістилістики в індивідуальній стильовій системі окремих композиторів, 

авторка пропонує такі «номінації»: 

1. «Монологічна» полістилістика – тип, при якому «першорядно 

важливими є індивідуальні музично-виразні засоби» композитора, 

«прямування полістилістики до стильового синтезу й моностилю». 

2. «Відцентрова» полістилістика – поновлення музичних ідей, 

прагнення знайти нові зв’язки між «своїм» та «чужим». 

3. «Доцентрова» полістилістика – потреба автора у відновленні 

попередніх та появі нових стильових модифікацій [108, с. 8–9]. 

Розглядаючи полістилістику як синтез, О. Верещагіна та Л. Холодкова 

виділяють її види, продемонстровані творчістю українських композиторів: 

- «синтез міжжанровий (цитування з іншої художньої системи і 

жанрового стилю)»; 

- «синтез міжвидовий (полістилістика, як новий тип програмності в 

музиці, стає носієм театральності та посилює зв’язки між видами мистецтва)» 

[67, с. 178]. 
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У доповіді К. Яськова деталізується класифікація А. Шнітке, де два 

основних принципи полістилістики (цитування, алюзія) представлені в 

різних проявах. Принцип цитування науковець поділяє на музично-текстову 

цитату – точну та перероблену, цитату стилю – квазіцитату (псевдоцитату), 

цитату компонентів стилю та адаптацію. Принцип алюзії, як і в А. Шнітке, 

не класифікується [563]. 

Вивчаючи явище полістилістики, Л. Воротинцева визначає таку 

класифікацію полістилістичних проявів: «1) за ступенем стильової 

контрастності; 2) стосовно авторської прихильності; 3) за способом 

виявлення стильових складових» [82, с. 1]. 

Елементами першого пункту класифікації Л. Воротинцева бачить 

колажний та дифузний види полістилістики, теоретично розроблені 

Є. Чигарьовою, яка вважає колажний вид початковим етапом розуміння 

полістилістики, а дифузний – результатом еволюції першого. У результаті 

розвитку полістилістики виникає моностилістика – техніка, яка передбачає 

відсутність чітких граней між різними стильовими напрямками та їх 

синтезування [523, с. 23]. 

Другий пункт класифікації Л. Воротинцевої продемонстрований 

поглядами А. Кудряшова, які стосуються авторських переваг та 

демонструють ієрархію полістилістики, пов’язану з вибірковим і 

плюралістичним видами. Перший вид вирізняється опорою на «одну або 

декілька стильових моделей, поєднаних більш-менш віддаленим історичним 

періодом, найчастіше у взаємодії з засобами сучасної музичної мови» [270, с. 

382]. Плюралістична полістилістика, на думку дослідника, передбачає 

історичні, індивідуальні або національні стилі, наявність яких рівноправно 

проявляється у творах композитора. 

Третій пункт класифікації, що стосується способу виявлення стильових 

взаємодій, представлений поглядами Л. Казанцевої, типологія полістилістики 

якої розглядалася вище. 
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У процесі дослідження явища полістилістики, виявлення особливостей 

її проявів правомірно здійснити класифікацію цієї категорії відповідно до 

тенденцій стильових взаємодій: 

1. Стильова інтеграція — це засвоєння та впровадження ознак 

зовнішньої національної чи загальнокультурної спадщини в 

індивідуальний стиль композитора або окремого його твору, в 

національну школу тощо. Тенденція інтегративного композиторського 

мислення знаходить прояви, як зазначає Л. Воротинцева, у засвоєнні 

«культурного досвіду, визначаючи пам’ять культури», де «механізм 

стильової взаємодії набуває характер діалогу» [82, с. 4]. 

Дослідженню стильової інтеграції як однієї зі сторін жанрово-

стильового перетворення класико-романтичної музичної традиції присвячена 

дисертація Лю Юйтена. Він визначає принцип цього композиційного процесу 

як «взаємодію типового та індивідуального начал в музиці» [303, с. 1] та 

відповідно до феномену «музична поезія» виділяє три рівні стильової 

інтеграції: міжвидовий мовно-знаковий, композиційний образно-тематичний, 

культурно-смисловий символічний [303, с. 16–17]. 

Термін «інтеграція» розтлумачується в різноманітних словниках та 

енциклопедіях у мовному, логічному, філософському, гносеологічному 

аспектах; у цілому визначається як сполучення, зближення, взаємозв’язок 

окремих частин або поєднання елементів в одне ціле. 

Досить розгорнене та різнопланове визначення терміна наведено у 

Великому тлумачному словнику сучасної української мови, де вказується, що 

«інтеграція – це об’єднання в ціле будь-яких окремих частин; об’єднання та 

координація дій різних частин цілісної системи; процес упорядкування, 

узгодження та об’єднання структур і функцій у цілому організмі» [65, с. 500]. 

У контексті нашого дослідження використовуємо поняття інтеграції як 

своєрідний метод, процес і прийом полістилістики, що передбачає залучення 

елементів «чужих» стилів у процес написання музичного твору. Серед таких 

прийомів виділимо принцип цитатності та пристосування елементів 
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іншомовного спрямування до окремого, зокрема національного, музичного 

стилю. 

2. До принципів стильової інтеграції наближається явище стильової 

контамінації. Енциклопедія сучасної України визначає поняття 

«контамінація» як «схрещення двох мовних одиниць, які, перебуваючи в 

парадигматичних (у відношенні синонімії і взагалі семантичної 

співвідносності) та рідше синтагматичних відношеннях між собою, 

одночасно спливають у свідомості мовця при потребі позначення певного 

поняття чи ситуації і внаслідок цього переплітаються або тісно поєднуються 

в межах однієї новоутвореної одиниці» [481]. 

Отже, явище стильової контамінації в мистецтві, зокрема в музиці, 

можна визначити як змішування різноманітних стильових систем, 

окремих індивідуальних або національних стилів у площині певної 

художньої творчості чи окремо взятого твору. Цей процес може 

спричинити як колажне засвоєння двох або більше мовно-музичних одиниць, 

так і виникнення моностилю, де переплітаються ознаки різних стильових 

систем. 

Явище контамінації в інших сферах діяльності, зокрема в літературі, 

нерідко сприймається та тлумачиться як негативний процес зближення, що 

призводить до неправомірних результатів, відступу від правил, порушення 

літературно-мовної норми. Водночас у мистецтві, зокрема в музиці, певні 

еклектичні змішування вже давно стали нормативними, навіть 

парадигматичними. Стильові контамінації не тільки окреслили хід розвитку 

сучасного мистецтва, його полістилістичний процес, але й спричинили 

виникнення нового композиторського мислення, в основі якого 

проявляються й беззаперечні стильові зв’язки-контамінації. 

Проблема жанрової контамінації, що набула розвитку й у літературі, 

розкривається в праці Лю Юйтена, де розглядане явище представлене «як 

необхідний щабель на шляху до системної стильової своєрідності камерно-

вокальної творчості», що визначає «залежність її жанрових різновидів від 
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способу взаємодії слова та музики», виявляє «її вплив на взаємне художнє 

існування слова та музики, у тому числі відкриття нових засобів поєднання 

вербального та музичного начал» [303, с. 6]. 

3. Стильова асиміляція – засвоєння інонаціональних ознак «чужого 

стилю» на тлі власної індивідуальної або національної стильової 

системи. О. Зінькевич вважає асиміляцію «найвищим результатом 

міжнаціональної взаємодії» та визначає її як «національне засвоєння 

сприйнятого» [163, с. 8]. 

Успадкування певних структур відбувається на основі окремих 

жанрових різновидів, їх злиття, синтезу, що ускладнює та модифікує 

композиторське мислення, сприяє виникненню топонімічних і метонімічних 

зразків. Так утворюються окремі національні жанри, які виникли в результаті 

своєрідного переінтонування й отримали новий вербальний вияв у результаті 

перейменування – використання назви одного замість назви іншого на основі 

зовнішнього або внутрішнього зв’язку між ними. Сутність цього явища 

розкривається, власне, терміном «метонімія». Водночас такий процес, у 

якому окремі жанрові різновиди можуть отримати нову географічну назву, 

характеризується поняттям топонімії. 

4. У процесі діалогу різних культур нерідко відбувається процес 

двосторонніх взаємодій та взаємовпливів. У результаті виникає своєрідна 

стильова кореляція, що розкривається у взаємодіях стильових систем, де їх 

ознаки проявляють взаємозалежність. О. М. Астаф’єва такий діалог різних 

культур називає інтеграцією-взаємозбагаченням [19]. 

Термін «кореляція» (від пізньолат. correlatio) означає 

«співвідношення». Воно використовується в різних галузях науки і техніки, 

зокрема в математичній статистиці, економіці, аналітиці, біології, психології, 

лінгвістиці, для позначення взаємозалежності, взаємного співвідношення, 

відповідності предметів, функцій, понять та явищ. Кореляція може виникати 

між певними параметрами, де зміни одного приводять до передбачених змін 

інших. Так, метою більшості психологічних експериментів – як 
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дослідницьких, так і діагностичних – стає «виявлення кореляції психічних 

явищ і властивостей одне з одним або з явищами біологічними, соціальними 

та іншими» [49, с. 325]. Отже, мета майже будь-якого експерименту – 

з’ясування взаємозв’язку та взаємозалежності явищ. Це дозволяє по якому-

небудь одному явищу судити про інші. З іншого боку, наявність кореляції – 

ще не достатній привід для ствердження взаємозалежності. Кореляція може 

означати лише сполучення явищ, співіснування, але не обов’язково їх 

взаємовплив. 

Найбільш близьке для музики в цілому та для окремих її елементів, 

складових, процесів – поняття кореляції в лінгвістиці. Оскільки між музикою 

та мовою є багато спільного (передусім інтонаційність, лексикон), можна 

припустити, що й визначення явища кореляції може бути подібним. Отже, 

словники, енциклопедії з мовознавства та інші джерела лексикографії 

подають дефініцію поняттю «кореляція», що зводиться до такого розуміння 

цього явища: протиставлення або зближення одиниць мови за певними 

властивостями (на всіх рівнях мовної системи). Розрізняють у лінгвістиці й 

поняття «корелятивної пари» (наприклад, у рос. мові літери «е – ё»). Таким 

прикладом корелятивної пари в музичній культурі України може стати 

використання осмогласся в Київській Русі, запозиченого з Візантії та 

переосмисленого й переінтонованого на національній основі. Поняття 

кореляції в музиці можна визначити як сукупність музичних явищ та 

понять, які виникли внаслідок взаємодії різних культурних ознак, що 

відобразилося на характері творчості та культурної діяльності 

музикантів, протиставленні або зближенні одиниць музичної мови. 

Отже, проблеми класифікації полістилістики стають актуальними в 

сучасному музикознавстві, оскільки різноманітні взаємодії культур чимраз 

більше захоплюють музичне мистецтво, проявляючись у композиторській 

творчості, збагачуючи музичну тканину елементами «іншомовного» 

характеру. Подібний діалог та полілог культур відрізняє сучасне мистецтво, 
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визначає його сутність, утворюючи спільний культурно-комунікативний 

простір. 

Як згадувалось вище, культурні взаємодії мали місце ще з давніх часів 

та були відображенням процесів, що сформували майбутні основи 

полістилістичного мислення. 

Свідком різносторонніх культурних взаємозв’язків була історія Греції, 

Малої Азії та Риму з його афро-азіатськими провінціям. Так, Г. Орджонікідзе 

вважає, що «аскетизм григоріанського хоралу та церковної музики у цілому 

долався не тільки під впливом народного мистецтва <…>, але й у результаті 

певного впливу східного музикування з його імпровізаційною свободою, 

чутливою розкішшю орнаментики» [385, с. 163]. І. Ляшенко вказує й на 

«“вторгнення” давньої китайської музики в Корею, Японію, Індію, з одного 

боку, а з іншого – про поширення музичного мистецтва чужоземців з Бухари 

і Самарканда, Індії, Персії і Камбоджі в Китаї, зокрема в епоху династії Сун 

(966 – 1279)» [307, с. 56]. Дослідник наводить зразки впливів різних 

цивілізацій, зокрема арабської музичної культури на європейську, та 

приклади культурних «міграцій» музичного інструментарію Сходу в Західну 

Європу. 

Полістилістика в зарубіжній музиці, поряд з іншими напрямами в 

мистецтві, проявила себе ще у першій половині XX століття. Так, у творчості 

Ч. Айвза та Г. Малера знадимо приклади такого композиторського мислення. 

Про художні методи цих композиторів зробив певні висновки, зокрема, 

Д. Лігеті: «Це нагадує сьогоденну моду, яка копіює jugendstil або звертається 

до предметів, що вийшли з ужитку, наприклад до старих фотоапаратів або 

грамофонів з химерними трубами. З цим пов’язаний увесь поп-арт. Гра з 

«відходами» має, зрозуміло, іронічний аспект, я думаю, навіть у Малера в гру 

долучається іронія. У музиці Айвза, як мені здається, іронічне відсутнє» [585, 

с. 291]. Дослідник також відзначає зв’язок композиторської творчості XX 

століття з полістилістикою: «Питання про припустимість або 

неприпустимість будь-якого музичного матеріалу сьогодні вирішує не 
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смакова упередженість, а лише організація форми. Подібна точка зору 

зобов’язана своїм походженням не тільки музичним пошукам Чарльза Айвза, 

але, рівною мірою, і Густава Малера. Це – таємна звістка, закладена в музиці 

Айвза та Малера» [Там само]. Підтвердження вищенаведеної думки 

знаходимо в детальному аналізі п’єси Ч. Айвза «Питання, що залишилося без 

відповіді», здійсненому О. Соколовим [461].  

Г. Орджонікідзе констатує про наявність «східних секторів» у 

французькій музиці новішого часу, зокрема в творчості Ж. Бізе, К. Сен-

Санса, К. Дебюсі, М. Равеля, та в російській музиці (М. Глінка, О. Балакірєв, 

М. Римський-Корсаков, О. Бородін та ін.) [385, с. 163]. 

Приклади полістилістики, зокрема техніку колажу і цитати, знаходимо 

і в творчості інших зарубіжних композиторів XX століття, серед яких – 

Б. Циммерман, К. Штокхаузен, А. Пуссер, Л. Беріо, К Пендерецький. Зв’язки 

музики Заходу та Сходу бачимо у творі О. Мессіана «Три маленькі літургії», 

до якого критично поставився музикознавець З. Борріс, вважаючи 

недоречним експеримент поєднання «дикого екзотичного одноголосся і 

характеру французької шансон». Дослідник переконує, що «справжній синтез 

з позаєвропейськими стильовими елементами вдався тільки в останньому 

десятилітті у молодих композиторів Японії і Кореї (Матсушіті, Маюдзумі, 

Такемітсу, Ірино, Ісанґ Юна), які намагалися змішувати звукові образи і 

способи розвитку їхньої вітчизняної музичної традиції з технікою 

європейського авангарду. Це здійснилось, переважно, у сфері нових звукових 

експериментів. Отже, тут не утворилася ні традиційна музика з екзотичним 

ароматом, ні позаєвропейська, втиснена в суттєво чужу їй європейську 

одежу, як це практикувалось століттями: продукт стилістичної позбавленості 

смаку музичного туризму. На фестивалях авангардистської музики далекий 

Схід збирає сьогодні багатий врожай. У цій сфері тут до невпізнання 

змішуються стильові профілі з Парижу, Кельна, Риму або Токіо» [576, с. 73–

74]. 
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Про «стильове змішування» в 70 – 80-х роках XX століття пише 

О. Кузьменкова, наводячи приклади різних жанрів у творчості російських 

композиторів: симфонії (15-та Д. Шостаковича, 1-ша та 3-тя А. Шнітке, 5-та 

Б. Тищенко, 2-га Б. Чайковського), музичний театр («Анна Карєніна» 

Р. Щедріна, «Створення світу» А. Петрова, «Майстер та Маргарита» 

С. Слонімського), інструментальний концерт (концерти Е. Денісова, 

С. Слонімського, А. Шнітке) [271, с. 13]. Окрім того, до принципів 

полістилістики у своїй творчості зверталися ще й А. Пярт, С. Губайдуліна, 

В. Мартинов, Л. Десятников, Г. Уствольська. Поряд із зазначеними 

композиторами можна згадати й симфонічну творчість М. Сидельникова, 

В. Тарнопольського, В. Холщевникова, М. Корндорфа та інших, в музиці 

яких помітні стильові змішування та інтеграції. 

В українській музиці принципи полістилістики найяскравіше почали 

проявлятися в творчості композиторів 70-х років XX століття. Її переконливі 

приклади знаходимо в музиці В. Сільвестрова (цикл для фортепіано «Музика 

в старовинному стилі»), де поєднані стилі різних часів, зокрема класицизму і 

раннього романтизму. 

Використання «чужого» слова в симфоніях Є. Станковича та 

Б. Буєвського підпорядковане принципам стилізації, цитування та колажу. 

У камерно-інструментальній творчості одеського композитора 

Ю. Гомельської полістилістичний метод зумовлений, як зазначає 

Ю. Грібінєнко, «перевагою алюзівної техніки у поводженні з “чужим” 

текстологічним матеріалом» [108, с. 13]. 

Так, інтенсивні контакти композиторів Галичини, діалог культур 

сприяли тенденції розвитку полістилістичного композиторського мислення у 

багатьох митців краю. Продовжуючи тенденції, сформовані завдяки 

діяльності корифеїв Галичини – С. Людкевича, В. Барвінського, які, до речі, 

навчалися в європейських консерваторіях, посилилась роль зарубіжного 

впливу, зокрема творчих шкіл Австрії та Польщі. 
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Один із композиторів сучасності, який у своїй творчості поєднав різні 

сфери композиторської творчості, що вплинуло на певну роль у його доробку 

полістилістики, – В. Камінський. Його музика, на думку багатьох 

дослідників, зокрема Л. Кияновської, проявляє риси неокласицизму, 

неоромантизму, неофольклоризму у постмодерному перевтіленні [222, с. 

332]. Гру стильовими моделями бароко та романтизму знаходимо в 

інструментальних концертах композитора. Серед яскравих зразків творчості 

В. Камінського, в яких проявилися принципи полістилістики, виділимо такі: 

Фортепіанний концерт пам’яті Барвінського, Концерт для двох скрипок, двох 

флейт, органа, клавесина та камерного оркестру. 

Трансформацію моделі національного партесного концерту та тлі 

західноєвропейського стилю помічаємо в ораторії О. Козаренка «Страсті 

Господа Нашого Ісуса Христа», а зіставлення барокових, неоромантичних 

джерел із сучасними композиторськими надбаннями знаходимо в камерній 

опері композитора «Час покаяння». Л. Кияновська зазначає, що «власне 

барокова стилістика, а водночас – більш узагальнено – ідея релігійного 

мистецтва часто служить для львівських композиторів в останні роки 

своєрідним відправним пунктом новаторства, на тлі “старовинного” ще 

більш опукло проступають несподівані грані “модерного”» [222, с. 342]. 

«Гра стилями» характерна і для творчості Ю. Ланюка: п’єса Seraphitus 

для віолончелі, фортепіано та магнітної стрічки демонструє сучасне 

звуковидобування у поєднанні з ліричними рефлексіями. 

Полістилістичними рисами забарвлена й двочастинна симфонія 

Б. Фроляк «Orbis terrarum» («Круг земний»), де поєднуються сонористичні 

прийоми, дисонантні звучання з хоральними блоками та романтичними 

«ремінісценціями». 

Протиставлення різних стилів – бароко з його lamento, джазу, ліричної 

мелодії в стилі Рахманінова, коломийкових зворотів – характеризує Партити 

№ 6 та № 7, Третій фортепіанний концерт, 3 – 5 скрипкові концерти 

М. Скорика. Проте й інші твори, такі як кантата «Весна», «Гуцульська 
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симфонієта», Перший концерт для скрипки з оркестром, «Речитативи і 

рондо» для фортепіанного тріо, фортепіанні п’єси «Бурлеска» та 

«Коломийка», «Карпатський концерт» для оркестру, як слушно 

висловлюється Л. Кияновська, «по-новому відобразили бачення автором 

фольклорного первня у професійній музиці, його багаті можливості для 

синтезу не лише з найновішими прийомами композиторської техніки 

(алеаторика, сонористика тощо), але й з гострими ритмами джазу, з 

витонченими алюзіями до барокової імпровізаційності і експресії, 

використанням барокових форм» [222, с. 355]. 

У музиці буковинських композиторів Й. Ельгісера та Л. Затуловського 

спостерігаємо синтез національних традицій і полінаціонального 

фольклоризму із західними традиціями класицизму, романтизму й 

імпресіонізму. 

Поряд із суміщенням традицій у власне академічному мистецтві та 

певних контамінацій з народним мистецтвом, прояви полістилістики 

знаходимо і за їх межами – в масових жанрах, в поп-музиці, в рок-музиці та 

джазі. При цьому в нових сполученнях переосмислюються риси 

«перевтомленого стилю» (за Л. Кияновською), «прагнення перепустити 

глобальні категорії крізь призму всього інтонаційного досвіду, котрий набуло 

людство протягом останніх трьохсот років…» [222, с. 352]. 

Приклади використання полістилістики та її прийомів у рок-музиці 

розглядає В. Сиров, виділяючи такі принципи роботи рок-музикантів з 

різними стильовими моделями: асиміляція-перетворення, моделювання-

відтворення. Дослідник вважає, що «переплавлення різнорідних 

(і нерізнорідних) мовних потоків – універсальний закон європейського 

стильового мислення» [475, с. 145]. Полістилістика та поліжанровість 

закладені в самій природі джаз-року та стилі «фьюжн». Поєднання традицій 

академічного мистецтва та рок-музики яскраво проявляється у рок-операх 

Е. Ллойда-Уебера, де композитор втілив ідеї глобального синтезу. Створення 
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в Україні вітчизняного симфоджазу завдячуємо творчості буковинського 

композитора Л. Затуловського. 

Одним з основних напрямків новаторства сучасного музичного 

простору, як відзначає Л. Кияновська, «залишається принцип багатоманітної 

взаємодії стилів, тобто дотепного, неочікуваного зіставлення “віддалених у 

часі” прикмет різних художніх систем» [222, с. 345–346]. Висновки, зроблені 

дослідницею стосовно галицької школи, відповідають, зокрема, принципам 

розвитку буковинської композиторської школи, оскільки процеси, що 

відбувались у зв’язку з географічним розташуванням регіонів на межі 

кордонів із Західною Європою, сприяли тісним контактам, а отже, 

міжкультурним взаємодіям на рівні творчих зв’язків і формуванню 

полістилістичних основ музичної творчості. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У цьому розділі приділено увагу особливостям творчого процесу, його 

організації, основним передумовам, стимулам, імпульсам. Представлено 

техніку написання музичного твору, прийоми мислення, за допомогою яких 

здійснюються творчі операції. 

Охарактеризована багаторівневість та ієрархія стильової системи, 

категорії, різновиди стилю, визначено динаміку й природу становлення 

національних музичних шкіл, розкрито сутність стильового аналізу та 

аналізу стилю. 

Розглянута категорія «стильова парадигма», у результаті дослідження 

якої доведено актуальність застосування терміна «парадигма» в різних 

наукових галузях, зокрема в музикознавстві. Поряд з тим, розроблена 

класифікація стильових парадигм у музичному мистецтві, де наводяться 

зразки історичних моделей, композиторської, виконавської творчості тощо. 

Отже, важливого значення в роботі набувають проблеми стилю та 

полістилістики, які отримали системний аналіз, що дозволило зробити 

висновки та висловити власні міркування щодо окремих позицій. 
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Категорія музичного стилю сформувалась на основі еволюції 

мистецтвознавчих поглядів різних періодів історії музики. Останнім часом 

вона вийшла на новий інтегративний рівень розуміння стилю, сформований 

міждисциплінарним характером сприйняття та тлумачення. Позиції естетики, 

психології, літературознавства розкривають нові тенденції у вивченні цієї 

категорії, уможливлюють повніші визначення і характеристики стилю в 

музикознавстві. 

Музичне мистецтво останніх десятиліть XX та початку XXI століть 

демонструє розмаїття стилів та одну з особливостей стильових взаємодій – 

полістилістику. Це явище стало властивістю творчого мислення сучасного 

композитора. В основі формування полістилістичних рис творчості 

композитора, виникнення стильових взаємодій лежить ряд причин, 

зумовлених сформованістю певних загальноєвропейських елементів, їх 

поєднанням з національним та індивідуальним стилем, а також зазначених 

обставин, регламентованих розвитком сучасного суспільства. 

У процесі вивчення явища полістилістики систематизовано зразки 

класифікацій, що були розроблені науковцями, від початкового етапу 

теоретично-практичного засвоєння цієї категорії до сьогодення. Розкрито 

новий погляд на особливості її проявів і розроблено класифікацію категорії 

відповідно до тенденцій та способів стильових взаємодій. Виділяються такі 

види полістилістики в музиці: стильова інтеграція, стильова контамінація, 

стильова асиміляція, стильова кореляція. 

У дослідженні підтверджується еклектичність сучасного мистецтва, 

неминучість стильових зв’язків, насичення музичного простору 

полістилістичними ознаками, що визначають специфіку розвитку мистецтва 

XX – початку XXI століття. 

Розглянуто стильові процеси другої половини XX століття з його 

синтетичним стильовим змішуванням, плюралізмом, різнобарвністю. 

Виявлено зв’язок полістилістики з пошуками нових концепцій, які 

розкривають особливості стильової системи другої половини ХХ століття. 
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Охарактеризовано інтертекстуальність, як основу полістилістики, що 

демонструє методологію художнього мислення та характеризує сучасний 

культурний простір. Отже, композиторська творчість XX століття та 

сучасного періоду історії музики у своїй основі спирається на принципи 

взаємодій культур, що виражені їх діалогом та полілогом, 

інтертекстуальністю, інтеграцією жанрово-стильових ознак, проявом 

міжкультурних контамінацій у сфері семіотики, формотворчих процесів 

тощо. Усі ці ознаки вказують на полістилістичний характер музичного 

мистецтва постмодернізму. 
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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ БУКОВИНИ 

 

Музична культура Буковини, її музичне мистецтво складалися та 

розвивалися у складних історичних умовах, у які потрапив край, що на 

початку свого існування належав до українських земель. Однак, за певних 

історичних обставин, Буковина зазнавала значних територіальних, 

політичних, економічних, релігійних і культурних перетворень. 

Буковинський край постійно перебував у колі геополітичних інтересів 

багатьох країн Європи. Тому життя регіону, особливо його автохтонного 

населення, залежало від історичних подій, які відбувалися у світі або так чи 

інакше стосувалися Буковини. Усе це створювало несприятливі умови для 

проживання і розвитку. Протягом тривалої історії існування та боротьби за 

свою територію Буковина була під володарюванням різних країн, зокрема 

входила до складу Київської, Галицько-Волинської Русі, Молдавського 

князівства, Австро-Угорщини, Румунії, Радянського Союзу. Кожен із цих 

народів бачив населення Буковини складовою власного населення, оскільки 

край був багатонаціональним. Однак основним населенням Буковини завжди 

були українці, що не раз заперечувалось дослідниками різних країн. 

Український народ, починаючи від Київської Русі і до нашого часу, зберігав, 

розвивав та збагачував свою духовну культуру, мову, традиції. Незважаючи 

на певні відмінності між культурами буковинців та інших областей України, 

населення краю завжди відчувало тісні зв’язки між ними, що відображалось у 

єдності походження, мови, релігії та культури. Поряд з українцями, на 

території Буковини проживало багато інших народів, що поступово заселяли 

територію краю. Серед них було багато румунів, молдаван, німців, євреїв, 

поляків та інших (Див. Додаток А). 

Культурний розвиток краю, зокрема музичне мистецтво, безпосередньо 

залежали від розвитку полінаціонального середовища Буковини. В умовах 
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соціокультурних контактів, як на території Буковини, так і в результаті 

міжнародних комунікацій, виник та сформувався оригінальний стиль 

народної творчості, а згодом і професійного мистецтва. Такого роду сплав 

національних особливостей культури різних народів, зокрема у музичному 

фольклорі, ми називаємо «полінаціональним фольклоризмом». 

Отже, Буковина, починаючи від періоду Київської Русі і до сучасної 

незалежної України, перебувала у складі ряду держав, що позначилось і на 

характері висвітлення історичних подій. Дослідними різних країн неоднаково 

тлумачилось усе, що відбувалося на території краю, доводячи належність 

Буковини до певної держави. 

У другому розділі розкриємо історичні передумови розвитку мистецтва 

на Буковині, джерела його становлення, в основі яких – види музично-

пісенної творчості та інструментальної музики буковинського народу; 

охарактеризуємо розвиток музичної культури краю до початку XX століття, 

значення діяльності її представників у розбудові культури буковинського 

регіону та висвітлимо стильові парадигми творчості  окремих її 

представників. 

 

2.1. Історичні передумови формування музичного мистецтва на Буковині 

 

Історії давньої Буковини присвячені праці, засновані на археологічних 

матеріалах. Перші згадки про край знаходимо у давньоруських, слов’яно-

молдавських, молдавських, козацьких літописах XIII – XVIII століть. 

Починаючи з другої половини XIX століття дослідження історії Буковини 

набуває професійного підходу та відображається в працях австрійських 

науковців – Г. Бідермана, Ф. Вікенгаузера, Р. Кайндля, Й. Полека, А. Фікера 

та інших. Вони вказували на автохтонність слов’янського (українського) 

населення на Буковині та поступове заселення краю іншими народностями. 

Вчені об’єктивно висвітлювали політичне, економічне, соціокультурне 

становище та тісні національні взаємини. Натомість румунські науковці, 
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зокрема Т. Балан, Д. Вітенку, Д. Дан, І. Ністор та інші, досліджуючи 

румунські коріння на Буковині, висували ідею переваги румунського 

населення в краї та, опираючись на факт належності у певний історичний 

період до Молдавського князівства, бачили потребу об’єднання Буковини з 

Румунією. Деякі історики Царської Росії (В. Мордвинов, А. Погодін, 

І. Продан, Я. Степановський та інші) теж стверджували, що на Буковині 

проживають не українці, а росіяни, тому мріяли про приєднання краю до 

Росії. 

Українські та зарубіжні вчені, дослідники, політики, письменники, 

громадські діячі кінця XIX – першої половини XX століття 

(В. Будзиновський, М. Гарас, Т. Бриндзан, І. Карбулицький, Д. Квітковський, 

В. Колотило, З. Кузеля, Г. Піддубний, О. Попович, В. Сімович, С. Смаль-

Стоцький, І. Франко та інші) детально досліджували історію краю, 

міжнаціональні стосунки, національний розвиток українців Буковини. 

Певний внесок у вивчення історії Буковини зробили автори праць 

радянського періоду, однак на висвітленні ряду аспектів історичного 

розвитку краю позначились ідеологічні догми того часу. 

Історіографія кінця XX століття за сприятливих умов збагатилась 

новими об’єктивними працями, які відтворили справжній історичний процес 

розвитку Буковини. Нове покоління істориків, буковинознавців (І. Буркут, 

І. Возний, О. Добржанський, І. Жалоба, Т. Марусик, О. Масан, І. Піддубний, 

С. Пивоваров, П. Рихло, М. Сайко, О. Сич, В. Фісанов, В. Холодницький, 

І. Чеховський та інші) активно вивчали минуле краю, історичні та культурні 

процеси на Буковині. 

Сучасні чернівецькі історики, зокрема В. Ботушанський, С. Гакман, 

Ю. Макар, О. Масан, І. Піддубний, Г. Скорейко та інші, комплексно 

вивчають історію Буковини, спираючись на архівну документацію, відомості 

з літописів та археологічних колекцій, матеріалів краєзнавчого музею, центру 

археологічних досліджень. 
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Музична культура краю, на жаль, недостатньо висвітлена й 

опрацьована у наукових джерелах. Галузі музичного мистецтва, зокрема 

композиторська творчість краю, майже не досліджені. Переважно 

приділяється увага історичним аспектам музичної культури Буковини. Тому 

нерідко в цей процес втручаються науковці, які не мають фахової музичної 

підготовки, створюючи розвідки художньо-публіцистичного плану. Проте 

цінність таких матеріалів теж дуже велика, вони важливі для пізнання і 

характеристики розвитку мистецтва краю. Отже, питанням історичного 

минулого Буковини, діяльності окремих товариств, композиторів і 

виконавців присвячено дві книги К. Демочко [116; 117]. Більш детальним та 

чи не єдиним інформативним джерелом про історію музичної культури й 

освіти Буковини залишається колективна праця науковців кафедри музики 

Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича [276; 277]. 

Дослідження Буковини на сучасному етапі вимагає глибокого 

занурення у минуле та сьогодення краю у різних аспектах формування 

соціокультурного середовища. Глибоке національне коріння, 

мультинаціональне багатство регіону демонструє широко розвинена 

культура народу, зокрема музичне мистецтво. Його розвиток відбувався на 

тлі історичних перипетій та політико-територіальних контрастів, що 

позначилось на розмаїтті стилів, напрямків, національно-характерних джерел 

народної творчості. Це сформувало яскраву та самобутню полінаціональну 

культуру, демонструючи єдність загальноєвропейських культурних 

цінностей, національних українських традицій, багатонаціонального 

фольклору та індивідуальної авторської самобутності. Такий симбіоз 

різнохарактерних ознак і визначає неповторність та своєрідність культури 

Буковини. 

2.1.1. Початок історії буковинського краю та період у складі 

української держави. Згадки про місцезнаходження сучасної Буковини 

знаходимо ще на карті ІІІ століття, де цей регіон позначений під назвою 

«Alpes Bastarnicae». Тут проживали племена бастарнів, таргів та певніків, які 
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згодом зникли внаслідок великого переселення народів. З IV століття ці землі 

заселяють слов’яни – анти. Тоді ці землі увійшли до складу держави, якою 

володіли анти, а з часом – до Київського та Галицького князівств. Назва краю 

– Буковина – з’являється у документах з другої половини XV століття, коли 

ця територія входила до складу Молдавської держави. 

Територія Буковини географічно розташована так, що захоплює 

частини Карпат, Прикарпаття й знаходиться на межі України та Румунії. Цей 

край завжди був стратегічно привабливим, адже займає перехідне положення 

між Україною та Румунією, Галичиною та Молдовою. 

Історія Буковини тісно пов’язана з українським народом ще з початку 

княжої доби, коли частина землі тиверців належала до України періодів 

Київської, а пізніше – Галицько-Волинської держав. На території діяли 

спільні політичні, економічні закони, розвивалося церковне життя. Цей 

період триває від середини IX століття до середини XIV століття. Тоді 

українська державність поступово йшла до занепаду, а на Буковині 

починається наступний період – молдавський. 

З кінця XII століття центр української державності перенісся до 

Західної України, де утворилася Галицько-Волинська держава. Буковина 

належала до цієї політичної формації протягом усього періоду її існування. 

Знаходячись на територіальній межі з європейськими країнами, території 

зазнавали впливу сусідніх держав як у політичному та економічному, так і в 

соціально-культурному плані. Міста та окремі території, зокрема й Буковина, 

поступово розквітали, відчуваючи на собі вплив «чужих» елементів (німців, 

поляків та інших), що істотно позначилось на розвитку української культури. 

Проте в результаті татарської навали (1241 р.) Галицько-Волинська держава 

зазнала занепаду, а Буковина потрапила під вплив Золотої Орди та згодом 

сформувала окрему політичну одиницю, яка отримала назву – Шипинська 

земля. З окупацією українських земель Литвою та Польщею, Буковина 

втратила зв’язки з ними та після короткотривалої автономії потрапила під 

угорське, молдавське та турецьке володарювання. 
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Отже, перебуваючи у складі української держави, Буковина 

демонструвала тісні зв’язки зі своїм народом, що позначилось на 

демографічному розвитку та формуванні національної свідомості буковинців. 

Примітно, що такого роду внутрішній стан душі відобразився вже в 

українському епосі – «Слові о полку Ігоревім», народних піснях, думах, 

приказках. 

В історичних розвідках про Буковину постає важливе питання 

заселення території представниками різних народів. Більшість науковців 

дотримуються думки про автохтонність українського населення на Буковині, 

проте значну його частку складають румуни, які також претендують на 

звання корінних жителів. Один з найвизначніших істориків австрійської доби 

Р. Кайндль у працях «Історія Буковини» та «Рутени на Буковині» доводить, 

що перебування слов’ян на Дністрі, Пруті та Сереті спостерігалось ще з V 

століття, а румуни прийшли сюди пізніше [591; 592]. Поряд з цими народами 

територію краю (дещо пізніше) заселяють й представники інших 

національностей, зокрема молдавани, поляки, німці, євреї, угорці, вірмени та 

інші. У період австро-угорської влади на Буковині проживала найбільша 

кількість народів серед австрійських провінцій (9 національностей), що 

відбулося в результаті активних переселень у той час. Таким чином, свої 

власні надбання, традиції, мовні особливості, звичаї, духовні цінності, 

культурні ознаки жителі краю вносили у загальну скарбницю буковинського 

життя. У колективній праці про історію Буковини зазначається: «При 

наявності неминучих міжнаціональних суперечностей, що виникали у сфері 

національно-культурного, шкільного і церковного життя, ці різномовні 

співвітчизники <…> в цілому толерантно ставилися одні до одних, нерідко 

засвоювали мови одні одних, що полегшувало їм взаємне спілкування і 

взаєморозуміння. Тому в краї не було жодного будь-якого серйозного 

конфлікту на національному ґрунті» [55, с. 82]. 

2.1.2. Молдавський період в історії Буковини. Після приєднання 

західноукраїнських земель до литовсько-польської держави у XIV столітті на 
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колишній українській території утворилася Молдавія, а з кінця XV століття 

Буковина увійшла до її складу та належала до Молдавської держави до другої 

половини XVIII століття. У цей період в історії Буковини, в її культурному та 

національному розвитку не відбувалося значних змін. Процес національного 

усвідомлення, культурної самобутності спочатку не зазнавав зовнішніх 

впливів, адже українці були переважною етнічною складовою Молдавії. 

Культура українського народу змогла втримати свої позиції до другої 

половини XVII століття. Під впливом візантійської літератури сюди 

потрапили церковні та світські твори цього періоду та переклади церковної 

літератури. Поступово на Буковині розповсюджується творчість південно-

слов’янських письменників. 

Новий сплеск культурної діяльності на Буковині відбувся на початку 

XVII століття. Цьому сприяла громадська робота митрополита Анастазія 

Крімковича, який надавав матеріальну підтримку навчальним закладам, 

бібліотекам, галузям архітектурного та малярського мистецтва. 

На культуру краю впливали інші міста України, зокрема Київ, Львів, 

Кам’янець, Жовква та інші. Завдяки тісним зв’язкам з цими українськими 

центрами на Буковині розпочався розвиток літератури, друкарства. Так, 

місцеві діячі розпочали творчу співпрацю з київським митрополитом Петром 

Могилою, Лазарем Барановичем, Захарієм Копистенським, Мелетієм 

Смотрицьким, Іоанікієм Галятовським та іншими. У результаті такої 

співпраці в Молдавії з’являються кваліфіковані викладачі, ченці, які 

сприяють відкриттю шкіл, як духовних, так і світських. Активною 

культурною позицією в той час відрізнявся український письменник Паїсій 

Величковський, який розгорнув свою діяльність у чоловічому монастирі в 

Нямецькій лаврі. 

Серед літературних праць світського характеру виділяються історичні 

хроніки, написані церковно-слов’янською мовою під впливом української. У 

мюнхенській бібліотеці зберігається хроніка, перекладена німецькою мовою 

та написана в Путні, вона датується XV століттям. Хроніки продовжували 
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писати й у XVI столітті. Події цього періоду висвітлювалися в літописах 

українських ченців Макарія, Єфтимія та Азарія. У XVII столітті літописна 

справа зазнала впливу сусідніх народів, у результаті чого з’являється багато 

історичних праць румунською мовою. 

Розвиток шкільництва на Буковині у період молдавського панування 

пов’язаний з церквою, де надавали переважно релігійну освіту, 

користуючись церковними книгами на церковно-слов’янській мові. 

Відкриття перших буковинських шкіл відбулося при монастирях у Сучаві, 

Путні та Радівцях. Вищої освіти в краї не надавалося; бажаючі (сини бояр) 

могли її здобути в українських закладах Києва та Львова, а також у 

західноєвропейських містах – Відні та Парижі. Тому більшість населення 

було неграмотним та не мало освіти. 

Отже, українська культура, її мова, література, досягши свого розквіту, 

одночасно почала занепадати. На цей процес суттєво впливала румунізація 

території Буковини, особливо її південної частини, що відбулось внаслідок 

занепаду Козаччини, яка втратила вплив на ці території. 

Починаючи з 1514 року, протягом 260 років Буковина знаходилась під 

владою Туреччини. Це стало наслідком конфлікту Богдана ІІІ з поляками та 

звернення за допомогою у боротьбі з ними до турецького султана. 

Знаходячись під турецькою зверхністю, край поступово занепадав. 

2.1.3. Буковина як частина Австрії. Внаслідок військових дій з 

Туреччиною, Росія зайняла Молдавію та Волощину, а з 1769 до 1774 року 

російські війська перебували на Буковині. Занепокоєння Австрії стосовно 

планів Росії змусили її домовитися з Туреччиною про вигідний мир. У 1772 

році, у результаті поділу Польщі, Австрія приєднала до тоді своїх територій 

землі Галицько-Волинської держави, вважаючи габсбурзьких цісарів 

одночасно угорськими королями. Бажаючи прив’язати до своїх територій 

Галичини та Семигороду теперішню Буковину, яка пролягала між ними, 

Йосиф II, за підтримки своєї матері – Марії-Терезії, вирішує в такий спосіб 

зміцнити австрійські кордони стратегічно вигідними землями. Австрійські 
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війська зайняли Буковину у травні 1774 року, а 31 серпня вступили до 

Чернівців. 

Завдяки офіційним австрійським витягам зі зведень про демографічний 

стан на Буковині, ми можемо дізнатись не лише про етнографічний склад, але 

й про рівень соціального та культурного розвитку населення. За 

спостереженнями нових розпорядників, населення краю було дуже бідним, 

умови життя були жалюгідними. На території Буковини проживало багато 

національностей. Найбільшу частину складали українці, румунів було значно 

менше. Р. Кайндль визнає, що «під час окупації Буковини Австрією мешкали 

там українці майже по всьому краю, а більш компактною масою – від 

півночі» [590, с. 48]. Крім цих двох народів, тут проживало чимало євреїв, 

частина вірмен, небагато німців, поляків, угорців, словаків, циган і греків. За 

підрахунками австрійців, у процентному співвідношенні на Буковині 

проживало 69 % українців, 26 % румунів і 5 % представників інших 

національностей. 

На Буковині не тільки рівень життя був на низькому рівні, але й освіта. 

Проте не все було так жахливо. На той час існували тільки духовні школи: 

митрополича в Сучаві, владича в Радівцях та монастирська в Путні. 

З метою збільшення чисельності населення, підвищення рівня освіти 

австрійською владою було проведено ряд реформ. Згідно з новими 

постановами, людей заохочували до переселення із сусідніх країн до 

Буковини. Як наслідок – на Буковину прибули переселенці з Молдови, 

Семигороду, Бессарабії та невелика кількість людей з Галичини. Найбільше 

прибуло румунів, які розпочали переселятися сюди ще до приходу Австрії. 

З метою поліпшення та розвитку освіти на Буковині організовано ряд 

латинських та німецьких шкіл у Чернівцях і Сучаві. Однак у містах учителів 

не вистачало, їх переважно запрошували із Семигороду та Словенії. Нестачу 

книжкової літератури австрійці намагалися компенсувати завезенням із 

Відня книг, написаних німецькою та волоською мовами, лише деякі 

духовного змісту екземпляри були надруковані українською. 
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Незважаючи на позитивні наслідки такої політики австрійської влади, 

спостерігався й процес поступового «онімечення» Буковини. Причини 

виникнення такого явища дослідники бачать «як у слабій національній 

свідомості, так і в непоінформованості чи навіть деяких тенденційних 

заходах австрійської влади» [220, с. 214]. 

У Відні вважали, що колись буковинський край належав до Молдавії, і 

тому більшість населення відносили до молдаван. Через те до Буковини 

відряджали румунських учителів, румунські книги (поряд із німецькими), а 

українською мовою освіти фактично не було. Отже, австрійська влада 

усіляко сприяла румунізації Буковини. 

В австрійський період активізувалася масова іміграція на Буковину 

євреїв, поселення яких розпочалося ще з XIV століття й продовжилось у 

період російсько-турецької війни (1768 – 1774). Основна частина єврейського 

населення була зосереджена у Чернівцях, Сучаві, Вижниці та Садгорі. 

Буковинські євреї спочатку займались торгівлею, шинкарством, 

ремісництвом. Проте з часом австрійська влада почала вдаватися до 

репресивних заходів проти єврейського населення Буковини, що стрімко 

збільшувалось. Намагаючись перетворити євреїв на «корисних громадян», їм 

дозволяли займатися лише землеробством, посередницькою торгівлею та 

деякими ремеслами. З метою підняття культурно-освітнього рівня євреїв 

почалась поступова германізація єврейського населення (запровадження 

офіційної німецької школи, зміна прізвищ на німецькі). Проте розбудова 

Чернівців та навколишніх районів, з економічної точки зору, сприяла 

зростанню кількості в краї євреїв, які поступово проникали в усі сфери 

міського життя. Однак культурний розвиток єврейського населення краю у 

кінці XVIII – першій половині XIX століття був досить примітивним і в 

основному знаходився в межах релігійних форм. Отже, буковинське 

єврейство в цей період не мало власної культурної верстви, їх громадське 

життя було погано організованим [140, с. 24]. У подальшому процес 

активного переселення євреїв до Буковини призвів до утворення окремої 
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етнічної групи, що стала третьою за чисельністю після українців та румунів і 

найвпливовішою категорією населення в економічному й адміністративному 

житті краю. За часів австрійського панування серед євреїв було багато 

прихильників музичного мистецтва. Вони брали участь у концертах, 

організованих «Музичним товариством», відвідували музичну школу. До 

речі, викладали в школі знані педагоги-євреї, як-от: професор Кремер, 

професор Адлер, диригент Оренштайн. 

У другий період австрійської окупації Буковини Йосиф II, після 

відвідування краю у 1786 році, вирішує приєднати Буковину до Галичини. 

Відтоді, протягом 63 років (1786 – 1849 рр.) Буковина повністю залежала від 

Галичини, що загалом негативно вплинуло на, перш за все, культурний та 

церковний розвиток. Польська шляхта намагалась утримати свою владу в 

краї та просувати латинізацію. Маючи підтримку Австрії, поляки з кінця 

XVIII століття проводили власну культурну політику, поширюючи на 

Буковині польську мову та насаджуючи католицизм. Унаслідок цього 

українське шкільництво почало занепадати, оскільки отримало залежність від 

латинської консисторії у Львові, представники якої вороже ставилися до 

викладання рідною буковинцям українською мовою. На початку XIX 

століття кількість українських шкіл скоротилася вдвічі. 

У 1808 році у Чернівцях з’явилась перша гімназія, де викладання 

відбувалося латинською мовою. Прості школи існували у Чернівцях та 

Сучаві, там навчали німецькою і частково, румунською мовами. Українська 

мова у школах була під забороною. Адже керівництво краю відкрито 

прагнуло германізувати суспільство, додатково дозволяючи використовувати 

польську та румунську мови. В знак протесту проти насильницького 

навчання в школах нерідною мовою, буковинці самотужки організовували 

приватні школи з українською мовою викладання. 

Революційні події Європи 1848 року захопили й Австрію та 

спричинили народні повстання в багатьох країнах, зокрема й на Буковині. 

Прагнучи автономії від австрійської держави, українці сподівались на 
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національне визнання. Цього ж року у Львові виникла перша українська 

політична організація – Головна Руська Рада, яка намагалась поділити 

Галичину за принципом етнічної належності та приєднати до неї Закарпаття 

та Буковину. Цей період, який отримав назву «Весна народів», відзначався 

розвитком культурного та церковного життя на Буковині. Народна 

українська мова почала впроваджуватись у місцевих школах, що вплинуло на 

загальний рівень освіченості та культурного розвитку населення краю. З 1851 

року українська мова стала обов’язковою для українців у чернівецькій 

гімназії. 

Отже, перша половина XIX століття знаменується появою перших 

рукописних книг. Примітно, що саме в цей період (1806 р.) з’являється 

збірка, упорядкована І. Велегорським, де розміщено 6 церковних пісень, 

серед яких – пісня на честь київської охтирської Богородиці, 7 світських і 5 

народних українських пісень. 1849 року в Чернівцях були надруковані дві 

опери-комедії, літературний текст яких друкувався латинськими буквами, – 

«Diwka na widdaniu», або «Na mylowanie nema sylowania», та «Wisilie», або 

«Nad Cyhana Smahayla nema rozumniszczoho». Вони були видані галицьким 

священиком Іваном Озаркевичем і являли собою варіанти «Наталки 

Полтавки» І. Котляревського та «Купала на Івана» С. Писаревського. 

В останній період австрійської влади (1861–1918 рр.) Буковина стала 

окремим краєм габсбурзької монархії, проте значно збіднілим в результаті 

історичних подій. Водночас тут спостерігається культурно-національне 

відродження, пов’язане зі зростанням національної свідомості буковинського 

народу, з його церковним, культурним, політичним та економічним життям. 

Однак розвиток усього українського викликав активну протидію румунів, що 

посилилась після Першої світової війни. 

Початкові ознаки національного відродження на Буковині у цей період 

пов’язують з літературною діяльністю Ю. Федьковича, С. Воробкевича, 

Г. Воробкевича. У 1869 році на зборах у Чернівцях відкрито товариство 

«Руська Бесіда», яке прагнуло розвивати товариські стосунки між українцями 
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на Буковині, а згодом перетворилося на просвітницьку організацію 

літературного спрямування. З приводу цієї події Сидір Воробкевич написав 

пісню «Чом красна Буковина дзвенить від гучних нут». Посилилися 

національні, культурні зв’язки буковинців з українцями інших земель. 

Особливий вплив на національний розвиток краю мала творчість 

Т. Шевченка: заходи, присвячені Кобзарю, постійно проводились на 

Буковині. Після Ю. Федьковича на літературному олімпі краю з’явилась 

О. Кобилянська, яка відіграла значну роль у відродженні національної 

свідомості буковинців. 

Буковину постійно відвідували різні культурні діячі. У 1904 році до 

буковинського краю завітав М. Лисенко, заохочуючи місцевих музикантів до 

збирання народної музики та праці над нею. В цей період тут побували і 

М. Коцюбинський, Д. Антонович, В. Винниченко, М. Левицький, 

Є. Бачинський, Г. Хоткевич, митрополит А. Шептицький, Леся Українка та 

інші. 

Отже, за період 144-річного австрійського володарювання на 

буковинських землях відбулися значні зміни як у політичному, 

економічному, соціальному, так і в релігійно-культурному житті. Поряд із 

постійним пригнобленням національної свідомості буковинців, мали місце й 

позитивні моменти під час австрійської окупації. По-перше, Буковина 

утворилася як окрема адміністративна одиниця і як досить автономний край. 

По-друге, у цей період спостерігалося піднесення культурного та 

цивілізаційного рівня населення краю. Хоча політика австрійської влади ніяк 

не сприяла розвитку та зміцненню прав буковинських українців, прагнучи 

германізувати та румунізувати автохтонне населення. Поряд із тим, щоб 

поліпшити демографічний стан регіону, австрійці заохочували переселенців з 

навколишніх земель. Так до Буковини потрапили представники інших 

національностей – німці, угорці, поляки, словаки; зросла й кількість румунів. 

Ці процеси сприяли зменшенню відсотка українського населення на 

Буковині. Проте співіснування націй на території краю було переважно 
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мирним та толерантним, що засвідчила відсутність суттєвих конфліктів між 

народами. 

2.1.4. Румунський період в історії Буковини. Після 144-річного 

панування австрійців на Буковині та періоду нетривалої української влади, 

буковинська земля перейшла до румунського володарювання, що тривало 

протягом 22 років (1918 – 1940). Українське населення зазнавало утисків, що 

позначилось на рівнях шкільного, громадського, релігійного й культурного 

життя. Переслідувалась діяльність українських товариств та організацій, 

заарештовували культурних діячів. Лише через кілька років, на початку 20-х 

років, після повернення заарештованих українців, запрацювали товариства 

«Народний Дім» та «Українська Школа», які спрямовували свою діяльність 

на збереження національного духу. Зазнало втрат й українське народне 

шкільництво на Буковині: більшість шкіл стали румунськими, а в 

українських школах половина начальних годин читалася румунською мовою. 

З кінця 30-х – початку 40-х років XX ст. українське населення 

буковинського краю, її активні культурні діячі постійно намагалися 

поліпшити стан українського мови, преси, культури. Центром такого 

національного протистояння став «Народний дім» у Чернівцях, який 

координував діяльність українських товариств у краї. Товариство 

«Українська Школа» організовувало курси української мови, сприяло 

виданню українських підручників; «Буковинський Кобзар» мав у своєму 

складі хор, оркестр і театр, які пропагували українське музичне та театральне 

мистецтво. 

Поступово утиски румунської влади посилювалися, що впливало на 

функціонування товариств на Буковині. Такі дії спричинили українські 

протести, зокрема на концерті 26 березня 1937 року, а заборони на 

організовані збори тривали до 1940 року. 

Як засвідчують віднайдені джерела, румунська влада не симпатизувала 

й єврейському населенню Буковини. У цей період музичне життя Чернівців 

зосередилося у будинку невролога Альфреда Рамлера, який мав музичну 
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освіту, але не був музикантом-виконавцем. Його діяльність сконцентрувалася 

на організації музичних подій у місті та відкритті нових талановитих імен. А. 

Рамлер організував струнний квартет, серед учасників якого були Самуель 

Флор, Бенно Корнер, Йозуа Галленберґ, Макс Шапіра та інші. Поряд із тим, 

він володів унікальною музичною бібліотекою, де зберігалося багато нотної 

літератури, зокрема інструментальної та оркестрової музики. 

Починаючи з 1927 року регулярно проводились концерти симфонічної 

музики, якими диригував Й. Галлерберґ. Учасниками таких заходів були 

вищезгадані музиканти, а також піаністка Б’янка Кремер-Нойберґер і 

скрипаль Кляйн. Відома й концертна агенція братів Мет, яка переймалася 

музичним життям єврейської публіки. Адже, як зазначає Г. Штернберґ, євреї 

«рідко ходили на публічні музичні виступи румунської консерваторії та 

різних національних співочих товариств, оскільки не почували себе там 

комфортно» [542, с. 105]. 

Отже, період перебування Буковини у складі Румунії позначився на 

загальній регресійній тенденції в політичному, релігійному, соціальному, 

етнічному та культурному розвитку. Румунія не сприяла відновленню краю 

після руйнівних дій під час Першої світової війни, навпаки, обкладала край 

непомірними податками, розглядаючи його як свою колонію. Буковинський 

край поступово був позбавлений навчальних та наукових закладів 

українського походження, кваліфікованих учителів. Буковина стала 

відірваною від України та залучена до країн балканського впливу. Проте 

буковинським українцям вдалося зберегти власне національне обличчя та 

відновити свою самобутність після зруйнування румунської влади на 

Буковині. Румунський період змінив радянський, не менш важкий для 

буковинського краю. 
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2.2. Музично-культурний розвиток Буковини до середини XX 

століття 

 

Культура, мистецтво, література на Буковині має складну історію. 

Адже народ постійно боровся за свою незалежність, перебуваючи під 

впливом чужоземних держав, які неоднаково сприяли розвитку, як 

економічному, політичному, так і культурному. Тому буковинці, постійно 

знаходячись у боротьбі за існування, щонайменше залишали часу на 

культурне життя, на прояви свого таланту, на творчість і мистецтво. З цих 

причин Буковина у контексті розвитку української, зокрема музичної, 

культури не займає одне з найвагоміших місць у державі, однак і її 

невеликий внесок може бути оцінений досить високо. В галузі культурного 

життя минулого Буковина залишила нам тільки окремі уривки та контури, по 

яких можемо судити про стан мистецтва краю. 

У галузі літератури одним з перших національно свідомих буковинців, 

який справедливо вважався «співцем народної долі», славився своєю 

активною громадською позицією та діяльністю, був Юрій Федькович. На цій 

же хвилі його продовжувачем став Сидір Воробкевич, який відомий, 

насамперед, як композитор. Чільне місце в літературі не тільки 

буковинського краю, але й усього національного українського літературного 

простору посідає Ольга Кобилянська, яка відзначалась великим талантом та 

філософським мисленням. Трохи пізніше з’явилися нові імена письменників, 

зокрема Дмитра Загула, який був поетом і літературознавцем, Володимира 

Кобилянського. Цих діячів дослідники відносять до символістів, тоді як 

Ю. Федьковича та С. Воробкевича до романтиків, а О. Кобилянську – до 

модерністів і неоромантиків [220, с. 524–535]. 

З ім’ям Юрія Федьковича дослідники пов’язують період культурно-

національного відродження на Буковині. Австро-угорська імперія, що 

панувала на той час в краї доволі негативно ставилася до проявів 

українського національного духу, насаджувала елементи «чужого» у різні 
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сфери життя краю, зокрема й у культурне середовище. Унаслідок цього на 

теренах буковинського краю глибоко закорінилися ознаки національної 

культури румунів, євреїв, поляків та інших народів, сприяючи їх асиміляції у 

різних проявах життя населення. Ю. Федькович як поет та літератор, болісно 

сприймаючи усю завдану кривду своєму народові, виступає захисником 

народної української мови, національної школи, популяризатором 

гуцульських казок, легенд і пісень. Крім того, Ю. Федькович мав гарний 

голос (баритон), умів співати та навчав інших, грав на музичних 

інструментах (гітара, сопілка, цитра), володів музичною грамотою, керував 

хором. Він займався й фольклористичною діяльністю, збирав та записував 

народні пісні. У Ю. Федьковича спостерігався й композиторський талант, 

який проявився у вмінні створювати пісні, що були дуже схожі з народними 

мелодіями. Серед його пісень можна виділити «жовнярські думи», тема яких 

була найбільш близькою поетові [276, с. 67]. Є у Федьковича колядки, 

весільні пісні й окремі «співанки» («Зашуміли темні лози»). Проте багато 

пісень, записані чи написані Федьковичем, не були видані. Відомі 

«Буковинські пісні з голосами» – нариси про народну творчість з текстами 

пісень і нотами до них («Нива», 1864 – 1865 рр.) та оригінальні твори 

«Співаник для господарських діточок» (Відень, 1869 р.) [276, с. 68]. 

Одна з найвидатніших культурних діячів Буковини того часу Ольга 

Кобилянська (1863 – 1942 рр.) – письменниця, талант якої не одразу був 

визнаний. Застережливо та критично ставились до її творчості відомі на той 

час літератори, адже її стиль та мова не завжди відповідали традиціям 

літератури, а ідеалістичні погляди іноді не знаходили розуміння серед 

критиків. Проте багато діячів підтримали письменницю та порівняли її 

окремі твори з німецькою та італійською літературою. 

Творча сутність письменниці, її літературна спадщина пронизана 

любов’ю до рідного краю, його народу, українських традицій, народної пісні. 

Так, в основі ідей відомої повісті О. Кобилянської «У неділю вранці зілля 

копала…», що певною мірою перегукується з творами Лесі Українки, лежать 
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українські народні пісні «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» та «Гей на 

Івана, гей на Купала». Письменниця, відчуваючи тісні зв’язки літературного 

твору з мелодійністю та співучістю рідної мови, її пісенністю, мріяла 

покласти твір на музику. Леся Українка, порадившись зі своєю подругою, 

навіть запропонувала М. Лисенку написати оперу за твором О. Кобилянської, 

але він відмовився, пославшись на зайнятість. Лише з часом цей твір був 

поставлений на сцені поряд з іншими та отримав популярність серед 

прихильників театрального мистецтва. Свої твори О. Кобилянська 

присвятила рідному народові, а у висловах проявила глибинну мелодійність 

душі: «Усі думки тобі, народе вільний, і пісня серця, музика душі тобі» [230, 

с. 196]. 

Музичне життя Буковини, його розвиток ще на початку XIX століття 

був на низькому рівні. Тоді не було ні провідних музикантів, що могли б 

розповсюджувати професійне мистецтво в краї, ні колективів, які б 

виступали на сценах, навіть не було приміщень, де б могли виступати 

артисти. Мистецтво розповсюджувалось у маєтках меломанів, де особлива 

увага приділялась домашньому музикуванню. У той час не було у достатній 

кількості музичних інструментів, а їх розмаїття було надто скромним. 

Найбільш розповсюдженою була гітара, під акомпанемент якої виконували 

сольні пісні та невеликі інструментальні твори. Лише у 1809 році вперше на 

Буковині з’явилося фортепіано, яке по суті було спінетом. Конструкція цього 

інструмента відрізнялась наявністю шести-семи педалей, якими потрібно 

було управляти колінами. У 1812 році у Чернівці з Богемії привезли орган, 

який було встановлено в римо-католицькому костелі Вознесіння Чесного 

Христа. Грати на ньому запросили чеського музиканта Йосипа Марека. 

Музичне мистецтво поступово набувало розповсюдження та розпочало 

стадію свого активного розвитку з 30-х років XIX століття, коли у Чернівцях 

з’явилися перші професійні викладачі гри на фортепіано та вокалу. Серед 

них найвідоміші: професор з Відня – Грейнер, сестра французького 

письменника Віктора Гюго – мадам де Гює, вчитель музичної грамоти та гри 
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на фортепіано – австрієць Карл Кьоніг. Поступово, виходячи зі статусу 

маєткових педагогів та музикантів, багато з них отримали загальне визнання 

у містах. У Чернівцях, наприклад, почали працювати професійні музиканти 

Європи, які вже були відомі як виконавці, викладачі гри на інструменті та 

теорії музики. До Чернівців потрапив і чех Франц Пауер, який отримав освіту 

у Віденській консерваторії, грав на кларнеті в оркестрі, яким колись керував 

Бетховен. Відомою стала й діяльність Кнапа, Конопасека, А. Борковського, 

Й. Ровінського. Завдяки усім цим та іншим митцям, що працювали на 

Буковині, відбувалось активне розповсюдження та популяризація серед 

населення краю музики зарубіжних композиторів, особливо віденських 

класиків. Звучали твори В. А. Моцарта, Й. Гайдна, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, 

Ф. Шопена та інших. 

Завдяки діяльності президента Буковини 1837 – 1850 років Карла 

Умлауфа, якому дуже подобались українські пісні та який робив навіть 

спроби їх перекладу німецькою мовою, Чернівці відвідували й відомі 

виконавці. Так, у Чернівцях виступали піаністи, скрипалі та співаки, серед 

яких великий успіх мали Карл Кольберг, Леопольд Майєр, Ігнац Тедеско, 

Міска Гаузер, Никодим Бернацький, Карл Ліпінський, Ла Рош та інші. У 1847 

році Чернівці відвідав Ференц Ліст, який дав два концерти у залі готелю 

«Молдавія». Угорський композитор виконував власні твори та твори 

Л. Бетховена, Дж. Россіні, Ф. Шуберта та Ф. Шопена. Особливо 

запам’яталися транскрипції коломийок, які Ф. Ліст, на прохання публіки, 

виконав двічі. Такого роду події привели до пожвавлення інтересу до музики, 

мистецтва виконання на музичних інструментах. Водночас взаємні музично-

культурні комунікації сприяли корелятивним процесам між Буковиною та 

Західною Європою. 

Тісні зв’язки з Європою мав композитор і піаніст Кароль Мікулі 

(1821 – 1897 рр.), який народився у Чернівцях, активно працював у місті 

майже до кінця 60-х років XIX століття. Навчався спочатку в гімназії, згодом 

вивчав медицину у Відні. Але бажання займатися музикою переважило, і 



154 

після смерті матері він присвятив своє життя мистецтву. Йому вдається 

потрапити на навчання до Парижа і брати уроки у свого кумира – Ф. Шопена. 

Роки перебування у Парижі стали плідними у засвоєнні основ теорії музики, 

композиції. Він познайомився з багатьма відомими на той час музикантами, 

композиторами, виконавцями, зокрема з Р. Вагнером. К. Мікулі довгий час 

листувався з Ф. Лістом та іншими діячами культури. У зв’язку з 

революційними подіями 1848 року у Франції К. Мікулі повертається на 

батьківщину. Він дає багато концертів у багатьох містах, зокрема Львові, 

Києві, Бухаресті, Яссах, Хотині тощо. 

К. Мікулі займався фольклористичною діяльністю, нерідко їздив по 

буковинських та молдавських селах, записуючи обряди, пісні і танці. 

Перебуваючи на Північній Буковині, де К. Мікулі гостював у батька відомого 

румунського композитора Чіпріяна Порумбеску, зацікавився румунським 

мелосом. Записавши багато румунських народних мелодій, він обробив їх 

для фортепіанного виконання, а згодом видав у Львові під назвою «48 

національних румунських арій (дойни, хори, пісні пастухів та інші), 

оброблених для фортепіано». 

Починаючи з 1858 року життя К. Мікулі пов’язане зі Львовом, куди 

композитора запросили очолити «Галицьке музичне товариство» та 

запропонували викладати у Львівські консерваторії. Протягом тривалої 

викладацької діяльності він був учителем гармонії, композиції, диригував 

оркестрами та хорами, став засновником музичної школи. Однак К. Мікулі 

ніколи не поривав зв’язків з Буковиною, часто відвідував Чернівці, брав 

участь у різноманітних заходах. 

Високо цінувалася в Європі й композиторська творчість К. Мікулі, 

мазурки, вальси, полонези, етюди, балади якого вважали одними з кращих, а 

його пісні – «найблагороднішими з усіх пісень німецьких композиторів» 

[117, с. 11]. Композиторська творчість К. Мікулі, його творче мислення тісно 

пов’язані з жанровими уподобаннями, зокрема фортепіанною музикою. 

Спадщина композитора наповнилася салонною музикою, зокрема мазурками, 
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вальсами, полонезами, на створення яких надихнув його вчитель – Ф. Шопен, 

стиль якого особливо позначився на цих композиціях. Однак у його творчості 

спостерігаємо й стиль Й. Брамса, під впливом якого були створені, зокрема, 

вальси. Захоплюючись збиранням народної музичної творчості, 

дослідженням фольклору, К. Мікулі звернувся до практики обробок пісень. 

Проте його спроби інтерпретувати музику румунських циган не завжди 

отримували підтримку. Відмовившись від звукозображення гри на цимбалах, 

К. Мікулі створив фортепіанні інтерпретації, де наслідував традиції Ф. Ліста, 

який підніс угорську народну музику на професійний рівень. На думку 

дослідників минулого, зокрема А. Мікуліча, «у виконанні румунських творів, 

він (К. Мікулі. – Ю. К.-І.) так вживався у їх характер, що більшість його 

композицій були в дусі дойни або хори» [337, с. 25]. 

К. Мікулі проявив себе і в критичній діяльності та музикознавстві. 

Особлива його заслуга – видання 17 томів творів Ф. Шопена з критичними 

коментарями К. Мікулі. Однією з найважливіших праць композитора була 

його монографія про канон, де він досліджував основи контрапункту. 

У 60-х роках XIX століття на Буковині активного розвитку набуває 

хорове та інструментальне мистецтво, концертна діяльність. Співу почали 

навчати по всіх навчальних закладах, з’явилось більше вчителів музики, 

викладачів гри на фортепіано, флейті, гітарі, струнно-смичкових 

інструментах. 

У цей період у буковинському краї починає зароджуватися 

композиторська діяльність серед  музикантів аматорського рівня. Для 

виконання у приватних салонах та маєтках писали танці та пісні А. Петріно, 

Марія фон Бухенталь, Кароліна та Емілія Мікулічі та інші. Останніми видано 

збірку-альбом буковинських танців, українських та румунських мелодій, а 

Апостоло Петріно написав кадриль, яка була надрукована у Відні. 

Активізація концертної діяльності на Буковині, зокрема, в Чернівцях, 

сприяла створенню музичних організацій, які змінювали одна одну. 
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Виникнення перших товариств на Буковині, що відносимо до другої 

половини ХІХ століття, збігалося із загальноукраїнським процесом 

поступової централізації культурно-освітніх установ та їх зосередженням у 

містах. Осередками культурного життя колись були різноманітні родинні 

маєтки, садиби, резиденції меценатів. Такі помешкання володіли власними 

оркестрами, капелами, навіть театрами; в них знаходилися колекції картин, 

нот, літературних творів тощо. Отже, в Україні виникали свого роду 

добровільні об’єднання у вигляді гуртків, салонів, громадських організацій, 

зборів та дружніх товариств. Подібні організації виконували важливу 

функцію осередків культури, де обговорювалися актуальні питання не тільки 

мистецького, але й політичного, філософського та наукового змісту. З їх 

допомогою популяризувалися мистецькі течії, творча діяльність молодих 

письменників, митців, організовувались їх публічні виступи. Це сприяло 

інтенсивному розвитку української професійної музики. 

Отже, Буковина органічно влилась у цей процес. Один за одним почали 

виникати різного роду об’єднання: «Чернівецький союз співаків» (1859 р.), 

«Товариство сприяння музичному мистецтву на Буковині» (1862 р.), «Руська 

бесіда» (1869 р.), «Чоловіче співацьке товариство» (1872 р.) тощо. До 1895 

року у Чернівцях утворилось 164 товариства. Керівниками та членами 

правління цих організацій були високоосвічені музиканти, педагоги, 

випускники престижних закладів Європи, діячі культури краю, які зробили 

вагомий внесок у становлення та розвиток музичної культури Буковини 

(Франц Пауер, Адальберт Гржімалі, Гнат Власюк, Модест Левицький, 

Євсевій Мандичевський та інші). 

Музичні товариства на Буковині займалися музично-громадською 

діяльністю, організацією концертів, де звучали твори Й. Гайдна, 

В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона на інших. Вагому роль 

товариства зіграли в розвитку музичної освіти краю. При деяких товариствах, 

зокрема при «Товаристві сприяння музичному мистецтву на Буковині», діяли 

спеціалізовані школи, де надавалися знання про музику й відбувалася 
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підготовка вчителів музики. При товаристві було організовано камерний 

оркестр, який складався зі струнних інструментів, жіночий та чоловічий 

хори. У репертуарі колективів були великі музичні полотна – симфонії, 

ораторії, кантати тощо. 

Проте реалізації багатьох мистецьких проєктів заважала відсутність 

відповідних приміщень, які б змогли вмістити значну кількість слухачів та 

організувати заходи з великою кількістю учасників. Тому були задіяні всі 

сили для підготовки до будівництва відповідного приміщення. У 1873 році 

виділено ділянку для майбутньої мистецької споруди, будівельні роботи на 

якій розпочалися з квітня 1876 року, а завершилися у грудні 1877 року. 

Особливого значення у цьому процесі набула діяльність відомого на той час 

чеського музиканта, композитора Адальберта Гржімалі (1842 – 1908 рр.), 

якого запросили до Чернівців з Праги. З нагоди урочистого початку 

будівництва приміщення А. Гржімалі з поетом Ернстом Рудольфом 

Нойбауером написали твір «Хвала музиці», що виконувався під час 

закладання фундаменту. Це було свято для усіх присутніх. Організували 

концерт у готелі «Чорний орел», де виконувалися твори Й. С. Баха, 

Л. Бетховена Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ш. Гуно, а також деякі твори місцевих 

композиторів – К. Мікулі та А. Гржімалі. На цьому заході були присутні 

багато гостей, серед яких викладачі Львівської консерваторії, зокрема й 

Кароль Мікулі. Відсвяткували також завершення будівництва споруди, яку у 

1877 році віддали у користування «Музичному товариству». Знову ж таки, ця 

подія сприяла виходу в світ нового урочистого твору А. Гржімалі та 

Е. Нойбауера. На той час це приміщення мало досить скромний вигляд, лише 

згодом його розписав та зробив оздоблення віденський живописець Карл 

Іобст. Сьогодні це Чернівецька обласна філармонія імені Д. Гнатюка. 

З того часу приміщення «Музичного товариства» стало центром усіх 

мистецьких подій краю. З його відкриттям у Чернівцях розпочалась активна 

концертна діяльність, гастролі багатьох відомих музикантів світового рівня. 

Буковинська мистецька громада мала змогу почути увертюру «Егмонт» 
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Л. Бетховена, твори В. А. Моцарта, Г. Генделя, Ф. Шопена, Р. Шумана, 

Ф. Ліста та ін. у виконанні видатного російського піаніста Антона 

Рубінштейна, який з концертом завітав до Чернівців 18 січня 1879 року. 

Інтерес до зарубіжної музики, зокрема російської, поступово зростав. Так, на 

Буковині прозвучали твори П. Чайковського. 

Мистецьке життя краю набувало своєї активної фази: пожвавлюється 

інтерес не тільки до концертів симфонічної, інструментальної та вокально-

хорової музики, але й до музично-драматичних жанрів. 1877 року в міському 

театрі була здійснена постановка опери А. Гржімалі «Зачарований принц». 

Чеський композитор мав змогу поставити цей твір спочатку в Чеському 

національному оперному театрі, а лише потім наважився показати її на 

Буковині. 

Діяльність А. Гржімалі не можна переоцінити, адже цей митець 

здійснив неможливе на теренах буковинського краю. Він не тільки вів 

активну громадську та концертну діяльність, не тільки популяризував 

класичне мистецтво, не тільки писав багато музики для виконання у 

Чернівцях, але й сприяв професійній музичній підготовці місцевих 

талановитих людей. А. Гржімалі допомагав у навчанні багатьом співакам, 

піаністам та скрипалям, був викладачем теорії музики, гармонії, хоровим та 

оркестровим диригентом. З нагоди ювілею цього митця, в його 55-й рік від 

дня народження, було поставлено ще одну оперу композитора – «Швандя-

дудак» («Вальде, сільський музика»). Ця опера була високо оцінена публікою 

та критиками. За період перебування у Чернівцях А. Гржімалі написав ряд 

музичних творів, серед яких – вищезгадувана опера, чотири кантати, концерт 

для скрипки з оркестром тощо, виступав як критик та мистецтвознавець, 

написавши дослідження «Тридцять років музики на Буковині» (1874 – 

1904 рр.) [587]. 

А. Гржімалі з великою повагою ставився до буковинців, мав симпатію 

до національної української культури, любив українські пісні, брав участь у 

концертах українських товариств. Проте він не міг залучати нашу культуру в 
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офіційні заходи, адже усе українське переслідувалося та не допускалося до 

репертуару німецьких товариств. 

Результатом жвавого концертного життя на Буковині стало постійне 

святкування ювілейних дат від заснування «Музичного товариства»: 25-річчя 

у 1887 р., 30-річчя у 1892 р., 35-річчя у 1897 р. Слід особливо відзначити 40-й 

ювілей, який святкувався з надзвичайним розмахом. На концерті на високому 

мистецькому рівні прозвучала Дев’ята симфонія Л. Бетховена, виконанням 

якої керував А. Гржімалі. На урочистостях були присутні та мали змогу 

виступити український «Боян», німецьке «Чоловіче співацьке товариство», 

румунська «Гармонія», жіночий хор музичної школи та духовий оркестр 

розташованого у Чернівцях 41-го піхотного полку під орудою чеського 

диригента та композитора Віктора Костелецького. 

У Чернівцях розгорнув свою діяльність і син А. Гржімалі – Отакар 

Гржімалі (1883 – 1945 рр.), який працював як композитор, викладач гармонії 

та сольфеджіо, а також піаніст. Відомі його твори, такі як – 7 симфоній, 2 

фортепіанних концерти, оперети та пісні на буковинські тексти. 

Значний відбиток в історії музичної культури краю відіграв 

румунський композитор, скрипаль та один з основоположників румунської 

класичної музики Чіпріян Порумбеску (1853 – 1883 рр.). Він навчався у 

Чернівецькій семінарії, де познайомився з С. Воробкевичем, який сприяв 

розкриттю музичного таланту майбутнього композитора. Ч. Порумбеску 

написав понад 200 творів, серед яких інструментальні та вокальні твори, 

оперети («Кандидат Лінте», «Новий місяць») тощо. На них яскраво 

позначилися особливості румунського та молдавського мелосу. 

Для українців Буковини, як й інших частин України, особливо 

важливим та улюбленим був хоровий спів, що сприяв розвитку не тільки 

хорового мистецтва краю, але й загальної його культури. Майже усі райони 

та села Буковини мали власний хор. Свій потужний хор мало засноване на 

Буковині приблизно 1900 року музичне товариство «Боян», а згодом й 

товариство «Буковинський Кобзар». Хор «Буковинського Кобзаря» славився 
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своєю майстерністю завдяки талановитому диригенту Костянтину Томоругу, 

який навчався у Віденській консерваторії та вважався чудовим 

організатором. В організованих ним концертах брала участь велика кількість 

виконавців. Водночас, поряд зі змішаним хором, який існував при товаристві, 

у 1930-х роках був заснований «Український Мужеський Хор», яким 

спочатку диригував О. Горвацький, а потім О. Микитюк та інші. Згодом 

з’явився й «Міщанський хор» під керівництвом І. Робачека. Так хорове 

мистецтво стало особливою частиною культурного життя буковинців, що 

гуртувало українців-русинів в умовах насадження культури інших народів, 

створювало особливу атмосферу музичного середовища, де пропагувалося 

національне мистецтво та відбувалось усвідомлення народної специфіки 

музичної культури краю. 

Деякі осередки могли пишатися й наявністю оркестрів. Процес 

розвитку оркестрового мистецтва на Буковині розпочався ще з кінця XIX – 

на початку XX століття і досяг певних висот у 30-х роках XX століття, перед 

початком Другої світової війни. Тоді на Буковині вдалося організувати навіть 

симфонічний оркестр. Спочатку він функціонував як театральний оркестр, 

що зібрав багато музикантів. Ним керував О. Микитюк, а потім 

І. Жуковський та інші. Згодом, оркестр виступав з власними концертами 

симфонічної музики. У 1936 році оркестр налічував 35 музикантів, тому 

нерідко на важливі концертні заходи запрошували чужих виконавців, які 

грали, в основному, на духових інструментах. Розвитку хорової та 

оркестрової діяльності сприяли школи, зокрема музична школа при 

товаристві «Буковинський Кобзар», різні культурні осередки, музичні 

товариства. У Чернівцях намагалися створити сприятливі умови для виступів 

хорів, оркестрів, театру, зокрема у великій залі «Народного дому» збудували 

сцену. 

Особливу роль у підготовці освічених музикантів відіграла діяльність 

Чернівецької консерваторії (1924 – 1944 рр.), де навчалося багато талановитої 

молоді краю. Її було засновано у 1924 році за сприяння румунського 
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музичного товариства «Гармонія». Румунська влада намагалася спростувати 

думку про відсутність розвитку музичної культури та освіти на Буковині, 

тому висвітлювала ці події у пресі. У газетах того часу писалося, що 

відкриття Чернівецької консерваторії зможе задовольнити «духовні потреби 

мешканців міста». Спочатку заклад був приватним, лише з часом отримав 

значення державного. Директором консерваторії став Алесандру Зірра (1883–

1946) – композитор та педагог, який отримав консерваторську освіту в 

Румунії та Італії. Учнями консерваторії, яких налічувалось спочатку майже 

триста, були музиканти з Буковини, Молдавії та Бессарабії. Заклад мав кілька 

факультетів – фортепіанний, струнний та духовий, де вивчалися різні 

дисципліні, зокрема гармонія. Заняття з інструментальної підготовки, за 

програмними вимогами, проходили досить насичено, адже потрібно було до 

кожного уроку майже досконало вивчити новий твір [276, с. 132]. З 

Чернівецької консерваторії вийшло багато відомих музикантів, зокрема й 

такі сучасні композитори, як Ілля Міський та Юрій Ґіна. Деякі з них стали 

діячами світового рівня (Див. Додаток В). 

Отже, на Буковині поступово стала утворюватись власна мистецька 

школа, незважаючи на постійні утиски з боку румунської влади. Організовані 

у Чернівцях музичні товариства, хорові та оркестрові колективи та навчальні 

заклади сприяли активному розвитку мистецтва краю. На новий, більш 

професійний рівень піднімалася виконавська майстерність, складалась власна 

композиторська школа. Тоді розвинувся талант кількох яскравих постатей, 

що дотепер представляють неповторну та своєрідну школу академічного 

музичного мистецтва Буковини. Багато музикантів, що походили з Буковини 

або навчалися у Чернівецькій консерваторії, переїхали закордон і працювали 

на збагачення світової мистецької спадщини. Усіх цих майстрів ми 

відносимо до представників буковинської діаспори. Серед них згадуються 

Микола Бойченко, Олесь Микитюк, Ярослав Мигасюк, Сергій Яременко, 

Аристид Вирста, Роман Влад та інші. 
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Микола Бойченко (1896 – 1946 рр.) отримав освіту в студіях Парижа 

по класу фортепіано, композиції та диригування. Повернувшись до 

Чернівців, він керував хором «Буковинського Кобзаря», рівень виконавства 

якого досягав високого рівня. М. Бойченко написав італійською мовою 

підручник з гармонії та був запрошений до Рима, щоб очолити кафедру 

гармонії та композиції. Після приходу до влади Муссоліні знову повернувся 

до Чернівців, де в музичній школі товариства вчив гри на фортепіано, 

гармонії тощо. Він активно займався фольклористичною діяльністю, 

збиранням пісенного фольклору, опублікував кілька збірок, зокрема 

«Буковинські народні пісні із села Чунькова» (1935 р.). М. Бойченко був 

також талановитим композитором, зробив власні обробки зібраних пісень. У 

нього є й оригінальні твори, такі як: симфонічна поема «Україна», увертюра 

«Лісова пісня», «Українська рапсодія» для фортепіано, багато хорових творів 

та пісень. Цікава обробка для хору М. Бойченка фуги соль мінор Й. С. Баха, 

на музику якої він поклав італійський текст Данте. 

Композиторський талант проявив і скрипаль Олег Стратичук (1910 

р.н.), який навчався у Відні, а повернувшись до Чернівців, іноді диригував 

оркестром «Буковинського кобзаря», де виконував власні твори. Серед них 

високим рівнем професіоналізму відрізнялися, зокрема, сюїта «Кармелюк», 

музичний скетч «Пірвані гальоші». 

Олександр Омельський (1906 – 1988 рр.) – випускник Чернівецької 

консерваторії, талановитий композитор, піаніст та педагог, який продовжив 

освіту у Відні та Зальцбурзі. З 1963 року проживав у Нью-Йорку, де займався 

викладацькою діяльністю в Українському музичному інституті. Він – автор 

фортепіанної, камерно-інструментальної, камерно-вокальної та хорової 

музики. 

Розпочинав свою діяльність у Чернівцях композитор і диригент 

Олесь Микитюк (1906 – 1986 рр.). Він певний час був диригентом мішаного 

хору та симфонічного оркестру товариства «Буковинський Кобзар» та 

популяризував твори українських композиторів, зокрема М. Лисенка, 
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М. Леонтовича, К. Стеценка. В його концертах постійно звучали й твори 

С. Воробкевича. З часом він емігрував до США. Творчість О. Микитюка 

включає як невеликі композиції у вигляді фортепіанних п’єс, так і більш 

масштабні полотна, як-от симфонічна поема «Заграва», Рапсодія для 

фортепіано і симфонічного оркестру. 

Досить плідною була творча діяльність Сергія Яременка (1912 – 1997 

рр.), який походив з Одеської області, проте навчався в українській бурсі та 

музичній школі у Чернівцях, а з часом – у консерваторії по класу скрипки, 

композиції та диригування. У важкі воєнні роки він потрапив до німецького 

полону, звідки втік у 1944 році та почав грати у Голландському 

симфонічному оркестрі на скрипці й викладати у духовній семінарії, а згодом 

емігрував до Канади. Навчаючи гри на скрипці та бандурі, керуючи хорами 

та оркестрами, С. Яременко пропагував українське професійне та народне 

мистецтво. Його творчість відрізняється широким діапазоном жанрових 

зразків. У творчому доробку композитора є й опери («Казка старого млина», 

«Мазепа») та оперети («Чорний лебідь»), кантати («Завойовники прерій», 

«На смерть Гайворонського», «Мечоносці»), симфонічна поема, квінтет для 

духового оркестру, струнний квартет, тріо, 2 дуети, 2 балади та Балада для 

гобоя, валторни із симфонічним оркестром, окремі фортепіанні п’єси, 

скрипкові мініатюри та твори для органа. Широко представлена в творчості 

композитора хорова музика, серед якої можна виділити близько 100 хорів, 

Літургію, гімн «Єднаймося, братаймося!». Серед творів вокальних жанрів 

знаходимо понад 30 романсів, пісень на слова Т. Шевченка, М. Шашкевича, 

Лесі Українки, О. Олеся, В. Симоненка, Р. Братуня та інших, пісні для дітей 

(цикл «Сонечко») і музику для театральних вистав. 

Учнем С. Яременка був Аристид Вирста (1922 – 2000 рр.), який 

навчався у Чернівецькій, а потім Віденській та Паризькій консерваторіях, 

Віденському і Паризькому університетах, у Сорбонні 1955 року захистив 

докторат на тему «Скрипкові школи XVII – XVIII століть», а у 1974 році – 

державний докторат «Скрипкова педагогіка XIX століття». 



164 

Серед представників буковинської діаспори варто згадати Романа 

Влада (1919 – 2013 рр.), який закінчив Чернівецьку консерваторію по класу 

фортепіано, а з 1938 року проживав у Італії, де продовжив навчання у 

Римській музичній академії. Був художнім керівником Римської 

філармонічної академії (1956 – 1980 рр.) та оперного театру (1980 р.), а також 

професором консерваторій Перуджа, Фрозіоне та Рима, диригував хором та 

симфонічним оркестром Туріну. 

Творча спадщина Р. Влада досить масштабна, містить різножанрові 

композиції: опера («Історія однієї матері», 1951 р.), балет («Дама з 

камеліями», 1945 та 1956 рр., «Повернення», 1962 р.), кантати, симфонія, 

варіації для фортепіано з оркестром (1955 р.), хорові, камерні та вокальні 

твори. Певна частина творчого доробку складається з музики для театру, 

кіно, радіо та телебачення. 

Р. Влад проявив себе як музикознавець та дослідник творчості 

І. Стравінського. А. Веберна та інших. Він автор двох монографій – 

«Модернізм і традиції в сучасній музиці» (1955 р.) та «Історія додекафонії» 

(1958 р.). 

Отже, період румунської влади на Буковині суттєво позначився, з 

одного боку, на гальмуванні процесів культурного розвитку краю, проте не 

зміг зупинити усвідомлення національної належності більшої частини 

населення краю. Український народ, що проживав на Буковині, попри 

заборони усього національного, зберіг власну культуру з її характерними 

місцевими особливостями, фольклорними «діалектами», зумів передати у 

спадок наступним поколінням та започаткувати зародки професійної 

музичної культури, що сформувалась на основі тісних міжкультурних 

взаємодій між народами, які жили, працювали та творили поряд один з одним 

протягом багатьох десятиліть. 

Після приходу радянської армії на Буковину, в 1940 році румунська 

влада, її військові покинули територію краю. Такі зміни позитивно 

сприймалися місцевими українцями, адже почали роздавати конфісковані 
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землі, зникла заборона української мови, були українізовані навчальні 

заклади, освіта стала загальнодоступною. Проте з початком Другої світової 

війни становище краю змінилося, оскільки знову повернулася окупаційна 

румунська влада (1941 – 1944 рр.). 

Українці повною мірою відчули жорстоке ставлення до них, до їхньої 

мови та культури. Переслідування, розпочаті румунами у цей період, не 

припинилися і після звільнення територій. Радянська влада запровадила свій 

режим з його доносами, репресіями проти патріотичної інтелігенції, з його 

атеїстичними поглядами та партійними ідеями. Усе це негативно 

позначилось на розвитку краю, зокрема його культури (Див. Додаток Б). 

 

2.3. Буковинський музичний фольклор і його трансформація в 

композиторській творчості 

 

Музична культура будь-якої національної школи має певну історію, яка 

нерозривно пов’язана з діяльністю її народу, з його традиціями, що знайшли 

відбиток у творчості професійних композиторів, у формуванні типових ознак 

національної композиторської школи. Безсумнівно, Буковина, із давнім 

українським корінням, увібрала надбання культури свого народу. Характерні 

ознаки національної професійної музики позначились на творчості 

композиторів минулого і сьогодення, адже митці краю постійно 

підтримували зв’язки з відомими діячами культури усієї України. Звісно ж, 

знаходячись під владою багатьох європейських держав, невід’ємними стали 

комунікації з іноземними митцями, які постійно відвідували Буковину, 

працювали на благо культури краю, створювали сприятливі умови для 

розвитку музичної культури та освіти у Чернівцях. Їх вплив можна вважати 

вирішальним. Однак будь-яка культура має власне народне коріння, що 

позначається як на загальному характері культурного розвитку, так і на 

творчості окремих представників мистецьких шкіл. Отже не можна не 
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зважати на народні основи композиторського мислення митців Буковини, 

особливості народнопісенної творчості та інструментальної музики краю. 

2.3.1. Фольклористична діяльність на Буковині. Процес збирання, 

дослідження та видання збірників регіонального фольклору розпочався у 

важких умовах колонізації краю, витіснення всього українського, заборони 

української книги. Буковинські пісні дійшли до нас з письмових джерел, 

зокрема із записів Івана Велегорського, які були датовані 1806 роком, але 

побачили світ тільки у 1901 році завдяки діяльності Осипа Маковея, який 

опублікував їх в газеті «Буковина» [311]. 

Буковинські пісні вийшли друком лише у 1866 році у коломийському 

часописі «Голос народний» під заголовком «Пісні буковинські народні» 

[398]. 

Зауважимо, що значне місце в українській фольклористиці займають 

праці іноземних дослідників. Один з них – видатний польський етнограф, 

фольклорист та композитор другої половини XIX століття Оскар Кольберґ. 

Він здійснив багато подорожей сусідніми державами, зокрема територіями, 

які охоплювала тогочасна Польща, до якої належала і частина українських 

земель. Метою його подорожей та, по суті, справою життя, було збирання 

матеріалів народної творчості в різних галузях культури. У період 50–80-х 

років О. Кольберґ досліджував західноукраїнські землі, зокрема Галичину, 

Волинь, Поділля, Полісся, Покуття, Лемківщину та Буковину. Результатом 

його етнографічної діяльності стало створення багатотомної видавничої серії 

«Народ, його звичаї, спосіб життя, мова, легенди, прислів’я, обряди, 

ворожіння, ігри, пісні, музика і танці». Кожному регіонові він присвятив 

окрему монографію, де представлено характеристику звичаїв та обрядів 

українців. 

На кінець XIX століття припадає розквіт діяльності найяскравіших 

буковинських митців того часу – Юрія Федьковича та Сидора Воробкевича. 

Їх творчість, як зазначалося вище, була тісно пов’язана з фольклористичною 

діяльністю, зі збиранням та вивченням народної пісні. Проте за їх життя 
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видати такі збірки не вдалося. Тільки у другій половині XX століття (1968 р.) 

записи пісень Ю. Федьковича побачили світ у вигляді окремої збірки за 

сприяння науковця з Чернівців – Олекси Романця [372]. Ю. Федьковичу 

належить зібрання та публікація різних колядок, щедрівок, маланчиних 

пісень [495]. 

Отже, Ю. Федькович сам активно збирав фольклор та заохочував 

учителів, студентів та простих аматорів до збирання етнографічного 

матеріалу. Він, будучи редактором газети «Буковина», зумів організувати 

навколо неї справжніх цінителів народного мистецтва, таких як: Євгенія 

Ярошинська, Іван Данилович, Ілля Семака, Василь Бойчук, Михайло 

Андрійчук та інші. 

Активним фольклористом другої половини XIX століття був Григорій 

Купчанко, який записав багато народних пісень та здійснив ряд їх публікацій. 

Повне зібрання пісень, віднайдених Г. Купчанком, вийшло у 1875 році в 

упорядкуванні О. Лоначевського під назвою «Песни буковинского народа» 

[393]. У 70-х роках XIX століття вийшла тритомна ілюстрована збірка 

буковинських пісень, зібраних Яковом Головацьким – видатним вченим, 

педагогом та членом літературного гуртка «Руська трійця», який майстерно 

впорядкував фольклорний матеріал та написав власні коментарі до нього. 

На початку XX століття у Коломиї Партеній Руснак видав три невеликі 

збірки буковинських народних пісень, записаних ним у Заставнівському 

повіті [58; 59; 185]. 

У період румунської влади на Буковині, незважаючи на складні 

соціально-політичні умови, інтерес до народної творчості не згасав. Так, 

відома на той час у Чернівцях піаністка Олена Тимінська нерідко 

навідувалася до різних буковинських селищ і записувала там народні пісні. 

Ці зразки народної творчості згодом були надруковані у збірці українського 

науковця, фольклориста, композитора та музикознавця Леопольда Ященка 

[57]. 
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Варто відзначити й діяльність Миколи Бойченка – хорового диригента 

та композитора, який записував народні пісні на Буковині та здійснював їх 

обробку. Зокрема, відома збірка пісень, зібраних у с. Чуньків Заставнівського 

району. 

У роки радянської влади на Буковині працювало багато діячів, які 

займалися фольклористичною діяльністю. Таким активним популяризатором 

народної творчості в краї був Богдан Крижанівський, який вважався 

основоположником професійної музично-культурної діяльності на Буковині 

у XX столітті. 

Важливу роль в історії буковинського краю, у плеканні її пісенної 

творчості відіграв Володимир Івасюк, для якого народна пісня стала 

джерелом натхнення, своєрідним орієнтиром у його композиторській 

діяльності. 

Отже, особливості фольклору, його яскраві зразки нерідко були 

основою творчості наступного покоління композиторів, діяльність яких 

активно розгорнулась у другій половині XX століття. Серед таких 

композиторів варто згадати Григорія Шевчука, Василя Михайлюка, Михайла 

Мафтуляка, Андрія Плішку, Миколу Новицького, Василя Фокшука, Юрія 

Ґіну та Андрія Кушніренка. Для збагачення фольклористичного спадку 

Буковини, для його популяризації особливо багато доклав зусиль 

А. Кушніренко. Збирання, опрацювання, видання, виконання та 

популяризація буковинських народних пісень стала метою всього його 

творчого життя. Будучи талановитим композитором, хоровим диригентом, 

він багатьом пісням дав нове життя, підняв на високий професійний рівень, 

надав високого статусу. Його обробки пісень стали не тільки окрасою 

репертуару Буковинського ансамблю, яким він керував протягом багатьох 

років, але й яскравим надбанням української культурної спадщини. 

Чимало для популяризації музичного фольклору було зроблено 

наприкінці XX століття, коли вийшла у світ ціла серія пісенників, виданих 

«Музичною Україною». Так, у 1990 році з’явились «Пісні Буковини» під 
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упорядкуванням Авксентія Яківчука [397]. У збірку увійшли записані ним 

пісні, які розшифрував із магнітофонних плівок Кузьма Смаль. Пісенник 

побудовано за традиційним принципом класифікації українського музичного 

фольклору, де пісні поєднані у групи відповідно до загальновідомих 

категорій, а саме: обрядові (колядки, щедрівки, веснянки, гейкання, 

маланчині пісні), родинно-звичаєві (весільні, колискові, дитячі), родинно-

побутові, соціально-побутові (історичні, козацькі, чумацькі, наймитські, 

рекрутські та вояцькі, емігрантські), балади, пісні про кохання, жартівливі, 

танцювальні та коломийки, пісні літературного походження та сучасні пісні. 

Серед обрядових пісень виділяються так звані «гейкання», пов’язані зі 

стародавніми звичаями: діти ходили під вікнами, висловлюючи господарям 

побажання щастя, здоров’я, достатку та вигукували «Гей-гей», що, на їх 

думку, підбадьорювало та підсилювало щирість слів. 

Поширеною на Буковині була хода на Маланку – карнавальне дійство, 

що відбувалось на зимові свята та супроводжувалось танцями, співом. Ці 

традиції збереглися й дотепер. Особливо яскраве та театралізоване в 

буковинських селах народне весілля, невід’ємною складовою якого була 

розвинена пісенність. А. Яківчук порівнює буковинське весілля зі своєрідною 

народною оперою [397, с. 14]. Весільні пісні відрізняються урочистим, 

піднесеним характером, колоритом буковинського стилю («Чи мла, чи 

вода»). 

Серед пісень, які побутували на Буковині, було багато таких, що 

потрапили зі Східної України та асимілювались на просторах західних 

областей. Українські народні пісні іноді втрачали свою автентичність, 

зазнавши впливу місцевої мелодики та метроритму. Проте на Буковині 

звучало чимало місцевих пісень, які, завдяки своїм особливостям, утворили 

своєрідний яскравий пласт народнопісенної творчості буковинських 

українців. 

Невелика кількість зразків народної творчості збереглася від давніх 

часів. Як згадується в «Історії музичної культури й освіти», «серед них 
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зустрічаються справжні фольклорні шедеври, як наприклад, відома 

українська пісня “Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш”, відома ще під назвою 

“Пісня про Штефана-воєводу”» [276., с. 9]. Ця пісня, за припущенням 

сучасних науковців, була створена наприкінці XV століття на Хотинщині 

[55]. 

Згадані пісні, як і усі інші, розповсюджувались мандрівними співаками 

та музиками, які гуртувалися та ходили по містах і селах, співаючи на святах 

і весіллях народних пісень, які самі безпосередньо і створювали. 

2.3.2. Види народнопісенної творчості буковинців (Див. Додаток Д). 

Пісня на Буковині має давню історію: віддалені часи наших предків – 

тиверців, період Галицько-Волинського князівства та важкі роки 

поневолення іноземними державами. Усе це відобразилось у піснях, які 

давали українському народу Буковини шанс не втрачати свою історію, свій 

національний дух. А. Яківчук пише: «Талановиті, безіменні піснярі виливали 

народне горе у співанках таких же тужливих, як і їхнє життя – потоптане 

боярськими чоботищами, знекровлене яничарськими ятаганами та 

австрійськими багнетами, спаплюжене волоськими румунізаторами» [559, с. 

5]. Пісні були стимулом до боротьби за незалежність, за кращу долю, за 

прагнення до волі, а також відображали події невдоволення та повстання. 

Буковинський фольклорно-музичний спадок демонструє широке коло 

жанрових різновидів пісень: колядки та веснянки, де відобразилися давні 

часи; історичні та козацькі, які вказували на зв’язки буковинського народу з 

Україною; рекрутські та солдатські, в яких виразився протест проти 

панського свавілля та австрійського панування; колискові, якими матері 

заколисували дітей, виховуючи в них любов до української мови та пісні; 

жартівливі й танцювальні, які допомагали не втрачати надій на краще 

майбутнє; балади та пісні про кохання, де відобразилася тяжка жіноча доля 

та неймовірно широка українська душа. 

На Буковині були розповсюджені різні видові категорії пісень, зокрема 

такі: колядки, щедрівки, гаївки, думи, коломийки, шумки та інші. Колядки та 
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щедрівки мають такі самі особливості, що й в інших регіонах України 

(«Добрий вечір, щедрий вечір»). Веснянки, які найчастіше на Буковині 

називають гаївками чи гагілками, поширені у різних районах краю. Вони 

супроводжують весняні ігри та таночки («Ой ти, ой ти, білоданчику», 

«Огірчики зелененькі, завивайтеся»).  

Особливо популярним був різновид коломийки, який зустрічався під 

назвою «гуцулка» та побутував серед гуцулів, що проживали вздовж річки 

Черемош. Такий своєрідний підвид характеризувався ознаками як народно-

інструментального жанру, так і пісенно-танцювального [276, с. 12]. 

Танцювальні коломийки швидкі («Чого тота полонина навесні весела»), 

натомість коломийки, призначені для співу, – повільніші («Чи ж я тобі не 

казала»). Багато коломийок на Буковині подібні до закарпатських або 

гуцульських («Ой як тропну чоботами»), де бачимо типові коломийкові 

звороти. Проте буковинські коломийки мають і свої оригінальні наспіви, що 

опираються на безпівтоновий звукоряд та чотирихордові поспівки у межах 

квінти. Саме такі мелодії пісень записані у с. Чорногузи Вижницького району 

(«Ой казала голубана», «Ой у гори, легіники»). «Різкої межі між 

коломийками та власне піснями, – як зазначає Л. Ященко, – взагалі не існує». 

Дослідник пише: «Поряд з однокуплетними співанками, не пов’язаними між 

собою ні сюжетно, ні тематично, які виконуються на першу-ліпшу мелодію, 

дуже поширені й такі, що об’єднуються по кілька куплетів у цілісні групи і 

мають послідовний сюжетно-тематичний розвиток. Нерідко такі тексти 

закріплюються за певними мелодіями, найбільш відповідними їм своїм 

настроєм та особливостями структури» [57, с. 16]. Поряд з тим, багато 

коломийок наспівні, мають вільний метроритм, зближуючись з пісенними 

зразками. Слід зазначити, що коломийка вплинула, по суті, на майже всі 

жанри буковинського фольклору, її строфічна будова (8+6+8+6) 

зустрічається у багатьох прикладах народних пісень Буковини. За 

характером, структурою та змістом до коломийкового викладу наближаються 

й жартівливі пісні. У кожному буковинському селі побутували власні 
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оригінальні мелодії коломийок, під які «підставлялися» різні тексти. Їх зміст 

і характер залежали від ситуації та події, до яких співалися коломийки; 

нерідко текст імпровізувався. 

Поряд із характерною строфічною будовою коломийки поширені в 

буковинських піснях і дворядкові куплети, які утворюються з повторення 

однієї фрази тексту та характеризуються стриманим розвитком як тексту, так 

і мелодії. Серед таких пісень слід згадати: «Вітер віє, трава шумить», «Гей у 

лузі береза стояла», «Ой дубе, дубе кучерявий» та інші. Фразова будова 

тексту опирається на її варіаційний виклад. 

Буковинські народні пісні мають певні стильові риси і, водночас, 

відрізняються, за спостереженнями Л. Ященка, «стильовою неоднорідністю, 

що є природним результатом відмінностей географічного розташування та 

економічних умов розвитку окремих районів краю» [57, с. 13]. Чернівецька 

область не цілісна географічно, етнічно та культурно. Тут є гірські райони 

(Вижницький), де проживають переважно гуцули, які мають багато спільного 

з гуцулами сусідньої Івано-Франківщини, зокрема Косівським районом. У 

цій частині буковинського краю найчастіше побутують коломийки, гуцулки 

чи співанки, що мають однакові стильові ознаки. На Північному сході 

Буковини (Кельменецький та північ Новоселицького району) найпоширеніші 

протяжні багатоголосні пісні, які також зустрічаються на Поділлі та в 

центральній частині України. А у місцевостях, які межують з Молдовою та 

Румунією (Глибоцький та Новоселицький райони), відчутний вплив сусідніх 

народів. 

Відмітними рисами буковинських народних пісень можна вважати: 

розвиток мелодики у типових мінорних ладах, серед яких – еолійський 

(«Сумно ж мені, сумно», «Буковино ти зелена»), дорійській («Ой Канадочка 

широка», «Ой вийду я, вийду»), гуцульський («Заплакала старша дружка», 

«Від поля до поля», «Висока верба, висока верба»), фрігійський («Ой піду я 

туди, куди я ходила»), та мажорних – міксолідійський («Сумний туман по 

долині»). До слова, використання мажорних ладів у буковинських піснях 
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досить обмежене, проте помітні прояви мажоро-мінору («Ой є в мене у 

садочку кирничка»). Іноді буковинські пісні, зокрема коломийки, спираються 

на вузькооб’ємні звукоряди та їх мелодії утворюються лише з 3-4 звуків («І 

ти гуцул, і я гуцул»). 

Мелодика у піснях, спираючись на народно-ладову систему, містить 

характерні інтонаційні звороти, що підкреслюють колорит того чи іншого 

ладу. Нерідко можна зустріти рух мелодії на збільшену секунду, що 

підкреслює звучання гуцульського ладу. Типові закінчення пісень із 

низхідним гліссандо від IV, а іноді V ступеня до тоніки («Ой ходив я всю 

днинку по ринку»). В мелодіях пісень спостерігаємо й інші види 

мелізматики, яка складає невід’ємну складову стилю буковинських пісень, а 

не просто є засобом прикрашання мелодики. 

Буковинські пісні мають оригінальний та різноманітний метроритм. 

Метрична сторона мелодики, поряд із традиційними простими, спирається на 

складні, змішані та перемінні розміри («Стоїть явір над водою», «Гей дубку, 

дубку кучерявий»). Багато мелодій мають досить «примхливу» ритміку, яка 

межує з імпровізаційністю, та вільне розгортання, що не вкладається у жодні 

метричні шаблони («Ой породила перепеличка»). Ритм багатьох пісень, 

зокрема коломийок, спирається на синкопи. Їм належить особливе місце в 

кадансах більшості пісень, де акцентується заключна слабка доля. Таке 

завершення пісень із характерним повторенням останнього звуку – 

характерна стильова ознака музичної мови буковинського фольклору («Вітер 

віє, сонце гріє»). Поряд із заключними синкопованими повтореннями звуків, 

зазвичай тоніки, поширено використання досить тривалих повторів на 

одному тоні («Трава шумить, трава шумить»); трапляються мелодії пісень і 

наскрізь пронизані синкопованим ритмом («Прилетіла ластівочка»). 

Нерідко в піснях поєднані ознаки різних ладів та тональностей. 

Модуляційність характеризується зміною тональних устоїв або її утворення 

виникає в результаті хроматизації звукоряду. Так, мелодія пісні «У неділю 

раненько» побудована так, що кожна фраза починається й закінчується у 
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новій тональності. Зміна тонального центру часто має своєрідну логіку: 

тональності поєднуються у кварто-квінтовому, терцієвому або секундовому 

співвідношеннях. 

У буковинській пісенності переважає монодичний склад, культура 

якого проявилася в сольному виконанні й унісонному хоровому. Лише в 

окремих районах Буковини звучали дво- та іноді триголосні пісні. Хоровий 

народний спів – рідкісне явище, адже традиції багатолосся більш розвинені у 

центральній частині України. 

Багатоголосся пісень Буковини має ознаки різних фактурних типів: 

здебільшого зустрічаються пісні гомофонно-гармонічного складу («Гей по 

синьому морю»), нерідко – зразки гетерофонії («Повій, вітре, яром, яром»), а 

іноді імітаційної поліфонії («Хто там опівночі по лісу блукає?»). Гармонічна 

вертикаль опирається переважно на терцієві структури та найпростіші 

консонанси. 

Виконання хорових зразків буковинських пісень суттєво відрізняється 

особливостями звуковидобування, адже партії жіночих голосів на Буковині 

не виконувалися грудним тембром, як це було традиційно для центральних 

областей. Проте в чоловічих партіях нерідко звучав саме такий спів, багато 

пісень супроводжуються сольним чоловічим підголоском («Раз над’їхав 

козак з міста»). 

Водночас, у результаті постійного спілкування місцевого українського 

населення з іншими народами, зокрема молдаванами та румунами, типові 

ознаки пісень цих народів проникали у фольклорні зразки Буковини. Так, 

взаємини між пісенною творчістю українців та молдаван, певною мірою, 

проявляли кореляційні риси. Наприклад, «запальний наш танок “Гуцулка-

коломийка”, – як зазначає К. Демочко, – звучав у ті часи на кожному весіллі, 

на кожній гулянці молдаван, як і їх власні танці» [117, с. 30]. Багато й інших 

народнопісенних жанрів знаходимо у музичному середовищі молдаван. В 

українців теж нерідко звучали молдавські дойни та хори. 
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Народнопісенна творчість Буковини має чимало яскравих самобутніх 

рис. При цьому, вона позначена певною стильовою неоднорідністю, що є 

природним результатом відмінностей географічного розташування та 

економічних умов розвитку окремих районів краю. Адже Чернівецька 

область, як уже мовилося, не становить якогось цілісного масиву. Це 

зумовлює розмаїття традицій та звичаїв. 

Якщо румунські танці передають мотиви веселощів, жартів, доброго 

настрою – народні румунські пісні відрізняють ностальгія, надія, сподівання, 

спогади, вони втішають та заспокоюють, полегшують душевний біль. 

Мелодиці переважної кількості румунських пісень властиві протяжність, 

сумно-тужлививі інтонації. Проте зустрічались і веселі та завзяті мелодії. 

Серед румунських народних мелодій на Буковині найвідомішою була 

«Дойна», походження назви якої деякі дослідники пов’язують із латинським 

словом «dolor», що означає – біль, печаль. Румунська дойна має лірико-

елегійний характер, чітку, симетричну форму. Сентиментальний зміст та 

часті повтори створюють враження монотонності, проте наявні речитативні 

кульмінації надають динамічності розвитку. Дойни нерідко писались у 

мінорних ладах, мелодії відрізнялися насиченою мелізматикою. 

Проникнення музики інших народів у буковинську культуру активно 

розпочалося у часи панування Австрійської імперії, коли на територію краю, 

у результаті заохочувальних дій влади, з’являлися численні переселенці із 

Західної Європи. Так на Буковині поселилися німці, поляки, євреї, угорці, 

словаки, які привезли і власну культуру, свої звичаї, «чужу» музику і танці. 

За характером висловлювання, змістом, особливостями виконання вони 

суттєво відрізнялися від традицій місцевого населення. Німці нерідко 

виконували свої пісні у супроводі духових інструментів, а на весіллях 

танцювали лендлер, шлайфер та гобсер. 

На Буковині численним було й поселення євреїв, музична культура 

яких була в основному зосереджена в культовому середовищі. Єврейському 

народу вдалося зберегти власні культурні надбання, що йдуть ще з давньої 
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традиції, наприклад стилістику, систему жанрів. Мистецтво євреїв було 

синкретичним, де музика мала прикладний характер. Вона звучала в 

релігійних обрядах та побуті, зокрема на святах, урочистостях, які 

супроводжувались інструментальною музикою, піснями і танцями. 

Найрозповсюдженішим став жанр ритуальної музики – псалом – 

синкретичний музично-поетичний жанр, який мав три способи виконання: 

сольний спів, респонсорний спів, хоровий спів. Вплив цього жанру на 

єврейську культуру спостерігається дотепер. Культові наспіви відрізняються 

метроритмічною свободою, багатою мелізматикою. Значним явищем 

музичного життя євреїв став розвиток синагогальної музики, що відображала 

духовне та культурне життя народу, була виключно вокальною і такою 

залишалася протягом наступних століть. Серед побутових та обрядових 

жанрів популярними були танцювальні, застольні, весільні, робочі та 

рекрутські пісні, балади та плачі. Велику популярність мала музична гра 

«фрейлехс» (веселощі), яка виконувалась на весіллях. Вона утворювалась з 

вокально-інструментальних і танцювальних номерів, що перепліталися з 

розмовними епізодами. В мелодиці поєднувалися риси пісенності й 

танцювальності. 

Яскравий зразок світської музичної творчості євреїв – мистецтво 

клезмерів, яке відрізнялось жанровим розмаїттям, експресивністю виконання 

та імпровізаційністю. 

Музичний фольклор єврейського народу, записи зразків народної 

музики знайшли відображення в працях фольклористів. Так, багато 

фонографічних і нотних записів зроблені М. Береговським в Україні, зокрема 

на Буковині, у період 1927 – 1948 рр. 

На Буковині звучали й угорські пісні, виконувались танці цього народу. 

Польська культура в краї представлена різними різдвяними та дитячими 

піснями, іграми і танцями. Свою національну культуру пропагували також 

словаки. Натомість вірмени, що також селилися на території краю, мало часу 
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приділяли своїм народнопісенним традиціям, тому і не залишили відбитку 

своєї культури на Буковині. 

Незважаючи на певну культурну строкатість краю, українські 

буковинці берегли та примножували власну культурну спадщину та 

проявляли інтерес до музичного мистецтва, про що свідчили числення свята 

та урочистості, де звучала та пропагувалася професійна музика. Особливе 

значення отримала музика у виконанні військового оркестру. Після 

офіційних заходів, як правило, організовувались народні свята, де люди 

розважалися, співаючи пісень та виконуючи танці різних народів, що 

населяли територію Буковини. 

Отже, культурні ознаки народної музичної творчості Буковини зазнали 

впливів інших народів та утворили власні традиції, засновані на симбіозі 

принципів музичної мови різних народів. Молдавська та румунська мелодика 

позначилась на таких буковинських піснях, як «Ой маю я три жури», «Чорні 

очі та й кучері», «По тім боці Дунаю», «Ой слаба я, слаба я» та інші. У 

деяких піснях можна знайти ознаки польського народного мелосу («Глибока 

кирниця»), словацької пісенної традиції («Мала баба три сини»), російської 

мелодики («Чоловіче, чоловіче, яку маю грижу»). 

2.3.3. Танцювальна та інструментальна музика буковинців. 

Буковинські народні пісні нерідко звучали у поєднанні з танцем. 

Танцювальна музика на Буковині досить розвинена та була представлена 

такими танцями, як аркан, гайдук, волошка, ко̀са, голубок. Переважали 

козачково-гопакові танці та близькі до них – кадриль, полька, краков’як 

тощо. Танцювальна та інструментальна музика виявляла тісні взаємозв’язки 

українських традицій з румунською та молдавською культурою. 

Серед популярних танців на Буковині була румунська «Хора», яка 

виконувалась у колі, що нагадував ланцюг. Танцюристи рухались 

пританцьовуючи, почергово повертаючись у різні боки. Серед музичних 

особливостей цього танцю виділимо тридольність метру (3/4, 
6/8) та 

тричастинність побудови. Водночас, на Буковині відомими були й такі 
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румунські танці, як корагіаска, сирба, коаса, романкуца, фуга дракулуй, 

метура, раца та інші. 

Корагіаска – танець парубків, який подібний до хори, аркану. 

Складається він з трьох частин, де завершальна – найяскравіша, адже 

закінчується надзвичайно швидкою бетутою (рум. «народний танець») [217]. 

Музичні інструменти мали багато спільного з європейськими. Дещо 

відрізнялись музичні інструменти, які звучали у селах та у містах. У селі 

грали на скрипці, контрабасі, цимбалах, чельо («басок»), трубці, сопілці, 

дримбі. Діяли невеликі сільські оркестри, які складалися з однієї або двох 

скрипок та цимбал, іноді приєднувались трубка та басок чи контрабас. Так 

звані «троїсті музики» грали на весіллях, хрестинах та різних молодіжних 

«толоках». 

Серед народних інструментів на Буковині побутували й такі: свиріль – 

низка трубочок різної довжини, скріплених воском; бандура, на якій грали 

переважно у місті; тилинка – інструмент з вербової кори; трембіта – 

карпатський духовий інструмент, що виготовляється з кори смереки чи 

берези у вигляді конуса не менше двох метрів. Вироблення музичних 

інструментів на Буковині було проблематичним, адже спеціальних фабрик не 

існувало – цією справою займалися переважно аматори. 

Нетанцювальна інструментальна музика не була такою поширеною, 

проте звучала для масового слухання та у ритуально-обрядових дійствах. Для 

власного музикування, поряд із сопілкою, нерідко використовували дримбу, 

а для ансамблевого – скрипку, бас, цимбали і бубон. Такі інструменти, як 

трембіта, флояра, іноді дримба, звучали на обрядових заходах. Трембіта, 

водночас, слугувала сигнальним пристроєм. 

Отже, народно-інструментальне музикування на Буковині відіграло 

помітну роль у становленні професійної інструментальної творчості та 

склало основу творчого мислення майбутньої інструментальної 

композиторської школи краю. 
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Важливою для культурного життя Буковини стала організація 

наприкінці XIX – початку XX століття симфонічного оркестру. Розвитку 

інструментальної музики особливо сприяло засноване у 1900 році товариство 

«Боян». Інструментальне мистецтво у цей час мало основою виконання 

творів переважно західноєвропейських композиторів. Проте розпочатий у 

першій половині XX століття процес професійної підготовки освічених 

інструменталістів сприяв появі ряду композиторів, які розгорнули активну 

творчу діяльність уже після Другої світової війни. 

 

2.4. Стильові контамінації в музиці першого професійного українського 

композитора Буковини – Сидора Воробкевича 

     

Справу українського національного відродження на Буковині 

продовжив Сидір Воробкевич, який, будучи сучасником Ю. Федьковича, 

присвятив усе своє творче життя українському народові. С. Воробкевич 

відрізнявся розмаїттям творчих уподобань, різнобічною освітою та яскравим 

виявом власного таланту. Він був священиком, поетом, письменником, 

вчителем музики, професором богословського факультету Чернівецького 

університету, композитором, фольклористом, диригентом, видавцем і 

громадським діячем. Народився 5 травня 1836 року у Чернівцях, у родині 

православного священика та вчителя філософії Івана Воробкевича. У родині 

було троє дітей – Сидор, брат Григорій та сестра Аполонія. Родина походила 

з Литви, де проживав їх прадід – Скульський Млака де Оробко, який переїхав 

до Буковини, потерпаючи від польського насильства над українською 

національністю та вірою. За порадою чернівецького єпископа, дід Сидора 

змінив прізвище Оробко на Воробкевич. 

Дитинство Сидора було не простим. Втративши матір ще у трирічному 

віці, а батька у дев’ять років, він разом з братом та сестрою потрапив під 

опіку діда. Дід Михайло, баба Параскева та дядько Василь відіграли значну 

роль у розвитку дітей, які від них чули багато казок, оповідань про українців, 
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татар і турків, навчилися співати народних пісень. Окрім того, бабуся 

подарувала малому Сидору невелику суму грошей на придбання першої у 

його житті скрипки, а дідусь навчив хлопчика грамоті, читанню та письму, 

сприяв навчанню музики та співу. Після закінчення звичайної школи та 

гімназії, Сидір вступає до духовно-православної семінарії в Чернівцях. Серед 

викладачів закладу був Стефан Носьєвич, який навчав слов’янської мови, а 

також добре співав та знав багато українських народних пісень. Напевно, 

саме від нього Сидор сприйняв захоплення українською пісенністю, 

записуючи та співаючи пісні разом зі своїм братом Григорієм та товаришем 

Мартиновичем. Воробкевич зайнявся переписуванням та збиранням 

народних пісень, не тільки українських, але й румунських. Активно 

виступаючи серед народу з піснями, які подобались людям, він дедалі більше 

захоплювався цією справою. З кінця 1867 року Воробкевич навчається у 

Віденській консерваторії у відомого на той час теоретика Ф. Кренна, 

здобуває право викладати гармонію та контрапункт. Повернувшись 1868 

року до Чернівців, Сидір Воробкевич отримує посаду вчителя хорового співу 

та професора богослов’я у Чернівецькій духовній семінарії. З відкриттям у 

1875 році університету у Чернівцях, Воробкевич починає працювати 

професором богословського факультету, а наступного року – особисто 

знайомиться з Ю. Федьковичем. 

Того часу національна свідомість населення Чернівців була на 

низькому рівні, що дуже турбувало Воробкевича. Товариство «Руська 

Бесіда» переважно вороже ставилося до української літератури та критично – 

до діяльності Воробкевича. У 1902 році він захворів та пішов на пенсію, а 19 

вересня 1903 року помер. 

На формування музичного стилю С. Воробкевича, за свідченням 

досліджень ще першої половини XX століття, вплинула місцева буковинська 

мелодика, особливості німецького «Liedertafel» та ознаки молодшої школи 

(Г. Абт, Д. Шторх, В. Чірх) [491]. Особливо відзначається вплив української 

народної пісні на, перш за все, літературно-поетичну творчість Воробкевича. 
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За свідченнями багатьох дослідників життя і творчості С. Воробкевича, 

зокрема О. Маковея, він написав більше тисячі поетичних творів, серед яких 

є ряд поем, збірок віршів. В галузі літератури Воробкевич працював під 

псевдонімом Данило Млака. Особливий вплив українська народна пісня 

справила на поезію зі збірки «Над Прутом», назва якої узята з першого рядка 

вірша, яким розпочинається збірка. Згодом Воробкевич на текст цього вірша 

створив пісню, яка стала народною на Буковині. Форма та зміст більшості 

поезій відчуває на собі вплив української пісенності. 

Поряд із поетичною творчістю С. Воробкевич працював і над 

створенням оповідань та повістей, найпомітніші з яких – «Турецькі бранці», 

«Муштрований кінь» тощо. У цих та інших творах Воробкевич звертається 

до української історії, заглиблюючись в її славне минуле та героїчну 

образність. Зокрема, він пише ряд історичних драм: «Князь Василько 

Ростиславович», «Гетьман Петро Сагайдачний», «Кочубей і Мазепа». 

Переймаючись проблемами рідного народу, Воробкевич виступає 

редактором української частини релігійного часопису «Кандела» та видає 

проповіді у двох томах – «Наука для народу» та «Надгробні проповіді». У 

різноманітних часописах, журналах та календарях «Руської Бесіди» 

знаходимо багато науково-популярних статей Воробкевича («Дещо про 

музику древніх євреїв», «Фанаріоти в Болгарії», «О хмарах», «Склянка чаю», 

«Борислав і його земні скарби»), заміток про письмо, перо, чорнило, життя 

птахів тощо. 

Писав С. Воробкевич переважно українською мовою, проте є ряд 

творів німецькою, серед яких балада «Agnes Bernauer» та переклади 

українських творів, зокрема «Обріст». Викладаючи музику, С. Воробкевич 

написав кілька підручників співу та музики. «Співаники» для дітей, які стали 

важливим джерелом знань і засобом розповсюдження української народної 

пісні, він видавав у Відні та Чернівцях. Саме ці видання були єдиними 

навчальними посібниками з музики в народних школах Буковини та 

Галичини. 
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У С. Воробкевича є декілька оперет та комедій з власними текстами та 

музикою: «Каспар Румпельмаєр», «Золотий мопс», «Молода пані з Боснії», 

«Пан Мандатор», «Янош Іштенгазі», «Демон – горівка», «Пан Ванцлічек», 

«Комедія без автора», мелодрама «Гнат Приблуда», опера-мелодрама «Убога 

Марта», «Новий двірник». 

Значний внесок С. Воробкевича у галузі композиторської творчості. 

Його музика була простою для сприйняття, доступною кожному, а спадщина 

відома на Буковині та Галичині. В основі мелосу композитора помітні ознаки 

народної пісні, яка для композитора стала своєрідним «талісманом». Він 

щиро любив пісенний фольклор, сам вивчав його та закликав інших, 

вважаючи українську пісню історією народу. 

С. Воробкевич створив понад 600 музичних творів у різних жанрах, але 

найбільше – для хору (біля 400), серед яких 250 на власні літературно-

поетичні тексти. Поряд з тим, багато композицій створено на вірші 

Ю. Федьковича, І. Франка, М. Шашкевича, Я. Головацького. С. Воробкевич 

звертається й до творчості відомих румунських поетів – В. Александрі, 

М. Емінеску, Д. Петріно, а також німецьких текстів. 

Найвагоміша частина спадщини композитора – хорова творчість. Один 

з перших західних композиторів, С. Воробкевич для написання низки 

хорових творів використовує поезію Т. Шевченка, зокрема вірші з «Кобзаря». 

Вони були створені у 60-х роках XIX століття й опубліковані у Лейпцігу 

1887 року. Вже після смерті композитора, у 1906 році вийшов у світ збірник з 

12 чоловічих хорів a cappella С. Воробкевича за редакцією Д. Січинського 

(«Заросли шляхи тернами», «Минають дні», «Треті півні», «Три шляхи», «Ой 

чого ти почорніло», «Та не дай, Господи, нікому» і «Огні горять», «І 

широкую долину», «Тече вода з-під явора», «Титарівна-Немирівна», 

«Утоптала стежечку», «Вип’єш першу», «Думи мої»). Значний внесок у 

розповсюдження та популяризацію хорової творчості С. Воробкевича зробив 

А. Кушніренко, який упорядкував, відредагував та видав два випуски 

хорових творів буковинського композитора [80; 81]. У збірниках міститься 
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значна частина хорового доробку С. Воробкевича. Це і хорові твори на поезії 

Т. Шевченка для мішаного та чоловічого хорів, і патріотичні, козацькі пісні, і 

пісні про кохання, прощання та розлуку, і комічні та жартівливі пісні, і 

оригінальні хорові твори на власні слова, і в’язанка з українських народних 

пісень, і духовна музика, і хорові твори в аранжуванні А. Кушніренка та 

дитячі пісні зі «Співаників» для шкіл народних. 

Серед хорових ворів С. Воробкаевича відзначимо хори на вірші 

І. Франка («Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Веснянки»), Ю. Федьковича 

(«До школи», «Весною пташки щебечуть»), М. Шашкевича («Над Бугом»), 

Я. Гововацького («Чом, річенько домашняя»), О. Поповича («Да живе нам 

Русь святая»), В. Гриньківа («Гайда з нами в Цареград») та інших. 

Побутові пісні, такі як «Над Прутом у лузі», «Сині очі», «Личко твоє», 

проникненні ліризмом, а в піснях «Гори Карпати», «Вечір», «Веснянка» та 

інших композитор оспівує красу рідного краю. 

У галузі духовної музики Воробкевичем створено 8 літургій, багато 

піснеспівів, псалмів і церковних пісень до різних свят, окремі молитви, 

«Херувимські», «Многая літа», «Святий Боже», «Вічная пам’ять», «Церковна 

псалтихія» та інші. Серед них особливою мелодійністю відрізняється 

чоловічий хор «Отче наш». 

Отже, хорова творчість С. Воробкевича відображає особливості 

класичної композиторської техніки, зокрема стилю віденських класиків, з 

елементами романтизму. 

Нерідко композитор компонує українські народні пісні, створюючи 

хорові в’язанки, так звані «кводлібети»: «Український кадриль», «Вінок, 

сплетений з 36-ти рідних квіток» тощо. С. Воробкевич поєднував пісні різних 

регіонів України, поляризуючи їх у такий спосіб серед населення. 

Поряд із вищезгаданими комедіями та оперетами, яких налічується біля 

26, С. Воробкевич писав історичні драми з музикою («Петро Конашевич-

Сагайдачний», «Кочубей і Мазепа»), а також музику до п’єс інших авторів – 

це «Сокільська дебра» І. Галясевича, історична драма «Ольга» 
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А. Яблонського, комедія «Новий Дон-Кіхот» польського драматурга 

А. Фредра, «Назар Стодоля» Т. Шевченка. 

У С. Воробкевича знаходимо й досягнення в галузі інструментальної 

творчості, зокрема для фортепіано («Думка та 4 коломийки», «Ехо з-над 

Прута»), для камерного ансамблю (Концерт у формі варіацій для скрипки і 

фортепіано), для духового оркестру (Військовий марш) та симфонічного 

оркестру (марш «Травневе свято»). 

Значну частину творчого доробку композитора складають його 

вокальні твори: понад 40 романсів і пісень у супроводі фортепіано та гітари, 

близько 20 вокальних ансамблів, дуетів і квартетів. Серед них найбільш 

відомими стали романси «Марія», «Поцілуй», дуети «Дуб і калина», 

«Хлопець і дівчина», «Соловій-чародій». Вокальна музика С. Воробкевича 

приваблює мелодійністю та наспівністю. 

Композиторське мислення Сидора Воробкевича – яскравий приклад 

контамінацій різних стильових систем. Це позначилось на розмаїтті 

жанрових уподобань музиканта, його «музичного словника». Він щиро 

любив українську пісню, її неповторний мелос, ритміку, цікавився та 

популяризував народну творчість буковинського краю, цінував українські 

традиції та користувався надбаннями національної композиторської школи. 

Принагідно зазначимо, що його творчість зазнала істотних впливів 

європейської культури, що відобразилось на характері творчого мислення 

композитора, який нерідко користується стильовими моделями класичних, 

західних музичних шкіл [196]. 

Про західноєвропейські традиції в творчості С. Воробкевича можна 

судити, зважаючи на ту історичну ситуацію, в якій зростав та розвивався 

талант митця. Західна Україна на той час перебувала під безпосереднім 

впливом могутньої тоді Австро-Угорської імперії. Буковина опинилася під 

важким гнітом чужоземної культури, що істотно відобразилося на всіх 

галузях діяльності українців, зокрема й на музичній творчості. 
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У 30-х роках XIX століття, як зазначають дослідники, на Буковині 

розпочинається активний розвиток мистецтва [117, с. 8]. Однак він 

пов’язаний, знову ж таки, з діяльністю іноземних представників культури. У 

ХІХ столітті на теренах Буковини відбулося чимало знаменних подій, 

пов’язаних із діяльністю представників різних національних культур. 

Згадуються й концертні виступи знаних світових піаністів, скрипалів, 

співаків тощо. Це слугувало черговим поштовхом до подальшої активізації 

музичного життя на Буковині [117]. Чимало пам’ятних подій пов’язано з 

ім’ям чеського музичного діяча Адальберта Гржімалі, який у 1875 році 

очолив «Музичне товариство» у Чернівцях. Завдяки його творчій активності 

відбулися урочисті заходи та концерти, де широко пропагувалися твори 

західноєвропейських композиторів різних часів та творчих шкіл. Так, на 

концертах виконувалися твори Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Й. Баха, Г. Генделя, 

В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ш. Гуно, К. Вебера, Р. Шумана, Ф. Ліста, 

А. Рубінштейна та інших. Отже, музика Австрії, Німеччини, Польщі та інших 

країн потрапляла до Чернівців і мала неабиякий вплив на формування 

художніх смаків населення Буковини. Попри все, слід зазначити, що на 

Західній Україні не згасав постійний інтерес до національної культури та 

зв’язок з нею став тим незламним стрижнем, який уможливив неповторний 

стиль української музичної спадщини. 

Буковина у XIX столітті була одним із центрів зосередження різних 

націй, зокрема українців, німців, поляків, австрійців, румунів, чехів та інших. 

Л. Кияновська, досліджуючи музичну культуру Галицького краю, відмічає 

дві характерні різноспрямовані тенденції художнього розвитку, що, на нашу 

думку, властиві й Буковині, а саме: «доцентрова, як така, що спрямована 

була на ствердження неповторних сутнісних сторін національної 

ментальності у професійному мистецтві, мала важливе грамадсько-

патріотичне значення, сприяла розвиткові самосвідомості кожної з націй; 

відцентрова, в якій природно об’єднувались і розмаїті впливи сусідніх 

культур і нові загальноєвропейські стильові тенденції, що тяжіла до 
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подолання національної обмеженості і до синтезу культур, до трансформації 

нових художніх віянь» [222, с. 8]. Зважаючи на вищезазначене, робимо 

висновок, що розвиток музичної культури на Буковині відбувався у тісному 

зв’язку національних українських ознак з іншими, зарубіжними, зокрема 

західноєвропейськими традиціями. 

Творчий стиль Сидора Воробкевича є сплавом багатьох мистецьких 

впливів. Героїка та патріотизм Бетховена, лірична пісенність Шуберта, 

романтична схвильованість та задушевність Шопена, палка енергія і 

піднесений пафос Ліста рішучо позначилися на формуванні художніх смаків 

та естетичних поглядів Воробкевича. Як влучно зазначає один з істориків 

музики, «чутливе проникнення в психічний стрій іншої нації доступне лише 

художникам, котрі органічно пов’язані зі своєю національною культурою» 

[125, с. 70]. Національно-українські витоки творчості Сидора Воробкевича 

беззаперечні. Щоб переконатися в цьому, достатньо згадати величезну любов 

композитора до народної пісні, ознаки якої знайшли відображення в 

тематиці, інтонаційному складі, ритміці й ладовому змісті творів 

Воробкевича. Виявлення народних ознак у спадщині буковинського митця 

заслуговує на окреме, ґрунтовне дослідження. Проте в основу нашого 

наукового викладу було покладено концепцію, спрямовану на виявлення 

сторонніх музично-культурних впливів, зокрема західноєвропейських 

традицій, що безпосередньо або опосередковано брали участь у формуванні 

композиторського стилю С. Воробкевича. Адже українське професійне 

музичне мистецтво, починаючи ще від творчості одного з перших його 

представників – Миколи Дилецького [199], йшло шляхом засвоєння та 

трансформації художніх концепцій, форм та засобів виразності, що вже були 

відкристалізованими у західноєвропейських центрах – Відні, Парижі, 

Лейпцігу. 

Еволюція творчого мислення композитора йшла під знаком 

романтизму, що у ХІХ столітті був одним з основних стильових напрямків 

культури та мав величезну вагу для багатьох народів Європи, у тому числі і 
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для українців, у формуванні професійних композиторських шкіл. Не менш 

важливим цей етап став і для мистецтва Західної України. Зауважимо: 

романтизм Східної та Західної України суттєво відрізнявся, маючи певні 

специфічні риси, характерні для кожної етнічної території. Хоча ці взяті 

окремо школи об’єднані єдиною мовою, фольклорними джерелами, 

загальнозначущими образами і темами, усе ж таки відрізняються колом 

художніх інтересів, сприйманням провідних віянь Європи та різними 

виразовими системами [222]. Проте можна визначити основні романтичні 

засади, які не залежать від місця прояву, а є загальними принципами 

художнього напрямку. До них відносять емоційну чуттєвість, індивідуальне 

начало, суб’єктивність, сконцентрованість на світовідчутті особистості. Всі 

ці ознаки реалізуються у кожній країні по-різному, орієнтуючись на власну 

неповторність та оригінальність національного світогляду. Крім того, 

музичний романтизм західноукраїнської культури має дещо відмінні засоби 

втілення його основних ідей, ніж в інших європейських центрах. «І якщо в 

самій творчості, – як вказує Л. Кияновська, – у використанні виразових 

засобів можемо з впевненістю констатувати «шубертівські», «веберівські», 

«мендельсонівські» чи «шопенівські» аналогії, то в образній системі, у 

провідних сферах змісту, що, як відомо, є первинними щодо техніки, таких 

розбіжностей буде значно менше, і на перший план виступлять якості, 

породжені національною та регіональною традицією» [222, с. 19]. 

Незвична атмосфера мультінаціонального середовища буковинського 

краю сприяла тому, що в музиці С. Воробкевича виявилися поєднаними різні 

національні традиції. Від початку розвитку музичного життя на Буковині, як 

вже зазначалося, та протягом наступних років особливо важливу роль 

відігравала австро-німецька музика. Причиною такого впливу була не лише 

належність краю до Австро-Угорської імперії, але й те, що німецький 

романтизм, як стилістичний напрямок того часу, виявився найбільш 

прийнятним для творчих потреб багатьох національних культур. Так, взірцем 

для Воробкевича та для його сучасників на західноукраїнських землях став 
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так званий «віденський» романтизм, що орієнтувався на творчість першого 

романтика Франца Шуберта та інших композиторів, які були авторами 

популярних на той час пісень, зінгшпілів, мелодрам. Представники цього 

напрямку особливу увагу приділяли поетичним побутовим жанрам, 

ліричному та сентиментальному втіленню образів, народнопісенній 

мелодиці. 

Вплив німецької культури на стиль Воробкевича розпочався ще на 

початковому етапі формування його творчої особистості, коли у 40-х роках 

XIX століття, як зазначає М. Загайкевич, «пропагували «Liedertafel» 

розгалужена сітка німецьких співацьких товариств, державні концертні 

організації». Автор вказує, що «насаджувати серед молоді німецькі 

буршівські пісні було тим легше, що вітчизняний репертуар був ще не 

багатий» [142, с. 32–33]. Німецькому стилю Liedertafel притаманні щільна 

гомофонно-гармонічна фактура, чітка квадратність побудов з підкресленням 

кадансів, послідовності тризвуків діатонічної спорідненості та переважання в 

мелодиці ходів по звуках Т, S, D. Спочатку її впливу зазнали патріотичні 

«народні пісні» («Мир вам, браття», «Станем, браття, в коло», «Дай же, Боже, 

добрий час»), що займали велике місце в громадському та культурному житті 

Західної України у другій половині ХІХ століття. Про риси німецьких пісень 

свідчить велика кількість опусів Воробкевича, в яких мелодика та 

багатоголосний склад набувають ознак німецької бюргерської пісні 

Liedertafel. Особливо часто композитор опирався на ці традиції у хоровій 

творчості. Наприклад, досить відомою свого часу була застольна пісня «При 

вині» («Чи ж, други, браття, ви німі»), написана Воробкевичем на власні 

вірші, яка є, в принципі, обробкою однієї з німецьких буршівських мелодій. 

Деякі ліричні хори, здебільшого наділені побутово-романсовими інтонаціями 

та характерною метро-ритмічною будовою, мають чимало ознак німецьких 

пісень. Переважна більшість хорів на слова Шевченка містять характерні 

мелодичні звороти та використовують типові технічні прийоми німецьких 

буршівських хорів. Ознаками німецьких пісень наділена й музика оперети 
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«Золотий Мопс», інтонаційний стрій якої зазнав впливу стилю Liedertafel, 

поряд з відчутною опорою на особливості міського романсу, побутових 

застольних пісень. 

Крім того, в творах Воробкевича спостерігаємо важливу функцію 

чоловічих голосів, для яких ним було написано більшість хорових 

композицій. У цій позиції також можна вбачати ознаки німецьких пісень 

Liedertafel, які традиційно виконувалися чоловіками. Найчастіше сольні 

партії, деякі епізоди та тематично важливі моменти хорових творів 

Воробкевич доручає низьким чоловічим голосам – басам та баритонам. 

Такими є хори на поезії Т. Шевченка («Та не дай, Господи, нікому» та інші), 

патріотичні, козацькі пісні («На красній Україні», «Цар-ріка, наш Дніпро» та 

інші), комічні і жартівливі («Блоха» та інші), деякі уривки з «В’язанки з 

українських народних пісень» та, звичайно ж, основна частина романсів та 

пісень («Сльоза дівоча», «Буковино дорога», «Марія», «Ірино моя», «Ти, 

шинкарко молода» тощо) [80; 81]. Подібне використання голосів має 

безпосередній зв’язок із традиційними заспівами української 

народнопісенної практики, а особливого значення чоловічі партії набували й 

у традиції канту та партесних концертах. 

Важливою обставиною впливу німецької культури та освіти було й те, 

що Воробкевич, займаючись музичною самоосвітою та добре володіючи 

іноземними мовами, вивчав гармонію, контрапункт, інструментування за 

допомогою відомих на той час підручників німецьких авторів Дена, Льобе, 

Маркса, Рейха та інших [334, с. 70; 41, с. 7]. Однак найважливішого значення 

у зв’язках з айстро-німецькою культурою набуває перебування Воробкевича 

у Відні з метою вдосконалення музичної освіти та композиторської техніки. 

Навчання за кордоном для українців, зокрема й для Воробкевича, було не 

лише престижним та надавало перспективи на батьківщині, але й стало 

результатом «поширення мистецьких вимог, потреб[и] численних кадрів 

місцевої інтелігенції, яка пройшла б школу європейського типу з поступовим 

проникненням на Україну європейської [композиторської] техніки» [383, 
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с. 232]. У Віденській консерваторії Воробкевич протягом шести місяців (з 

1868 р. до початку 1869-го) займався гармонією, вивчав основи композиції у 

авторитетного педагога Ф. Кренна. Успішно навчаючись, Воробкевич 

постійно відвідував концерти, слухав та вивчав твори Моцарта, Бетховена, 

Россіні, Ліста та інших, що збагатило його музичні знання та позитивно 

відобразилося на якості власної творчості. Відмітимо типовий для хорового 

письма Воробкевича прийом використання секвенцій з метою розширення 

тематичного матеріалу, що часто зустрічається в західноєвропейській 

ранньокласичній музиці та є одним із засобів розвитку в творчості віденських 

класиків. Проте стиль Воробкевича, як вже зазначалося, формувався під 

егідою романтизму, з його ідеями, композиторськими школами та 

персоналіями; «інтонаційний словник» епохи, так чи інакше, знайшов місце й 

у творчості буковинського композитора. Так, одна з ліній розвитку 

романсової творчості Воробкевича пов’язана з впливом традицій віденських 

композиторів XIX століття, зокрема Ф. Шуберта, творчість якого, очевидно, 

відіграла певну роль у становленні пісенно-романсового стилю 

буковинського композитора. Адже в західноєвропейській музиці ХІХ 

століття значне місце зайняла галузь вокальної лірики. Зростаючий інтерес 

до внутрішнього світу людини, до передання тонких нюансів її психіки 

викликав розквіт жанру пісні та романсу, що особливо інтенсивно протікав в 

Австрії та Німеччині. Художні прояви цього жанру були різноманітними, 

проте можна відмітити дві основні лінії його розвитку: одна пов’язана з 

«шубертівською» пісенною традицією, інша – з «шуманівською» 

декламаційністю [125, с. 148]. Воробкевич, тяжіючи в своїй творчості до 

пісенних джерел, звісно ж, наслідує традиції Шуберта, що проявляється в 

загальній будові його романсів, емоційному стані, лірико-споглядальному 

настрої з елементами сентиментальності. Є у композитора й романси 

баладного типу («Панна жабка і пан жабій», «Стасьо і Ванда»), в яких 

спостерігаються ознаки німецьких зразків цього жанру: лицарська тематика, 

театралізована зображальність, описово-пейзажні моменти, а також вільна 
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будова твору. Однак можемо віднайти у Воробкевича й творчий метод Р. 

Шумана, який створив п’єси-характеристики героїв у фортепіанному циклі 

«Карнавал». Воробкевич в опері-мелодрамі «Гнат Приблуда» пісенною 

характеристикою наділяє кожного персонажа. 

Воробкевич проявив себе і як продовжувач традицій Ф. Мендельсона, 

створюючи для фортепіано ліричні «пісні без слів», що мали значення в 

творчості німецького композитора подібне до ролі романсу в музиці 

Шуберта. 

Час перебування Воробкевича у Відні збігається з підйомом 

австрійської культури. У другій половині ХІХ століття Відень знову став 

одним із найвагоміших європейських центрів, де від 60-х років і до кінця 

століття проживав Й. Брамс, художній авторитет якого, як зберігача та 

продовжувача традицій віденської класики, був незаперечним. Інший бік 

віденського музичного побуту втілював Й. Штраус, який на той час 

переважну увагу приділяв опереті. 

Можемо припустити, що не обминула уваги Воробкевича і творча 

постать Й. Брамса, який після остаточного переїзду до Відня, у 70-х роках 

набував популярності і суспільного визнання, виступаючи з концертами 

країнами Європи. Його піанізм наклав свій відбиток і на фортепіанну музику 

Воробкевича, який нерідко використовував деякі улюблені прийоми Брамса, 

такі як: рух паралельними інтервалами в терцію, сексту чи октаву 

(«Буковинські розголоси», «Думка» та інші). Проте терцієвий та секстовий 

принципи будови є характерною ознакою української народної та 

професійної музики. 

Цікаві в плані засвоєння західноєвропейських традицій також оперети 

Воробкевича. Його «Золотий Мопс», «Янош Іштенгазі», «Каспар 

Румпельмаєр» написані цілком у стилі й манері віденської оперети, в 

створенні якої неабияке значення набуває творчість Й. Штрауса. Порівняно з 

паризьким типом оперет, представлених творчістю Оффенбаха, віденський 

різновид опирається на менш злиденну тематику, має ліричний колорит, усі 
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персонажі змальовані в позитивних тонах. Воробкевич, як і Штраус, надає 

значної уваги танцювальним жанрам, зокрема вальсу, який утворив жанрову 

основу любовних дуетів, ліричних пісень його оперет та деяких хорових і 

інструментальних творів. 

Знаходимо у Воробкевича й ознаки «лістівського» монотематизму, що 

ліг в основу патріотично-маршової хорової пісні «Пробудилась Русь» – 

початковий затактовий мотив стає тематичним зерном, на якому будується 

весь твір. 

Безперечно, важливе місце для композиторів і виконавців, в тому числі 

і для Воробкевича, посідає типова сфера італійської оперної мелодики. Вплив 

лірико-романтичної оперної арії, що позначився на формуванні 

західноєвропейського романсу в цілому й романсової творчості Воробкевича 

зокрема, відчутний у його деяких хорах («Минають дні» на слова Шевченка). 

Нерідко трапляються й характерні оперні «юбіляції», як, наприклад, у хорі 

«Думи мої». Роль цієї інтонаційної сфери в поєднанні зі стилем brilliant 

спостерігаємо в «Думці» для фортепіано Воробкевича. Такий стиль займав 

чільне місце у творчості більшості виконавців-композиторів романтичної 

доби, зокрема Ф. Шопена, Ф. Ліста, Ф. Гіллера, І. Мошелеса і, звичайно, 

Н. Паганіні [222, с. 59]. 

У творчості Воробкевича завважуємо й ознаки іспанської та 

французької національних культур. Кілька його солоспівів написані у стилі 

модних іспанських серенад («На гітарі, мандоліні дон Альфонсо грає» тощо), 

де використано, зокрема, ритм іспанського болеро. Французька музична 

культура не мала такого впливу на творчість Воробкевича, як австро-

німецька, проте Воробкевич створив ряд танцювальних в’язанок, що в побуті 

називалися кадрилями. Французька кадриль, що була суперницею вальсу, 

служила своєрідним засобом популяризації музики нових оперних творів. 

Виникали й кадрилі на теми народних пісень. Саме такого типу кадрилі 

писав Воробкевич, проте композитор нерідко частинам надає французьких 

назв [41, с. 39–40]. 
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До вищезазначеного слід додати, що в зрілий період своєї творчості 

Воробкевич відчув також вплив молодих національних шкіл, зокрема 

російської, румунської, чеської, досягнення яких вивчав з винятковою 

увагою та пошаною. Особливо зацікавлено він ставився до творчої 

особистості М. Глінки. 

Отже, незважаючи на різноманітні обставини впливу багатьох 

національних культур на творчість Воробкевича, сам композитор на 

рукописних інструментальних творах робить помітки, які дозволяють 

зробити висновки щодо його творчого кредо: «він прагнув писати просто й 

оригінально, нікого не копіювати, не наслідувати» [41, с. 41]. Проте 

С. Воробкевичу не завжди вдавалося бути самостійним, про що свідчить і це 

дослідження його творчості. Звичайно ж, він багато запозичив у своїх 

попередників і сучасників, проте зумів підійти до музики «легкої» як до 

«серйозного» мистецтва та стерти межі, що розділяли «високий» жанр 

(концертний, театральний) від начебто «низького» (побутового, 

розважального). Так діяли великі композитори, зокрема В. Моцарт, 

Й. Штраус, так вчинив і славетний буковинський митець – Сидір 

Воробкевич. 

 

2.5. Огляд діяльності представників музичного мистецтва Буковини 

другої половини XIX – початку XX століття 

 

Професійне музичне мистецтво на Буковині, поява перших місцевих 

композиторів бере початок із середини XIX століття. Одним із перших 

розпочав свою діяльність Кароль Мікулі, який народився 1821 року у 

Чернівцях, проте з середини 50-х рр. XIX століття його життя і творчість 

пов’язані зі Львом. 

Серед продовжувачів традицій С. Воробкевича особливо відзначається 

діяльність Євсевія Мандичевського, який народився в сім’ї галицького 

переселенця Василя Мандичевського – активного українського громадського 



194 

діяча, члена буковинського товариства «Руська бесіда». Останнім часом в 

Україні, зокрема на Буковині, та за кордоном посилився інтерес до творчої 

особистості Є. Мандичевського. За сприянням Австрійської служби 

академічних обмінів OeAD, австрійський музикознавець Дітмар Фрізенеґґер 

досліджує життя і творчість «буковинського віденця». Місцеві історики, 

музиканти, краєзнавці, бібліотекарі не залишилися осторонь процесу 

віднайдення, виконання та дослідження творчої спадщини 

Є. Мандичевського. Варто відмітити роботу таких чернівецьких діячів, як 

В. Акатріні [2; 3; 567; 568], О. Залуцький [144; 276], Я. Вишпінська [276], 

А. Кушніренко [276], Л. Щербанюк [546; 547], О. Яцків [565], які розкрили 

досі невідомі факти з життя композитора, віднайшли його твори та здійснили 

характеристику його музичної діяльності. 

Євсевій Мандичевський (18 серпня 1857 р. – 13 липня 1929 р.) – 

композитор, педагог, музикознавець народився у с. Молодія, під Чернівцями. 

Ще з дитинства хлопцеві прищеплювалась любов до народної пісні, 

романсів. У Чернівецький гімназії, де спочатку навчався Є. Мандичевський, 

особливий вплив на формування мистецьких смаків юнака мав 

С. Воробкевич, який і помітив його талант та намагався усіляко його 

розвивати. Першу музичну освіту Мандичевський здобув у музичній школі 

при Товаристві плекання музичного мистецтва на Буковині, якою керував 

А. Гржімалі. Він навчався грі на віолончелі, фортепіано та, як вказує 

К. Демочко, на скрипці [117, с. 44]. Особливо яскраво проявилися його 

теоретичні здібності, тяга до музикознавчої та композиторської діяльності. 

Ще в роки навчання в гімназії, у шістнадцятирічному віці, Є. Мандичевський 

створює кантату для хору, солістів та оркестру, яка виконується у Чернівцях 

у 1873 році під його ж керуванням [611, с. XXX]. За свою працю, як 

композитор-початківець, він був нагороджений премією на музичному 

конкурсі у Лейпцигу. 

Після закінчення Чернівецької гімназії Є. Мандичевський, окрилений 

успіхом від вдалих перших кроків у композиторській творчості, вирішує 
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продовжити освіту у Відні. З 1875 р. він вивчає філософію у Віденському 

університеті. Як вказує Д. Фрізенеґґер, «Мандичевський вивчав німецьку 

філологію та музикознавство» [317, с. VII] у відомого професора Едуарда 

Гансліка. Одночасно Є. Мандичевський приватно займається композицією та 

контрапунктом, відвідує лекції з теорії музики у знаного теоретика і 

музикознавця Роберта Фукса та учня Ф. Мендельсона – Густава Ноттебома. 

Але йому довелось перервати навчання, адже був змушений йти на військову 

службу і брати участь у Боснійській кампанії 1878 року [Там само]. У 1879 

році Є. Мандичевський знайомиться з Йоганнесом Брамсом, товаришування 

з яким позначилось і на характері творчості майбутнього буковинського 

композитора. Й. Брамс заохочував свого колегу до вивчення традицій 

класичної музики та романтизму, а особливо до джерел народної 

слов’янської музики, зокрема її мелодики. Водночас Брамс постійно радився 

з Мандичевським, прислухався до його думки, нерідко надсилаючи йому 

рукописи своїх творів. Тоді ж Є. Мандичевський знайомиться з багатьма 

відомими музикантами Відня, зокрема з К. Гольдмарком, А. Брукнером, 

Й. Штраусом та іншими, які також відіграли важливу роль у формуванні 

творчого мислення композитора. 

З 1879 року Є. Мандичевський залишає університетську кар’єру та 

займається професійною музичною діяльністю, стає хоровим диригентом 

Віденської Хорової академії та інших хорів. У період 1891 – 1896 рр. був 

диригентом оркестру Товариства любителів музики, а від 1896 року викладає 

в консерваторії історію музики, гармонію, інструментознавство, контрапункт 

та композицію. Його лекції відрізнялись яскравістю, високим рівнем 

професіоналізму, були надзвичайно цікавими та змістовними, адже постійно 

супроводжувались живим виконанням музичних прикладів, які 

Мандичевський старанно підбирав до кожного заняття. Недаремно його 

назвали «живою музичною енциклопедією». Іноді лекції проводились і вдома 

у композитора, де його учні збирались, щоб прослухати розповіді з історії 

вокальної музики. Стали популярними й «вечори Баха», які організовувались 
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також на квартирі Є. Мандичевського та об’єднували відомих діячів 

музичного мистецтва, акторів та виконавців. 

Плідно займаючись педагогічною діяльністю, він виховав понад 100 

учнів, які стали відомими діячами світової музичної культури. 

Є. Мандичевський був визнаним музикознавцем, музичним критиком, 

дослідником, видавцем та популяризатором творчої спадщини 

композиторів – Й. С. Баха, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, 

Ф. Шуберта, К. Черні, А. Брукнера, Й. Брамса, Й. Штрауса та інших. Ще з 

перших років свого перебування у Відні він, за заповітом одного з перших 

своїх викладачів – Г. Ноттебома, видає книгу «Нова Бетховеніана» [587]. 

Його видання з критичними помітками та коментарями вийшли друком у 

видавництвах Брайткопфа і Гертела. Як визначають європейські дослідники, 

Є. Мандичевський – упорядник найвагоміших збірок музичних рукописів у 

світі [317, с. VII]. Він перший розпочав роботу над повним виданням творів 

Ф. Шуберта та Й. Гайдна. 

Є. Мандичевський прославився й як теоретик, автор численних 

наукових статей та досліджень, зокрема «Про симфонії Шуберта», «Про тріо 

Сі мажор Й. Брамса», «Дослідження ритму В. Моцарта в його концертах для 

фортепіано», дослідження «Пісень» Ф. Шуберта тощо. Особливо вражає 26-

томне видання творів Й. Брамса, яке Мандичевський здійснив у пам’ять про 

свого незабутнього товариша. 

Досить велика композиторська спадщина Є. Мандичевського. Він – 

автор церковної музики, зокрема 12 літургій з румунськими та українськими 

текстами, окремих молитов («Отче наш», «Тебе хвалимо», «Алілуя»), 

псалмів, канонів, двох католицьких мес. 

Вагома його вокальна та хорова творчість, зокрема, декілька кантат – 

«Сила гармонії» (1882 р.), «В краю буків» (1888 – 1889 рр.), «Кантата на 

п’ятдесятиліття Греко-східної вищої реальної школи у Чернівцях» (1913 р.), 

цикли пісень «Жулейка», «Сльози», румунські пісні, вокальний квартет у 

супроводі фортепіано «Стрілець» (1905 р.), дитячі пісні та дитяча оперета 
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тощо. У Є. Мандичевського знаходимо 11 хорів на українські тексти 

Т. Шевченка («Ой діброво», «І ніч іде, і ніч іде»), Ю. Федьковича 

(«Оскресни, Бояне», «Кобзарська зірниця», «Зозулька», «Наш рідний край», 

«Місяцю князю», «Однако», «Вітер в гаї нагинає»), на тексти румунських, 

молдавських та німецьких поетів, зокрема М. Емінеску, Г. Кошбука, 

В. Александрі, О. Влахуце, Ф. Клопштока, Г. Гейне, Ш. Іосіфа та інших, 

окремі чоловічі хори. 

Хори a cappella на тексти німецьких авторів Є. Мандичевського 

належать до двох опусів – op. 4, op. 8 [355]. До op. 4 належать чотириголосні 

чоловічі хори, а в op. 8 бачимо хори для змішаного складу. Тематичне 

наповнення цих творів містить зразки ліричного, урочистого, споглядального 

та побутового змісту, знаходимо кілька застольних пісень, пісень-спогадів. 

Композитор створює хори переважно гармонічного складу, однак в них 

нерідко присутні ознаки імітаційної та підголоскової поліфонії. Так, в № 9 

(«Spruch» (Притча)) з op. 8 спостерігається досить складна поліфонічна 

форма, тричастинна структура якої вміщує різноманітні модифікації теми 

(обернена тема, проведення теми в різних тональностях). Характерні й 

концертуючі принципи зіставлення хорових груп (№ 5, 7 op. 8). Різноманітна 

й структурна палітра хорів Є. Мандичевського: пріоритетні для композитора 

– куплетна та куплетно-варіаційна форма, тричастинна з динамічною 

репризою та, іноді, з кодою. Нерідко знаходимо й хорові мініатюри, що 

вкладаються в лаконічні одночастинні форми. Варто звернути увагу й на 

тональні уподобання композитора, який переважно користується 

тональностями з невеликою кількістю ключових знаків та бемольними 

тональностями, серед яких найулюбленіша – Мі-бемоль мажор (до речі, це і 

основна тональність його ранньої кантати «Сила гармонії»). 

Хори на тексти українських авторів відрізняються скромним набором 

засобів розвитку. Як, наприклад, хори на слова Ю. Федьковича «Місяцю-

князю» та «Рідний край» [355], створені для жіночого хору в переважно 

гармонічному складі з незначним застосуванням елементів поліфонії. 
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Особливою майстерністю та популярністю відрізнялися монументальні 

твори Є. Мандичевського, зокрема кантати «Сила гармонії» та «У краю 

буків». Кантата «Сила гармонії» («Панування гармонії») [316], що в 

оригіналі німецькою мовою звучить «Der Harmonie Gewalt», відкриває шлях 

майбутнім досягненням Є. Мандичевського, як успішного композитора, який 

талановито, у досить молодому віці, створює складний та масштабний твір. 

Засвідчує його високу майстерність і вміння оперувати великим складом 

виконавців (симфонічний оркестр, змішаний хор, солісти, орган), яким він 

доручає масштабні поліфонічні форми, номери з різним складом учасників, 

сміливо та майстерно оперує тембровими барвами, оркестровими групами. 

Є. Мандичевський пише твір, структура якого відповідає великій 

поліфонічній формі, що утворюється із семи частин, наскрізь пронизаних 

поліфонічними прийомами розвитку, де крайні частини написані у формі 

фуги. 

Ідея створення кантати запропонована Є. Мандичевському 

Чернівецьким музичним товариством, яке у жовтні 1882 р. мало відзначати 

двадцятиліття від дня заснування. Композитору довелося у досить стислі 

терміни працювати над кантатою – за три місяці до запланованого концерту. 

Святкування річниці тривало 12 та 13 жовтня 1882 р. Два концертні вечори 

відбулися на високому професійному рівні. У виконанні кантати брали 

участь як місцеві колективи, так і учасники румунського хору «Армонія», що 

підтверджує «характерне для габсбурзьких Чернівців прагнення до 

суспільного єднання, яке виходило б поза етнічні та мовні межі» [316, с. viii]. 

Кантата написана на текст німецького перекладу твору Дж. Драйдена 

«Пісня на день святої Цецілії» («A Song for St. Cecilia’s Day» (1687)), який ще 

у 1739 році мовою оригіналу покладений в основу «Оди на день святої 

Цецілії» Г. Ф. Генделя. Текст кантати алегоричного змісту, де розповідається 

про переродження хаотичної природи на гармонійний світ. Цей зміст влучно 

використаний композитором у кантаті, присвяченій заснуванню 
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Чернівецького музичного товариства, діяльність якого сприяла розвитку 

культури буковинського краю. 

Музика всіх семи частин кантати повністю відповідає вербальному 

тексту: композитор музичними засобами, оригінально підібраним складом 

виконавців передає зміст віршованих рядків, створюючи звукозображальну 

картину «небесної музики», «співу янголів», «звуку горна», «флейти плач», 

«дзвінкої скрипки голос», «священного органа спів» та багато іншого. 

Перша частина кантати Є. Мандичевського в тональності Мі-бемоль 

мажор, найбільш об’ємна та визначна у циклі, оскільки її важливість 

підкреслюється й репризним повторенням у заключному хорі твору, й 

найбільш масштабною та складною структурою, й використанням найвищої 

поліфонічної форми – фуги. Два розділи утворюють ямбічний тип 

двочастинної форми з ознаками мініциклу за типом прелюдії та фуги. 

Перший розділ складається з двох етапів – гармонічного та поліфонічного, 

що готують появу основного розділу – фуги. Тема фуги урочистого 

характеру, інтонаційно споріднена з початковим висхідним переміщенням по 

стійких звуках тональності. Її мірний, неквапливий рух передає урочистість 

та піднесений характер твору. Проведення теми у партіях хору 

підкреслюється дублюванням групою дерев’яних духових інструментів. 

Поступове накопичення енергії, що символізує пробудження ще безформної 

природи, яка «лежала у цілковитій плутанині дисонансів», підкреслюється 

послідовністю вступу голосів в експозиції форми (бас – тенор – альт – 

сопрано). Інтермедія демонструє урочисте звучання оркестру, з посиленою 

роллю духових інструментів; початковий елемент теми набуває імітаційного 

розвитку. Середній розділ фуги – розробка – розпочинається проведеннями 

теми у мідних духових інструментів у тональному співвідношенні, 

характерному для експозиції (Ля-бемоль мажор – Мі-бемоль мажор). У 

наступному розділі розробки тема, не виходячи за межі основної тональності, 

стретно проводиться в хорових партіях альта та тенора, а після інтермедії 

відбувається поступове накопичення енергії, що переходить у досить тривалу 
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кульмінаційну зону, засновану на інтонаціях теми. Реприза форми – досить 

розвинена, має кілька етапів: спочатку тема в основній тональності звучить у 

струнних з імітаційним контрапунктом, характерним для розробки, потім 

переходить до дерев’яних духових інструментів, на третьому етапі тема 

перехоплюється мідними духовими, і нарешті, у скороченому вигляді, в 

тональності субдомінанти, з’являється в унісоні хорових партій. Завершує 

першу частину кантати урочиста каденція. 

Друга частина кантати – жіночий дует (сопрано та мецо-сопрано) в 

тональності Соль мажор – однієї з найбільш розповсюджених тональностей 

церковних піснеспівів. У поліфонічному двоголоссі, що чергується з 

епізодами гармонічного складу, автор кантати, знову ж таки, слідуючи за 

поетичним текстом, намагається передати спів янголів, звучання «небесної 

музики», що «підносить душу в небеса». Характер дуету, його тридольність, 

принципи розвитку наближають цей номер до стилю класичних жіночих 

оперних дуетів, зокрема опер П. Чайковського. 

Наступна, третя частина – новий етап в розвитку сюжету – це момент 

дії, боротьби та перемоги. Ця частина в циклі може символізувати перешкоди 

на шляху до подолання хаосу, розрухи, що була характерна й для стану 

розвитку культури буковинського краю. Чоловічий хор, написаний у стилі 

німецьких хорових пісень Liedertafel, дещо нагадує оперні номери «Вільного 

стрільця» К. М. Вебера. Крайні розділи тричастинної форми у тональності Ре 

мажор відрізняються гармонічним складом, урочисто-піднесенним 

характером при посиленій ролі духових інструментів. Середній розділ, у Фа 

мажорі, що доручається оркестру, написаний у дусі переможного маршу. 

Четверта частина кантати разом з наступною, п’ятою, утворює окрему 

групу в циклі, де частини поєднуються за подібним принципом реалізації 

задуму композитора, в основі якого – прийоми звукозображання тексту, що 

передається реальним звучанням згадуваних у поетичних рядках музичних 

інструментів. Четвертий номер починається з мотиву флейти, передаючи 

зміст тексту («флейти плач») та приреченість ситуації, що позначається на 
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низхідних, жалісних інтонаціях. Тема флейти пронизує всю частину, навіть 

завершує арію, демонструючи невідворотність трагічної ситуації. В арії 

альта, під акомпанемент дерев’яних духових інструментів звучить соло мецо-

сопрано та інструментального соло альта, що створюють своєрідний дует. 

Отже, три лінії фактури створюють зразок поліфонії тембрів. Тональність до 

мінор та тужливі інтонації передають заупокійну тематику. 

П’ята частина – арія тенора – написана в тональності сі мінор, 

розкриває розчарування та біль від нерозділеного кохання. Символом 

«душевних мук», «глибокого болю» стає голос скрипки, який створює 

тембральний дует з партією тенора. У деталях передаючи зміст поетичного 

тексту музичними засобами, композитор надає яскравої експресії вокальній 

мелодії, що змагається з імпровізаційною манерою скрипки. Загальний 

настрій та типовість висловлювання характерні для пісенних традицій 

романтизму, створюють незначні паралелі з шуманівськими любовними 

«сповідями». Є. Мандичевський знову демонструє поліфонію тембрів, проте 

у цьому випадку в іншому виконавському наповненні – тенор, скрипка та 

акомпанемент струнної групи оркестру. 

Шоста частина (Мі мажор) – подвійний хор – найбільш складна в 

структурному значенні. У три-п’ятичастинній побудові створена картина 

«мистецтва співу» на органі, що «злітає до небес». Перший розділ частини 

передає ангельський спів, який супроводжується звуками органу. Основний 

розвиток, що утворює куплетно-варіаційну форму, заснований на зіставленні 

хорових груп – жіночої та чоловічої. Імітаційні прийоми, пронизуючи 

кожний куплет, поступово ускладнюють та динамізують форму, створюючи 

зразок поліфонічних варіацій. Протиставляється цій ідилії другий розділ 

форми, що передає «здіймання землі»: в однойменній тональності (мі мінор) 

насторожено та таємничо звучать «кроки» низьких тембрів оркестру, які 

згодом підхоплюються чоловічими голосами хору. Поступово тема захоплює 

всі регістри, передаючи міць морських хвиль, а в момент, коли напруження 

досягає апогею, несподівано згортається та затихає. Своєрідною розрядкою 
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слугує поява жіночого тріо в третьому розділі форми. Повернення до 

основної тональності, звучання органу та жіночого хору – характерні ознаки 

репризи. Наступні два розділи – це повторення зі змінами попередніх двох, 

що вказує на ознаки три-п’ятичастинності. 

Заключний хор (№ 7) – урочистий фінал кантати, який створений 

композитором у вигляді динамічної, розширеної репризи всього твору. 

Починається сьома частина з оркестрового вступу в До мажорі, де на перший 

план виходить соло валторни, що перегукується з гобоєм. Наступні основні 

три розділи контрастного музичного змісту, де перший досить розвинений, 

тонально та тематично неоднорідний, відповідно до тексту, використовує 

новий матеріал. Другий розділ скорочено повторює матеріал початкового 

розділу першої частини, де відсутній поліфонічний епізод, який був досить 

розвиненим та масштабним у першій частині кантати. Попередній розвиток 

готує третій, основний розділ кантати – фугу. Заключна фуга знову повертає 

до тональності Мі-бемоль мажор повторює, але зі значними змінами, 

матеріал першої частини. Однак динамічна напруга поступово зростає, 

досягає фінальної кульмінаційності. Точно повторюються експозиція та 

більша частина середини фуги, репризу замінює урочиста кода, що 

стверджує основну ідею твору Є. Мандичевського – утвердження творчого 

панування гармонії, надаючи їй значення божественної сили. 

Отже, у кантаті «Сила гармонії» Є. Мандичевський продемонстрував 

талант інструментування, гармонічне мислення та навички контрапункту, 

знання природи людського голосу. Успіх цієї ранньої кантати надав поштовх 

композитору для майбутніх творчих звершень і досягнень1. 

Є. Мандичевський багато працював у жанрі обробок. Ним створено ряд 

композицій у вигляді аранжувань арій і дуетів з кантат Й. С. Баха у супроводі 

фортепіано або органу та струнних інструментів, а також органних обробок 

                                                           
1 У вересні 2017 року, завдяки науково-дослідницькій діяльності австрійського музикознавця Дітмара 

Фрізенеґґера, у концертній залі Чернівецької обласної філармонії ім. Д. Гнатюка, в рамках циклу концертів 

до 140-ряччя заснування філармонії та 160-річчя від дня народження Євсевія Мандичевського, більше ніж 

через сто років від її останнього виконання, прозвучала кантата «Сила гармонії». 
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мес В. А. Моцарта, обробки 12 народних шотландських пісень Й. Гайдна, 

сорок варіацій на теми Г. Генделя. 

З особливим натхненням композитор брався за створення обробок 

молдавських, румунських, угорських, німецьких та італійських народних 

пісень. Є. Мандичевський – автор 2 симфоній, увертюр, творів для 

фортепіано. Його власні інструментальні твори проникнуті народними 

мелосом, як українським, так і румунським. 

Отже, творчість Є. Мандичевського, його композиторське мислення 

цілком інтернаціональне, адже поєднує ознаки культур різних народів, 

зокрема традиції західноєвропейської школи, австрійського класицизму, 

романтизму, риси творчості німецьких композиторів. Проте, незважаючи на 

перевагу традиційних методів роботи з матеріалом, використання класичної 

гармонічної основи більшості його творів, Є. Мандичевський береться й за 

реалізацію творів українського змісту та наповнення, зокрема пісень та хорів 

на тексти українських авторів. Він, зазвичай, користується традиційними 

прийомами, застосовуючи стильові моделі західноєвропейського музичного 

мистецтва. 

Присвятив себе музиці і молодший брат Євсевія Мандичевського – 

Георгій Мандичевський (1870 –1907 рр.), який також навчався у 

С. Воробкевича, у Чернівецькій духовній семінарії. Згодом отримав 

професійну музичну освіту у Віденській консерваторії, де основним 

теоретичним дисциплінам та історії музики його навчав брат Євсевій. Проте 

свою подальшу кар’єру він пов’язує з Чернівцями, працюючи спочатку 

диригентом хору при музичному товаристві «Гармонія», а потім викладаючи 

музику в семінарії та чернівецьких гімназіях. Г. Мандичевський займався й 

виконавською та композиторською діяльністю. Серед його невеликої творчої 

спадщини зустрічаються хорові, зокрема церковні, вокальні твори, приклади 

фортепіанної музики. 

Родом із Буковини і відомий румунський композитор, скрипаль, 

диригент, син буковинського письменника Іраклія Порумбеску – Чіпріян 
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Порумбеску (1853 – 1883 рр.). Музичні здібності майбутнього композитора 

проявилися рано, талант хлопця помітив друг сім’ї – Кароль Мікулі. Він 

сприяв знайомству Чіпріяна із Сидором Воробкевичем, який узявся за його 

музичну освіту в Чернівецькій духовній семінарії. Продовжив навчання 

Ч. Порумбеску у Віденській консерваторії, де композицію у нього викладав 

А. Брукнер. Композитор пише ряд творів народного характеру для 

фортепіано. Захоплення народною музикою, зокрема піснями циган, 

проявилося ще у дитинстві, а з часом переросло у дослідницьку діяльність. 

Ще перебуваючи на Буковині, він нерідко відвідував маєток батька, де 

записував циганські народні пісні. Мелос, характерні ладові особливості 

народної музики вплинули на професійну творчість композитора. 

Ч. Порумбеску – автор понад 250 творів у різних жанрах: церковна, 

камерна, інструментальна, хорова та вокальна музика, обробки румунських 

народних пісень, оперети. В його пісенній творчості переважає патріотична 

тематика: «Марш першого травня», «Румунський табір», «Олтар 

Путнянського монастиря» тощо. Композитор звертається до поетичної 

творчості таких поетів, як В. Александрі, В. Бумбак, Д. Болінтіняну, 

М. Куглер-Поні та інших. У Чернівцях Ч. Порумбеску створив оперети на 

лібрето В. Александрі «Кандидат Лінта» (1977 р.) та «Місяць-молодик» (1882 

р.), які отримали схвальні відгуки у німецькій і румунській пресі [276, с. 78]. 

Важливе місце у творчому доробку Ч. Порумбеску належить його 

інструментальній музиці. Такі твори, як «Бажання» (1879 р.), «Замріяність» 

(1880 р.), «Румунська рапсодія» для фортепіано (1882 р.), «Балада» для 

скрипки і фортепіано (1888 р.), стали всесвітньо відомими. При житті 

композитора лише невелика частина його творів була видана. Зокрема, у 

1879 р. з’явився збірник «Колекція соціальних пісень для румунських 

студентів», де вміщено деякі твори Ч. Порумбеску («Серце румуна», «Пісня 

триколора», «Драгош Воєвода», «Гімн об’єднання» тощо) та окремі народні 

пісні. 
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Серед учнів-послідовників С. Воробкевича і композитор, оперний 

співак та диригент Костянтин Шандру (1880 – 1956 рр.), який музичну 

освіту отримав у Віденській консерваторії (був учнем Є. Мандичевського), 

співав в операх та оперетах Ч. Порумбеску, Т. Флондора та інших. В його 

творчій спадщині переважають пісні та хорові твори на вірші М. Емінеску, 

В. Александрі, Ш. Іосіфа, О. Гоги, Г. Ротіке та інших. 

Отже, композитори, музичні діячі Буковини, які були учнями або 

послідовниками Сидора Воробкевича, зробили вагомий внесок у розвиток 

музичної культури краю. Здобувши славу та визнання на рідній Буковині, 

заслужили пошану й у західноєвропейському музичному просторі. Євсевій 

Мандичевський став одним із найдосвідченіших педагогів та музикантів 

Австро-угорської імперії, спричинився до розвитку світової музичної 

культури, сприяв розповсюдженню та популяризації творчості композиторів, 

які стали класиками західноєвропейської музики. Його внесок в історію 

музики неоціненний, дотепер викликає інтерес музикознавців та істориків 

усього світу, маючи перспективи втраченого визнання та своєрідного 

ренесансу особистості та творчого спадку композитора. 

Чіпріян Порумбеску, попри коротке життя, зумів стати одним з 

основоположників румунської класичної музики, здобути славу талановитого 

композитора і скрипаля. 

Ці та інші композитори, музиканти та музично-громадські діячі 

Буковини створили міцне підґрунтя для появи і розвитку професійної 

композиторської школи другої половини XX – початку XXI століття. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Отже, у другому розділі дослідження, присвяченому історичним 

засадам формування музичної культури Буковини, на основі опрацьованої 

наукової та публіцистичної літератури, архівних джерел та нотних матеріалів 

бібліотечних фондів м. Чернівців, зокрема Наукової бібліотеки 
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Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, здійснено 

аналіз історичних передумов формування музичного мистецтва на Буковині, 

розвитку музичної культури краю до початку XX століття, діяльності її 

представників, виявлено джерела становлення професійного мистецтва на 

Буковині. 

Географічне розташування Буковини сприяло її належності до різних 

держав: Української землі, Галицького та Молдавського князівства, Австрії 

та Румунії. Унаслідок цього розвиток української культури, мови, літератури 

в краї був нерівномірним, адже на цей процес активно впливали 

територіальні коливання, мистецтво й культура інших народів. Особливе 

значення в історії Буковини мав період австрійського володарювання. 

Незважаючи на постійне пригноблення населення, зменшення відсотка 

українців завдяки політиці австрійської влади, що сприяла переселенню до 

Буковини представників інших народів, усе ж відбулись і позитивні зміни в 

політичному, економічному, соціальному, релігійному та культурному житті 

краю, зокрема, підвищення рівня життя населення та піднесення культури. 

Для буковинців найважчим виявився період румунської влади, коли 

спостерігався загальний занепад усіх сфер життя українського населення. 

Буковинська культура має складну історію, пов’язану з боротьбою за 

незалежність, вона не отримала рівномірного розвитку та не вливалась у 

загальноукраїнські процеси. Її внесок не великий, але значний, що 

підтверджується європейським визнанням діяльності окремих представників 

краю того періоду. 

Розкрито літературну та мистецьку діяльність Ю. Федьковича, 

С. Воробкевича, О. Кобилянської, яких об’єднує любов до українських 

національних джерел, до народної пісні; охарактеризовано музичне життя 

Буковини XIX – початку XX століть, коли спостерігається зародження 

професійного музичного мистецтва краю. Виявлено наявність тісних зв’язків 

з Європою, що позначилось на активній творчій співпраці митців різних 

країн з буковинцями. Плідною стала діяльність чеського композитора, 
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диригента та педагога А. Гржімалі, який відіграв важливу роль у розбудові 

професіоналізму на Буковині. Талановиті музиканти з Буковини отримували 

професійну освіту у Відні, Парижі та в інших європейських центрах, а згодом 

мали можливість навчатися у себе на батьківщині. 

Здійснено огляд діяльності культурно-освітніх установ, товариств та 

мистецьких осередків, які сприяли розвитку музичної освіти краю. Набувало 

розвитку хорове мистецтво, що підтверджується появою хорів майже в усіх 

районах Буковини. Наявність симфонічного оркестру сприяло популяризації 

академічного мистецтва. Визначена роль Чернівецької консерваторії, яка 

була заснована у період румунської влади на Буковині. 

Виявлені й охарактеризовані народні джерела професійного мистецтва 

на Буковині, що демонструють розвинуту пісенність, колоритну 

танцювальність та яскраве інструментальне музикування. У результаті 

аналізу збірок народних пісень Буковини, які з’явилися завдяки активної 

фольклористичної діяльності багатьох місцевих представників культури, 

здійснено висновок про багатство видових категорій народнопісенних 

зразків. Виявлено музичні особливості пісень, їх стильові риси: типові 

мінорні лади, думний лад, рух у мелодії на збільшені інтервали (зб.2), 

низхідне гліссандо в закінченнях пісень, наявність мелізматики, 

«примхливої» ритміки, вільної метрики, характерних синкопованих кадансів 

із повторенням останнього звуку мелодії. Доцільно відзначити кореляційні 

процеси у взаємопроникненні народнопісенних і танцювальних особливостей 

фольклору різних народів, що населяли Буковину, зокрема румунів і 

молдаван. 

Розглядаючи основні історичні етапи розвитку музичної культури 

Буковини, ми дійшли висновку, що діяльність митців краю, зосібна, 

композиторів як минулого, так і сьогодення, недостатньо досліджена. У 

роботі представлено громадську та творчу діяльність К. Мікулі, А. Гржімалі, 

О. Гржімалі (сина А. Гржімалі), С. Воробкевича, Є. Мандичевского, 

Ч. Порумбеску та представників буковинської діаспори. Особлива увага 
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приділена музичній творчості корифеїв того періоду – Сидора Воробкевича 

та Євсевія Мандичевського. Дослідження стилю представників музичного 

мистецтва буковинського краю дозволило виявити стильові парадигми 

композиторської творчості Буковини XIX – початку XX століть. 

Як ми мали змогу переконатися, творча діяльність більшості 

композиторів того часу спирається на традиції західноєвропейських шкіл, 

зокрема, австро-німецької (віденського класицизму та романтизму), 

італійської, румунської, чеської, іспанської, французької, на жанрові моделі 

класичної та романтичної музики, наприклад, фортепіанної творчості, 

німецької пісні Liedertafel, віденської оперети тощо. Поряд із національними 

ознаками творчості, її фольклорними елементами, значне місце посідають 

народно-пісенні джерела інших народів – румунського, молдавського, 

угорського, німецького, італійського. У такий спосіб формуються ознаки 

полінаціонального фольклоризму, які найбільш яскраво проявились у 

творчості наступного покоління композиторів Буковини. Серед стильових 

парадигм досліджуваного періоду виділяються моделі творчості окремих 

композиторів, діяльність яких вплинула на формування творчого стилю 

буковинських композиторів. Серед них – Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, 

Ф. Ліст, Ф. Мендельсон, Й. Брамс, Й. Штраус, А. Брукнер. Окремою 

стильовою парадигмою стала хорова творчість буковинців, тісно пов’язана, 

перш за все, з українським національним народним та професійним 

музичним мистецтвом. 

Отже, до початку XX століття спостерігається поступове формування 

засад професійної музичної школи Буковини. Незважаючи на тяжкі 

соціально-політичні умови, утиски влади тощо, мистецтво буковинського 

краю активно розвивалось. Завдяки організованій у Чернівцях професійній 

музичній освіті, діяльності музичних товариств, роботі оркестрових та 

хорових колективів, професійного рівня набувала виконавська майстерність і 

композиторська діяльність. У XIX – на початку XX століття закладені міцні 

підвалини майбутньої мистецької школи Буковини з її неповторним 

народним колоритом, полістилістичною композиторською технікою та 

міцними міжкультурними зв’язками.  
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РОЗДІЛ 3 

СТИЛЬОВІ ПАРАДИГМИ ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ БУКОВИНИ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

З 1940 року на Буковині встановилася Радянська влада, яка спочатку 

певною мірою сприяла відродженню національних основ суспільства. Після 

румунського поневолення буковинський край об’єднався з українською 

територією. У Чернівцях та підлеглих просторах поступово відновлювалось 

навчання українською мовою, зникла заборона національної культури та 

мистецтва. Освіта стала доступною та безкоштовною для всіх верств 

населення, відкривалися українські навчальні заклади, університет став 

українським, з’явився учительський інститут. Проте невдовзі ситуацію 

змінив початок Другої світової війни, в результаті чого до Чернівців знову 

повернулася румунська влада з її жорстокими порядками, покараннями та 

заборонами української мови. Розпочалася примусова румунізація, зміна 

прізвищ, насаджування румунської мови та культури. Після закінчення війни 

у 1944 році повернення радянської влади не принесло жаданого полегшення 

та суттєвих змін, адже почалися масові репресії, доноси, арешти українських 

патріотів, розкуркулювання, пропаганда атеїзму, приниження. Поступово 

українська національна самобутність змішувалася з проявами російської та 

загальнорадянської культури. Процеси, що відбувались на той час у 

культурно-мистецькому середовищі, досить неоднозначні. З одного боку, 

насаджування патріотичної ідеї спричиняло активний розвиток окремих 

«радянських» жанрів, написаних на замовлення або за потреби, що мали суто 

прикладне значення, художня цінність яких не може повністю нівелюватись. 

З іншого боку – створювались зразки високого мистецтва, які стали 

справжньою перлиною національної скарбниці. 

Нова генерація діячів культури формувалася під знаком «радянського», 

проте не втратила зв’язку з українською композиторською школою. За час 

існування консерваторії у Чернівцях (1924–1944 рр.) було засновано власну 
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композиторську школу, представники якої здобували освіту на своїй 

території та залишалися творити на своїй землі. Раніше для буковинських 

музикантів навчитися професіоналізму можливо було тільки у Європі, 

зокрема в центрі Австро-угорської імперії – Віденській консерваторії, де 

пріоритетні загальноєвропейські традиції та техніки письма. Власним 

шляхом вдавалося йти не багатьом. Лише з другої половини XX століття 

з’явилася плеяда музикантів, які шукали власний напрямок творчості, свій 

стиль. Однак творче мислення композиторів з цього моменту ще більше 

проявляє риси полістилістики, де поєднуються традиційні прийоми письма, 

характерні для європейського музичного мистецтва, ознаки окремих 

національних шкіл Західної Європи, традиції української національної школи 

та особливості місцевого полінаціонального фольклоризму. 

 

3.1. Музичне мистецтво Буковини від 40-років XX століття до 

наших днів 

 

Творчий процес, що був загальмований на Буковині періодами 

румунської влади, фашистської окупації за часи Другої світової війни, 

отримав нове дихання з 1945 року, коли у березні відбулися перші збори 

професійних композиторів у Чернівцях. Тоді на зборах були присутні 

представники Спілки радянських композиторів України, серед яких 

композитор та професор Г. Компанієць, композитор М. Полонський, 

директор Всеукраїнського музичного фонду Ф. Шевич. Комісія, 

ознайомившись із творчою діяльністю буковинських композиторів, відмітила 

позитивні процеси в краї, визначила подальші завдання творчої школи 

Буковини. Уповноваженим для створення обласного об’єднання 

композиторів Чернівецького області був обраний композитор і диригент 

М. Шаєвич. 

У цей період розпочинається активна діяльність місцевих 

композиторів, як професійних, так і самодіяльних. Митці Буковини 
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поступово формують власні основи творчого мислення. Йдучи за 

характерними тенденціями української національної школи, буковинські 

композитори використовують фольклорний матеріал у своїх оригінальних 

творах. Методи роботи над ним досить традиційні – цитування та 

переінтонування, застосування характерних метроритмічних особливостей 

народної музики буковинського краю. 

Серед нового покоління українських митців з 1945 року розпочав свою 

діяльність на Буковині Богдан Крижанівський (1894–1955 рр.) – 

композитор, піаніст, диригент, фольклорист, педагог та громадський діяч, 

який навчався у Львівському музичному інституті та Віденській музичній 

академії. Перед переїздом до Чернівців він працював на посаді диригента 

оркестру у Вінниці, Києві, Ташкенті, тривалий час завідував музичним 

підрозділом Харківського драматичного театру імені Т. Шевченка. У 

Чернівцях займав різні посади: очолював регіональне об’єднання 

композиторів, був директором і художнім керівником Чернівецької 

філармонії та завідуючим музичною частиною Чернівецького музично-

драматичного театру імені О. Кобилянської (1945–1948 рр.), директором 

Чернівецького музичного училища (1948–1953 рр.), методистом Будинку 

народної творчості у Чернівцях (1953–1955 рр.). 

Авторитет Б. Крижанівського був надзвичайно високим, адже він 

відрізнявся освіченістю, талантом. Проте тоталітарний режим того часу 

докорінно змінив долю митця, якого звинуватили в космополітизмі та 

націоналізмі, позбавили звання заслуженого артиста України, звільнили з 

роботи. 

Творчість Б. Крижанівського різноманітна та всеохоплююча. Його 

творчий доробок включає твори різних жанрів симфонічної, камерної, 

вокально-хорової, театральної музики. Він створив 2 симфонії, вокально-

симфонічну поему «Данило Галицький» (1946 р.), 2 концерти для фортепіано 

з оркестром, камерно-інструментальні квартети, тріо для скрипки, віолончелі 

з фортепіано (1953 р.), сюїту на буковинські теми, багато інструментальної 
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музики для скрипки, фортепіано, кларнета, 40 романсів, велику кількість 

пісень, 20 хорів, обробки народних пісень, музику до 150 вистав («Марія 

Тюдор» (1936 р., за В. Гюго), «Анджело» (1952 р., за В. Гюго) , «Дай серцю 

волю, заведе в неволю» (1940 р., за М. Кропивницьким), «Олекса Довбуш» 

(1941 р., за Л. Первомайським), «Талан» (1941 р., за М. Старицьким), 

«Шельменко-денщик» (1941 р., за Г. Квіткою-Основ’яненком), «Підступність 

і кохання» (1948 р., за Ф. Шіллером), «Мірандоліна» (1948 р., за К. Ґольдоні), 

«Земля» (1948 р., за О. Кобилянською), «У неділю рано зілля копала» (1955 

р. за О. Кобилянською), «Загублене життя» (1955 р., за романом «Повія» 

Панаса Мирного), «Назар Стодоля» Т. Шевченка (1954 р.), «Отелло» 

В. Шекспіра (1955 р.) та багато інших), 5 музичних комедій, оперети 

(«Мокадо», «Із-за гори кам’яної», «Король невидимого острова»), 

незавершену оперу «Богдан Хмельницький» (1940 р.), музику до кінофільмів 

(«Поблизу Диканьки», «Над Дніпром», «Земля», «Чорний барон»). Багато 

музики Б. Крижанівського втрачено за часів війни. 

Стиль композитора відрізняється поєднанням традиційних методів 

роботи з музичним матеріалом та особливостей інтонаційної, метроритмічної 

складової буковинського фольклору. Б. Крижанівський у своїх оригінальних 

творах класичних жанрів нерідко використовує характерні риси народного 

багатоголосся, коломийкові ритми та інтонації. В обробках народних пісень 

(«Коломийки», «Черемоше») він дотримується принципу незмінності 

джерела і збагачує його красою хорового багатоголосся, застосовуючи засоби 

класичної гармонізації та елементи імітаційної поліфонії. 

Плекав рідне мистецтво, створював зразки національного колориту 

знаний на Буковині композитор, диригент, фольклорист, скрипаль, музикант, 

який володів грою на різних інструментах, Ілля Міський (1920–2005 рр.). 

Він – засновник професійної школи цимбалістів у Чернівцях, організатор 

оркестру при Буковинському ансамблі, народного інструментального 

оркестру «Буковина». 
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Творчість Іллі Міського орієнтувалась на поповнення репертуару 

створених ним колективів та Буковинського ансамблю. Так виникли твори 

інструментальної музики (рапсодії, фантазії, концертні п’єси, обробки 

буковинських народних мелодій), вокально-хорові композиції («На Кичері»), 

хореографічні сюїти («Буковинське весілля», «Веселка над Прутом» на 

лібрето І. Кутеня), пісні («Аничка» на вірші М. Бакая, «Повій вітре, повій 

буйний» на слова Ю. Федьковича). І. Міський активно займався 

фольклористичною діяльністю, результатом якої було зібрання більше 150 

буковинських пісень. Найулюбленішими музичним інструментами для 

композитора були скрипка та цимбали. Віртуозно володіючи грою на 

скрипці, він багато створював скрипкових музичних композицій, сам їх 

виконував, талановито імпровізуючи та варіюючи народні мелодії. 

Гармонійний ансамбль скрипки та цимбалів яскраво підкреслює оригінальні 

риси народного ансамблевого музикування, що було розповсюдженим по 

буковинських селах. Народний буковинський колорит підкреслюється 

типовими синкопованими ритмами, активною мелізматикою, акцентуацією 

слабких долів такту, характерними «слабкими» закінченнями. 

Оригінальністю відзначається «П’єса для скрипки з цимбалами» Соль мажор, 

у якій композитор використовує ладові особливості молдавського ладу з 

підвищеним IV та пониженим VII ступенями. 

У другій половині XX століття з’являється плеяда професійних 

композиторів, творчість яких стала вирішальною для визначення 

особливостей стилю сучасних буковинських композиторів. Отримавши 

професійну музичну освіту в українських закладах, де вони не тільки 

засвоювали загальноєвропейські основи композиції, але й виховувались на 

найкращих традиціях української композиторської школи. Яскравий приклад 

викладачів, відомих композиторів спрямував діяльність буковинських митців 

у русло національної автентичної самобутності. Так, Андрій Кушніренко 

навчався у славних композиторів та педагогів Галичини – С. Людкевича, 

А. Кос-Анатольського, А. Солтиса, В. Гошовського та інших. Йосип Ельгісер 
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та Юрій Ґіна здобували освіту в Київській консерваторії. Леонід 

Затуловський пройшов школу Олександра Чмута, викладачем якого був 

Л. Ревуцький. Творчість цих композиторів заслуговує на окреме дослідження 

та буде розглядатися у наступних розділах. 

У другій половині XX століття працювало багато композиторів-

аматорів та музикантів, які писали для окремих галузей музичної діяльності. 

Серед таких композиторів Буковини згадуються імена Г. Шевчука, 

Б. Бібікова, які збагатили музичну скарбницю творами різних жанрів. 

Вокально-хорові твори писали П. Окрушко, В. Фокшук, М. Романко, 

А. Плішка, а В. Городенський створював музику для театру. 

Особлива сторінка в історії культури краю – естрадне вокальне 

мистецтво. Естрадні пісні буковинських композиторів вражають високим 

рівнем професіоналізму, яскравим мелодизмом, тісним зв’язком з 

народнопісенними інтонаціями. Їх значущість підтверджується багаторічною 

актуальністю, тривалою популярністю. Історичний шлях буковинської 

пісенної творчості триває більше півстоліття, в жанрах якої писали й 

працюють тепер як музиканти-аматори, так і професійні композитори – 

В. Михайлюк, С. Сабадаш, В. Фокшук, М. Новицький, М. Мафтуляк, 

В. Рурак, М. Рожко, В. Мошук, М. Мозговий, Г. Руснак, В. Сиротюк, 

Л. Дутковський, І. Дерда, Л. Равлюк, П. Дворський та інші. 

Осередком професійної музичної освіти у Чернівцях після Другої 

світової війни було Чернівецьке музичне училище, де здобували знання 

багато музикантів, композиторів, виконавців, які у майбутньому стали 

всесвітньо відомими. Серед викладачів закладу, які виявляли творчі таланти 

учнів, був знаний на Буковині педагог, композитор-теоретик, Олександр 

Чмут (1927–2018 рр.). Отримавши професійну композиторську освіту в 

Харківському музичному училищі (1946–1949 рр., клас викладача О. Жука) 

та Київській державній консерваторії (1949–1954 рр., клас Л. Ревуцького), 

працює викладачем музично-теоретичних дисциплін у Чернівецькому 

музичному училищі (1954–1998 рр.). Серед його учнів такі талановиті 
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музиканти, композитори та виконавці, як В. Івасюк, Л. Затуловський, 

С. Сабадаш, Г. Горлицький, С. Бедусенко, В. Павенський, П. Дворський та 

інші. В його музичній сім’ї, де і дружина була талановитим хормейстером, у 

любові до музичного мистецтва зростали дві доньки. Олена Олександрівна 

Чмут – відома на Буковині сучасна композиторка та педагог, продовжує 

творчу справу свого батька, популяризує його творчість. 

Творча спадщина Олександра Чмута містить твори різних жанрів, серед 

яких музика для симфонічного оркестру (Скерцо), перша дія опери «Навала» 

за мотивами твору Л. Леонова (дипломна робота по закінченні 

консерваторії), твори для фортепіано (дві сонати (1952 р., 1959 р.), 7 

прелюдій, Етюд-поема (1956 р.), Ноктюрн cis-moll (1945 р.), Мазурка-

експромт, Гумореска Es-dur, Поліфонічна поема до-дієз мінор, Концертна 

фуга мі мінор, Фуга ре мінор, Канон до мінор, «Експромт» F-dur тощо, 

камерні твори («Романс» для скрипки і фортепіано (1949 р.), «Музичний 

момент» для тромбону та фортепіано), квартети, хорові твори (зокрема, хор 

«Україно моя» в супроводі фортепіано (перекладення для симфонічного 

оркестру Й. Созанського) та хор a cappella «Пісня кузні» на вірші П. Тичини), 

хорові обробки народних пісень («Зажурилась удівонька», «На городі сіно»), 

вокальні твори, зокрема романси на вірші О. Пушкіна («По небу крадеться 

місяць», «Аквілон»), М. Лєрмонтова («Натхнення», дует «Горні вершини» в 

перекладі Г. Гете) та інших. 

Творче мислення О. Чмута формувалось на основі традицій, яких 

дотримувалась національна композиторська школа. Тяжіючи до 

інструментальної, зокрема фортепіанної, творчості, буковинський 

композитор опирається на романтичні зразки музичного мистецтва, пов’язані 

з практикою салонного музикування, зокрема мініатюри Ф. Шопена, 

Ф. Шуберта та інших. Його фортепіанні прелюдії, ноктюрни, мазурки та 

твори інших жанрів проникненні романтичною ліричністю, подекуди 

виявляють риси імпресіоністичної картинності. Проте залучення української 

пісенності у фортепіанну музику у вигляді цитування (Прелюдія Соль 
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мажор) або створення тем, в основі яких мелодії, наближені до національних 

фольклорних зразків, вказують на тверде підґрунтя. Зразком для 

фортепіанної творчості композитора стали традиції романтичного салонного 

музикування, які проявлялися ще до М. Лисенка, в творчості композиторів 

середини XIX століття – Т. Шпаковського та Т. Безуглого, а згодом знайшли 

втілення в творчості сучасників і послідовників класика української музики – 

П. Сокальського, М. Колачевського, В. Сокальського, Я. Степового, 

В. Косенка, С. Людкевича, В. Барвінського, Л. Ревуцького, 

Б. Лятошинського. Свій внесок у розвиток українського романтичного стилю 

зробив і один із перший професійних українських композиторів Буковини – 

С. Воробкевич, який також писав фортепіанні твори салонного характеру. 

Для музичної мови творів О. Чмута характерне поєднання класичного 

гармонічного мислення, поліфонічних прийомів розвитку, народного 

колориту та української пісенної інтонаційності. Використання українських 

народних пісень, їх обробка та переінтонування – характерна риса творчості 

багатьох українських композиторів, які творили фортепіанну музику для 

домашнього й салонного виконання. Такі зразки фортепіанних творів писали 

ще попередники М. Лисенка – А. Єдлічка, В. Заремба, М. Завадський, 

Й. Витвицький, В. Пащенко. 

Отже, творчість О. Чмута вказує на талант композитора, музичне 

мислення якого проявляє професійну майстерність у створенні фортепіанної 

та хорової музики в стилі українського романтизму. 

Видатним українським музикантом буковинського походження, 

композитором, творчість якого отримала визнання більше в жанрі естрадної 

популярної творчості, був Володимир Івасюк (1949–1979 рр.). Навчаючись 

одночасно у Львівському медичному інституті та Львівській державній 

консерваторії (1973 – 1979 рр.), він не тільки цікавився популярними 

пісенними жанрами, але й засвоював основи професійної академічної 

творчості. В. Івасюк навчався по класу композиції у А. Кос-Анатольського. 
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Поряд зі створеними 107 піснями, він – автор 53 інструментальних творів, 

музики до вистав. 

Активна творча діяльність В. Івасюка в галузі естрадно-вокального 

мистецтва позначилась на характерній наспівності його інструментальної 

музики, мелодійності фактури, романтичній ліричності образів. Твори для 

фортепіано найчастіше мають програмні назви, що іноді вказують не лише на 

зміст твору, але й на жанрову належність. Серед таких композицій – 

«Маленька фуга», що має авторську ремарку «Фантастичний танець», «Сухая 

верба» з композиторським поясненням «варіації на тему», «Осіння 

картинка», Подвійна фуга, П’єса для фортепіано (без назви). 

В. Івасюк написав і ряд інструментальних творів із фортепіанним 

супроводом («Імпровізація-скерцандо» для віолончелі з фортепіано, П’єси 

(№ 1, 2) для скрипки та фортепіано), твори для інструментів-соло 

(«Скерцандо», «Імпровізація» для віолончелі, «Арія» для скрипки). Серед 

його творчого доробку знаходимо кілька камерно-інструментальних творів 

(«Мелодія» та Сюїта-варіації для камерного оркестру, Квартет для двох 

скрипок, альта і віолончелі). 

Композитор створював і музику для театру, зокрема до вистави 

«Прапороносці» за романом-трилогією О. Гончара. 

В. Івасюк – талановитий мелодист, творчість якого пронизана 

яскравими мелодико-інтонаційними зворотами, завдяки чому легко 

сприймається, запам’ятовується та знаходить відгук у серцях слухачів. Його 

музика неймовірно лірична, подекуди душевна та напружено-драматична, 

тривожна. Музичні засоби, якими користується композитор, досить лаконічні 

та зрозумілі, проте відчувається володіння складними композиторськими 

техніками письма, що виявляється у використанні поліфонічних форм та 

прийомів розвитку. Незважаючи на зовнішню простоту викладу, зазирнувши 

вглиб музичного матеріалу творів В. Івасюка, стає очевидною його висока 

професійна майстерність і талант. 
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У середині XX століття у Чернівцях жив та працював талановитий 

баяніст та композитор Яків Келерман (1935 – 1989 рр.), який навчався у 

Чернівецькому музичному училищі та Львівській консерваторії. Його 

яскрава виконавська діяльність та педагогічна майстерність поєднувалася з 

творчими досягненнями. Композиторська спадщина Я. Келермана містить 

інструментальні твори для баяна та інших інструментів (Концерт «Ровесник» 

для баяна і фортепіано, 2 сонатини (Соль мажор, Сі-бемоль мажор), 8 

фантазій на народні теми, 3 сюїти, парафраз на буковинські теми для 

цимбалів з оркестром, етюди, окремі п’єси, Концертіно для труби), вокально-

хореографічну музику, театральну музику для естрадних спектаклів Сіді 

Таль, ряд вокальних творів, пісень (цикл «Звонче песню, запевала», 

«Чернівецький вальс», «Голос Бухенвальда», «Я за тебе не піду», «Ой 

матусенько моя», «Червоні черешні»), обробки народних пісень. 

Стиль Я. Келермана відрізняється поєднанням класичних прийомів та 

форм композиції з мелодикою та ритмічними моделями місцевого 

буковинського колориту. Він оригінально трактує темброві можливості баяна 

та робить успішні спроби незвичних ансамблевих поєднань, зокрема баяна та 

популярних на Буковині цимбалів. 

Сергій Куксанов (1946–2010 рр.) – буковинський композитор, доробок 

якого містить твори великих форм та мініатюр. Він – автор музики для баяна 

(цикл п’єс для баяну «Зоопарк», скерцо в старовинному стилі, прелюдії мі 

мінор та до мінор, ноктюрн, експромт, варіації), фортепіано (цикл дитячих 

п’єс «Золотий ключик», фуги мі мінор, до мінор, соль мінор та ля мінор), 

скрипки (прелюд), оркестрових («Фантазія на буковинські народні теми», 

«Фантазія на українські теми» для оркестру народних інструментів, 

«Українські жарти», «Спогади», Марш для духового оркестру) та 

ансамблевих, вокальних  та хорових творів, музики для театру, духовної 

музики (Літургія, Пасхальні канони, «Отче наш», «Христос Воскресе», 

«Ныне отпущаеши» та ін.), перекладень для ансамблів різного складу, 

оркестрів, творів для дітей. 
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Сучасна композиторська школа представлена яскравими музикантами, 

твори яких виконується на професійних сценах Чернівців, областей України 

та за кордоном. Серед таких яскравих композиторів особливою 

майстерністю, педагогічним хистом відрізняється Олена Чмут (1959 р.н.) – 

спадкоємиця традицій свого батька – Олександра Михайловича Чмута та 

матері Лідії Іллівни, яка була талановитим хормейстером і викладачем 

музично-теоретичних дисциплін. Саме від матері Олена Олександрівна 

перейняла любов до хорового мистецтва, відчуття хорового багатоголосся. 

Професійну освіту буковинська композиторка здобула у Київській державній 

консерваторії, де спочатку навчалася на історико-теоретичному (1978–1984 

рр.), а згодом на композиторському факультеті (1997–2000 рр.) вже 

Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, у класі Л. Колодуба. 

У творчому доробку О. Чмут твори для камерного та симфонічного 

оркестру, твори для фортепіано (Прелюдія та фуга), камерно-інструментальні 

ансамблі («Мелодія» для віолончелі та фортепіано). Композиторка пише 

багато пісень і романсів на вірші різних поетів, зокрема М. Бучка («Посвята», 

«Романс осені», «Музика», «Мама», «Берег», «Я до тебе лечу»), В. Вознюка 

(«По білому білим»), І. Буніна («Самотність»), а також ряд вокальних творів 

у стилі «бардівської» пісні («Моя любов», «Балада істин навиворіт» тощо). 

Найбільша частина творчості О. Чмут – це хорові твори та обробки 

народних пісень. Серед хорів відзначимо: хор «Весняне» (сл. І. Негрюка), 

хоровий цикл «Акварелі» на поезію В. Вознюка («Симфонія ранку», 

«Березіль», «Слід світанку»), 2 хори на слова І. Франка («Не забудь», «Твої 

очі»), хори на вірші О. Блока («Дівчина співала в церковному хорі»), 

Д. Самойлова («Шлях мій юний», «На світанку»), М. Бучка («Виноградна 

лоза», «Безкінечна молитва»). 

З особливим натхненням та професійною майстерністю написані 

обробки українських народних пісень («Коло мої хати», «Ой, на горі два 

дубочки», «Ой, на горі та й женці жнуть», «Розпрягайте хлопці коней», «Чом 

ти не прийшов», «Їхав козак на війноньку», «Ой ти, місяцю», «Їхав козак 
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містом», «Гіля-гіля сірі гуси», «Ой під вишнею», «Чорні брови»), хорові 

обробки пісень на вірші Т. Шевченка («Зоре моя вечірняя», «Ой горе тій 

чайці»), в яких композиторка наслідує найкращі традиції національної 

композиторської школи. Оригінальні аранжування О. Чмут популярних на 

Буковині пісень «Черемшина», «Марічка», «Червона рута», обробка 

буковинської народної пісні «Куди ти йдеш», яка створена для голосу і 

фортепіано. Буковинська композиторка здійснює обробки пісень інших 

народів, зокрема китайської народної пісні «Квітка жасмину», 

американського фольклору (Попурі на теми Spirituals, аранжування «Sound of 

music»). 

Духовна музика О. Чмут представлена Стихирою Великої П’ятниці 

«Тебе одеющагося», аранжуванням та гармонізацією окремих піснеспівів 

С. Воробкевича та Є. Мандичевського. 

Музичний стиль О. Чмут – органічне поєднання класичного 

академічного мислення, романтичного ліризму, імпресіоністичної 

колористики, національного фольклоризму, елементів джазу та сучасних 

композиторських технік. 

О. Чмут, працюючи у Чернівецькому музичному училищі, виховала 

цілу плеяду музикантів, які успішно працюють як на Буковині, так і за її 

межами. Серед її учнів – Юрій Василенко (1984 р. н.) – викладач-теоретик 

та композитор, який плідно працює в галузі фортепіанної музики малих та 

великих форм. Вищу професійну освіту отримав в Одеській державній 

музичній академії імені А. В. Нежданової (2004–2009 рр.) за спеціалізацією 

«Музикознавство» з одночасним проходженням курсу композиції у 

викладача С. Шустова. 

Серед творів фортепіанної музики буковинського композитора 

знаходимо прелюдії, варіації, сонату та цикл «Життя лісу». Прелюдія сі-

бемоль мінор (2004 р.) – своєрідне скерцо з чеканним, остинатним ритмом в 

розмірі 5/8 з загостреними інтонаціями дисонуючої домінанти, секвенційним 

розвитком та безупинним рухом. В прелюдії до-дієз мінор (2006 р.) 
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композитор використовує барвисті полігармонічні співзвуччя з дещо 

«формальним» тональним центром. 

Варіації (2006 р.) – зразок атональної музики, де одноголосна 

різнохарактерна, проте однорідна тема піддається фактурному, 

поліфонічному (інверсія) та жанровому варіюванню. 

Соната До мажор (2007 р.) – одночастинний твір, написаний у 

класичній сонатній формі з елементами імпровізаційності в розробці та 

дзеркальною репризою. Музична мова твору збагачена ознаками сучасних 

полігармонічних і ладових засобів. 

Токата соль мінор (2019 р.) демонструє іронічний, насмішкуватий 

образ, який реалізується за допомогою «гострих» інтонаційних зворотів, 

хроматизованих співзвуч, вільних ладогармонічних зв’язків. 

Поема для скрипки і фортепіано (2007 р.) – зразок камерного 

ансамблю, де композитор використовує засоби атональної системи в 

поєднанні з акордикою терцієвої структури, яка супроводжує ніжно-

беззахисне звучання мелодії скрипки. 

«Життя лісу» (2008 р.) – фортепіанний цикл, який складається з 

чотирьох частин, де музичними засобами розкриваються образи лісу, його 

пейзажі. Найбільш яскрава фінальна частина циклу – «Танець звірів» – 

своєрідна алегорія на сучасність. У цьому творі проявляються 

полістилістичні риси творчості композитора з використанням цитування – 

трансформації образу «Коника». 

Вокальна музика Ю. Василенка представлена романсами на вірші 

В. Стуса та І. Франка. Романс «А ти як гілочка бузку» (2008 р., на слова 

В. Стуса) насичений драматичним звучанням тенорового голосу у високій 

теситурі та витриманий у традиційній ладотональній системі. В романсі «У 

небі зорі» (2009 р., на слова В. Стуса) композитор застосовує принципи 

мелодекламації, можливості розширено-тональної системи, кластерні 

співзвуччя, які поєднує з традиційними акордово-гармонічними комплексами 



222 

супроводу. Романс на вірші І. Франка «Так, ти одна моя правдивая любов» 

(2018 р.) є зразком пристрасно-драматичного монологу. 

Ю. Василенко пише твори й в естрадній манері, серед яких – пісня 

«Золотий лелека» (2003 р.) на вірші Л. Черняк та п’єса для скрипки та 

фортепіано «Для тебе» (2010 р.). Останнім часом працює над великими 

полотнами, зокрема симфонічною поемою «Ангели України». 

Отже, в творчому доробку Ю. Василенка переважають традиційні 

форми і жанри музичної творчості, де він застосовує елементи розширено-

тональної та атональної систем, віддає перевагу гармонічній організації над 

мелодичною, створює образи гостро-скерцозного характеру, поєднує ознаки 

Одеської композиторської школи з традиційною ладотональною системою. 

Нова генерація буковинських композиторів представлена й творчістю 

Євгена Воєвідка (1971 р. н.) – талановитого чернівецького музиканта, 

композитора, співака, який суміщає свою музичну діяльність з фахом лікаря-

фоніатра. Його творча діяльність, яка останнім часом досить активно 

залучається у професійний музичний простір, актуальна та своєчасна, адже за 

змістом торкається сучасних проблем українського суспільства та втягує в 

глибини нашої історії. 

Музичну освіту здобув у Чернівецькому музичному училищі імені 

С. Воробкевича, навчаючись на вокальному відділі. Відтак розпочинає 

активно займатися виконавською та організаторською діяльністю. Він 

заснував гурт «Гвавт», репертуар якого регулярно поповнювався естрадними 

музичними творами в стилі кантрі, рок, джаз. Любов до театру, акторської 

діяльності спонукають Є. Воєвідка до створення драматично-

експериментальної студії при товаристві «Український народний дім». Він 

займається аранжуванням музики для спектаклів, виконує вокальні номери 

творів та проявляє себе як талановитий актор. Як виконавець авторських 

пісень, Є. Воєвідка бере участь у фестивалях і конкурсах. Так, у 2001 році 

здобуває Гран-прі фестивалю «Червона рута» з власною піснею «На 

перехресті двох сердець». 
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Незважаючи на основний лікарський фах, Є. Воєвідка успішно працює 

у складних академічних жанрах музичного мистецтва. Йому підвладні й 

невеликі за формою твори, і масштабні циклічні композиції. 

Творчу діяльність буковинський композитор розпочав із написання 

вокальних творів, зокрема естрадних пісень. Його активна виконавська та 

акторсько-театральна діяльність вплинула на творчі пріоритети композитора. 

Є. Воєвідка починає писати мюзикли, рок-опери, музику до вистав. 

Поступово захоплюючись великими жанрами, створює перший український 

естрадно-симфонічний мюзикл «То лише казка» (2001 р., лібрето І. Кейван). 

Цей твір – нетиповий зразок сучасного жанру, де спостерігається синтез 

мистецтв, зокрема музики і пластичних рухів. У стилі мюзиклу написана й 

рок-фольк-опера «Дон Жуан гуцульський, або Люба-згуба». 

Є. Воєвідка, чутливо відгукуючись на події в Україні 2014 року, 

створює вокально-симфонічну поему «Пам’яті Небесної сотні» з власними 

текстами. Твір відображає героїзм народу, його незламний дух, що 

традиційно представлено хоровими номерами. Відсутність сольних партій 

підкреслює ідею народної сили, його колективної могутності. 

Продовжує героїчну тенденцію творчості буковинського композитора 

симфонічна поема «Берестечко» (2015 р.), де зображаються події XVII 

століття – національно-визвольна боротьба під орудою Б. Хмельницького. 

Твір складається із семи частин, де музика, як і в кантаті «Пам’яті Небесної 

сотні», супроводжується відеороликом, який демонструє уривки битви під 

Берестечком. 

Є. Воєвідка поступово розширює жанрові межі своїх композицій, 

створює концерти для двох скрипок і камерного оркестру. Його музика, за 

твердженнями самого композитора, – «театральна», адже на всіх його творах 

позначилося захоплення театром. 

Особистість Є. Воєвідки – винятковий рівень взаємодії таланту 

виконавства, композиторської творчості, акторської майстерності. Вражає 

вміння поєднувати досить полярні види діяльності: лікарська справа та 



224 

музичне мистецтво. Проте такого роду талант спостерігався і в інших 

композиторів Буковини, які суміщали ці професії, – у Й. Ельгісера та 

В. Івасюка. 

 

3.2. Творчий стиль Йосипа Ельгісера 

 

Серед буковинських композиторів ХХ – початку ХХІ століття особливе 

місце належить Йосипу Ельгісеру (1929 – 2014 рр.) – людині з великим 

талантом і надзвичайною долею (Див. Додаток Е). Піаніст, композитор, 

лікар-хірург, педагог, музикознавець, дослідник, громадський діяч, меценат 

Йосип Мойсейович Ельгісер прожив яскраве і водночас трагічне життя. Йому 

довелось пережити нелегке дитинство, бути в’язнем фашистського 

концтабору і завдяки музиці та художньому таланту вижити в ці страшні 

роки війни. 

Творчість композитора Ельгісера знаходилась у невід’ємному зв’язку з 

мистецтвом виконавства. Вражає широкий репертуар його концертних 

програм, що дозволив йому провести майже 30 циклів історичних концертів. 

Він став продовжувачем ідеї Антона Рубінштейна, який перед публікою 

виконав майже 720 різних за складністю фортепіанних творів, а також 

послідовником українського піаніста Григорія Беклемішева, який за чотири 

концертні сезони (1925–1929 рр.), зіграв більше двох тисяч творів 

фортепіанної музики. Й. Ельгісер, у свою чергу, напам’ять виконав твори 

композиторів, які належали різним епохам, країнам, напрямкам і стилям, 

зокрема Й. С. Баха, Д. Скарлатті, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, 

Ф. Мендельсона, К. М. Вебера, Ф. Ліста, А. Дворжака, Б. Сметани, 

І. Альбеніса, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, Е. Гріга, П. Чайковського, 

О. Скрябіна, С. Рахманінова. Ельгісер виконував майже всю фортепіанну 

музику українських композиторів, як-от твори Д. Бортнянського, М. Лисенка, 

В. Косенка, Я. Степового, Б. Лятошинського, І. Шамо, М. Колеси, 

М. Скорика, Л. Ревуцького та інших. За такий вагомий внесок у сферу 
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виконавства та популяризацію творчості світових та українських 

композиторів Й. Ельгісер був нагороджений Золотою медаллю ЮНЕСКО та 

званням «Золоте ім’я світової культури» (єдиний музикант в Україні). Як 

зазначає музикознавець Р. Гнєдаш, манера гри Ельгісера «відзначається 

віртуозністю, глибоким проникненням у художні образи творів, в епоху, 

стиль композитора» [186, с. 5]. Своєю грою він справляв неабияке враження 

на аудиторію, адже відчувалося, що «піаніст любить своїх слухачів, як 

художник любить прекрасне і благородне, яке тут же переносить на полотно» 

[186, с. 60]. 

Унікальний слух, любов до музики, народної пісенності, творчі 

здібності проявилися у Ельгісера ще в ранньому віці, у 5 років він уже 

вправно грав на фортепіано, а з 6 років виступав у концертах. Батько був 

столяром-червонодеревником, однак умів грати на мандоліні та співати 

єврейських пісень. Грою на фортепіано з Йосипом та його старшою сестрою 

Кларою займалась місцева вчителька пані Неделко. 

Й. Ельгісер у житті поєднав дві професії – лікаря та музиканта, 

навчаючись спочатку на хірурга у Чернівецькому медичному інституті, а 

потім, працюючи в одній з лікарень області, здобував музичну освіту в 

Чернівецькому музичному училищі, а згодом заочно в Київській державній 

консерваторії імені П. І. Чайковського (з 1960 р.) по класу фортепіано у 

професора К. М. Михайлова та професора Л. А. Вайнтрауба. Навички 

фортепіанної гри, що прищеплювалися Ельгісеру у роки навчання, були 

розвинені у тісному зв’язку з традиціями фортепіанного виконавства 

Ф. Ліста, адже його перший педагог шліфував майстерність у славетного 

Теодора Лешитицького, який у свою чергу був учнем великого угорського 

композитора [186, с. 15]. Ще зі студентських років дивував надзвичайною 

музичною пам’яттю, ідеальною читкою з листа творів різної складності. 

Й. Ельгісер почав писати музику ще на 2-3 курсах медичного інституту. 

Перші твори – ліричні пісні, зокрема «Чернівецький вальс» на слова 

студентів-медиків М. Ткача та А. Добровича, «Черемош», «Чернівчаночка» 
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та «Буковинські наспіви» для фортепіано, – були написані до навчання у 

консерваторії. Основна частина творчості Й. Ельгісера належить до галузі 

фортепіанної музики. «Рояль, як говорив сам композитор, – мій вірний 

побратим, він має душу і завжди вірно відповідає на мої наміри і відвертість» 

[186, с. 52]. 

Й. Ельгісер залишив після себе величезну спадщину музичних творів 

(більше 500 творів), виданих та залишених у рукописах: симфонія, концерт 

для фортепіано з симфонічним оркестром, два концерти для фортепіано з 

духовим оркестром, концерт для балалайки з оркестром народних 

інструментів, камерні інструментальні твори, зокрема соната для флейти з 

фортепіано, ансамблі, фортепіанні твори, які видані у збірках «Ностальгія», 

«Тридцять жіночих портретів», «Лялькова сюїта», «Я буковинець» [130–137], 

«Єврейська фортепіанна музика: обробки єврейських народних пісень» [548] 

та інших. Збірка «Я буковинець» видана у 9-ти випусках, що вміщують 

більшість творів автора у різних жанрах. Окрім того, вийшли друком збірки й 

альбоми, в яких Ельгісер друкував твори, написані ще до вступу в 

Національну спілку композиторів України: «Буковина в піснях», 

«Буковинський розмай», «Буковинські самоцвіти», «На оновленій землі», 

«Грай трембіто», «Від Дністра до Черемошу», «Буковинська естрада». 

Композиторське мислення Йосипа Ельгісера відзначається особливим 

багатством стильових рис, де поєднуються традиції класичної музики, 

романтичного напряму, музичного імпресіонізму, сучасної професійної 

музичної мови, народної пісенної та інструментальної творчості. Типові риси 

його творчості, особливо образної сфери, жанрового багатства і стилю, 

знайшли найбільш яскраве втілення в його творах для фортепіано. 

Переважна більшість творчого спадку композитора представлена 

яскраво програмними творами. Саме з допомогою програми композитор 

намагається втрутитись у можливе хибне тлумачення його ідеї. За словами 

Ф. Ліста, «програма має здатність надавати інструментальній музиці можливі 

відтінки характеру, майже тотожні різним поетичним формам» [286, с. 286]. 
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Ніхто з українських композиторів минулого не втілював у фортепіанній 

музиці такого розмаїття образів, сюжетів, картин природи, як Й. Ельгісер. 

Тільки в західноєвропейській музиці такого роду багатогранність характерна 

для К. Дебюсі, в творчості якого знаходимо багатство образів природи, 

жанрових сцен, музичних портретів, історичних сюжетів, легендарних 

мотивів тощо [356, с. 311]. Проте, як зазначає А. Ісак, «його творам 

притаманні конкретний зміст, ритмічна пульсація, оригінальна настроєва 

тональність, власний стиль» [186, с. 93]. І справді, програмність Ельгісера 

особлива, вона, перш за все, – автобіографічна, адже в музичних творах 

відобразилися різні сторони його життя, історичні події, свідком яких він 

був. Потім народжувалися музичні думки, які оформлювалися у музичні 

теми. Пошук тем – це особливий та індивідуальний процес для кожного 

композитора. Ельгісер часто згадував вислів Г. Берліоза: «Дайте мені тему, і 

я напишу який завгодно твір», проте найважливішим для нього став пошук 

музичного образу, музичної думки, теми. Ельгісер ділився: «Не відаю, як в 

інших, але в мене вони виникають раптово, іноді – блискавично. Це може 

бути вдень, уночі, на вулиці, вдома… Намагаюсь негайно занотувати. І саме 

в первинній суті. Не секрет, <…> що кожна тема має звуковисотність і 

ритмічний модуль. Якщо упустити мить, через кілька хвилин все губиться, 

зникають образи, контури <…>. Тема – це завжди щаслива знахідка…» [186, 

с. 92]. Від себе додамо, що Г. Берліоз почув свою, за його словами, найкращу 

симфонію уві сні та, на жаль, забув її. 

Й. Ельгісер прагнув до конкретного музичного зображення явищ 

навколишнього світу. Його лікарський фах, якому він присвятив значну 

частину свого життя, не міг не проявитись у композиторській творчості. Так, 

Ельгіером був створений своєрідний та оригінальний за задумом цикл 

«Лікарські рослини», написаний у кінці 90-х років та присвячений 

І. Мещишену, завідуючому кафедрою медичної хімії Чернівецької 

медакадемії. П’ять частин циклу мають назви рослин: «Арніка», 

«Календула», «Наперстянка», «Звіробій», «Полин». Для втілення свого 



228 

задуму Ельгісер обрав для п’єс циклу рослини різної терапевтичної дії, 

корисні та лікувальні властивості яких оригінально відображені музичними 

засобами. Цікаві в плані звукозображення та живописності «Наперстянка» та 

«Полин», де у звуках першої відчувається пульсація серця, адже рослина 

наперстянка лікує від серцевих хвороб, а у другій п’єсі представлено музичну 

характеристику полину, для відтворення гіркого смаку якого композитор 

застосував малосекундові інтонації. Такого роду ідея зображальності 

лікарських рослин, їх властивостей стала безпрецедентною у 

композиторській практиці. 

Особливо важливою та надзвичайно болісною темою творчості 

композитора була трагічна доля єврейського народу в роки Другої світової 

війни, адже йому самому довелось пережити тортури німецького гетто [195]. 

Невільницькі пісні, почуті тоді в полоні, вже майже через п’ятдесят років 

Ельгісер покладе в основу збірки «Єврейська фортепіанна музика: 

обробки єврейських народних пісень» [548]. У збірник увійшли твори 

єврейської тематики, написані для фортепіано, обробки народних пісень. 

Єврейські народні пісні, що були записані Ельгісером від Хани 

Ярмолинської, Елі Бендионовича та Рози Штейнберг з Чернівців та увійшли 

до збірки, – цілком оригінальні твори, яких навіть немає в «Антології 

єврейської пісні» [128]. Традиції збирання єврейського музичного фольклору 

ведуть ще до кінця ХІХ століття, коли студент Московської консерваторії 

Енгель збирав, записуючи на фонограф, і досліджував єврейську народну 

музику. Пізніше М. Римський-Корсаков заохочував єврейських студентів 

Петербурзької консерваторії до вивчення їх народної пісенності та спонукав 

спиратися на неї як на основу їх оригінальної національної творчості. Він сам 

проявляв інтерес до єврейської музики, вбачаючи в ній релікт стародавнього 

східного мелосу. Як зазначається в одному з досліджень історії єврейського 

народу, «для своїх учнів-євреїв видатний російський композитор виступав у 

ролі, подібній тій, яку грав Стасов в середовищі єврейських художників» 

[176, с. 503]. У ХХ столітті ці традиції були підхоплені іншими 
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композиторами, зокрема Д. Шостаковичем, який видав цикл пісень «З 

єврейської народної поезії». 

Особливе місце серед творів видання Й. Ельгісера, присвяченого 

єврейському народу, займає «Єврейська сюїта», написана автором після 

відвідування хотинської єврейської общини, де Й. Ельгісер зустрівся з 

людьми, які так само, як і він, пройшли через гітлерівську неволю. Перша 

частина сюїти «У Хотинській общині» розкриває гірку сповідь колишніх 

бранців, їх почуття і страждання. Увесь трагізм ситуації сконцентровано у 

розвитку мелодичної лінії, яка повільно, важко, поступово піднімається, 

робить спроби досягнення певної вершини, що можна порівняти з 

нелюдськими зусиллями багатостраждального народу, який намагається 

встати з колін. Жорсткі акорди початкової побудови, з різкими секундовими 

нашаруваннями всередині співзвуч та секундовими висхідними зрушеннями 

цих вертикальних комплексів, надзвичайно точно зображають жахливу 

машину смерті, заведену фашистським режимом. Висхідні малосекундові 

інтонації, із загостреними хроматизмами, та нестримний, хоча важкий і 

повільний, майже непомітний рух угору, так чи інакше, символізує 

риторичне прагнення до світла, добра, надії і перемоги. Середній розділ 

складної тричастинної форми створює певний контраст при незмінній соль-

мінорній тональності. Пожвавлення темпу додає ще більшого хвилювання. 

Нарочите синхронне підкреслення всіма голосами фактури карбованого 

ритму, що повторюється впродовж першого періоду цього розділу, створює 

враження наступу руйнівної сили, яку неможливо подолати. Результатом стає 

наступна побудова, де ритмічні синкопи у поєднанні з жорсткими 

вертикалями змальовують картину жорстоких катувань. Завершує форму 

коротка побудова, яку лише за ознакою темпу можна розцінювати як 

репризу. Проте тут надзвичайно переконливо передається біль і страждання 

народу: «кульгавий» ритм у вигляді зворотного пунктиру, повільний рух 

хроматизмами, що як болісне відлуння почергово імітується і нарешті 

призупиняється. 
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Наступна, друга частина сюїти – «Фрейлехс» – жанрова сценка 

народного свята. Ця частина циклу – лірично-танцювальне відсторонення, 

контраст між дійсністю, реальністю та сутністю єврейського народу з його 

культурою, традиціями, піснями і танцями. Фрейлехс – це найбільш відомий 

колективний єврейський танець, який виконують на весіллях. Танцюючи 

фрейлехс, люди шикуються в одну лінію або в коло та рухаються під музику 

з конкретним набором рухів та своєрідною ходою; коло може рухатися вліво 

або вправо. Цей танець має ще такі назви, як «карагод», «рейдл» і навіть 

«Сім-сорок». Основний танцювальний характер п’єси «Фрейлехс» Ельгісера 

відчувається не одразу, лише завдяки характерному тактовому розміру 

(регулярно-перемінний 2/4+3/4, 4/4+2/4) упізнаються ознаки жанру. На 

перший план виходить сумовита та досить лірична початкова інтонація 

кружляння в соль мінорі, що по черзі переходить із голосу в голос та 

розвивається на фоні розмірено витриманих басів. Ця тема проходить кілька 

разів у формі, надаючи структурі твору рис рондальності. Середина першого 

розділу проявляє тісний зв’язок із першою частиною циклу, де використані 

подібні гострі акордові вертикалі з малими секундами у їх складі. Це 

своєрідна лейтінтонація, яка проходить крізь увесь сюїтний цикл то у вигляді 

вертикальних споруд, то у вигляді мелодичного «болісного» руху. Окрім 

того, наявність синкоп теж тісно пов’язує цей розділ із першою частиною 

циклу. Середній розділ другої частини більш рухливого характеру, 

незважаючи на утримання мінорного ладу (до мінор), барви якого надають 

стриманості. Гучна динаміка, нестримний рух, пожвавлення темпу додають 

цьому розділу кульмінаційності, створюючи враження загальної 

танцювальної ейфорії. Проте з появою теми кружляння з першого розділу все 

повертається до початкового хвилюючого настрою, нагадуючи про 

невідворотність долі. 

Лірично-схвильована танцювальна частина циклу змінюється 

драматичною «Ремінісценцією про табірне минуле». Третя частина циклу, 

його кульмінація, виникає як драматично схвильована та напружена 
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розповідь, в якій сповна розкрилися гіркота, скорбота та страждання. Для 

втілення свого задуму композитор обрав форму варіацій, де у двох основних 

розділах форми поєдналися ознаки подвійних варіацій, варіацій на basso 

ostinato та soprano ostinato. На відміну від попередніх двох частин, написаних 

в одній тональності, в третій частині циклу композитор змінює основний 

тональний центр. Тема, покладена в основу варіацій, спочатку викладена 

одноголосно, в низькому регістрі, стримано, напружено і трагічно. 

Мелодична лінія теми побудована на безперервному диханні й охоплює вісім 

тактів. Ладовою основою теми стає фрігійський ля мінор, збагачений 

хроматичними звуками. Низхідний загальний рух мелодії окреслює ознаки 

прихованого двоголосся, де лінія нижнього шару яскраво вимальовує 

низхідний жорсткий хід по хроматизмах. Такий символічний низхідний рух, 

що відповідає риторичній фігурі passus duriusculus, був досить 

розповсюджений у період розквіту варіацій на basso ostinato (XVI – XVIII ст.) 

поряд із перевагою низхідного руху (katabasis) та означав сходження, 

падіння, смерть. Одразу пригадуються аналогічні теми в західноєвропейській 

музиці, зокрема теми фуг з ДТК та Crucifixsus з Високої меси Й.С. Баха. 

Отже, тема вже з самого початкового викладу створює безперервний потік 

виразних інтонацій, що нагадують стогін жорстоко закатованих, 

страждаючих людей. За темою слідують п’ять варіацій, де на фоні 

незмінного басу варіюється її контрапунктичний супровід. Композитор 

застосовує різні варіанти ритмічного перетворення верхніх голосів та 

часткові видозміни гармонічного розвитку. Остання, п’ята варіація з розділу 

варіацій на basso ostinato створює найбільше напруження, виконуючи 

функцію кульмінації. Змінюючи фактуру до ущільненого акордового викладу 

з новими для твору артикуляційними прийомами й октавним дублюванням 

теми, досягається відчуття найбільшої напруги та драматизму. Кінець 

побудови, що утворює період розімкненого типу, стає логічною зв’язкою до 

наступного розділу форми – варіацій на soprano ostinato. 
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Темою цього розділу Ельгісер обирає інверсію теми варіацій на basso 

ostinato, даючи її у дзеркальному оберненні. Вона зміщується у більш 

високий регістр, а при варіюванні зрушується октавою вище. В цьому типі 

варіацій тема, знову ж таки, звучить остинатно, а видозмінюється 

акомпанемент до неї. Перша варіація побудована на відносно контрастному 

двоголоссі, де контрапунктом до теми стає протискладення, яке своїми 

графічними контурами нагадує перший варіант теми. Таке «неповноголосся» 

у вигляді двоголосного проведення, як засіб розвитку першої варіації, дає 

поштовх до наступних перетворень, до поступового накопичення фактурних 

голосів та підготовки останньої варіації, що виконує функцію коди. Заключна 

варіація, що підготовлена тритактовою зв’язкою імпровізаційного характеру, 

повертає варіант теми на basso ostinato. Грандіозне звучання підкреслюється 

щільним акордовим викладом з басовим форшлагом, де на перший план 

виходять контури теми, яка звучить одночасно в чотирьох октавах. Така 

повнота звучання ще раз підкреслює значимість тематичного утворення та 

створює враження хоралу-реквієму по загиблих, страчених і замучених 

неволею євреїв на фоні поминального дзвону. Такий прийом фактурного 

викладу нагадує подібні моменти в творчості М. Мусоргського, а тема 

дзвонів споріднює цей епізод з фортепіанною звукозображальністю 

С. Рахманінова. 

Четверта частина циклу – «Вічний блукач» – сприймається як 

справжній симфонічний фінал після похмурої, траурної третьої частини. 

Основна тема фіналу – «тема блукача», яку можна сприймати як 

узагальнений образ вічно мандруючого єврейського народу, використана тут 

як рефрен п’ятичастинного рондо. Мелодія рефрену монотонного характеру 

супроводжується нестійкими та альтерованими акордами соль-дієз мінору. В 

першому проведенні тема розростається до простої тричастинної форми з 

динамічною репризою. Плавна енгармонічна модуляція переводить до ля 

мінору першого епізоду рондо, який вводить у світ романтичної лірики. На 

фоні ноктюрнової фактури акомпанементу звучить витончена та візерунчаста 
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мелодія з характерним національним колоритом. Друга поява рефрену 

скорочена, тематичний матеріал видозмінений, мелодія «блукача» розірвана 

між двома октавами, що вносить характерний неспокій. Наступний епізод 

відносно повільний, пригнічений завдяки сі-бемоль мінору, який нерідко 

пов’язується з трагічними образами та ситуаціями. Розвиток нагадує 

схвильовану розповідь, яка поступово досягає апогею. Завершує рондо 

основна тема, що звучить тут досить динамічно завдяки щільному 

акордовому викладу та майже синхронному ритмові всіх голосів фактури. 

Отже, фінал сюїти демонструє приреченість ситуації, пов’язаної з долею всіх 

євреїв, змушених блукати світом. У цілому, сюїта досить логічно вибудована, 

спирається на чотиричастинну структуру, де кожна з частин має свій 

програмний задум, може претендувати на самостійність, що є ознакою 

жанру. Водночас, твір надзвичайно цілісний, тут завважуємо й риси сонатно-

симфонічного циклу та принципу симфонічного розвитку. 

Центральною темою цієї збірки «Єврейська фортепіанна музика: 

обробки єврейських народних пісень» є тема Голокосту, що проходить, як 

згадує А. Ісак, «червоною ниткою» крізь ще один фортепіанний цикл – 

«Ремінісценція про туристичну поїздку до Німеччини». «В усіх трьох її 

частинах – «В Трептов-парку», «Пам’ятайте, в’язні Закзенгаузена, дорогу 

смерті», «Прощальна вечеря у підвалі Ауербаха» – звучить туга за шістьма 

мільйонами євреями, які безвинно загинули в роки Другої світової війни» 

[186, с. 93]. 

Перша частина сюїти – «В Трептов-парку» – розпочинається з 

величного та стриманого маршу-ходи, що символізує крокування парком, де 

розташований меморіал, присвячений Другій світовій війні, пам’ятник 

радянському солдату та поховання біля 7 тисяч солдат. Пригнічений настрій, 

болісне переживання, закладені в цій п’єсі, підсилюються мінорною 

тональністю, акордовим складом фактури, мірними тривалостями та 

пунктирним ритмом. Усі ці ознаки сприяють враженню звучання 

поховального маршу. Характерні жорсткі співзвуччя, додані тони в акордах з 



234 

перевагою секундових нашарувань, октавні дублювання у низькому регістрі 

відтворюють образ гранітного пам’ятника в центрі меморіалу та невмирущу 

пам’ять про жертви війни. 

Складна тричастинна форма, покладена в основу цієї частини циклу, 

досить контрастно розкриває всі переживання скорботної подорожі. 

Урочиста й пригнічена маршова хода по Трептов-парку змінюється 

надзвичайно експресивною та схвильованою середньою частиною, яка 

утворюється з двох контрастних періодів у мі-бемоль мінорі та До мажорі. 

Перший розділ середини побудовано на остинатному тріольному ритмі в 

середньому шарі фактури на фоні тонічного органного пункту, створюючи 

враження безперервного гіркого плачу. Як голос минулого, своєрідний 

скорботний хорал, з’являється партія правої руки, поєднуючи минуле і 

сучасне в єдиному траурному звучанні. Увесь розвиток поступово сходить до 

низького регістру, готуючи нові спогади, які надзвичайно яскраво 

представлені в другому періоді простої двочастинної форми. Тут композитор 

вдається до звукозображальності, де пунктирний ритм, підкреслений 

октавним подвоєнням звуків у низькому регістрі, передає стукіт копит коня. 

Батальна сцена розкрита дуже реалістично і композитор музичними засобами 

створює й моменти боротьби, й звук автоматних черг. Основний тональний 

центр майже зовсім не відчутний, адже сповнений усіма звуками 

хроматичної системи. Динамічна реприза форми синтезувала ознаки 

траурного маршу та скорботного епізоду, залучаючи тріольний підголосок 

плачу з середини в загальну акордову фактуру репризи. Проте в заключному 

розділі він як безупинний біль кружляє в низькому регістрі з октавним 

подвоєнням. Завершують частину мірні, монолітні акорди, символізуючи 

безвихідь і смерть. 

Цей гнітючий настрій притаманний і наступній частині циклу, 

«Пам’ятайте, в’язні Закзенгаузена, дорогу смерті», де в лаконічній простій 

тричастинній формі розкрито увесь біль і страждання людей, які йшли 

«Дорогою смерті». Жорсткі квартакорди на sf розпочинають п’єсу і на їх фоні 
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у низькому регістрі звучить бездушна механічна тема. Епізоди на piano не 

знімають напруження, оскільки дисонуючі співзвуччя, повторення окремих 

інтонаційних зворотів, ритмічні остинатні фігури створюють враження 

безперервного благання, мольби. Реприза форми стає кульмінацією всього 

ворожого, жахливого та бездушного. 

Остання частина сюїти – «Прощальна вечеря у підвалі Ауербаха» 

стилістично відрізняється від усього попереднього матеріалу. П’єса дещо 

романтичного настрою з елементами танцювальності, де всі складові 

музичної мови позбавлені жорсткості. Створений образ, легкий, 

безтурботний настрій, що домінує протягом цієї частини, позитивно 

завершує весь цикл. 

Отже, «Ремінісценція про туристичну поїздку до Німеччини» 

відтворює враження композитора від подорожі у Німеччину, де тісно 

переплелися переживання і спогади про трагічну долю єврейського народу, 

його минуле, жахливі роки війни та позитивний настрій від завершення 

подорожі вечерею у відомому лейпцізькому ресторані. Цей контраст образів, 

переживань композитор підкреслив і протиставленням різних типів 

організації музичної тканини, стилю: минуле висвітлено засобами 

контрастного поліфонічного мислення, сучасне – гомофонно-гармонічним 

стилем. 

Переживання і почуття, пов’язнані з трагедією Другої світової війни, 

Й. Ельгісер передав у п’єсі «Бабин Яр», де епіграфом обрав слова 

Є. Євтушенка: «Над Бабьим Яром памятников нет / Крутой обрыв, как грубое 

надгробье». Відповіддю на ці слова стала музична п’єса Ельгісера та 

поетичні рядки автора: «О Бабьем Яре памятники есть / На всей земле не 

перечесть, / Обозначен след фашистов своры / Еврейской кровью белизна 

Меноры. / Слезой застывшей меркнет воск / Потомки помнят Холокост. / 

Рядами предков путь очертан / От Куриневки призрак смерти, / Собачий лай 

и зверств кошмар: / Так обозначен Бабий Яр». Знову у творі Ельгісера 

постають образи фашизму, які він нерідко зображає засобами акордового 
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складу з перевагою квартових акордів, жорстких співзвуч. Акценти слабких 

або відносно сильних долів такту, нерівномірність ритмічної пульсації 

створює враження неочікуваних ударів, нерівномірного пульсу та вбивчих 

пострілів. Тематика твору та використаний епіграф Є. Євтушенка пов’язують 

задум композитора з ідеєю Д. Шостаковича в його 13-й симфонії, де події 

Бабиного Яру стали основою І частини. Свій твір Й. Ельгісер виконував у 

Києві на відзначенні 65-ї річниці трагічних подій у Бабиному Яру. 

Тема подорожі завжди була актуальною для Й. Ельгісера, який любив 

подорожувати та відвідувати різні, навіть екзотичні країни. Нерідко під час 

таких мандрівок йому доводилось давати заплановані та незаплановані 

концерти, знаходячись під враженням – писати нові музичні твори. Твори, 

що написані під враженням подорожей, складають найбільш численну групу, 

зокрема, це такі цикли, як «Альбом туриста», «Альбом літа 1999 р.», 

«Альбом весни і літа 2002 р.» та інші. 

Серед циклів, присвячених цій тематиці, відзначимо «Швейцарський 

щоденник» [129] – сюїту для фортепіано, яка складається з 16 номерів. 

Кожна частина циклу – це невелика п’єса, де розкриваються враження 

композитора, починаючи від «Чергового прощання з домівкою». 

Програмність твору досить різнобарвна: тут і враження від дороги («Знову 

потяг», «Свіжі враження»), і пейзажна лірика («Така вона Швейцарія», 

«Цюріх», «Гірський пейзаж»), і побутові сценки («В олімпійському музеї», 

«По-тирольськи»), і психологічні портрети («Батя Горал»), і жанрові 

зарисовки («Гумореска», «Романс»), і твори-посвяти («На березі 

Женевського озера стоять пам’ятники Ч.Чапліну і М. Емінеску», «Цюріху на 

щастя»). Частини циклу контрастують за жанром, темпом, образним 

наповненням, стилістичним вирішення тематичних утворень. Іноді автор 

вдається до наслідування традицій окремих композиторів, творчість яких 

йому була найбільш близькою. Так, жанр «Гуморески» у циклі (№ 6), нагадує 

«шуманівські» фортепіанні твори, де вперше в музиці використана така 

назва. Проте Й. Ельгісер у своєму вирішенні тяжіє до традицій, які 
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проявились у творчості П. Чайковського, С. Рахманінова, Р. Щедріна, 

Л. Ревуцького, гумореска яких набуває скерцозно-плясових рис. 

Продовжує тему туристичних подорожей сюїтний цикл «Альбом 

туриста. Миті», який був написаний під час гастрольних поїздок на Мальту, 

в Австрію та Італію. Цей період був досить насиченим для композитора 

концертами, враженнями від зустрічей і знайомств. Цикл складається з 9-ти 

різних за характером п’єс, де поєдналися образи природи («Вулкан Етна», 

«По Карінтії»), звукозображальність («На площі Св. Марка в Венеції з 

церковним дзвоном»), своєрідні «посвяти» («Мить із Моцартом», «Мить із 

Штраусом», «Мить із Брамсом») і навіть музичний автопортрет Й. Ельгісера 

(«Візитна картка композитора художнику Ш. Палмєру»). 

Серед творів, написаних під враженням подорожей, особливе місце 

належить сюїті «Мальта», яка була створена Ельгісером під час гастролей на 

Мальтійські острови у 2002 році. Екзотична країна з її живописною 

природою, звичаями, культурою, враження від теплого прийому спонукали 

композитора до створення циклу, написаного за дві доби у готелі. Художник 

Мальти Ш. Палмєр за 3 дні написав акварелі до кожної частини сюїти, а 

місцевий міністр культури пообіцяв, що твір буде обов’язково, без затримки, 

надруковано в Лондоні, адже своєї друкарні на Мальті не було. 

Сюїта складається з 6-ти різнохарактерних п’єс, де перші її частини – 

«Приїзд на Мальту», «Голубий грот» – пронизані враженнями від 

побаченого, а третя частина («Село майстрів Таквалі») відтворює 

зачарованість віртуозною майстерністю ремісників, які виготовляють 

ювелірні вироби, кують метал і розписують скло. На створення четвертої 

частини циклу («Фієста святого Себастіяна») надихнули почуті легенди про 

храм, де нібито підлога викладена надгробними плитами, копіями тих, що 

знаходяться на могилах мальтійців, загиблих на війнах. Завершують сюїту 

«Варіації на теми мальтійського контрдансу» – своєрідна жанрова зарисовка, 

де тема з яскраво вираженими рисами англо-французького танцю в розмірі 

2/4 та у швидкому темпі. Лаконічна та фактурно прозора тема викладена у 
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простій двочастинній репризній формі тональності Мі-бемоль мажор. Форма 

твору демонструє зразок строгих варіацій, де проявляються ознаки 

бетховенського типу варіювання з характерними фактурними 

перетвореннями та розгорнутою кодою. Дві з восьми варіацій написані в 

однойменному мінорі, вказуючи на типовість класичної форми. 

Ідея створення такого роду сюїти викликає спогади про «Бергамаську 

сюїту» К. Дебюсі. Твори цього композитора входили до програми концертів 

на Мальті та звичайно могли вплинути на вибір жанрового типу твору та 

способів реалізації задуму. Так, Й. Ельгісер, як і К. Дебюсі, віддає перевагу у 

своїй фортепіанній музиці сюїті, як жанру, що складається з ряду 

самостійних п’єс або окремим мініатюрам. Ознаки стилю Дебюсі знаходимо 

в багатьох композиційних структурах Ельгісера: він уникає дієвого розвитку 

образу, розкриваючи його з різних сторін численними барвистими 

відтінками, які швидко змінюють один одного, створюючи враження 

«калейдоскопічності». Відмічаючи загальний вплив Дебюсі на творчість 

Ельгісера, можемо стверджувати, що не в усьому він наслідує французького 

композитора, щиро захоплюючись його творчістю. Буковинець сприйняв 

лише окремі сторони стилю Дебюсі, зокрема, прагнення до живописної 

програмності, створення жанрово-побутових сцен, музичних портретів, 

картин природи. Проте Ельгісер свою програмність вивів на інший рівень, 

збагативши її автобіографічними сюжетами, історичними подіями його часу, 

темою людяності, філософсько-значимими сюжетами. Музика композитора 

володіє змістом, але, словами Гегеля, «не в значенні образотворчого 

мистецтва і не в значенні поезії, бо чого у неї немає, так це об’єктивного 

самооформлення – будь то у вигляді справжніх зовнішніх явищ або у вигляді 

духовних споглядань й уявлень в їх об’єктивній даності» [87, с. 97]. Як 

влучно зазначає С. Яроциньський, розмірковуючи про твір та його 

сприйняття, що у творі композитора «укладена відома сума досвіду, яким він 

жадає поділитися» [561, с. 73]. Незважаючи на пряму належність багатьох 

творів Ельгісера до особистісної тематики, він їх творив не тільки для себе, а 
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й музикантів і слухачів, в оцінці здібностей до сприйняття яких він міг і 

помилятися. Проте ніколи не забував, що написаний твір повинен 

забезпечити їм естетичне переживання. Опираючись на традиційні жанри і 

форми, композиторські техніки, джерелом виразності для нього була мелодія, 

яка підкоряє всі інші елементи музичної мови, зокрема гармонію, фактуру, 

тональний план. Як зауважує І. Кобяцька, «мелодичну горизонталь 

композитор розглядає у традиційному розумінні, як сферу вираження 

визначальних рис художнього образу, втілених у тематизмі» [231, с. 63]. 

Тому значення програми твору, його художній задум – першооснова 

композиторського мислення Й. Ельгісера. А якщо би, як зазначає 

С. Яроциньський, «цінність витвору мистецтва залежала від того, що означає 

він у позахудожньому сенсі, він повинен би був втратити цінність з тієї 

хвилини, коли значення (те, що твір символізує) перестане бути актуальним 

та важливим для того, хто сприймає» [561, с. 76–77]. 

Програмні назви деяких окремих творів, циклів, окремих їх частин 

пов’язані у Й. Ельгісера з враженнями від спілкування з людьми, 

відвідування художніх виставок, музеїв, присвячених великим композиторам. 

Ці твори, по суті, стають своєрідними музичними портретами, іноді 

перетворюються в твори-стилізації, твори-посвяти. Серед інструментальних 

творів, пов’язаних із посвятами, відзначимо: «В майстерні художника» 

(посвята І. Холоменюку), «Граємо разом (присвячено Квартету імені 

М. Глінки)», «Картинки з виставки» (присвячено 60-річчю спілки художників 

України), «Ремінісценція про Розу Ауслендер», «Епітафія музичному 

училищу» (в останній день існування), «Ремінісценції-колажі» («Пам’яті 

І. К. Петрову», «Пам’яті І. П. Рибалка», «Пам’яті І. Н. Качанову»), «Епітафія 

Святославу Федорову», «Епітафія професору В. Круцяку». Доповнюють цей 

перелік твори, написані під враженням виставок: окрім згаданих «Картинок» 

виділяються своїм колоритом «Метафізичні ескізи» (після відвідин виставки 

М. Шемякіна), «Після відвідин виставки художника Ковалюка». 
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«Картинки з виставки» – це цикл з 6-ти мініатюрних музичних 

картин, в кожній з яких розкрито зовсім самостійний художній образ. 

Відкриває цикл «Збіглий огляд», нагадуючи «Прогулянку» з «Картинок» 

М. Мусогського, пряме наслідування творчості якого одразу помітно. 

Основний виражальний елемент початкової п’єси циклу – змінний метр, що 

виражено в розмірах 4/4, 5/4, 3/4. Нерівномірна зміна тактових розмірів 

символізує нешвидку та нерегулярну ходу відвідувача виставки, який 

переходить від однієї картини до іншої. Деякі частини циклу наділені 

ознаками музичного портрета. Вибір композитора зупинився на портретах 

чернівецьких митців – поетеси Тамари Севернюк та скрипаля Юрія Ґіни. 

Примітно, що, незважаючи на програмні назви («Знайомі риси поетеси», 

«Регалії скрипаля»), вказівку на конкретних осіб композитор дає лише в кінці 

п’єси, ніби підкреслюючи небажання одразу «нав’язувати» свій задум 

виконавцю та слухачеві. Таке «приховування» і загадки характерні й для 

прелюдій К. Дебюсі. Портрет Т. Севернюк змальовано в романтичній манері, 

ніжно і лагідно передаючи риси поетеси: м’які та ніжні інтонації, тиха 

динаміка характеризують камерний, дещо інтимний характер її творчості. 

Образ скрипаля розкрито інакше: імітуючи прийоми скрипкової техніки, 

Й. Ельгісер додає контрастність динаміки, способів викладу, артикуляції, 

відтворюючи майстерність виконавця та манеру його гри. 

Портретна тематика знаходить продовження в п’єсах, пов’язаних з 

іменами видатних композиторів та виконавців минулого. В них Й. Ельгісер 

намагається відобразити характерні риси творчості музикантів, їх стиль. 

Яскраві приклади таких портретних зарисовок – фортепіанні опуси 

«Наслідування Чайковського», «Відгомін після звучання скрипкової сонати 

С. Франка» з циклу «На дозвіллі», п’єси з двочастинного циклу «Пам’яті 

С. Ріхтера», «В стилі Шопена», «В стилі Штрауса» (до 175-річчя з дня 

народження), «Мить з Моцартом», «Мить зі Штраусом», «Мить з Брамсом» з 

циклу «Альбом туриста. Миті». 
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Приклади музичних портретів нерідко знаходимо в 

західноєвропейській музиці, зокрема у фортепіанній творчості композиторів 

XVIII – XIX століть. Ще в творчості французьких клавесиністів, наприклад у 

Ф. Куперена, трапляються такі п’єси, як «Сестра Моніка», «Кохана», де 

помічаємо прагнення передати окремі риси натури, зовнішності, характеру 

людської особистості. Багато яскравих музичних портретів створив Р. Шуман 

у «Карнавалі»: «Шопен», «Паганіні», «Кіаріна», «Естрела», «Флорестан», 

«Евзебій». Ці портрети відрізняються яскравим індивідуальним характером, 

розкриттям душевних рис образу. 

В образах, створених Й. Ельгісером, відсутня глибока психологічна 

заглибленість у внутрішній світ, думки, почуття героїв. Композитор, перш за 

все, засобами жанру намагається передати атмосферу творчості персонажів 

своїх п’єс. Так, образ Шопена представлений мазуркою, Штрауса та 

Чайковського – вальсом, створюючи швидше враження не завершеного 

портрета митців, а музичної зарисовки, навіяної образом. Отже, Й. Ельгісер 

не намагається написати стилізацію, що сповна відповідає рисам творчості 

композиторів минулого, а представляє власний твір, використовуючи окремі 

елементи їх стилю з накладенням на сучасну музичну мову. 

Продовжуючи тему наслідування, представлену в творчості Ельгісера 

зразками, що певною мірою нагадують окремі стилістичні риси Дебюсі, 

Мусоргського, Чайковського, не можемо обминути його «24 п’єси в усіх 

тональностях». Ідея написання такого роду циклу була навіяна, звичайно, 

традиціями Бароко, зокрема творчістю Й. С. Баха. «Добре темперований 

клавір» вплинув майже на всіх композиторів наступних епох, багато з них 

створювали цикли з 24 прелюдій і фуг, розташовуючи їх за певним 

тональним принципом. Серед композиторів, які наслідувати такі традиції, 

згадаємо Д. Шостаковича, Р. Щедріна, В. Задерацького, С. Слонімського. 

Починаючи від Ф. Шопена, прелюдія змогла отримати самостійне значення, 

відділившись від циклу з фугою, і створити окремий цикл з 24 прелюдій. 

Особливий вплив на творчість наступних композиторів справили 24 прелюдії 
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К. Дебюсі, яким захоплювався і Й. Ельгісер. Окрім того, можна пригадати й 

24 прелюдії О. Скрябіна, С. Рахманінова, Д. Кабалевського та 24 етюди 

Ш. В. Алькана у 12 мажорних і 12 мінорних тональностях. 

Й. Ельгісер назвав свій цикл не «24 прелюдії» або «24 етюди», а «24 

п’єси», адже, з одного боку, намагався продовжити традиції відомих циклів, а 

з іншого – створити свою власну концепцію побудови та жанрової 

належності. Оригінальним став принцип розташування тонального плану 

п’єс, де частини написані спочатку в тональностях по діатоніці уверх та по 

пентатоніці вниз, чергуючи мажор із паралельним мінором. Загальна 

драматургія циклу – чергування контрастних музичних міні-картин різних 

жанрів та стилів. Композитор до кожної частини циклу додає невеликі, як і 

кожні п’єси циклу, дворядкові вірші, в кожен з яких вкладена назва твору. 

Цикл побудовано на зіставленні принципів, які стали наслідком 

широких художніх узагальнень та творчої концепції Ельгісера зі своєю 

програмною багатоплановістю, жанрово-побутовою сферою, чергуванням 

різних технік композиторського письма. Вступна п’єса циклу, 

«Оптимістичний вступ», не має жанрової належності, виконуючи функцію 

прелюдії в циклі. Характер урочистого маршу в тональності До мажор з 

активним пунктирним ритмом дещо нагадує п’єси з «Дитячого альбому» 

П. Чайковського. До такого типу нежанрових п’єс циклу можна віднести 

«Пастораль» (№ 7), «Запорізький гомін» (№ 12), «Відгомін ХХ століття» 

(№ 21). 

Більшість п’єс – жанрові зарисовки в простих формах, деякі з них 

одночастинної або періодичної структури: «Скерціно» (№ 2), «Елегія» (№ 4), 

«Інтермеццо» (№ 6), «Токата» (№ 10), «Арабеска» (№ 14), «Марш» (№ 15), 

«Романс» (№ 18), «Експромт» (№ 19), «Капріс» (№ 20), «Ноктюрн» (№ 23) і 

«Бурлеска» (№ 24). Серед частин циклу трапляються п’єси танцювального 

характеру – завзята «Полька» (№ 3), старовинний «Гавот» (№ 9), 

романтичний «Вальс» (№ 11). 
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Окремої уваги заслуговують жанри народної музики, зокрема 

календарно-обрядова «Щедрівка» (№ 8) та дитяча «Колискова» (№ 17). В 

щедрівці композитор використовує типові наспіви вузькооб’ємного ладового 

діапазону, що нагадують прості дитячі різдвяні колядки та щедрівки, а також 

в окремих її елементах упізнаються інтонації української народної мелодії – 

веснянки «Вийди, вийди, Іванку», використаної свого часу П. Чайковським у 

фіналі Першого фортепіанного концерту та М. Римським-Корсаковим в 

аріозо Оксани з IV дії опери «Майська ніч» [465, с. 122]. 

Певний інтерес викликають застосовані в циклі жанри та форми 

поліфонічної музики. Серед п’єс знаходимо «Ехо» (№ 5), що побудовано на 

постійній імітації мелодичних мотивів у далеких регістрах, створюючи 

відчуття простору, діалогу, чим композитор досягає програмного задуму. 

Цікавою в плані засвоєння композитором поліфонічних форм стає 

триголосна «Фуга» (№ 16) з циклу «24 п’єси …», яка постає перед нами у 

вигляді 19-тактової мініатюри. Проте композитор у такій малій формі зміг 

розмістити всі традиційні три розділи – експозицію, розробку та репризу. 

Тема фуги лаконічна, стримана, в тональності соль мінор, але досить 

рельєфна та нагадує бахівську тему фуги тієї ж тональності з першого тому 

«Добре темперованого клавіру»: контури, діапазон зменшеної септими, той 

самий темп і характер фуги все більше допомагають зробити висновки про 

своєрідну стилізацію під фугу Й. С. Баха. Однак утримані протискладення 

дещо відрізняють стиль митців, нагадуючи прийоми мелодичного розвитку, 

характерні для Д. Шостаковича. Двотактова тема почергово проводиться у 

тоніко-домінантовому співвідношенні в експозиції, що охоплює 8 тактів та 

завершується двотактовою інтермедією, основаною на початкових зворотах 

першого протискладення. Розробка фуги займає 6 тактів, де тема звучить 

спочатку в Фа мажорі, а потім, аналогічно експозиції, в тональності 

домінанти – До мажорі, на фоні утриманого другого протискладення. Перехід 

до репризи здійснюється за допомогою двотактової інтермедії, в якій тепер 

використаний елемент розгортання першого протискладення та контрапункт 
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з першої інтермедії. Реприза утворюється з двох проведень теми в основній 

тональності та завершується недосконалою каденцією. Отже, фуга досить 

струнка за формою, незважаючи на лаконізм засобів поліфонічного розвитку, 

але це дає їй можливість не виходити за межі загальної концепції 

мініатюрних зарисовок циклу. 

Характеристику поліфонічного мислення композитора можна 

доповнити аналізом «Канону в стилі серійної техніки» (№ 22) з того ж циклу 

«24 п’єси …». Ельгісер у цій п’єсі, знову ж таки в мініатюрі, використав деякі 

прийоми композиторської техніки митців ХХ століття. Однотактова 

послідовність звуків у розмірі 5/4 та тональності до мінор проходить ряд 

модифікацій, утворюючи ланцюжок коротких варіацій: пряма октавна 

імітація, імітація в оберненні, зворотна імітація, зворотна і в оберненні 

імітація. З четвертої варіації композитор видозмінює тему шляхом 

горизонтальних перестановок звуків мелодії, починаючи її з різних 

порядкових звуків мелодії: з п’ятої чверті на початок, 5-4 чвертей на початок, 

5-3 чвертей на початок. У другому розділі форми Й. Ельгісер використовує 

нове тематичне утворення в розмірі 5/8, яке теж перетворюється по-різному, 

змінюючи послідовність звуків. Нова серія виникає від такої ж зміни та стає 

новою темою, що пройшла ряд перестановок і, крізь секвенційний розвиток, 

досягла завершальних повторів з поступовим збільшенням тривалостей. 

Цікава в творчості Й. Ельгісера тематика, пов’язана з психологічними 

станами в музиці, які широко представлені відповідною термінологією. 

Композитор використав кілька італійських термінів, які доповнюють 

характеристику музичного образу певними емоціями та станами. Так він 

створив фортепіанний цикл «Психологічні стани», утворений із 6 частин, де 

вже у назві розкрите окреме емоційне навантаження твору, а отже, й стан, що 

може викликати такого роду музика. Відомо, який вплив має музика на 

людину, на її психіку. Ще Піфагор закликав використовувати музику з метою 

виховання, а Платон вважав необхідним розвивати музичну освіту на 

державному рівні. Й. Ельгісер був прекрасним педагогом з музичної 
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психології, писав підручник для студентів музичного училища, де викладав 

цю дисципліну. Педагогічний талант і вміння поєднувати професії лікаря та 

музиканта дозволили йому глибоко розібратись у психології творчості, 

музичному сприйнятті, знайти відповідні засоби для втілення у власній 

музиці різних емоцій, психологічних станів. П’єси наділені відповідним 

характером в залежності від назв – Dramatico (драматично), Flebile (жалібно, 

сумно), Risoluto (рішуче), Non commodo (незручно, нелегко), Agitato 

(схвильовано, збуджено), Maestoso (велично, урочисто). Усі п’єси циклу не 

зв’язані між собою, але можна простежити деяку драматургію розвитку 

частин, що пов’язано зі зміною переживань, їх формуванням та, крізь 

сумніви й хвилювання, внутрішню боротьбу, досягненням мети або, як у 

Бетховена, – перемоги. На прикладі «Психологічних станів» можна виявити 

деякі риси музичного стилю композитора. У творах Ельгісера нерідко 

тональність відчувається не одразу, вона ніби формується поступово, а іноді 

тільки в кінці; часто на початку побудов композитор використовує нестійкі 

гармонії, а в середині форм ланцюги безперервно змінних співзвуч, акордів 

різної структури, мелодико-гармонічних модуляцій. Так, паралелізми 

секстакордів пронизують № 3 циклу – «Risoluto», де, поряд із секвенційним 

розвитком цілих акордових комплексів, створюється відчуття поступового 

накопичення рішучої енергії. Ельгісер нерідко користується засобами 

однойменного мажоро-мінору, застосовуючи мінливе зіставлення 

однойменних тонік. У цілому цикл досить оптимістичного, піднесеного 

характеру та нагадує калейдоскоп яскравих мініатюрних зарисовок, що 

характерно для творчого стилю композитора. 

Оригінальні 16 п’єс циклу «Настрої, враження, згадки», що 

сприймаються як продовження психологічних станів. Чотири початкові 

«Музичні моменти» жанрово пов’язують мініатюри Й. Ельгісера з 

фортепіанними творами Ф. Шуберта, позбавленими бравурної віртуозності, 

та належать камерному направленню. Перший номер циклу сприймається як 

короткий вступ дещо «розмитих» гармонічних і структурних форм. У 
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наступній мініатюрі використовуються улюблені композитором низхідні 

паралелізми та секвенційний розвиток, а у третьому «Музичному моменті» 

звертає увагу нерегулярне групування ритмічних тривалостей мелодії, 

змінюючи акценти, що залежить цілком від мелодичного фразування. 

Масштаби форм з кожним наступним номером поступово розширюються, 

але не перебільшують простої тричастинної структури. Останній «Музичний 

момент» найбільш напруженого розвитку, де композитор вже на початку, 

після позначення темпу (Agitato) додає ремарку alla Fugato, яка вказує лише 

на ознаки поліфонічного прийому. Короткий, однотактовий тематичний 

мотив з’являється не одразу, а звертає на себе увагу в другому такті, де звуки 

мелодії викладено marcato. Це тематичне утворення повторюється декілька 

разів у різних регістрах фактури, з октавним подвоєнням, в оберненні та 

виступає ланкою секвенції. 

Наступні частини циклу можна класифікувати за тематикою, 

закладеною в назві циклу. Отже, до п’єс-настроїв віднесемо «В розпачі» (№ 

7), «Сум’яття почуттів» (№ 8), «Маленькі радощі» (№ 9), «Каяття» (№ 11), 

«Трепет душі» (№ 13); п’єси-враження представлені творами «З телепередачі 

"Апокаліпсис"» (№ 5), «Ювілеї, ювілеї» (№ 6); твори-згадки – «Екосез (в 

старовинному стилі)» (№ 10), «Нанесли образу» (№ 12), «Багатель» (№ 14), 

«Капріс» (№ 15), «Капріччіо "Бентежно"» (№ 16). 

Серед п’єс-настроїв виділяється № 7 – «В розпачі», де втілення 

програмного задуму здійснюється у доволі вільній побудові з внутрішнім 

поділом на окремі тематичні елементи контрастного характеру. Таке 

нашарування побудов різної тривалості, фактури, динамічної барвистості 

створює враження своєрідного контрасту емоцій людини, внутрішнього 

діалогу, боротьби між хвилюванням, розпачем і бажанням виправити 

ситуацію. Незавершене закінчення твору, тривала пауза в кінці підкреслює 

відчуття невирішеного питання. П’єси-враження представлені лише двома 

номерами, серед яких – «З телепередачі "Апокаліпсис"», де композитор 

художньо та яскраво зображає жахливі картини хаосу апокаліпсису, 
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використовуючи різні прийоми звукозображальності. Хаотичне 

нагромадження контрастних прийомів артикуляції (гліссандо, стаккато 

тощо), динаміки, ритмічних фігур і тактових розмірів, акцентів на слабких 

долях тактів, мелодичних стрибків та поступеневого руху. Ельгісер тут 

використовує свій улюблений гармонічний прийом – паралелізми, які в цій 

п’єсі представлені прямим та паралельним рухом квінт – чистих, іноді 

зменшених. Перевага тритонових інтонацій, як в мелодії, так і у 

вертикальних співзвуччях, стає основоположною характеристикою образного 

змісту твору. Останні п’єси циклу – жанрові, де представлено п’єси-згадки. 

«Багатель» – невелика та легка фортепіанна мініатюра в стилі клавесинної 

музики Ф. Куперена, яку композитор створив як своєрідну музичну згадку 

про жанр минулого. В сучасній академічній українській музиці можемо 

пригадати тільки В. Сильвестрова, який звернувся до цього жанру, проте 

його багателі – зразки творів глибокого змісту. «Капріс» та «Капріччіо 

"Бентежно"» – зразки творів вільної форми, де перший – лаконічна п’єса, що 

підготовлює останню частину циклу – найбільш масштабний твір фінального 

характеру, який наближається за значенням до концертного романтичного 

жанру. 

Отже, музика Й. Ельгісера багата образною характерністю, а в центрі 

його творчості – тема, яка розкриває сучасну йому людину з його емоціями, 

переживаннями, складним світом почуттів, думками про теперішнє і минуле 

суспільне життя. Він глибоко відчував усі суперечності своєї епохи, болісно 

переносив страждання рідного народу, намагався прикрасити їх буття, а крізь 

музику розкрити душевні муки, радості, надії, враження та настрої. Він писав 

про те, що його хвилює, що торкається його серця. Такий тісний зв’язок із 

дійсністю, постійне відображення навколишнього світу, подій за 

безпосередньої участі композитора, надали його творчості рис сучасного 

реалізму. Порівняно з іншими композиторами Буковини, Й. Ельгісер значно 

збагатив коло образів, ідей, настроїв, які можна зобразити музикою. Тому 

багатий зміст його музики сприяв частій зміні музичних тем, вимагав 
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постійного втілення музичних образів у музичному творі. Адже такою була 

сутність і зміст життя митця – розкрити навколишнє та особисте в своїй 

творчості. Для втілення власних ідей Й. Ельгісер обирає улюблену 

романтиками інструментальну мініатюру, як найменшу жанрову одиницю в 

музиці, проте здатну розкривати цілісність душевного світу людини, її 

психологічне життя. «Художній зміст мініатюри, – як відзначає Н. Рябуха, – 

спрямований на відображення внутрішніх почуттів, вражень, емоцій, що 

надає можливості авторові розкрити емоційну сферу психіки людини в усій 

різноманітності її прояву» [430, с. 7]. 

Часта зміна образності в творах композитора привела до об’єднання 

його мініатюр у цикли, зокрема сюїти. До згаданих вище сюїт додамо такі 

зразки, як «Сюїта в стилі хоку», «Метафізичні ескізи», «Карпатська сюїта», 

«Єврейська сюїта», «Альбом літа 1997 р.», «Альбом літа 1999 р.», «Альбом 

літа 2000 р.», «Альбом весни і літа 2002 р.», «Альбом літа 2003 р.», де 

переважають зразки узагальнено-програмного та вільного жанрового типів. 

Така форма характерна й для Р. Шумана, у фортепіанній творчості якого 

цикл – «послідовність окремих невеликих п’єс, поєднаних загальною ідеєю, 

що вільно, згідно із задумом композитора, йдуть одна за одною» [73, с. 123]. 

Оригінальністю відрізняється «Сюїта в стилі хоку», де Й. Ельгісер 

поєднав 12 мініатюр, зміст яких визначається позначеннями характеру твору 

на початку кожного розділу. Хоку – це традиційний жанр японської поезії, 

що являє собою трирядкові вірші в 17 складів (5-7-5), а Ельгісер поєднує 

невеликі музичні побудови, які, на його думку, можуть нагадувати невеликі 

стовпчики віршів. Частини сюїти викладені у формі періоду, квадратної та 

неквадратної будови; контраст досягається тональними, темповими, 

фактурними й артикуляційними засобами, чим створюється враження 

«калейдоскопічності» сюжетів. Подібний прийом Й. Ельгісер нерідко 

використовує у своїх фортепіанних сюїтах, що вказує на одну з ознак стилю 

композитора. 
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Будучи прихильником академізму в музиці, Ельгісер працював із 

класичними жанрами. Поряд із переважною кількістю мініатюр програмного 

значення, об’єднаних в основному в цикли, він не раз звертався до 

улюблених романтиками мініатюр, традиційних жанрів малої форми: етюди, 

ноктюрни, мазурки, кадрилі, марші, вальси, польки, експромти тощо. 

Нерідко різного роду жанрові п’єси композитор поєднує в цикли з 

програмною назвою. Адже програмні заголовки для нього були життєвою 

необхідністю, стилем творчості та всього музичного життя. 

Оригінальною танцювальною сюїтою, романтичного наповнення стали 

«Миті» Й. Ельгісера, де знаходимо кадриль, марш, вальс, польку, краков’як 

та п’єсу з назвою «Гумореска». Кожен жанр розкривається додатковою 

назвою: «Мить кадрилі», «Мить маршу», «Начебто вальс», що надають 

творам риси символізму. Танцювальність у цілому притаманна багатьом 

творам Й. Ельгісера, а деякі риси побутових танців пронизують і 

нетанцювальну музику композитора. 

Етюди Й. Ельгісера виявляють тісний зв’язок із художніми зразками 

жанру в творчості Ф. Шопена. Створені ним етюди наближаються до 

програмних п’єс із характерними назвами – «Хвилювання», 

«Наполегливість», «Сум’яття», «Дощ», «Їжак». 

Рідко Й. Ельгісер звертався до варіаційної форми, увесь процес 

розвитку в творах не мав яскраво вираженої варіаційності. Та невелика 

кількість зразків була окремою формою самостійного твору, або входила до 

складу циклу: «Andante з варіаціями», «Варіації на тему Мальтійського 

контрдансу», «Тема з варіаціями». В «Темі з варіаціями» Й. Ельгісер 

дотримується зразка строгих класичних варіацій, де у 12 варіаціях 

використовує прийоми варіювання, властиві класикам, зокрема, тип 

«моцартівських» варіацій з характерними видозмінами мелодії, насичуючи її 

різного роду фігураціями, ритмічним роздрібненням, орнаментуванням. 

Поряд з тим, композитор застосував і ладовий контраст в одній із варіацій у 

середині форми, підкреслюючи зв’язок із типовим класичним стилем. Окрім 
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коди, побудованої на самостійному матеріалі, на початку варіацій 

композитор подає короткий вступ, який гармонічно готує появу теми. Тема 

(B-dur) – невелика восьмитактова побудова у формі однотонального періоду 

з розімкненим завершенням на домінанті паралельної тональності. Така 

ладова перемінність відчувалася вже від початку твору, зі вступу, в якому 

одразу з’явилися ознаки соль мінору. 

Цікавий твір під назвою «Тема без варіацій», де композитор 

принципово відмовився від традиційної форми варіацій, проте основним 

прийомом розвитку став саме варіаційний метод. Ельгісер у п’єсі використав 

тематичне утворення, що вклалося в межі простої репризної двочастинної 

форми. В основу варіаційності, закладеної у цьому творі, лягли прийоми 

поліфонічного розвитку, зокрема обернений дзеркальний контрапункт та 

вертикальні перестановки. Форма, в цілому, поділяється на три розділи, 

з’єднані зв’язками, де перший – виклад теми, другий і третій демонструють 

прийоми складного контрапункту, вказуючи на своєрідні похідні поєднання 

голосів фактури. 

Отже, вищерозглянутий тип варіацій, названий Ельгісером «Темою без 

варіацій», свідчить про характерний принцип поліфонічних варіацій строгого 

стилю. Проте при всіх традиційних прийомах письма композитор 

скористався властивою йому музичною мовою, з прихованим відчуттям 

тональності, ознаками мажоро-мінору з перевагою мелодичного мислення. 

Серед творів великої форми у Ельгісера знаходимо 5 сонат і 3 

концерти. Його сонати відповідають за формою класичним тричастинним 

циклам. Водночас можемо відстежити й традиції української фортепіанної 

школи, завважити вплив творчості М. Лисенка, який, на думку багатьох 

дослідників, зокрема М. Дремлюги, «є основоположником жанру розвинутої 

циклічної інструментальної сонати в історії української музики» [124, с. 64]. 

Перша частина сонати ля мінор Й. Ельгісера написана у формі сонатного 

allegro, де експозиція форми вміщує всі необхідні складові: головну, 

сполучну, побічну та заключну партії у традиційних тональних 
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співвідношеннях. При цьому виклад тем не традиційний для класичного 

різновиду форми, адже деякі теми, як у романтиків, викладені в простих 

формах. Головна партія написана в простій тричастинній формі з 

динамізованою репризою, а побічна і заключна мають ознаки багатотемності, 

притаманної сонатній формі В. А. Моцарта. Так, Й. Ельгісер уже в експозиції 

поєднав риси структур класичної і романтичної сонати. Розробка форми – 

невелика, де в експозиційній послідовності викладено головну, сполучну та 

першу побічну теми, в розвитку яких спостерігаємо використання 

імітаційних проведень коротких мотивів тем. Однак активної розробковості 

ми не знайдемо в сонатах Ельгісера, адже для його стилю характерний 

неконфліктний тип розробок, де відбувається чергування окремих 

тематичних розділів. Реприза досить статична, з відповідним тональним 

співвідношенням тем. 

Середня частина – ліричне Andante в мі мінорі – один з найліричніших 

та найбільш проникливих творів композитора. Опора переважно на класичне 

гармонічне мислення, лаконічний виклад, виразні інтонації, відмова від 

зовнішньої показовості надають цій частині ознак любовної, інтимної лірики. 

В основі тематизму – м’які, заокруглені інтонацій, споріднені з жанрами 

колискової та української пісні-романсу. Рух по звуках тонічного тризвуку, 

гармонічний мінор, періодична повторність мелодико-синтаксичних 

структур, класичний гармонічний план та структурна чіткість сприяють 

довершеності образа. Наспівність і задушевність мелодії затьмарюється 

короткими форшлагами на сильних долях такту з опорою на ознаки 

гуцульського (думного) ладу, створюючи зв’язок із народною буковинською 

традицією. Мелодичні контури теми певною мірою нагадують і «грігівські» 

низхідні терцієві інтонації. 

Форма другої частини циклу – складна тричастинна з контрастною 

серединою та скороченою репризою. Для першого розділу характерна проста 

тричастинність з перевагою крайніх розділів, написаних у вигляді великого 

16-тактового періоду повторної будови, середина – 8-тактовий період, що 
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більше виконує функцію зв’язки з репризою простої форми. Реприза 

динамізована завдяки зміні фактурного викладу акомпанементу, який, 

порівняно з першими періодом, де мелодія розвивалась на фоні витриманих з 

форшлагом басів, набуває вигляду розкладених акордів у тріольному 

оформленні, що надають ознак жанрового зв’язку з ноктюрном. 

Середній розділ усієї форми утворюється з двох подібних періодів, 

один з яких у тональності Фа мажор, інший – Мі мажор. У першому періоді 

гармонічний план ґрунтується на акордах тонічної, неаполітанської функції 

та її паралельної тональності, другий період демонструє вільне користування 

тонально-гармонічними засобами. Композитор легко вводить будь-які 

тризвуки без попередньої підготовки та класичної логіки, що створює 

своєрідний колорит гармонічних побудов, уможливлюючи вільне 

модулювання. Такого роду колористика притаманна його творчості в цілому, 

привносячи надзвичайно оригінальний стильовий елемент у його 

композиторське мислення. Проста двочастинна форма середини викладена 

рівномірними восьмими з характерними народними дублюваннями в терцію 

та сексту на фоні синкопованих басів. Нагадуючи рельєфи мелодії першого 

розділу, тема набуває образної та характеристичної трансформації завдяки 

іншому прийому артикуляції – стаккато. Зміст цього розділу розкривається в 

процесі розвитку матеріалу та «відкриває завіси» народного свята з його 

невід’ємною частиною – танцями. Реприза побудована на матеріалі 

останнього періоду першого розділу з характерними ознаками романтичного 

жанру. Проте останні чотири такти, в яких навмисно акцентовані зупинки на 

слабких долях, надають яскравого народного, зокрема буковинського, 

колориту. 

Стрімкий фінал, написаний у формі семичастинного рондо, 

витриманий у досить традиційному класичному стилі. Незважаючи на 

характерний швидкий темп (Con moto energico), ля-мінорний рефрен має 

ліричний відтінок, притаманний для циклу в цілому. Мінорний лад, м’які, 

заокруглені інтонації створюють враження схвильованої розповіді. Головна 
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тема розімкнена та безпосередньо вливається в перший епізод, який звучить 

у До мажорі. Мелодизація фактури створює певну тональну нестійкість. 

Встановлений світлий образ лише частково змінює характер тематизму, 

закладений у рефрені, а поява нових ритмічних утворень з акцентами на 

слабких долях забезпечує кульмінаційне завершення першого епізоду. 

Повторне проведення рефрену у скороченому вигляді готує другий епізод 

рондо. Його тональність (Ля мажор), непоспішний рух забезпечує спокійне 

звучання, створюючи відчуття відсторонення. Проте у фактурному викладі 

композитор не проявив особливої винахідливості та скористався попередніми 

шаблонами. Попри з першого погляду статичність, Й. Ельгісер робить 

вибагливим ритм і вводить підголосок у середньому шарі фактури. Третій 

епізод тонально пов’язаний із попереднім, демонструє характерну гомофонну 

фактуру твору. Його стрімкий рух вливається в останнє проведення рефрену, 

який виконує функцію коди. Тема набуває видозмін, переміщуючись на 

початку в нижній регістр, та завершується гучними акордами з терпкими 

звучаннями дисонансів. 

Отже, соната Й. Ельгісера певною мірою вибивається з контексту 

стильових ознак творчості композитора. Лише окремі уривки твору можуть 

претендувати на авторську оригінальність. Проте основний матеріал сонати 

виявляє інше бачення митця, який дотримався й характерної класичної 

стрункості форм окремих частин та цілого циклу, а водночас скористався 

інтимним, ліричним стилем німецьких романтиків. 

Незважаючи на перевагу сольних жанрів фортепіанної музики в 

творчості Й. Ельгісера, значна частина його спадщини присвячена 

ансамблевим, камерно-інструментальним та концертним жанрам. Ще з 

дитячих років улюбленою формою музикування Й. Ельгісера була гра у 

чотири руки. Він зі своєю старшою сестрою Кларою ще у підлітковому віці, в 

довоєнні роки, відіграв усі симфонії Гайдна, Моцарта та Бетховена. Тому 

композитор не міг обійти увагою жанр фортепіанного ансамблю. Йому він 
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присвятив «Буковинську сюїту» (1999 р.), Інтермеццо (1999 р.), Рондо 

(2003 р.), Тарантелу (2003 р.) і «Героїчну увертюру» (2004 р.). 

Зразки творів у чотири руки знаходимо в творчому доробку 

В.А. Моцарта. Однак творцем жанру клавірних дуетів, призначених для 

домашнього виконавства, вважають Ф. Шуберта, який серед усіх видатних 

композиторів приділяв багато уваги чотириручній фортепіанній літературі та 

створив приклади широкого художнього діапазону – марші, полонези, рондо, 

дивертисменти, варіації, сонати, фантазії та увертюри. Творчість Й. Ельгісера 

у галузі фортепіанного ансамблю не має такого широкого жанрового 

діапазону. Однак у нього знаходимо з одного боку – побутові мініатюри, з 

іншого – великі форми. Композитора приваблювала, як і Шуберта, багата 

фактура, повнота й барвистість тембрів, насичене звучання, характерне для 

чотириручного виконання. 

З усіх фортепіанних ансамблів Й. Ельгісера виділяється «Героїчна 

увертюра», написана у 2004 році. Можемо припустити, що поштовхом для 

створення музики такої тематики стали революційні події на Майдані 2004 

року. Багатозвучний виклад фактури фортепіано сприяв втіленню героїчних 

образів. Й. Ельгісер не став оригінальним у виборі теми та, зокрема, назви 

твору, адже відома оркестрова «Героїчна увертюра» В. Косенка та Друга 

симфонія Ревуцького, де панує героїчна тематика. 

«Героїчна увертюра» Й. Ельгісера – великий одночастинний твір, який 

містить три чітко виражені розділи, що нагадують послідовність частин у 

сонатно-симфонічному циклі. Отже, композитор застосував суто 

симфонічний жанр для фортепіанної музики, оскільки твір задуманий у 

широкому плані, а з чотириручним викладом й прийомами гри наближається 

до оркестрової фактури. Починає увертюру невеликий вступ у тональності до 

мінор з характерними фанфарно-героїчними зворотами на фоні тремоло, яке 

нагадує тремоло литавр в оркестрі. Тривожне Allegretto розпочинає перший 

розділ форми, де на фоні мірних акордових пульсацій звучить активна 

маршеподібна мелодія з широкими стрибками та загостреними 
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хроматичними інтонаціями, які надають звучанню схвильованого, але 

рішучого характеру. Особливість форми цього розділу – наявність на початку 

чіткої квадратності побудов, але реприза простої тричастинної форми за 

ознаками відповідає хибній репризі (викладена в тональності мінорної 

домінанти) та містить активні розробкові елементи, серед яких – 

секвенційний розвиток, який сприяє плавному переходу в однойменну 

тональність наступного розділу форми. Отже, середній епізод твору 

(Cantabile, tranguillo) в тональності До мажор сприймається як повільна 

частина циклу з широкими пісенними інтонаціями на початку та 

контрастною серединою в домінантовій тональності з характерним чітким 

«ломбардським» ритмом у стилі «прокоф’євських» остинатних тем і різких 

звучностей. Реприза всієї форми скорочена, проте динамічна. Одноголосне 

або з октавним дублювання проведення теми у першому розділі замінюється 

в репризі акордовим викладом. Розвиток швидко переростає в кульмінаційну 

коду, побудовану на висхідній секвенції мотиву, запозиченого з репризного 

проведення теми в першому розділі форми. Отже, структурна будова 

«Героїчної увертюри» вказує на ознаки складної тричастинності з 

елементами сонатно-симфонічного циклу, що дає підстави вважати цю 

форму змішаною. Витоки такої ідеї криються у задумі композитора засобами 

фортепіанної фактури, підсиленої чотириручним викладом, передати 

багатство можливостей інструмента та наблизити фактуру твору до 

грандіозного оркестрового звучання. За характером наслідування традицій 

«Героїчна увертюра» демонструє, з одного боку, стиль, близький 

неокласицизму, а з іншого – ознаки, притаманні музиці ХХ століття. Але 

такого роду поєднання характеризує й музику С. Прокоф’єва, творчістю 

якого Й. Ельгісер ще зі студентських років особливо захоплювався. 

Серед більших форм виділяється у Й. Ельгісера фортепіанний жанр 

інструментального концерту, який представлений 7 концертами: три з них – 

для фортепіано (1 – для фортепіано з симфонічним оркестром, 2 – для 

фортепіано з духовим оркестром). В жанрі концерту композитор 
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дотримується естетичних основ класичного, передусім, російського типу 

концертів, де послідовно розкривається художній задум: драматична 

ідейність і дієва активність першої частини крізь ліричні роздуми та 

пейзажну образність другої до урочистого, народного святкування. В 

українській музиці одним із перших композиторів, який звернувся до жанру 

фортепіанного концерту став Л. Ревуцький. Для нього концерти 

П. Чайковського і С. Рахманінова були еталоном у написанні твору великої 

форми. Традиції російської школи, хоча і по-різному, знайшли відображення 

й у фортепіанних концертах В. Косенка та В. Нахабіна. 

Жанр концерту для фортепіано із симфонічним оркестром сі-бемоль 

мінор Й. Ельгісера, написаний композитором у 1999 році, в дослідженні 

І. Кобяцької визначається як «лірико-романтичний», а в його трактовці 

«композитор залишається вірним обраному – академічному – напрямку 

творчості» [231, с. 55]. 

Перша частина класичного тричастинного концертного циклу написана 

у сонатній формі та розпочинається 14-тактовим вступом спочатку в 

оркестрі, а потім і з участю фортепіано з поступовим накопиченням динаміки 

та завоюванням діапазону фактури. В експозиції головна партія (energico) в 

тональності сі-бемоль мінор викладена у фортепіано; мелодія теми 

дублюється в октаву та жанрово й інтонаційно пов’язана з української 

народною пісенністю, зокрема, з чоловічою фольклорною лірикою та з 

характерним мелодичним ходом (ІІ – V – І ступені мінорного ладу). Оркестр 

вдруге проводить тему, де фортепіано виконує функцію фону. Усі теми 

експозиції яскраво контрастують. Тому вже сполучна партія, незважаючи на 

своє модулююче значення, тематично самостійна, хоч і певною мірою, 

завдяки наявності форшлагів, готує появу побічної партії. 

Традиційно представлена й тема побічної партії (espressivo) – лірична, 

мрійлива з виразною, пісенною мелодикою. Викладена традиційно в 

паралельній тональності, у формі квадратного періоду. Концертуюче 

почергове проведення тем підкреслює жанровість твору, де провідну роль 
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виконує фортепіано. Несподівано контрастно звучить заключна партія, 

побудована на самостійному тематичному матеріалі в тональності ре мінор з 

ознаками паралельного ладу. Тема, за своїм метроритмом (12/8, тріольні 

ритмічні фігури), легким і стрімким характером із частими повторами, 

пов’язана з жанром тарантели. 

Розробка досить динамічна, розгорнута, містить три основні розділи, де 

перші два розвивають основні партії експозиції, а третій вносить 

несподіваний контраст та додає активної дієвості. Викладена у формі фугато, 

ця частина розробки досить розгорнута завдяки тричастинності та 

розробковості з елементами поліфонічної трансформації теми, 

використанням оберненого контрапункту. Розділи розробки з’єднані 

невеликими оркестровими зв’язками. 

Активна розробковість попереднього розділу вплинула й на характер 

репризи, де поряд з проведенням головної партії в основній тональності 

з’являється її перевиклад у соль-мінорі, додаючи темі розвитку та тонально 

пов’язуючи її із заключною партією в репризі. Завершується перша частина 

масштабною кодою, побудованою на інтонаціях головної партії. Заключний 

характер цього розділу поєднується з прийомами, характерними для 

фортепіанних каденцій у концертах, на що вказує й авторська ремарка. 

Друга частина фортепіанного концерту (Andante cantabile tranquillo) 

викладена в складній тричастинній формі з ознаками сонатності. Перша, ре-

мінорна, тема створює атмосферу заспокоєння, рівноваги, проте вже друга 

тема – достатньо рухлива, енергійна – вносить танцювальний, народний 

колорит, підкреслений повторами квінт з їх паралельним зрушенням та 

гострим синкопованим ритмом. Тема повторно проводиться в оркестрі на 

фоні хвилеподібних фігурацій фортепіано, в яких проглядають елементи 

побічної партії першої частини. 

Наступний, соль-мінорний розділ (Agitato risoluto) виконує функцію 

епізоду замість розробки сонатної форми. Його акордова фактура, гучна 
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динаміка у фортепіано й оркестрі надає потужної енергетики та героїчної 

характеристичності образу. 

У репризі основна тема проводиться двічі в різних тональностях: в 

основній у фортепіано та в однойменній – в оркестрі. Друга тема в репризі 

набуває розвитку, динамізації завдяки акордовому викладу при повторному 

проведенні та бурхливим оркестровим пасажам. 

Початок фіналу концерту підготовлений повільним і стриманим 

вступом у характері траурного хоралу в тональності сі-бемоль мінор. У 

другому реченні великого 16-тактового періоду відчувається часткове 

просвітлення в результаті перевикладу теми октавою вище. Третя частина 

циклу – приклад сонатної форми з достатньо чіткими структурними 

контурами. Експозиція утворена з проведень чотирьох партій – головної, 

сполучної, побічної та заключної. Головна – пісенно-танцювального 

характеру, активна, злегка сумовита, тонально і структурно завершена. 

Своєрідне напруження вносить сполучна партія, яка модулює в тональність 

домінанти. Побічна партія – досить активна, в ній відсутній традиційний 

контрастний елемент, що створює відчуття безперервної боротьби, напруги. 

Схвильованість не припиняється й зі вступом заключної партії, яка 

побудована на контрасті динаміки та двох елементів – акордового та 

мелодизованого, створюючи враження принципу «питання – відповіді». 

Розробку композитор будує на матеріалі побічної партії, яка проводиться в 

різних ладових і тональних забарвленнях. Реприза форми статична, де теми 

проводяться традиційно. Завершує концерт велична кода, акордова фактура й 

мажорний лад якої створює характер урочистого гімну. 

Отже, серед особливостей фортепіанного концерту Ельгісера можна 

назвати його активну багатотемність, зв’язок окремих тематичних утворень з 

народними пісенно-танцювальними традиціями, використання у всіх 

частинах форми сонатного allegro. Але, при всій оригінальності цього твору, 

композитор скористався традиційною схемою тричастинного циклу, 
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характерними прийомами контрасту фортепіанної та оркестрової фактури, 

загальними концепціями драматургічного розвитку концертного жанру. 

Два інші концерти Ельгісера – унікальні, оскільки написані для 

фортепіано в супроводі духового оркестру. По суті, композитор створив свій 

оригінальний жанровий різновид фортепіанного концерту, якого не було і 

немає ні в західноєвропейській музиці, ні в українській. Єдиний приклад 

концертного жанру, в якому не бере участь повноцінний симфонічний або 

камерний оркестр, а значна роль приділяється духовій групі – «Концерт для 

фортепіано, духових інструментів, контрабасів та ударних» І. Стравінського. 

Специфіка духового оркестру ставить свої вимоги перед партією фортепіано, 

звучання якого може загубитись в масивах оркестрової фактури. Тому ризик 

композитора, який узявся реалізувати свій задум, був досить великим. Проте 

авторське виконання першого концерту для фортепіано з духовим оркестром 

спростувало цю думку. 

Концерт традиційної тричастинної циклічної форми, де перша частина 

– класичне сонатне allegro в тональності фа мінор з типовим тематичним 

наповненням і тональним співвідношенням основних партій у розділах 

форми. Перед початком головної партії в оркестрі звучить повільний вступ 

похмурого й траурного характеру. Співвідношення фортепіано й оркестру 

побудовано за принципом діалогу, даючи змогу повноцінного звучання всіх 

учасників концерту. Побічна партія (grazioso) у паралельній тональності 

спочатку звучить у фортепіанному викладі, потім її підхоплює оркестр, 

підкреслюючи важливість її ліричного образу. Заключна партія активна з 

характерним карбованим ритмом у вигляді зворотного пунктиру 

(«ломбардський ритм»), надаючи темі фанфарності, притаманної духовому 

оркестрові. Розробка складається з трьох розділів, де спочатку розвиваються 

елементи побічної партії, яка трасформується, набуває рис токатності та 

дієвої активності; у другому розділі головна партія теж змінює свої 

характеристики, на її основі побудована кульмінація розробки, порівняно з 

експозицією теми. Тут вона викладена акордовим складом і символічно 
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пов’язується з образами зла, фатуму. Останній розділ розробки – 

розгорнений предикт до репризи, де змагаються партії сольного інструмента 

та оркестру, готуючи головну партію в репризі. Реприза відтворює звичну 

послідовність партій та переходить в невелику коду. 

Оригінальна друга частина циклу – Пассакалья, яку Ельгісер створює в 

традиційній для жанру формі варіацій на basso ostinato. Тема, що відображає 

ознаки тематизму пассакалій XVI століття з характерними низхідними 

ходами та хроматичними сповзаннями, проводиться двічі – у фортепіано і 

оркестрі. П’ять варіацій форми побудовано за принципом поступового 

зростання складності, властивого цьому жанру. Варіювання над темою 

доручено партії фортепіано, де продемонстровано різні прийоми ритмічних 

перетворень, прийомів гри, які гіпотетично пов’язані з оркестровими 

партіями симфонічного оркестру, зокрема струнної групи. Так композитор 

намагається розширити можливості незвичного складу виконавців, додаючи 

звукозображальності у фортепіанну фактуру. 

Третя частина – грандіозний фінал у формі рондо (Rondo capriccioso). 

Форма вирішена композитором досить оригінально: семичастинне рондо 

містить вставний розділ-ремінісценцію, де проводиться тема пассакалії з 

другої частини й елементи головної партії з першої. Це зумовлює значне 

розростання форми та впливає на подальший розвиток наступних розділів: 

третє проведення рефрену варійоване, а останнє замінюється фінальною 

масштабною кодою. 

Отже, цей концерт Й. Ельгісера – зразок не тільки оригінальності 

жанру, а й особливостей будови циклу з його незвичним жанровим 

наповненням, багатством тематичних контрастів та прийомів розвитку. 

Композитор провив себе як справжній новатор, поєднавши класичні та 

національні традиції в галузі фортепіанного концерту з власним баченням 

розвитку жанру на сучасному етапі. 

Фортепіанна творчість Й. Ельгісера займає найважливіше місце, 

представлена майже всіма жанрами фортепіанної музики. Витоки його 
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творчого стилю, майстерність творчого процесу, володіння прийомами 

композиторської техніки пов’язані, передусім, зі знанням майже всього 

фортепіанного репертуару та активною виконавською діяльністю митця. На 

нього могла вплинути музика різних епох, стилів, напрямків. Проте, 

аналізуючи спадщину Й. Ельгісера, ми дійшли висновку, що найбільший 

вплив на його творчість справили: фортепіанний стиль Бетховена, зокрема 

«Багателі», які, у свою чергу, стали попередниками фортепіанних мініатюр 

Шуберта; композитори-романтики – Шопен, Мендельсон, Шуберт, Шуман, 

Брамс, Гріг, тенденції фортепіанної музики імпресіоністів, зокрема Дебюссі; 

творчість російських та радянських композиторів – Скрябіна, Рахманінова, 

Чайковського, Прокоф’єва, Шостаковича, представників української 

фортепіанної школи – Лисенка, Ревуцького, Косенка та інших. 

Й. Ельгісер зробив вагомий внесок і в галузь камерно-

інструментального ансамблю, розвиток якого на Україні розпочався з 20-х 

років минулого століття у зв’язку зі створенням різних виконавських 

колективів. Так з’являються «тріо, квартети квінтети в творчості 

Б. Лятошинського, В. Косенка, М. Коляди, М. Скорульського, М. Колесси, 

П. Козицького, В. Фемеліді та інших митців» [67, с. 18]. Проте для 

національних камерно-інструментальних творів характерне тяжіння до 

програмності з опорою на фольклор, що створює жанрово-характеристичний 

тип програмності (Варіації на купальську тему для струнного квартету 

П. Козицького, фортепіанне тріо фа-дієз мінор С. Людкевича, фортепіанна 

сюїта М. Колесси «Картинки Гуцульщини»). 

Опановуючи камерно-інструментальні жанри, Й. Ельгісер орієнтувався 

й на західноєвропейські зразки, в яких поєднуються класичні і романтичні 

риси, притаманні камерній творчості більшості композиторів ХІХ століття, 

зокрема Шумана, Шопена, Брамса, Гріга, Франка, Форе, Чайковського, 

Бородіна, Танєєва, Глазунова. 

Особливе наслідування в камерній творчості Й. Ельгісера, як і в інших 

жанрах, пов’язане з ім’ям К. Дебюссі, у якого відбулось оновлення камерного 
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жанру в конструктивному плані та в трактовці інструментів. Як зазначає 

Ю. Крейн, «вплив камерних творів Дебюссі і Равеля … , незважаючи на їх 

відносну нечисленність, поступово стає інтернаціональним. Значна частина 

камерної музики, що виникла у ХХ столітті, спадково пов’язана з ними» 

[264, с. 6]. Ельгісер, як і Дебюссі, в професійний ансамбль залучає нові 

інструменти, які раніше не фігурували в камерній музиці. У творчості 

буковинського композитора, поряд із використанням традиційних 

інструментів – скрипки, фортепіано, віолончелі, утворились ансамблі з 

участю арфи, цимбал, домри, балалайки, кларнета, фагота. Не поривав 

Ельгісер і з національними традиціями, з характерною програмністю 

камерної музики. Знаходимо у нього й такий її різновид, як жанрова 

програмність, що проявилась у використанні таких назв, як «Експромт», 

«Варіації», «Інтермеццо», «Капріс», «Ремінісценція», «Сюїта». 

Для Й. Ельгісера галузь камерно-інструментального ансамблю стає 

експериментальною сферою творчості, де знаходимо зразки незвичних 

поєднань інструментів поряд із типовими для композитора композиційними 

схемами, зокрема сюїти. Більшість таких творів написана Ельгісером у 

зрілий період творчості, який є найбільш активним та історично охоплює 

рубежі ХХ – ХХІ століть. До створення великої кількості музики різних 

жанрів композитора спонукала підготовка до святкування 70-річчя з дня 

народження, що відбулося 24 грудня 1999 року. Й. Ельгісер багато 

експериментував, створюючи музику для різного складу виконавців, а також 

намагався збагатити свою музичну мову не тільки новою жанровою та 

програмною тематикою, але й новими засобами та прийомами втілення 

задуму. Так, він звертається до національних джерел буковинської музики з її 

інструментарієм, оригінальною мелодикою, ритмом, ладовими 

особливостями. 

Зразком такої фольклорної стилізації стала «Карпатська сюїта» для 

цимбал у супроводі фортепіано, п’ять частин якої мають власні програмні 

назви – «З минулого», «В горах», «Плотогони», «Аркан», «Свято на 
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Верховині». Цимбали – один із найрозповсюдженіших інструментів на 

Буковині, він виконує сольні твори, нерідко входить до ансамблів різного 

складу та часто стає учасником «Троїстих музик». Жодне буковинське 

народне дійство не обходиться без цимбал – майже обов’язкового атрибуту 

свята. Музикантів-композиторів, які створювали музику для цимбал, 

небагато, серед найбільш відомих – О. Незовибатько (автор школи гри на 

цимбалах) та Д. Попічук, який народився в Чернівецькій області та став 

першим випускником Київської консерваторії по класу цимбал. 

Перша частина циклу Ельгісера – «З минулого» – урочистий та 

піднесений вступ, хоральна фактура початкового розділу передає гучне 

звучання карпатських трембіт, що ніби проголошують початок дійства. 

Поступово вимальовується тема з типовими народними інтонаціями, 

акцентами на слабкій долі такту, елементами гуцульського ладу. Форма має 

декілька контрастних частин, нагадуючи типові для карпатського регіону 

структури, де частини різняться за тематизмом, характером, темпом і 

жанром. 

Наступні частини – зразки пейзажної програмності, де засоби музичної 

виразності підпорядковані завданням відображення в музиці спочатку 

живописної картини величних гір, а потім бурхливої течії гірської річки, де 

рухаються плоти. Спокійний початок другої частини поступово змінює свій 

характер, долаючи один за одним регістри фактури, ніби зображаючи 

підіймання в гори, де чим вище, тим напруженіше, таємничіше. Отже, 

поступово збагачується фактура твору, нарощуються голоси, прискорюється 

темп, подрібнюються тривалості. Такий динамічний розвиток ніби 

«вливається» в початок «Плотогонів», які відкриваються бурхливими 

сплесками розкладених акордів партії фортепіано, на фоні якого звучить 

горда та наспівна мелодія, яка символізує образ плотогонщика («бокораша», 

як їх ще називали в народі) – сміливого і сильного. 

Четверта п’єса сюїти – жанрова сценка – «Танець лісорубів», який 

спирається на народний танець, назва якого зазначена вже в назві частини 
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«Аркан». Основний танцювальний образ народжується одразу в партії 

фортепіано та переходить до цимбал; характерна ритмічна пульсація вказує 

на жанрові риси чоловічого гуцульського танцю. 

Фінал сюїтного циклу «Свято на Верховині» відображає мальовничий 

карпатський край з його живою природою, традиціями, звичаями, піснями і 

танцями. Викладена в імпровізаційному стилі: протягом п’єси часто 

змінюються тематичні утворення, характер, жанр, утворюючи калейдоскоп 

емоцій, образів, настроїв. Усе це накладає відбиток бурхливого народного 

свята зі швидкою зміною вражень. 

Отже, серед більшості циклів, сюїт Ельгісера, «Карпатська сюїта» 

відзначається своєю народно-жанровою спрямованістю, в цілому не 

характерною для творчості композитора. Тому створена ним композиція 

носить більше риси стилізації, ніж обрядової конкретності, відтворюючи ще 

одну грань композиторського мислення буковинського митця. 

Одна з найбільш розвинених галузей творчості композиторів 

буковинського краю – вокальні та хорові жанри. Традиції вокального та 

хорового мистецтва на Буковині мають глибоке коріння, славилися 

надзвичайною майстерністю, талановитістю співаків та колективів. 

Й. Ельгісера також цікавила ця сфера творчості. З дитинства він був 

закоханий в народну пісню завдяки своїм батькам, співав у шкільному хорі, а 

в молоді роки керував хоровими колективами, виконуючи обробки народних 

пісень. 

Більша частина вокально-хорової спадщини Й. Ельгісера – це твори 

камерно-вокальних жанрів, серед яких трапляються дуети в супроводі 

фортепіано, кілька творів для соліста з хором і фортепіано, ряд обробок 

буковинських народних пісень для голосу з фортепіано, кілька творів для 

хору з фортепіано та a cappella. 

Продовжуючи традиції європейського, українського та буковинського 

музичного мистецтва, Ельгісер приділяє значну увагу створенню пісні-

романсу, адже вокальна музика «слугувала ідеї демократизації мистецтва, 
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доступності широкому колу слухачів» [67, с. 21]. В галузь вокальної 

мініатюри композитор намагався внести актуальну тематику, спогади про 

минуле, особисті враження та переживання, позаяк створенням пісень і 

романсів композитор займався протягом усього творчого життя. Окрім 

власних текстів, на які Ельгісер писав свої пісні, романси, хори, співавторами 

у сфері вокальної музики стають Леся Українка, Л. Костенко, В. Стус, 

М. Емінеску, П. Голубничий, М. Луків, І. Кутень, О. Довбуш, Т. Севернюк, 

Ю. Боднар, М. Бучко, В. Васкан. 

Звертаючись до жанрів патріотичної, ліричної та жартівливої пісні, 

композитор йде шляхом підкреслення музичними засобами вербального 

тексту, насичуючи супровід підвищеною деталізацією. В його музичну мову 

проникають елементи масових, патріотичних та революційних пісень, 

інтонації буковинського фольклору. Вокальна музика Ельгісера відзначається 

оригінальністю мелодики, гармонії, метроритму при стрункому 

формотворенні. 

Серед камерно-вокальних творів – пісень, романсів, вокальних 

ансамблів, яких у Ельгісера більше 30-ти, – виділимо три солоспіви, написані 

на вірші Л. Костенко, які можна об’єднати у невеликий цикл вокальних 

мініатюр ліричного змісту. «Послухаю цей дощ», «Я вранці голос горлиці 

люблю», «Шипшина» – три музично-поетичні картини-зарисовки з яскраво 

вираженим психологічним навантаженням. Обрані композиторами вірші – 

музичні за своїм характером, і навіть змістом, що дало змогу підібрати 

дотепні засоби музичної виразності, які б змогли передати звучання дощу, 

голос горлиці, «камертон природи» (Л. Костенко). Поетичні метафори 

Ельгісер влучно передає гнучкістю мелодичної лінії, барвистим 

звукозображальним супроводом. 

Невеликі за масштабом солоспіви Ельгісера в основному вкладаються у 

типові форми вокальної музики – куплетна та наскрізна. Зразок більш 

розвиненої структури пісні – «Інтродукція і балада ріки» (на слова М. Бучка), 

що виділяється оригінальним задумом композитора: написати двочастинний 
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твір, де перший розділ – фортепіанна інтродукція, яка виконує функцію 

розгорнутого вступу, а другий – музична балада про трагічну долю 

буковинського німецькомовного поета Пауля Целана. Фатальний характер 

інтродукції передає історію трагічної смерті поета, де засобами фортепіанної 

фактури, різкими звучностями, тритоновими співзвуччями та поступовим 

зануренням у низькі регістри змальовано картини глибин річки Сени. 

Завдяки використанню типових мелодико-інтонаційних зворотів, ладових 

барв, інтродукція відрізняється яскраво народним єврейським колоритом. 

Вокальна балада, написана у розвиненій тричастинній формі з динамічною 

репризою, продовжує фортепіанну інтродукцію та утворює разом із нею 

цикл, подібний до інструментальної прелюдії з фугою. Проте форма містить 

й ознаки складної двочастинності з типовим «ямбічним» (термін 

В. Цуккермана) співвідношенням частин, для якого характерний смисловий 

акцент на другій частині. 

Уся вокальна партія балади проходить ніби на одному диханні, в 

повільному темпі, з традиційними жалібними секундовими інтонаціями, 

підкресленими остинатними тріольними фігурами в акомпанементі. 

Поступове нарощування динаміки сприяє зростанню емоційного 

напруження, що не спадає навіть у відносно тихій середині балади. 

Лейтмотив річки постійно супроводжує трагічну розповідь, іноді 

перериваючись нерівномірною пульсацією напружених дисонуючих 

співзвуч. Тональний план балади, що спирається лише на мінорні лади (сі 

мінор – фа-дієз мінор – сі мінор), підпорядкований загальному настрою і 

концепції твору. 

Ансамблева частина вокальної творчості Ельгісера недостатньо 

розроблена, обмежується кількома чоловічими та жіночими дуетами і тріо у 

супроводі фортепіано. Хорові твори – теж невелика частина його доробку 

(біля 10 хорів), серед яких є твори для змішаного хору з фортепіано та 

a cappella. Віддаючи шану своєму першому навчальному закладу та фаху 

лікаря, композитор написав «Гімн Буковинської державної медичної 
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академії» (1998 р.), а «Студентська пісня» (1955 р.) – одна з перших спроб 

Ельгісера в галузі хорового мистецтва. Разом з «Чернівецьким вальсом» 

(1956 р.) на слова студентів-медиків М. Ткача і А. Добровича, цей твір став 

улюбленим серед молоді та надихнув композитора до подальшого створення 

музики. 

У хоровій творчості Й. Ельгісер найчастіше звертався до суспільно 

значущої тематики, втілюючи її в жанрі гімнічної хорової пісні. Більшість 

хорових композицій написані у стилі першого популярного твору – «Мир 

вам, браття» на слова І. Гушалевича. До хорів такого змісту долучаються й 

пісні патріотичного характеру, що побутували, починаючи з творчості 

М. Вербицького. Ельгісеру належать хори «Рідний край» (на слова 

В. Васкана), «Пісня про Україну» (на слова Й. Ельгісера), «Балада про 

солдата» (на слова Т. Севернюк), «В добрий путь!» (на слова 

П. Андріященка). Риси хорової поемності в поєднанні з жанром хорової 

лірики проявилися в хорі Ельгісера «Досвітні вогні» на слова Лесі Українки, 

написаному у 1971 році. Композитор інтерпретував поетичний текст в 

урочисто-величній манері з елементами драматизації та ліричної оповідності. 

Драматургія твору спирається на контраст двох образних сфер – темної ночі 

та досвітніх вогнів, що проявилося у двочастинній контрастній формі з 

протиставленням мінорної частини мажорній (ре мінор – Ре мажор), 

поліфонічного та акордово-гармонічного типів музичної організації. 

Створений Ельгісером вільний тип композиції частин хору та зіставлення 

однойменних тональностей між розділами форми є ознакою романтичного 

стилю. Поряд з тим, композитор використовує яскраво виражені національні 

елементи, зокрема характерні паралелізми терцій і секст в поєднанні з 

гармонічним видом мінору, рух мелодичної лінії по звуках тонічного 

тризвуку, а також користується класичними прийомами розвитку матеріалу. 

Створюючи поетичний ліричний образ ночі у першому розділі форми, 

композитор застосовує м’які, «заколисуючі» інтонації жіночих голосів у 

поєднанні з декламаційністю мелодичних зворотів чоловічої партії. У 
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другому розділі декламаційність виходить на перший план, позначаючись на 

характері фактурного викладу, динамічному та теситурному плані. 

Композитор гармонічними засобами досягає образної драматизації, 

використовуючи органні пункти, акорди альтерованої подвійної домінанти. У 

формі хору простежуються й риси наскрізного розвитку, адже в другій 

частині з’являються елементи тематизму першої з характерним імітаційним 

викладом та з підкресленням важливості даного мелодичного утворення 

завдяки заключному його проведенню у басовій партії. 

В руслі фольклорного спрямування композитором були створені такі 

вокальні та хорові твори: «Буковинська полька» на слова І. Кутеня (1956 р.), 

«Жартівливі коломийки» на слова В. Васкана (2000 р.), 3 буковинські народні 

пісні (1961, 1996 рр.) та 9 єврейських народних пісень (1991, 1996, 2001 рр.). 

«Жартівливі коломийки» для хору в супроводі фортепіано написані у 

стилі пісеньок-куплетів, які побутують в карпатському регіоні та 

називаються коломийками. Функція цього жанру, як визначає А. Іваницький, 

– «швидка реакція на злободенні теми» [179; 180, с. 214]. Коломийки 

Ельгісера – приклад дотепного жарту, у виконанні яких беруть участь і 

хлопці, і дівчата, що свідчить про пісенний тип коломийок. Однак 

фортепіано виконує функцію не тільки супроводу, але й має сольні 

програвання між куплетами, вплітаючи елементи танцювального типу в 

свого роду «синтетичний» вид коломийок. Твір має куплетно-варіаційну 

форму, де перші два куплети виконуються чоловічим двоголоссям, третій 

доручено жіночим голосам, четверта коломийка – хорова, а в останньому 

куплеті основну роль виконує фортепіано, де проводиться тема початкового 

вступного програвання, а хорові партії мірними акордами промовляють 

жартівливій текст. Проте композитор при створенні своїх коломийок 

відхиляється від найголовнішої прикмети жанру – 14-складового вірша, 

замінюючи його 16-складовою структурою. При цьому автор дотримується 

типової ритміки, квадратної метроритмічної структури, дводольного розміру. 

Такого роду відхилення від типових складочислових і ритмічних основ 
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пояснюється виконавською специфікою та логікою розвитку поетичного 

тексту, що не зменшує цінності та природної жартівливості твору. 

Жанр обробок народних пісень у творчості Й. Ельгісера представлений 

обробками буковинських народних пісень «Що ми будем обідати?», «Чому, 

коню, воду не п’єш?», «В брата хата на помості». Перші дві пісні записані 

автором в селі Ревне Кіцманського району Чернівецької області, а остання 

відтворена з вуст Дарія Ластівки, який підслухав пісню від своєї матері 

Савети Ластівки з села Шубранець Заставнівського району. 

Й. Ельгісер почав цікавитись українським фольклором ще у юнацькому 

віці. Працюючи лікарем у Грозинцях Чернівецької області, він організував 

місцевий хор, у репертуарі якого завжди були буковинські народні пісні, 

записані директором Клішківської музичної школи Фокшуком, а згодом і 

самим автором. 

Застосований Ельгісером принцип обробок народних пісень 

ґрунтується на досягненнях М. Лисенка в галузі фольклористики, який поряд 

із хоровими обробками залучав до цього жанру солістів з фортепіано. Так, 

обробки «Що ми будем обідати?», «Чому, коню, воду не п’єш?» Ельгісера 

призначені для чоловічого голосу в супроводі фортепіано. Фактура 

акомпанементу мелодизована, намагається підкреслити автентичність 

оригіналу. В обробках Ельгісер уважно ставився до ладо-гармонічного 

оздоблення пісні, додаючи нових барв першоджерелу. Використовуючи 

елементи однойменних ладів, він часто застосовує тризвуки мажорної 

субдомінанти мінору та мінорної домінанти мажору. Характерне 

акцентування слабкої долі такту, що відповідає багатьом буковинським 

народним пісням, підкреслюється акордами фактури, які іноді набувають 

жорсткості завдяки альтерованим звукам, складним вертикальним спорудам 

у вигляді нонакордів та співзвуч з доданими і замінними тонами на фоні 

органного пункту. До лаконічних куплетів пісень композитор додає 

невеликий вступ і заключення у вигляді побудов від одного до чотирьох 
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тактів, надаючи обробці характерного образного змісту та структурної 

завершеності. 

Обробка пісні «В брата хата на помості» дещо відрізняється від 

попередніх, оскільки призначена для виконання жіночим дуетом, який разом 

з партією фортепіано утворює складну поліфонічну єдність. Імітаційне 

початкове двоголосся, підтримане контрапунктом фортепіанного підголоску, 

іноді переростає в підголосковий склад з елементами паралельного, 

протилежного та непрямого руху голосів вокального ансамблю. Вибаглива 

синкопована ритміка з акцентами на слабких долях, змінність метру, 

характерні мелізматичні фігурації та інтонаційне багатство передаються 

партії фортепіано, що влучно доповнює виклад пісні самостійною 

контрапунктичною мелодією до народної пісні. Вступ до твору, який 

вкладається у шість тактів та повністю побудований на тонічному органному 

пункті, відтворює звучання інструментів народного оркестру, де 

відчуваються звуки сопілки, скрипки і цимбал. 

Обробки єврейських народних пісень Ельгісера мають різну тематику 

та образний зміст. Він звертався до пісень, де розкривається важка доля 

єврейського народу, любовна лірика, побутова тематика: «Заповіт Мангера», 

«В хедері», «Давай помиримось», «Весільна сукня», «Нічні пісні», «Коло 

містечка стоїть хата», «Мученицька пісня» тощо. Народні пісні, покладені в 

основу композицій Ельгісера, записані у різні роки з вуст представників 

єврейської общини (1991, 2001 рр.) та місії з Канади на святі «Пейсах» 

(1996 р.). Залежно від характеру та змісту пісні, музичні особливості твору 

змінювали свої характеристики, збагачувались відповідними засобами. 

Мелодії єврейських пісень насичені м’якими ліричними інтонаціями з 

характерними ходами на збільшені секунди, що вплинуло на їх ладову 

організацію, в основу якої нерідко покладено двічі гармонічний мінор. Проте 

більшість пісень діатонічні. В твори драматичного змісту залучається 

речитація з роздрібненими долями групою повторюваних нот. Експресивній 

манері виконання сприяє й партія фортепіано, що увібрала в себе ознаки 
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єврейської музики. У цих обробках Ельгісер застосував ті ж прийоми, що й 

традиційні для обробок буковинських пісень, використовуючи куплетну 

форму зі вступом та програваннями між частинами форми. 

Серед творів вокальної музики у Й. Ельгісера є пісні до театральних 

вистав Чернівецького музично-драматичного театру імені О. Кобилянської. 

«Скарга ловця» (до вистави Сильвестра Яричевського «Лови на ловців») 

написана в стилі жартівливих пісень із характерними танцювальними 

елементами. Жвавий темп у поєднанні зі швидким рухом дрібних 

тривалостей створює атмосферу веселого свята. Завзята, енергійна мелодія 

пісні кравця підкреслена типовими інтонаціями єврейської пісенності з 

рухом по звуках збільшених секунд. Спираючись на мелодику, що містить 

елементи фрігійського ладу, партія фортепіано дублює її, додаючи нових 

гармонічних барв. Остання частина куплетно-варіаційної форми дещо 

динамізує тональний план пісні, викладаючись у тональності тоном нижче. 

Проста й жартівлива пісня стала легкою та невимушеною прикрасою 

вистави, що сприяло її популярності. 

«Полум’яна любов» – пісня ліричного характеру, створена Ельгісером 

до вистави Івана Тогобочного «Жидівка-вихрестка». Початковий вступ у фа 

мінорі вводить у світ єврейської музики, з її мелізматикою та ладовою 

основою. Однак тема пісні нагадує типові інтонації українських народних 

пісень, з оспівуванням тонічного тризвуку мінорного ладу та характерним 

паралельно-змінним ладом. Лише фортепіанний супровід, де домінують 

нетипові гармонічні звороти з участю альтерованих акордів, не дає повністю 

розкрити прихований інтонаційний зміст пісні. 

Отже, вокальна, а особливо хорова спадщина Ельгісера – не основна 

частина його творчої діяльності та сфера інтересів. Проте зразки такої музики 

стали відображенням різнобічного таланта митця, якому підвладні й 

лаконічні фортепіанні мініатюри та сюїтні цикли, й твори великої форми, й 

галузь вокально-хорової творчості, де проявились риси стилю композитора у 

поєднанні з традиціями українського та західноєвропейського мистецтва. 
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Йосип Ельгісер вів широку та плідну дослідницьку діяльність. Тяжіння 

до знань, науки, бажання відкривати нове проявилось у Ельгісера ще у 

дитинстві. Батько мав гарну бібліотеку, в якій знаходились ноти, книги, 

журнали німецьких, австрійських і румунських видань. У сім’ї спілкувалися 

німецькою мовою, а пізніше він вивчив румунську, українську, латинську, 

італійську, французьку мови та готичний шрифт. Незважаючи на музичний 

талант та жагу до навчання, батьки за браком коштів не дали його на 

навчання до діючої на той час у Чернівцях румунської консерваторії. Одначе, 

навчаючись у простій школі, Йосип співав у хорі, вивчав духовні пісні та 

допомагав вчителю музики, часто виконуючи обов’язки концертмейстера. 

Крім того, він багато читав, цікавився художньою літературою, із сестрою 

почергово перечитували все, що траплялося. Жага пізнання, бажання 

дізнатися більше, ніж відомо широкому загалу, супроводжувала Й. Ельгісера 

все життя і привела його до дослідницької діяльності. Перебуваючи на 

гастролях, у туристичних подорожах по різних містах і країнах Європи, він 

не обминав жодної книгарні, нотних магазинів, антикварних крамниць, 

завжди вишукуючи щось нове, незнайоме. Він зумів розшукати невідомі та 

маловідомі твори Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, 

Шопена, Вебера, Чайковського, Мусоргського та інших. Деякі твори великих 

композиторів Й. Ельгісер знайшов і в приватних бібліотеках Чернівців. Так, у 

сина відомого буковинського скульптора та лікаря Опанаса Шевчукевича був 

віднайдений рукописний варіант траурного маршу Бетховена, а ще в одній 

родині, що проживала в обласному центрі, – збірка «Твір і звучання», де були 

надруковані вальси Бетховена («Вальс смутку», «Вальс розставання», «Вальс 

радості»), про які мало відомо у мистецьких колах. 

Пошуковий інтерес постійно збагачував знання маестро про життя та 

творчість окремих композиторів. Зокрема, він дізнався про величезний 

ненадрукований творчий спадок Е. Гріга (800 сторінок нотного тексту, листи, 

нотатки), серед яких – невідома опера, симфонія. 
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Ельгісера також цікавила тема жінок-композиторів, дружин 

композиторів, про яких мріяв видати дослідницьку працю. Від праправнучки 

Ф. Мендельсона Лілі, з якою він познайомився під час концерту в Чернівцях, 

Ельгісер дізнався про талановиту сестру композитора – Фанні, яка писала 

цікаві музичні твори, проте її талант не помітили в тіні брата. Лілі згодом 

надіслала Йосипу Мойсейовичу деякі пам’ятки про Мендельсона, зокрема 

марку з його зображенням, ноти єврейських народних пісень та твори 

дружини Р. Шумана. 

Поряд із пошуками творів та інформації про зарубіжних композиторів, 

Ельгісер вивчав історію Чернівецької консерваторії. Відтак він дізнався про 

випускника цього закладу, італійського композитора буковинського 

походження, одного із засновників додекафонії, диригента, майбутнього 

директора театру Ла Скала у Мілані Романа Влада, з яким згодом 

познайомився під час гастрольних концертів у Римі. 

Заслуговує уваги видання за редакцією Й. Ельгісера «Золоті акорди 

Буковини», в яких він розмістив переважно твори буковинських 

композиторів, зокрема «Буковинські розголоси», «Думку» і «Фантазію» 

Сидора Воробкевича, «Думки і коломийки» М. Коципінського, «З-під 

Рокети» М. Фицалович. У збірці містяться й ще не друкована «Буковинська 

сюїта» А. Кос-Анатольського з дарчим підписом Ельгісеру та «Три прелюдії» 

Б. Крижанівського, виявлені в Інституті етнографії і фольклору. 

Працюючи викладачем у Чернівецькому училищі мистецтв, 

Й. Ельгісеру доводилось викладати не тільки фортепіано, але й «Музичну 

психологію», «Історію фортепіанного мистецтва» та «Професійні 

захворювання музикантів». З цих дисциплін писав власні підручники, які, на 

жаль, не знайшли свого видавця. У професійній і науковій діяльності 

Ельгісера цікавила й проблема техніки гри лівою рукою, творчість 

композиторів, які писали музику в цій манері. Створивши 5 власних творів 

для однієї руки, композитор готував ґрунтовну дослідницьку роботу про тих, 

хто писав для лівої руки. 
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Творчість Йосипа Ельгісера досить різноманітна та багатогранна [209]. 

Звертаючись до жанрів інструментальної і вокальної музики, найкраще та 

найбільш цінне ним створено для фортепіано. Саме в музиці для цього 

інструмента композитор проявив себе найяскравіше, саме в ній розкрився 

його талант, майстерність. У жанрах фортепіанної музики, які майже повною 

мірою представлені в Ельгісера, виявилися риси творчого стилю митця. 

Основна тема творчості Ельгісера – сучасна людина з її радостями й 

переживаннями, її складний внутрішній світ на фоні подій сучасності та 

минулого. Він намагався відобразити протиріччя своєї епохи, те що вражало 

його серце і розум. Його хвилювало все, що оточувало: події, люди, 

навколишнє середовище. Нерідко Ельгісер згадував своє минуле, важку долю 

рідного народу. Такі твори він здебільшого об’єднував під назвою 

«Ремінісценції». 

Творче мислення композитора знаходиться у тісному зв’язку з його 

світовідчуттям. Схильність до споглядальності, мрійливості, ремінісценцій 

надавала його композиціям ліричного характеру. Коло образів, розкритих 

Ельгісером у музиці, дуже широке: майже всі події свого життя, враження від 

спілкування з людьми він передавав музичними засобами. Розкриваючи 

навколишній світ, музика композитора вимагала конкретизації, що вплинуло 

на суттєві риси його творчості. Основна ознака його стилю – програмність, 

яка відрізняється прямою автобіографічністю. Майже всі твори Ельгісера 

мають конкретні програмні назви, пов’язані з подіями, учасником яких був 

сам композитор, персоналіями, з якими йому доводилось спілкуватися. 

Центральне місце його програмної музики займають твори, пов’язані з темою 

подорожей. Різнохарактерні п’єси, написані під враженням гастрольних 

поїздок країнами світу, автор збирає у цикли під загальними назвами. 

Широко розкрита у Ельгісера й тема єврейського народу, його доля. 

Використовуючи автентичні народні єврейські пісні, їх традиційну мелодику 

та ладові особливості, композитор створює колоритні портрети своїх героїв. 
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Програмність творчості Ельгісера впливає на будову музичного цілого, 

тематичний розвиток, колорит музичної мови. Спираючись на традиційні 

жанри і форми класичної музики, Ельгісер стає продовжувачем академічних 

напрямків і стилів. Незважаючи на оригінальність задуму, контрастність ідей, 

композитор вирішує питання формотворення досить просто: у нього 

переважають малі форми, які поєднуються в цикли. Мініатюрність його 

музичних картин пов’язана з наявністю великої кількості образів, сюжетів, 

що швидко змінюються, створюючи враження «калейдоскопічності», 

притаманної його музиці в цілому [198]. До слова, такий принцип 

композиторського мислення – характерна риса творчості С. Прокоф’єва – 

одного з улюблених композиторів Й. Ельгісера. 

Тема наслідування – особлива для буковинського композитора. Він 

намагається навмисно підкреслити зв’язки творів зі стилем окремих 

композиторів, на що безпосередньо вказують назви творів. Знаходимо у 

Ельгісера ознаки стильових рис багатьох композиторів минулого, але 

особливо позначився на його творчості вплив Дебюссі, Мусоргського, 

Чайковського, Прокоф’єва. Водночас, намагаючись не копіювати своїх 

попередників, Ельгісер застосовує у своїй музиці ознаки власного стилю, 

своєї музичної мови, що проявилось у формуванні сталих прийомів і 

комплексів виражальних засобів, які використовуються для втілення 

інтонаційного та образного змісту. Особливий тип мелодики, що будується 

на відносно коротких інтонаційних ланках з перевагою плавної мелодичної 

лінії, а з іншого боку, фігуративний принцип розвитку, впливають на 

характер гармонічної мови, яка повністю підпорядкована мелодичному 

мисленню. Активна хроматизація мелодій сприяла виникненню альтерованих 

акордів, збагаченню музичної тканини співзвуччями нетерцієвої будови, 

акордами з доданими та замінними тонами, в яких трапляються альтеровані 

ступені у поєднанні з натуральними в одному звучанні. У цілому гармонія 

Ельгісера нерідко виявляє оригінальні, індивідуальні риси. 
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Порівняно з мелодико-гармонічними особливостями, фактура творів 

композитора характеризується відносно сталими ознаками та видами. При 

переважанні гомофонного складу, Ельгісер нерідко користується прийомами 

поліфонічного розвитку, зокрема імітаційними, застосовуючи форму фуги. 

Серед традиційних форм Ельгісер надає перевагу тричастинності, простим 

структурам; окремі жанрові одиниці написані у варіаційних формах, як-от 

варіації на basso ostinato. Сонатний принцип Ельгісер застосовує у 

традиційних жанрах (сонати, концерту), проте в утворенні форми більше 

значення надається експозиційним функціям, де розробковість відіграє 

другорядну роль. Однак найбільше Ельгісер тяжіє до циклічного 

формотворення з його типовими структурами, наприклад сюїтою. 

Отже, виконавська, творча та дослідницька робота Йосипа Ельгісера – 

це величезний скарб буковинського краю. Підсумовуючи результати 

дослідження про цього великого музиканта, педагога, відзначимо його 

неймовірну працьовитість, яка, поряд з талантом, проклала шлях простій 

людині у світ високого мистецтва. Залишаючи нам у спадок величезну 

кількість своїх творів, дослідницьких матеріалів, Й. Ельгісер став одним із 

найвизначніших постатей Буковини і світу. Як висловився А. Ісак, «Грані 

таланту Йосипа Ельгісера, високі верховини його творчих доріг неосяжні» 

[186, с. 96]. 

 

3.3. Національні основи творчості Андрія Кушніренка 

 

Серед митців Буковини особливе місце належить Андрію 

Миколайовичу Кушніренку (1933–2013 рр.) – композитору, фольклористу, 

педагогу, диригенту, народному артисту України (Див. Додаток Е). Його 

творчість, що тісно пов’язана з вокально-хоровою діяльністю, відзначається 

високим професіоналізмом та майстерністю. Основна частина його доробку – 

оригінальні твори для хору і солістів, обробки народних пісень. 

Кушніренко – автор одноактної народної опери «Буковинська весна», 

кантати «Молюсь за тебе, Україно», музики до героїко-романтичної драми 
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С. Снігура «Полум’я», поеми на слова В. Микитюк «Славен Хотин-град», 

багатьох вокально-хореографічних композицій, зокрема «Щедрий вечір, 

добрий вечір», «Весна-красна», «Обжинки», «Весільний обряд» тощо, ряду 

творів для фортепіано і симфонічного оркестру, камерних ансамблів, творів 

для хору і солістів, серед яких – «Любіть Україну» на слова В. Сосюри, 

«Україно, любов моя» та «У вінок Федьковичу» на вірші М. Ткача, 

«Зореслава» та «Я щаслива зроду» на слова І. Кутеня та багато інших. Він 

записав більше тисячі народних пісень і мелодій, серед яких більше 100 

оброблено для хору та оркестру. 

З найбільш масштабних творів у А. Кушніренка варто виокремити 

оперу «Буковинська весна» та кантату «Молюсь за тебе, Україно!». Проте 

навіть у жанрах, які найчастіше характеризуються багаточастинністю, 

композитор прагне до одночастинності, лаконічності висловлювання. Оперу 

він вкладає в один акт, а кантата, незважаючи на внутрішню 

багаточастинність, утворює одночастинну композицію. 

Одноактна народна опера «Буковинська весна» створена у 1968 році 

на лібрето А. Добрянського. Основною дійовою особою опери стає народ, 

думка і настрій якого передається хоровим викладом та хореографічними 

постановками. Основний формотворчий елемент опери – це наскрізний 

розвиток, що поєднує в одну цільну композицію відносно самостійні номери. 

Твір пронизаний інтонаціями народного буковинського фольклору. Вже в 

оркестровому вступі, що має значення оперної увертюри, яскраво 

проявляються ознаки народних, імпровізаційних награвань, викладених у 

типовому для місцевої народної музики гуцульському ладі. Драматичний 

характер вступу позначається на майбутньому розвитку опери. Хорові 

епізоди мають багатогранне звучання – і коломийкове, і хороводних пісень, і 

веснянкових поспівок, і плачів, і маршової пісенності. Другорядного 

значення набувають окремі вигуки узагальнених героїв опери, зокрема 

Старого гуцула, Молодої гуцулки та Вісника визволення. Їх найчастіше 

характеризує оркестр, окремі інтонаційні або жанрово-ритмічні звороти. 
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Відрізняється від загального принципу композиції «Дума про Дністер», яка 

стає переламним драматургічним моментом. Жалібні інтонації в оркестрі 

підтримують досить рішуче та енергійне соло Старого гуцула, в якому 

відчувається особлива приреченість. 

В опері А. Кушніренко втілює загальну ідею народного єднання, яку 

передає хоровими засобами, специфіку та колоритність буковинського 

фольклору, пронизуючи всю музичну тканину твору типовими 

коломийковими народно-танцювальними зворотами, обрядово-пісенними 

інтонаціями, думним ладово-характерним забарвленням, типовими 

метроритмічними моделями. 

Кантата «Молюсь за тебе, Україно!» [274] для змішаного хору, 

симфонічного оркестру та соліста-баритона створена композитором на 

власний текст у 1993 році. Одночастинна композиція з яскравим 

зіставленням контрастних частин-епізодів утворює контрастно-складену 

форму. Насиченість тонального плану приводить до сміливих і барвистих 

зіставлень не тільки тонально різних частин, але й різно-типових фактурних 

розділів. Тут компановано частини й траурно-трагічного змісту, що 

передають характер повільної ходи, й скорботні фанфари. Особливого 

значення в кантаті набувають розділи, які створені у типових зразках 

церковної музики та передають характерні речитації з підкресленим 

інтонаційно-гармонічним наповненням, і проникливі молитовні епізоди, де 

висловлюється благання зберегти Україну від лиха і ворогів. Увесь розвиток 

кантати, незважаючи на загальний драматичний характер, веде до 

заключного розділу – «Многая літа», підкреслюючи надію на світле та 

щасливе майбутнє. Шестичастинна композиція, де безперервно змінюються 

контрастні розділи різної тривалості, у цілому може вкластися у приховану 

тричастинність. Її утворює, перш за все, загальний драматургічний розвиток, 

заснований на поступовому, триетапному, переродженні молитовного стану 

від сумного благання, крізь піднесену та напружено-зосереджену молитву до 

урочистого «Многоліття». Водночас, незважаючи на тональну насиченість 
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кантати, що визначає поділ одночастинної композиції та окремі розділи, 

основний тональний розвиток спрямований від початкового ре мінору, крізь 

Ре мажор з активною модуляційністю, до заключного до-мажорного епізоду. 

Незважаючи на різножанровість творчості А. Кушніренка, ключове 

значення в його доробку мають обробки народних українських пісень. До 

них він звертався протягом усього життя, вони стали ознакою його творчого 

стилю та мають велику художню цінність. Народна пісня була для 

Кушніренка джерелом натхнення, його стихією, його життям... Саме у 

збиранні, вивченні та опрацюванні народної пісні він бачив сенс своєї 

творчості, призначення свого таланту. «Якщо ти любиш свій народ, а Бог дав 

тобі талант композитора, то будь щедрим, віддай хоч частину його на вівтар 

розвою рідної народної пісні і виконай свою мистецьку місію – передай цей 

дорогоцінний скарб для майбутніх поколінь у найдосконалішій художній 

формі, адже по ньому колись будуть пізнавати рівень культури твого народу, 

музичний інтелект твоєї нації», – так говорив Кушніренко про своє творче 

кредо, якого дотримувався у своїй композиторській діяльності [275, с. 5]. Ще 

з раннього дитинства він виховувався в атмосфері народного побуту, де 

постійно звучали українські пісні, прислухався до мелодій, які лунали у його 

рідному селі Великі Загайці, що на Тернопільщині. Під час навчання у 

Львівській державній консерваторії імені М. В. Лисенка, до роботи в галузі 

обробки народних пісень Кушніренка заохочував його викладач – славетний 

С. П. Людкевич. 

У коло творчих інтересів Кушніренка потрапляють народні пісні різних 

регіонів України, серед яких – зразки галицького, подільського, 

буковинського, волинського країв. Так, відомою стала його обробка 

подільської веснянки «Подоляночка». На цей експеримент маестро 

наважився теж у студентські роки, внаслідок натхнення, отриманого від 

вдалої музичної інтерпретації пісні «В кінці греблі шумлять верби». 

А. Кушніренко із захопленням зазначав: «Окрилений благословенням 

геніального композитора (С. Людкевича. – авт.) я відтоді почав серйозно 
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займатися записами та обробками народних пісень і створенням власних 

творів. Після того, я кожен раз приносив на уроки професору свої обробки – 

то щедрівку, то колядку, то “Подоляночку”... Він спонукав мене до нових 

варіантів, які я щораз винаходив і таким чином розвивав свою творчу 

фантазію. Професор радів, коли мої імпровізації були вдалими і, навпаки, 

зауважував, коли я вдавався до банальних мелодій і спрощеної їх 

гармонізації» [275, с. 6]. 

Отже, відібравши для своєї обробки «Подоляночку», майбутній 

композитор розумів, на який ризик він іде. Будучи впевненим у своїх силах, 

він створює власний варіант відомої пісні і не помиляється, адже досягає в 

ній нового рівня музичної інтерпретації, прагнучи виявити й розкрити 

внутрішні особливості на перший погляд простої народної пісні та розробити 

власні прийоми її художнього осмислення. Він зумiв показати оригінальне 

прочитання народного твору. Орієнтуючись на високу культуру акапельного 

хорового співу з властивим йому багатством виражальних засобів, 

Кушніренко здійснив своєрідну концертну транскрипцію пiснi з яскравим 

авторським тлумаченням її змісту й образу. Так, просту куплетну форму він 

збагачує різноманітними прийомами розвитку, що спираються на основи 

народного багатоголосся та принципи професійного мистецтва. 

А. Кушніренко у своїх численних обробках, як і в «Подоляночці», намагався 

відтворити справжній національний колорит української пісні, де народна 

гармонія складалася, як говорив М. В. Лисенко, «в такій поліфонічній 

атмосфері, де б кожен голос жив самостійним, окремим повним життям, а 

вкупі з усіма голосами мусить давати чудовий гармонійний ансамбль; ... 

треба не тільки записувати мелодію, особливо ж помічати... усі підголоски; 

от вони й становлять народний контрапункт» [298, с. 6]. Спираючись на 

традиції та заповіт Лисенка, обробки якого є першими класичними зразками 

у цьому жанрі української музики та становлять виняткову художню та 

наукову цінність, цей «найдосконаліший контрапункт» Кушніренко кладе в 

основу своєї обробки. Прагнучи розкрити образність, композитор шукає нові 
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засоби виразності, широко застосовує й класичну композиторську техніку. У 

результаті твір насичується варіаційними прийомами та, завдяки наскрізному 

розвиткові й тісному зв’язку музики з текстом пісні, виникає куплетно-

варіаційна форма, три куплети якої вкладаються у складну тричастинну 

однотемну форму. Отже, виникає структура, в якій поєднані ознаки двох 

видів форм, що вказує на змішану форму «Подоляночки». 

Перший розділ форми, як і увесь твір, викладено у соль мінорі, 

будується на двох строфах народнопісенного тексту, утворює просту 

двочастинну форму. Перший період складається з 9-ти тактів та 2-х речень 

неповторної будови (4т.+5т.). Тема пісні починає звучати в одноголосному 

викладі сопрано, лише у третьому такті до них приєднується підголосок 

альтів, хроматизми якого розсвічують мелодію новими ладовими барвами. 

Виклад усього періоду доручається лише жіночим голосам, викликаючи 

асоціації з дівочими весняними танками, пошуку подоляночки. Другий 

період простої форми, що складається також з двох речень (4т.+5т.), 

демонструє новий тип фактури, де до ознак гетерофонії приєднуються 

елементи імітаційної поліфонії. Гармонічний план другого речення, початок 

якого заснований на чергуванні акордів подвійної домінанти й домінанти 

основної тональності, водночас демонструє ознаки народного гуцульського 

або думного ладу з його IV й VI підвищеними ступенями; наступні такти 

збагачують гармонію новим тональним розвитком з відхиленнями у 

паралельний мажор та субдомінанту основного соль мінору. Завершення 

розділу накладено на початок середини складної тричастинної форми, яка 

побудована на такому ж тематичному матеріалі, що й перший розділ. Однак 

поетичний текст набуває певного розвитку, а за ним й музика зазнає 

важливих змін. Середній розділ вкладається в просту двочастинну форму, в 

якій перший період розширено до 11-ти тактів за рахунок доповнення у 

першому реченні. У цьому куплеті подається новий варіант поліфонічної 

обробки початкового мелодичного наспіву, де композитор експериментує зі 

вступами голосів: почергово доручає низхідний хроматизований підголосок 
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тенорам та альтам, у третьому такті першого речення додає басів з імітацією 

основної теми в тональності субдомінанти. Окрім того, вже на початку 

Кушніренко вносить ознаки ладової перемінності з варіантним ІІІ ступенем, 

чим підкреслює народність мелодико-гармонічного розвитку. Друге речення 

першого періоду середини демонструє нові прийоми обробки народної пісні. 

Тут на перший план знову виходять сопрано, остинатна мелодія яких 

розсвічується витриманими звуками інших голосів на mormorando. Складні 

гармонічні вертикалі, серед яких зменшені септакорди, акорди подвійної 

домінанти, побічні домінанти, по-новому забарвлюють та розробляють тему 

пісні. 

Наступний, другий період середньої частини форми – кульмінація 

пісні. На цьому етапі обробки композитор використовує різні види фактури: 

гомофонно-гармонічний, підголосково-поліфонічний та імітаційний виклад. 

Починається тема басовою партією в октавному дублюванні альтів, згодом в 

розвиток вводяться октавні підголоски інших голосів, що приводить до tutti 

паралельними октавами. Такого роду паралелізми характерні для народного 

типу багатоголосся. Динамічній напрузі даного такту сприяє і використання 

підвищених IV та VI ступенів, які тут сприймаються ще більш виразно та 

спричиняють інтонаційне переродження початкової теми. Подальший 

розвиток заснований на акордово-гармонічному складі фактури і вносить 

ознаки паралельно-змінного ладу, що проявляється у підкресленому звучанні 

акордів паралельного сі-бемоль мажору. Хроматизований нижній голос 

диктує гармонічний план побудови: гармонічна нестійкість, використання 

еліптичних зворотів зумовлюють несподівані тональні зрушення, в основі 

яких – домінантові ланцюжки акордів (Е–А–D). Незважаючи на активність 

тонального розвитку, усе повертається в межі основної тональності та її 

паралелі. Кульмінація досягає свого апогею в останньому такті середнього 

розділу, де гучні акордові вертикалі, які ущільнюються розшаруванням 

чоловічих партій, завершуються колоритними, суто народними октавами з 

варіантним закінченням на квінтовому тоні мінорного ладу. Така 
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варіантність каденцій була вдало застосована композитором задля 

підкреслення народного походження пісні. 

Третій куплет – скорочена реприза складної тричастинної форми, 

побудована на тематичному матеріалі першого періоду простої двочастинної 

форми. Динаміка, як і увесь розвиток розділу, поступово згасає. Однак, 

незважаючи на це, реприза не позбавлена індивідуальності та розвитку, адже 

в ній спостерігаємо й нові поліфонічні прийоми (обернений дзеркальний 

контрапункт підголоску, який раніше мав основою низхідний хроматичний 

рух, а тепер змінює напрямок на висхідний), й імітацію, подібну до імітації в 

середині, але тепер основну тематичну ланку підхоплюють не баси, а 

тенорова партія та ще й не в тональності субдомінанти, а в паралельному сі-

бемоль мажорі. Перше речення періоду завершується ще однією варіантною 

каденцією, на цей раз акордом увідної подвійної домінанти сі-бемоль 

мажору, з якого й починається поступове завмирання. В заключному реченні 

репризи останній раз проявляються ознаки імітаційної поліфонії, робиться 

спроба динамічного посилення з досягненням мелодичної вершини, 

підкресленої акордовим викладом. Проте останні такти пісні поновлюють 

інтонації народної веснянки, які ніби розчиняються на фоні витриманих 

звуків інших голосів хорової фактури, де нижній утримує тонічний органний 

пункт, а середні голоси утворюють низхідний рух паралельними терціями. 

Завершується обробка світлим звучанням акорду мажорної тоніки. 

Отже, вищеаналізованою обробкою відомої народної пісні 

А. Кушніренко продемонстрував неабиякий хист, майстерну композиторську 

техніку, вміння зануритися у глибинні можливості народної пісні, виявити її 

приховану художню цінність, народний колорит та автентичну красу [194]. 

Серед календарно-обрядових пісень, оброблених А. Кушніренком, 

можна виділити обжинкову «Ой на горі там женці жнуть», мелодія якої 

записана С. Воробкевичем для мішаного хору a cappella. Пісня має куплетну 

форму, причому куплет повторюється три рази з різним текстом. В основу 

кожного куплету покладено трирядкову строфу, де перший рядок 
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повторюється двічі. Так утворюється форма періоду з двома контрастними 

реченнями, 8 та 12 тактів, основою яких виступає принцип варіаційного 

повторення фраз. Отже, незважаючи на використання звичайної куплетної 

форми, автор обробки прагне уникнути статичності хорового викладу. Тому 

застосовує варіаційний принцип у середині куплету, а не між куплетами усієї 

форми. 

Характер музики цієї пісні відрізняється розспівністю, величністю. 

Кожна строфа завершується унісонним викладом верхніх голосів на 

домінанті основної тональності (ля мінор), що підкреслює народний колорит. 

Починається тема жіночими голосами, які виконують мелодію з терцієвим 

дублюванням, її поступово підхоплюють інші голоси. Розвиток цього твору 

підпорядковано певному задуму автора, що полягає в «бажанні досягти 

стереофонічного звучання голосів за рахунок використання засобів 

імітаційної поліфонії, де окремі голоси ведуть канон, що відображає 

безперервну ходу женців до господаря після обжинків останнього снопа, які 

“у село вертають і пісні співають, що аж гай гуде”» [275, с. 12]. Отже, 

Кушніренко використовує багатство виражальних засобів, насичуючи 

музичну мову виразними й цікавими деталями. Так, кожне речення куплету 

будується за принципом початкового та похідного сполучення голосів хору, 

де автор застосовує різні види поліфонічної техніки, зокрема канонічну 

імітацію в першому реченні та горизонтально-рухомий контрапункт у 

другому, чим демонструє власну майстерність і різноманітність художніх 

вирішень. 

Незважаючи на камерність обробки цієї пісні, вона відрізняється 

оригінальністю гармонічної мови та прийомів голосоведіння, які переходять 

з народної виконавської практики в професійну. У цій мініатюрі можна 

віднайти й унісонно-октавні виклади, й неповні акорди, й паралелізми 

досконалих консонансів та секстакордів побічних тризвуків, й народні лади з 

перевагою гармонічного та мелодичного видів мінору. 
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Як переконуємося, народна пісня «Ой на горі там женці жнуть» в 

обробці А. Кушніренка – зразок витонченого твору камерного типу, де 

ювелірно відпрацьовані всі інтонаційні можливості народного джерела, яке 

розквітло новими барвами завдяки сміливим композиторським рішенням 

автора. 

Працюючи з колективом Державного заслуженого академічного 

Буковинського ансамблю пісні і танцю України, Андрій Миколайович 

Кушніренко складав та обробляв різноманітні вокально-хореографічні 

композиції, серед яких можна виділити уривок зі «Щедрого вечора» – 

Щедрівки. У цій хоровій обробці композитор відтворив картину народного 

новорічного свята, де змальовується сцена колядування. Кушніренко створює 

високої майстерності вільну обробку, де поліфонічно поєдналися наспіви 

відомих народних щедрівок. Розгортаючи розмаїту обрядову картину, автор 

поєднує контрастні плани, де одночасно звучать три хорові гурти, які 

співають кожен свою щедрівку: «Ой сивая та і зозуленька», буковинську 

маланчину пісню «Наша Маланка» та відомий наспів «Щедрика». Таке 

поєднання контрастних планів – різних груп колядників – має свої традиції, 

започатковані ще М. В. Лисенком, який своїми «Колядками та щедрівками» 

втілив особливо цікавий задум, що був високо оцінений молодшим 

поколінням українських митців, зокрема К. Стеценком, О. Кошицем, 

С. Людкевичем [189, с. 55]. Окрім того, сцени колядування цікавили багатьох 

композиторів. Наприклад, П. Козицьким створено одну з його найбільш 

відомих обробок «Ой коляда, колядниця», в якій передається весела, 

грайлива та жвава картина народного свята [298, с. 12]. 

У хоровій сюїті «Щедрівки» використовується принцип поліметрії, де 

три хори виконують щедрівки у різних метричних розмірах (4/8 та 3/8). 

Незважаючи на таке складне вертикальне сполучення, контрастні 

поліфонічні пласти синхронно зливаються в єдиному гармонічному потоці. 

А. Кушніренко так пояснює принцип, яким він керувався при створенні 

подібної композиції: «Тут засобами контрастної поліфонії відтворюється 
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інсценізоване театральне дійство, де хористи повинні не лише виконувати 

свої хорові партії, а й проявляти артистизм і бути безпосередніми 

учасниками цього дійства, де сходяться щедрівники з різних куточків одного 

села з своїми атрибутами та різними щедрівками, відтворюючи картину 

зимового новорічного свята» [275, с. 12]. За таким самим принципом 

А. Кушніренко створив ще одну композицію – фрагмент «Буковинського 

весілля», де застосовує «антифонне звучання трьох весільних пісень: «Із-за 

гори ясне сонце» – коли дружки вбирають молоду до шлюбу, «Надобридень, 

молода» – коли молодий із подарунками в супроводі дружбів іде на зустріч з 

молодою, «Ой, упала зірка ясна» – де свашки своїми коломийками 

вихваляють молодого» [275]. 

Обробка «Щедрівок» вкладається у три розділі своєрідної поліфонічної 

форми з наскрізною будовою. Мелодії пісень вступають почергово, 

створюючи ефект стереофонічного звучання, в якому поєднуються співи 

трьох груп колядників: жіночий гурт – перший хор, що утворюється із 

сопрано та альтів, чоловічий колектив – другий хор, в який входять тенори з 

басовою партією, і знову жіночий гурт – третій хор, що складається лише із 

сопранової партії. Перший розділ цілком побудовано на викладі першої 

щедрівки, яка розпочинається з унісонного викладу сопрано і альтів, тільки 

на словах «щедрий вечір, добрий вечір» з’являється терцієва втора, що 

характеризує типовий народний вид багатоголосся. Перший куплет пісні 

викладено у гармонічному соль мінорі, у розмірі 3/8, у швидкому темпі з 

характерним народнопісенним закінченням з ферматою на передостанньому 

складі та коротким завершальним звуком. Наступний розділ усієї форми 

починається з другого куплету першої щедрівки, але вже з другого такту 

відбувається стретне напластування хорових колективів, де в розмірі 3/8 

починає звучати друга щедрівка «Наша Маланка», яку стримано та наспівно 

виконує хор чоловіків. Складне поліметричне сполучення у цілому не 

дисонує, хори не заважають один одному, а утворюють логічну 

функціональну вертикаль, засновану на однотональному гармонічному 



287 

розвитку. Цей розділ композиції завершується виконанням другої щедрівки, 

заключна тонічна квінта якої накладається на появу третього гурту з 

«Щедриком». Сопрано виконують мелодію щедрівки, яка у наступному, 

заключному, розділі форми виконує функцію сопрано-остинато, а її звучання 

нагадує виконання пісні дитячим колективом. Отже, третій розділ об’єднує 

всі три хори в контрапунктичному звучанні, ніби згуртовує спів різних груп 

колядників. Вступ хорів усієї композиції виявляє ознаки концентричності, де 

після почергового вступу трьох колективів спостерігається їх дзеркальне 

повторне звучання (І хор – ІІ хор – ІІІ хор – ІІ хор – І хор). Останній розділ – 

найбільш динамічний (f та mf), його відрізняє контраст типів вокальної 

декламації, що проявляється в наявності речитативних вигуків третього хору 

на словах «З Новим роком, з новим щастям...» на фоні мелодекламації інших 

хорових гуртів. Привертає увагу наявність у третьому розділі ознак 

політональності: перший і другий хори виконують свої щедрівки у соль 

мінорі, а мелодія «Щедрика» звучить у ре-мінорній тональності. Проте такий 

тональний контраст не вносить дисонансу, а навпаки, підкреслює народний 

колорит звучання з характерними ладовими особливостями, адже другий 

ступінь ре мінору виконує роль шостого високого у соль мінорі, та з 

підкресленим значенням квінти ладу, яка нерідко має ознаки тонічного 

устою. Кінець композиції побудовано на органному пункті у вигляді тонічної 

квінти, на фоні якої впевнено закріплюється звучання трьох хорів. 

У даній композиції, що передає загальний емоційний тонус та 

різнобарвність народних щедрівок, А. Кушніренко став гідним 

продовжувачем здобутків та ідей М. Лисенка, поєднуючи найкращі зразки 

фольклору з надбаннями професійного мистецтва. 

Отже, серед обробок народних пісень у творчому доробку Кушніренка 

яскравою оригінальністю відзначаються його хорові інтерпретації 

календарно-обрядових пісень. У цих композиціях проявилися стильові риси 

творчості Кушніренка – одного із сучасних майстрів жанру обробок народної 

пісні. Скориставшись надбаннями корифеїв української композиторської 
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школи, таких як М. Лисенко, М. Леонтович, С. Людкевич, буковинський 

композитор збагатив хорову літературу сучасними зразками власних 

інтерпретацій народних мелодій і зробив вагомий внесок у принципи роботи 

з фольклорним матеріалом, застосувавши складні поліфонічні прийоми 

розвитку у тісному зв’язку з національними, зокрема буковинськими, 

джерелами та особливостями народного багатоголосся [197]. 

Андрій Кушніренко обробляв багато пісень у різних тематичних та 

жанрових категоріях, але в його творчості чимало зразків, присвячених 

тематиці кохання, стосунків [201]. «В кінці греблі шумлять верби» – пісня 

про нещасливе кохання молодої дівчини до козака. Зміст розкривається у 

чотирьох куплетах (строфах), де остання строфа виконує функцію репризи. У 

цілому форма відповідає ознакам простої репризної тричастинної форми зі 

вступом та кодою. Перша частина утворюється на основі першої строфи 

тексту, середній розділ об’єднує другу та третю строфи, реприза побудована 

на матеріалі першої частини. Форма насичена наскрізним розвитком, що 

проявляється у поступовому накопиченні видозмін у фактурному викладі й 

тонально-гармонічному плані. Розвиток матеріалу гнучко підкоряється 

тексту пісні, музичними засобами розкриває його зміст, підкреслює 

найважливіші емоційні моменти. 

Починається твір зі вступу, який виконується чоловічою групою хору, 

утворюючи стійке акордове триголосся. Ця побудова демонструє фактуру 

майбутнього акомпанементу, що супроводжує мелодію першого та третього, 

репризного, розділу форми та стає провідною, характерною особливістю 

твору. Рівний рух восьмими, ковзання чоловічих голосів паралелізмами 

тризвуків з підкресленою хвилеподібністю загального руху створює 

враження похитування та шуму верб. Звукозображальні прийоми 

застосовували, зокрема, й М. Леонтович («Пряля» – шум прядки, «Дударик» 

– звучання кобзи, «За городом качки пливуть» – звучання контрабаса) та 

К. Стеценко («Чуєш, брате мій» – курликання журавлів). Вигаданий 

Кушніренком звукозображальний прийом у цій обробці був відзначений та 
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високо оцінений С. Людкевичем. Цей твір, як і ця знахідка, можливо, стали 

вирішальним аспектом у творчому благословенні великого майстра. Завдяки 

своїй позитивній оцінці, Людкевич дав поштовх до творчого розвитку 

Кушніренка як автора обробок українських народних пісень. 

Вступ виконується mp на mormorando, створюючи ефект загадковості, 

таємності, дещо інтимного колориту; водночас, цей уривок сповнений 

переживань і стриманого хвилювання, що підкреслено теситурою хорових 

партій (мала та перша октава). Монотонність звучання та паралелізм акордів 

з участю побічних тризвуків (ІІ та ІІІ) тональності мі мінор надають вступу 

архаїчності, а використання неповних септакордів (домінантсептакорд із 

пропущеною терцією) створює враження типового народного багатоголосся з 

його ладо-функційними особливостями. Перший розділ – однотональний 

період, який складається з 12 тактів, що поділяються на три речення, де 

останнє – варійоване повторення другого. Мелодію пісні розпочинають 

альти, та вже у третьому такті до них приєднуються сопрано, утворюючи 

переважно терцієву втору з елементами підголосковості в завершенні 

речення. Тема розвивається на тлі mormorando’вого звучання чоловічих 

партій, що продовжують розпочатий у вступі розвиток. Це привертає увагу 

до краси наспіву та підкреслює його сумовитий настрій. Такого роду 

колористичні спроби відрізняють також обробки М. Леонтовича, наприклад у 

його «Сивому голубочку». Проте цим типом фактури А. Кушніренко 

демонструє типову манеру обробок пісень західного регіону, в яких 

переважає гомофонно-гармонічний склад з елементами імітаційної поліфонії. 

Початок третього речення – новий етап розвитку пронизливого та 

сумовитого «мотиву верб». Цей прийом переходить до альтової партії, чим 

більше підкреслює динамізацію форми. 

Імітаційні прийоми поліфонії лягають в основу розвитку середнього 

розділу тричастинної форми, де розкривається схвильований і неспокійний 

душевний стан героїні, її розпач. Для досягнення напруженої атмосфери в 

розвитку сюжету автор використовує різноманітні прийоми тональної 
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нестійкості. Незважаючи на використання тональностей першого ступеня 

спорідненості (сі мінор, Соль мажор, До мажор), одна з каденцій перед 

завершенням другої частини форми ніби обривається на акорді подвійної 

домінанти. Незважаючи на загальну тональну нестійкість розділу, його 

останні такти повертають в основну тональність, поновлюючи початковий 

стан смутку. 

Реприза, порівняно з першою частиною, – динамізована. Перше 

речення повторюється без змін, у друге, скорочене, проникають елементи 

імітаційної поліфонії з середнього розділу форми. Чотиритактова кода 

логічно завершує твір, адже повертає початковий характер твору, його 

звукозображальну фактуру. Створена композитором тематична арка сприяє 

цілісності та завершеності форми, підкреслює смуток і безвихідь ситуації. 

Отже, у цій обробці А. Кушніренко прагнув відтворити справжню життєву 

історію, надаючи їй певного драматизму, що майстерно втілено засобами 

наскрізного розвитку з насиченням твору драматизмом, розробковими 

елементами, різноманітними поліфонічними прийомами, які допомагають 

розкрити глибинний зміст народної пісні. 

Наслідуванням кращих традицій і принципів обробок українських 

народних пісень відрізняється ще один зразок цього жанру – галицька пісня 

про кохання – «Чия то долина». Зміст пісні розкрито у 5-ти розділах форми, у 

послідовності яких А. Кушніренко дотримується куплетно-варіаційної форми 

з її наскрізним розвитком, що зумовлюється, за визначенням автора обробки, 

«засобами модифікації основної теми та послідовної зміни гармонічної 

фактури» [275, с. 13]. В обробці цієї пісні знаходимо прагнення 

якнайповніше розкрити зміст сюжету, в основі якого – нещаслива доля 

дівчини, покинутої хлопцем-зрадником. Глибоко співчуваючи героїні, 

композитор намагається музичними засобами, цікавими прийомами 

максимально підкреслити конфліктність ситуації. Тому, як зазначає 

І. Ярошенко, «виявляється тенденція до створення самостійної мініатюри, 

причому оригінал не змінюється, а пронизується єдиною лінією розвитку» 
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[562, с. 156]. У цій обробці А. Кушніренко використовує варіаційні, ладо-

гармонічні та поліфонічні засоби розвитку. Протягом розгортання музичного 

матеріалу композитор користується переважно прийомами підголоскової та 

імітаційної поліфонії, а кульмінаційні моменти викладає в акордово-

гармонічній фактурі, підкреслюючи важливі моменти в розвитку сюжету. 

Отже, автор намагається всіма можливими засобами дотримуватися тексту, 

тому й принципи музичного розвитку тісно пов’язані з ним. Не важко 

помітити, що Кушніренко навіть розташовує кульмінацію не за принципом її 

загальноприйнятого місцеположення у формі, а в залежності від смислових 

кульмінаційних моментів. Тому таких частин у формі кілька: динамічна 

кульмінація з підкресленням силабічного викладу акордовим складом у 

другому куплеті, тиха кульмінація в кінці третього розділу та загальна 

кульмінаційна зона у четвертому куплеті. 

Розпочинається обробка з однотактового вступу, заснованого на 

вигуках басової та тенорової партій, які будуються на квінтових інтонаціях зі 

словами «Гей! Гей!». Такий початок сприймається як заклик, що зосереджує 

увагу слухача на розвитку подій та сприйняття характеру пісні, підготовлює 

до розкриття сюжету. З іншого боку, цей звукозображальний елемент та 

смислова ритмоінтонація, зокрема тонічна бурдонна квінта, передає звучання 

музичного інструменту дуди (волинки), надаючи обробці, вже на 

початковому етапі, народного колориту. Задумливо-ліричний характер 

першого куплету пісні, що складається з 6-ти тактів, розкривається в 

початковому унісонному викладі теми жіночими голосами на фоні 

витриманої тонічної квінти соль мажору в басів і вигуків тенорів, які 

переходять зі вступу та засновуються на принципах ладової перемінності, де 

варіантність шостого низького й високого ступенів надає ознак мажоро-

мінору. Такий прийом використано автором не випадково, адже це 

своєрідний натяк на драматичну розв’язку сюжету. Цікаво розвивається сама 

мелодія теми, викладена в помірному, довільному темпі, що підкреслено 

перемінним розміром (4/4 та 5/4) та зупинкою з ферматою на останніх долях 
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такту. Характерні повтори мелодичного рисунку, при яких тема дублюється в 

терцію, а починаючи з п’ятого такту гомофонна фактура викладу 

замінюється імітаційною. Завершення кожного куплету характеризується 

типовим народним кадансуванням із зупинкою на V ступені ладу. Загальний 

динамічний план першого куплету демонструє спокій та рівновагу, проте з 

наступного розділу починається поступове нарощування динаміки. Тема 

набуває розвитку, досягає кульмінації: Соль мажор у перших тактах засобами 

мелодико-гармонічної модуляції стрімко переходить у тональність 

субдомінанти, а у місцевій кульмінації, де використано акордовий склад, 

підкреслено болісно звучить мінорна домінанта (ре мінор). А. Кушніренко 

використав і свій улюблений прийом у розвитку: повторення строф у 

середині куплетів він піддає варіантним видозмінам. 

Наступний, третій, розділ форми демонструє новий варіант 

поліфонічної обробки народнопісенного матеріалу. Автор викладає тему в 

тональності ля мінор, яка знаходиться в паралельному співвідношенні із 

завершальною тональністю попереднього куплету. Як уже зазначалося, ця 

частина виконує функцію тихої, смислової кульмінації, де весь розвиток 

відбувається в динамічних межах pp – mp. Тут дещо розширено потактову 

схему – 8 замість 6, що пов’язано зі зміною розміру в деяких тактах (3/4 + 2/4 

замість 5/4). Перші чотири такти цього куплету викладено без участі басової 

партії, що надає образу інтимності, таємності та сором’язливості. Тема 

стримано звучить у сопрано на фоні гармонічного супроводу альтів і тенорів, 

які створюють паралелізми тризвуків та секстакордів. У другому такті 

композитор використовує прийом імітації в оберненні, та вже до кінця цього 

розділу переважає поліфонічний розвиток. 

Четвертий куплет – кульмінація всього твору, написана в тональності 

До мажор. Тема тепер викладена чоловічою партією у повільному темпі на 

forte у високому регістрі, що надає драматизму в розвиток дії. Це підкреслено 

партією сопрано, мелодія якого розпочинається з вершини-джерела з 

дублюванням альтовою партією спочатку в октаву, а потім у сексту. 
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Початковий підголосковий розвиток у третьому такті цього куплету швидко 

змінюється хоровим tutti, що продовжується до останнього куплету. 

Динамічна палітра цього розділу форми широка: від початкового forte, крізь 

mp до pp. 

Останній, п’ятий, куплет обробки виконує, з одного боку, роль 

скороченої та варійованої репризи, з іншого – коди. Адже повертається 

основна, соль-мажорна тональність, початковий виклад зі вступом та 

гомофонним складом. Проте автор насичує цю частину форми імітаційними 

перегукуваннями всіх хорових партій, чим створює ефект здивування. 

Останній акорд – тоніка із секундою – вносить дисонанс і створює враження 

нагадування про нещасливу розв’язку сюжету. 

А. Кушніренко, поряд із такими композиторами, як В. Барвінський, 

М. Колесса, М. Скорик, відкрив «нові шляхи синтезу народнопісенних засад 

із сучасною системою музично-виразових засобів» [222, с. 285]. Композитор 

чутливо реагує на різні відтінки поетичного тексту, показуючи гаму почуттів 

та переживань героїні, тому нерідко тяжіє до подолання простої куплетної 

форми, створює наскрізну куплетно-варіаційну форму. Так в обробках 

Кушніренка утворюються варіації у варіаціях: кожний куплет обробки пісні 

«Чия то долина» змінює кількість тактів, адже в розвитку пісні важливу роль 

відіграє варіювання, тому й кількість тактів варіює. Драматургійно точно 

виставлені динамічні відтінки, елементи агогіки, які чітко відображають 

емоційний розвиток сюжету та надають смислового забарвлення. Отже, 

композитор цікавими та новими методами розкриває зміст народної пісні, 

демонструючи власний професійний композиторський стиль. 

Андрій Кушніренко збирав пісні в різних регіонах України, але чимало 

народнопісенних зразків записано в буковинських селах. Як зазначав 

композитор, «пісенний фольклор Буковини, як і інших західних регіонів 

України, в силу історичних обставин зазнавав різних впливів і з бігом часу 

трансформувався, загубивши подекуди свою автентичність» [275, с. 8]. Тому 

як фольклорист, збирач народних пісень Кушніренко керувався принципом, 
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про який неодноразово йому нагадував С. П. Людкевич, що «не всі пісні, які 

побутують у народі, мають однакову художню цінність, а тому до відбору 

народних пісень для обробки треба підходити критично й записувати їх 

бажано від музично обдарованих людей старшої генерації, які більшою 

мірою зберігають автентичність» [275, с. 7]. Такими талановитими 

буковинцями для А. Кушніренка стали: народна поетеса Параска Амбросій із 

Садгори, Рахілія Руснак з Ошихлібів, Фрозина Гулей із Чорногузів, Параска 

Білак з Путили, Піонія Мунтян з Шипинців, Євдокія Гарас з Вашківців, 

Микола Євстаф’євич і Михайло Гуля з Нижніх Станівців, Григорій Дем’ян із 

Веренчанки та інші. Завдяки цим людям, народні буковинські пісні почали 

звучати зі сцени, у новому професійному «вбранні», приносити людям 

радість та естетичне задоволення. 

Однією з таких пісень стала буковинська народна пісня «Ой з-за гори, 

з-за крутої», обробка якої створена для мішаного хору a cappella, з текстом у 

літературній обробці М. Бакая. Для втілення своїх задумів, в основі яких 

завжди було ґрунтовне, яскраве й точне тлумачення народнопісенного 

поетичного тексту та відтворення музичними засобами справжнього і 

достовірного художнього образу, А. Кушніренко, знову ж таки, обирає 

куплетно-варіаційну форму з наскрізним розвитком. Зміст пісні розкрито у 

п’яти куплетах, де від строфи до строфи спостерігається поступове та 

невпинне збагачення хорової фактури. Підголосково-поліфонічний склад 

автор тлумачить у традиціях гуртового співу, де спостерігаємо гнучке дво- 

або триголосся з монодійними епізодами та ущільненим чотириголосним 

викладом у кульмінаціях. 

У цій обробці А. Кушніренко використав прийом мелодичної 

індивідуалізації кожного голосу, яким нерідко користувалися М. Леонтович 

(«Ой з-за гори кам’яної»), Б. Лятошинський («Ой у полі три доріжки різно»). 

Так, образ дівчини відтворюється жіночою групою хору, образ хлопця, 

козака – чоловічою. Перший куплет починається з одноголосного викладу – 

унісону жіночих партій у тональності фа мінор, у помірному темпі. Мелодія 
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сповнена ніжності та легкого смутку й туги, за своїм характером відповідає 

протяжному пісенному типу тематизму. Восьмитактова побудова, що 

вкладається у форму періоду, містить активну варіаційність, що пронизує всі 

рівні музичної організації: мелодику, фактуру, гармонію, хоровий виклад, 

нестабільність багатоголосся тощо. Активно проявляються ознаки 

паралельно-змінного ладу (фа мінор – Ля-бемоль мажор), перемінний розмір 

нагадує про традиції автентичного виконання. Два речення цього періоду – 

повторної будови, проте повтореність більше стосується мелодичного 

рисунку, оскільки у другому реченні з’являється виразний теноровий 

підголосок, який відіграє важливу сюжетну роль, де зображується 

наближення хлопця, про якого розповідатиметься пізніше. 

Наступний куплет демонструє продовження розвитку попереднього 

матеріалу, де спостерігаємо незначні зміни в характері виконання, типах 

дублювання основної тематичної ланки (замість паралелізму терцій – 

паралелізм секст), ущільнення фактури (замість двоголосся – триголосний 

виклад). Звертає увагу індивідуалізованість тенорової партії, яка в другому 

реченні імітаційно повторює початкові інтонації теми. Третя побудова – нова 

варіація на тему народної пісні, де мелодія доручається басовому голосу, 

який згодом ущільнюється теноровою партією, досягаючи у певні моменти 

навіть чотириголосся; жіночі голоси, навпаки, поступаються позицією 

першості та виконують функцію підголоску. 

Особливо цікава з точки зору хорової фактури та тонально-

гармонічного розвитку четверта частина куплетно-варіаційної форми, де 

унісонний та октавний виклад початкового тематичного ядра чергується із 

щільним акордовим викладом хорового tutti, а друге речення періоду 

тонально зрушується в субдомінантову сферу (сі-бемоль мінор, Ре-бемоль 

мажор). Кульмінаційності побудові надає, крім гучного октавного викладу, 

високий регістр, яскрава динаміка forte. Заключний п’ятий куплет виконує 

функцію репризи всієї форми, що характерно для обробок А. Кушніренка. 

Повертається початкова тональність (фа мінор), тонально-гармонічний план 
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першої частини. Однак період набуває розширення, що проявляється в 

наявності однотактової зв’язки між реченнями. Поступово розширюється й 

площина хорової фактури, з’являється октавний унісон у заключній каденції, 

та, незважаючи на згасання динаміки до ppp, це значно динамізує музичний 

виклад. 

Звичайно, більшість обробок українських народних пісень 

А. Кушніренка «акапельного» складу, що зумовлено природою народної 

пісні. Однак композитор вдається й до іншого типу обробки – пісні з 

інструментальним супроводом. Традиції такого використання 

народнопісенного матеріалу завважуємо у творчості багатьох українських 

композиторів, які займалися обробками. Такі зразки знаходимо у М. Лисенка, 

Б. Лятошинського, Л. Ревуцького, К. Стеценка, Я. Степового, Д. Січинського, 

В. Матюка, Є. Турули та інших. Особливо близьким для А. Кушніренка 

виявився приклад М. Колесси, який «звертається до традиційного жанру 

обробки народних (лемківських) пісень, проте додає і вишукані 

інструментальні “програші” струнного квартету, імітуючи звучання 

сільських музик, і вибудовує ці пісні разом з інструментальними 

інтермедіями у своєрідне цілісне дійство» [222, с. 287]. 

Яскравою часткою доробку А. Кушніренка стала обробка буковинської 

народної пісні «На камені стою», про історію створення якої цікаво 

розповідав сам автор: цю пісню «мені в селі Шипинці Кіцманського району 

наспівувала Рахілія Грекул в дуже повільному темпі, поза всяким 

метроритмом, з надмірною мелізматикою та з сумовито-мінорним відтінком 

справляла враження якогось плачу, що суперечило її настрою, оскільки ця 

пісня в своїй природі мала лірико-жартівливий характер, про що свідчив її 

текст: “кругом мене чари сиплять, а я си не бою”». Кушніренко пояснює: 

«Необхідно було упорядкувати її музичну тканину у відповідності до слів, 

надати їй пружності, жвавого темпу та подекуди мажорного відтінку таким 

чином, щоб вона не втратила своєї самобутності. Після такої реставрації 

пісня збагатилася новими, свіжими барвами, під грайливі звуки скрипок та 
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цимбал вона зазвучала зі сцени у виконанні солістки Марини Мельничук та 

хору Буковинського ансамблю і стала популярною. Таким чином, мною мети 

було досягнуто, бо взяв я від народу пісню і віддав йому у всій її красі» [275, 

с. 8–9]. Отже, Кушніренко створив власну, дещо вільну обробку, змінивши 

образно-емоційний зміст народного варіанта пісні, а наспів поєднав з 

інструментальним супроводом, який у збірнику обробок українських 

народних пісень для хору «Співаночки мої любі» викладено у партії 

фортепіано, фактура якого яскраво передає оркестровий характер звучання 

[275, с. 115–118]. 

Починається пісня з невеликого, чотиритактового інструментального 

вступу, який створює відповідний характер майбутньої пісні. Основна 

тональність соль мінор, де яскраво проявляються ознаки паралельно-

змінного ладу: починаючись у Сі-бемоль мажорі, розвиток переходить у соль 

мінор, в якому й починається перший куплет пісні. Наявні й ознаки 

перемінного розміру (2/4, 3/4, 4/4), що передають особливість народного 

стилю виконання. Партія оркестру (фортепіано) відтворює танцювальний 

характер пісні з його безперервним швидким і стрімким рухом, пружною, 

чіткою ритмікою та завзятим, запальним настроєм. Обробка вміщується в 

куплетно-варіаційну форму, де куплети видозмінюються завдяки варіюванню 

у складі виконавців, їх перестановці, завдяки незначним змінам в 

акомпанементі та мелодичному й фактурному варіюванню. Перші два 

куплети за музичними ознаками повністю повторної будови (14 тактів (6т.+ 

8т.)), де початок періоду викладено жіночим solo з характерними мелодико-

ритмічними повторами й виразними синкопованими закінченнями, які 

яскраво передають національний буковинський колорит. Повторення другої 

строфи тексту в першому куплеті доручається мішаному хору, який грайливо 

доповнює солістку. Так розвиваються перші два куплети пісні, що 

виконуються лише з різним народнопоетичним текстом та у цілому можуть 

утворювати перший розділ обробки. Наступні, третій та четвертий, куплети 

теж повністю повторної будови, однак відрізняються від попередніх 
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варіаційністю в мелодії та виконавському складі, темповим відхиленням із 

затримкою з ферматою на мелодичній вершині. Тут тема пісні 

розпочинається альтовою партією, при повторі цієї мелодичної ланки до неї 

додаються сопрано з терцієвим народним дублюванням. При черговому 

повторенні другої строфи тексту в хоровий виклад залучаються елементи 

гармонічного варіювання. Наступний розділ форми повністю повторює 

музичний матеріал першого куплету, але з новим текстово-змістовим 

навантаженням. Шостий куплет пісні демонструє новий етап у розвитку 

композиції, де застосовано нові контрасти, та незначні видозміни у фактурі 

акомпанементу. Тут знову заспівує солістка, але при вже традиційному 

повторі другої строфи використано тільки жіночий склад хору, який повільно 

та протяжно виконує сумний наспів. У розгляданому уривку композитор 

демонструє трансформацію образного змісту пісні, який, напевно, лише у 

цьому моменті найтісніше пов’язаний із першоджерелом. Сьомий куплет – 

найбільш контрастний та динамічний, адже тут і початковий сольний виклад, 

посилений унісоном жіночих хорових партій, і подальший розвиток 

відзначається зміною фактури, де спостерігаємо чергування імітаційної 

поліфонічної фактури з акордовим викладом. Друга строфа останнього 

куплету має основою чергування сольного виконання й хорового 

кульмінаційного tutti. Заключні речитативні слова солістки ще раз 

підкреслюють жартівливий настрій пісні та додають грайливості образу. 

Отже, цією обробкою А. Кушніренко втілив картину народних веселощів із 

танцями, дотепними жартами, а головне – засобами фольклору та 

професійного мистецтва продемонстрував справжню красу народного, 

зокрема буковинського, мелосу. 

Протягом усього свого творчого життя Андрій Кушніренко займався 

збиранням музичних фольклорних зразків, більшість з яких належить 

буковинському регіону. Найкращі народні пісні стали основою обробок 

композитора для хору та солістів з інструментальним супроводом. Пісні про 

кохання в інтерпретації Кушніренка набули особливої популярності, адже 
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вирізняються професіоналізмом, заснованим на кращих традиціях 

української композиторської школи, та оригінальністю авторського 

тлумачення фольклорних джерел. 

 

3.4. Жанрово-стильові риси творчості Юрія Ґіни 

 

Юрій (Георгій) Миколайович Ґіна (народився 16 квітня 1932 р.) – 

буковинський композитор, педагог, скрипаль, диригент, громадський діяч, 

автор камерно-інструментальної, оркестрової та вокальної музики (Див. 

Додаток Е). 

Серед творчого доробку Ґіни переважають твори для скрипки у 

супроводі фортепіано та скрипкові ансамблі. Любов до цього інструмента в 

майбутнього композитора з’явилась ще з дитинства, коли батько подарував 

першу скрипку і став його першим вчителем. Як згадував А. Кушніренко, 

Микола Георгійович «передав у спадок синові довічну любов до музики, до 

народного мелосу і – що найцінніше – до людини…» [552, с. 119]. Потім 

були роки навчання у Чернівецькій консерваторії (1942–1944 рр.) у 

професора І. Пирля, Чернівецькому музичному училищі (1947–1951 рр.) та 

Київській консерваторії (1951–1956 рр.) у професора О. Манілова. 

Незважаючи на талант і широкі перспективи у Києві, своїм постійним місцем 

проживання та творчо-виконавської діяльності Ю. Ґіна обрав Буковину, місто 

Чернівці. Любов до батьківщини, рідного краю він зберігає все життя, вона 

надає йому натхнення в праці, концертній, виконавській та диригентській 

діяльності, композиторській творчості. 

Музичні твори Ґіна почав писати з 1956 року, особливо його цікавила 

галузь скрипкової камерно-інструментальної музики, камерного ансамблю. 

Зростання інтересу до цього жанру на Україні спостерігалося ще у кінці XIX 

– на початку XX століття та «було пов’язано з тим, що із салонів він вийшов 

на концертну естраду» [248, с. 254]. На Буковині, що на той час знаходилась 

під владою Австро-Угорщини, цей процес ішов паралельно. Розвиток 
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мистецького життя краю сприяв спорудженню приміщення «Музичного 

товариства» у 1877 році, даючи змогу професійному мистецтву звучати зі 

сцени та заохочувати до нього місцевих жителів. Скрипкове мистецтво 

Буковини довгий час залишалося на рівні любительського, споживацького 

інтересу. У місті розгорнулася широка концертна діяльність за участю 

багатьох відомих європейських виконавців. Проте, як зазначає К. Демочко, 

«найглибший слід залишив Карл Ліпінський (1790–1861 рр.), видатний 

польський скрипаль-віртуоз» [117, с. 10]. Він багато разів відвідував Чернівці 

з концертами та здобув прихильність любителів музики. Значний внесок у 

розвиток музичного життя Буковини другої половини XIX століття, як 

згадувалося вище, зробив чеський музикант, скрипаль, композитор та 

диригент А. Гржімалі, який довгий час перебував у Чернівцях, очолював 

«Музичне товариство», вів класи скрипки, фортепіано, гармонії та вокалу. З 

Буковиною пов’язана й діяльність талановитого румунського скрипаля 

Чіпріяна Порумбеску, який навчався у Чернівецькій семінарії та був автором 

більш ніж 200 музичних творів [117, с. 18]. У Чернівецькій музичній школі 

по класу скрипки навчався й прославлений Євсевій Мандичевський, який 

потім став авторитетним педагогом Віденської консерваторії, автором 

багатьох музичних творів. 

Своєї професійної школи скрипкового мистецтва на Буковині довгий 

час не було. Тільки із середини XX століття Ю. Ґіна став біля витоків 

національного, вже українського скрипкового та оркестрового мистецтва 

буковинського краю. Він виховав багато учнів-скрипалів, які працюють у 

різних країнах світу. Майстерність Ґіни-педагога не викликає сумнівів, проте 

й композиторський хист засвідчує високий рівень професіоналізму. 

Одним із перших творів композитора було «Скерцо» для ансамблю 

скрипалів у супроводі фортепіано (1961 р.). Скрипкові скерцо в українській 

музиці з’явились у першій половині XX століття як «окремі, не об’єднані в 

цикл п’єси» [192, с. 266]. Такий тип скерцо характерний для романтичної 

музики, де цей жанр уже був відірваний від сонатно-симфонічного циклу. 
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Скерцо Ю. Ґіни написане у типовій складеній тричастинній формі з 

контрастним тріо, статичною, точною репризою та кодою. В основі 

драматургії побудови твору – принцип зіставлення образів, а не їх розвиток. 

Тому всі розділи відповідають простій однотемній двочастинній формі, де 

крайні частини (Vivo volando) виражають характер веселої гри, а середня 

(L’istesso tempo ed cantabile) має більш спокійну, ліричну образність. Такий 

тип співвідношення образів, поряд із типовими тональним співвідношенням 

частин (Ля мажор – фа-дієз мінор – Ля мажор), чітким гармонічним планом, 

плавним модуляційним розвитком, принципами роботи з тематичним 

матеріалом і прийомами досягнення кульмінацій, відповідає класичним 

зразкам жанру. 

Музика для скрипки та скрипкових ансамблів Ґіни відрізняється різним 

рівнем складності, адже, працюючи вчителем у музичній школі, композитор 

багато створював для дітей, для виконання дитячим ансамблем та оркестром. 

Як зазначає О. Чмут, «інструментальні твори Юрія Ґіни – високопрофесійні, 

контрастні за музичним образом та змістом». За його ж словами, «вони 

збагачують та розширюють ансамблевий репертуар музичних шкіл, середніх 

та вищих мистецьких закладів» [113, с. 3]. Камерно-інструментальні твори 

призначені для різного складу виконавців: сольного (скрипка), для 

скрипкового ансамблю у складі двох або трьох партій скрипок у супроводі 

фортепіано. Деякі композиції мають ремарки щодо можливості зміни 

виконавців, зокрема Фантазія на пісню С. Воробкевича «Заграй ми, цигане 

старий» може виконуватись як із фортепіанним супроводом, так і скрипкою 

соло. Однак найбільше Ґіну приваблює ансамблевий склад виконавців, що 

характерно для народних традицій сільських музик, «троїстої музики», якою 

захоплювався композитор ще з дитячих років. Його авторські дуети, ансамблі 

довгі роки утворюють концертний репертуар звітів музичних шкіл 

Чернівецької області [211]. 

Твори, написані для ансамблів скрипалів та сольного виконання, 

охоплюють різні сфери образів: від патріотичних тем (Рапсодія «Рідне наше 
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найдорожче») до творів ліричного та жартівливого характеру («Гумореска»). 

«Гумореска» Ю. Ґіни продовжує традиції використання скерцозно-плясового 

жанру, тенденції якого сформувались у творчості П. Чайковського («Дві 

п’єси для фортепіано ор. 10 № 2»), С. Рахманінова («Салонні п’єси» для 

фортепіано ор. 10 № 5) та набули продовження в творчості українських 

композиторів, зокрема Л. Ревуцького [382, с. 599]. Твір Ґіни повністю 

відповідає заявленому жанру, оскільки володіє рисами, властивими одному з 

моторних жанрів, класифікація яких широко розроблена В. Клином у його 

музикознавчій праці «Українська радянська фортепіанна музика (1917–

1977)» [229]. «Гумореска» композитора презентує жартівливо-скерцозний 

образ, де засобами струнного ансамблю у супроводі фортепіано розкрито 

колористичність та яскравість народного колориту, поєднаного з рисами 

етюдно-токатної стрімкості. Такого роду твори, що об’єднують у собі 

«програмну пейзажність, колористичну яскравість та етюдну віртуозність» в 

українській музиці, Н. Ревенко пов’язує з впливом романтичних традицій 

[417]. 

Вступ до «Гуморески» яскраво виразний, характеристичний, де 

народний колорит передається за допомогою засобів народного музикування 

та характерних рис «троїстої музики» з квінтовою будовою гармоній, що 

відтворюють народну манеру гри на скрипці, коли виконавець використовує 

порожні струни. Квінтові «перегуки» скрипок, що рухаються по головних 

ступенях тональності та не одразу окреслюють ладовий зміст форми (Ре 

мажор), створюють враження далекого відлуння, налаштовуючи на 

сприйняття феєричного образу. Основний тематичний матеріал твору 

викладено у формі вільної фантазії, де розділи змінюють один одного у 

неспинному русі, надаючи п’єсі характеру безперервного народного танцю. 

У цілому форму можна поділити на окремі структурні розділи, проте 

яскравого тематичного контрасту в них не спостерігається. Розвиток 

побудовано на фактурному варіюванні, зміні фактурних функцій голосів та 

ладо-тональному контрасті. Наявність коди у помірному темпі відповідає 
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логічному завершальному етапу форми, а наявність порожніх квінт, з їх 

акцентованим звучанням, створює тематичну арку зі вступом до твору. Отже, 

«Гумореска» Ґіни – яскрава жанрова музична сценка в характері запального 

народного жартівливого танцю, що відбиває колорит буковинського 

фольклору, професійно представленого в жанрі камерного скрипкового 

ансамблю. 

Характерною рисою творчості Ю. Ґіни стає тяжіння до конкретизації 

змісту творів за допомогою програмної назви. Програмність – типова ознака 

й усього національного камерно-інструментального мистецтва, що 

«демократизує та конкретизує художній зміст» [67, с. 18]. Серед 

оригінальних творів автора переважає жанрова програмність, збагачена 

національними мотивами буковинських танців («Го̀ра», «Садагурська 

полька», «Святкові танці», «Хоровод»). 

Серед жанрів танцювальної музики в творчості буковинського 

композитора особливе місце належить старовинному молдавському та 

румунському танцю «Го̀ра» (Хора), що є різновидом хороводу. Для своєї 

інтерпретації жанру Ґіна обрав інструментальний тип танцю, який виник 

пізніше традиційних, де виконання супроводжувалось піснями. Окрім того, 

композитор скористався повільним варіантом танцю з тридольною метрикою 

(6/8). У наш час назва «Хора», як зазначає О. Фрайонова «замінюється більш 

загальною назвою жок, а терміном “Хора” позначають кругові танці» [501, 

с. 40]. Отже, «Гора» у творчості Ґіни постає у двох варіантах, призначених 

для різного складу виконавців, а саме – для струнного ансамблю у супроводі 

фортепіано та камерного оркестру [113, с. 16–20; 114, с. 78–84]. Твір 

написано у вільній формі, де поділ на розділи не вкладається у жодну з 

класичних форм, проте їх послідовність не позбавлена логіки. Композиція 

утворюється з окремих, відносно контрастних частин-куплетів, для деяких з 

них характерні варіаційні повтори, що вказують на ознаки куплетно-

варіаційної форми. Однак недостатня стабільність такого типу розвитку не 

дозволяє взяти за основу цей вид формотворення. Варіаційність 
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найвиразніше постає у першому та третьому з чотирьох основних розділів 

форми. Варіаційний принцип позначається й на характері вступу двох різних 

редакцій твору, адже композитор більше розширює фортепіанний вступ 

ансамблевого варіанта «Го̀ри». Тонально-гармонічний розвиток твору 

представлено в академічному стилі з характерними ознаками паралельно-

змінного ладу (Ре мажор – сі мінор); вид мелодики тісно пов’язаний з 

типовими мелодико-ритмічними формулами народної молдавської та 

румунської танцювальної музики (мелізматика тематизму, повтори 

ритмічних груп), однак насичений й пісенними елементами з м’якими, 

заокругленими інтонаціями. Отже, «Го̀ра» Ю. Ґіни демонструє зразок 

пізнього стилю жанру, який спирається на традиції інструментальної 

народної музики, що не має конкретної сюжетності та відповідної назви. 

Спорідненим жанром із Хорою є розповсюджений серед багатьох 

народів гуртовий танець Хоровод, що в інтерпретації Ю. Ґіни постає у 

вигляді скрипкового інструментального ансамблю. Цей жанр танцювальної 

музики має далекі традиції та саме в ньому, за визначенням О. Фрайонової, 

«проявляється важливіша особливість фольклору – поєднання традиційності 

та оновлення: хороводи не зникають, а еволюціонують, набуваючи в нових 

умовах суспільного життя інакші форми побутування» [502, с. 71]. Для свого 

«Хороводу» композитор обирає необрядовий тип танцю, який 

супроводжується камерно-інструментальним ансамблем. В основі будови 

форми – класична тричастинність із серединою у вигляді тріо та статичною 

репризою, де тональні співвідношення розділів у характерній для стилю 

композитора паралельній залежності (Ре мажор – сі мінор). Розпочинається 

твір невеликим фортепіанним вступом у переважно унісонному викладі. 

Тема основного, першого розділу представлена в характері швидкого 

запального танцю з безперервним рухом дрібних тривалостей. Часте 

використання автентичних зворотів гармонічного розвитку вказують на 

характерні ознаки народного музикування. Середній розділ – тріо – 

відрізняється характером тематизму, в основі якого – пісенні інтонації з 



305 

елементами гуцульського (думного) ладу з варіантними IV та VI ступенями. 

В основі формотворення окремих розділів форми – проста репризна 

тричастинність, що надає завершеності та рондоподібності. 

Подальшого розвитку жанр камерно-інструментального ансамблю в 

творчості Ю. Ґіни отримав у «Святкових танцях», де два контрастних 

молдавських танці об’єдналися у своєрідну танцювальну сюїту під загальною 

програмною назвою. Новий тип сюїти, взятий за основу композитором, 

відрізняється лаконізмом, стислістю, адже складається лише з двох частин, 

призначених для виконання учнівською молоддю. Тому автор не прагнув 

перевантажити сприйняття молодих музикантів, тим більше, що зразки сюїт 

двочастинного циклу – непоодинокий випадок в історії музики. Зокрема, 

серед різновидів циклів музикознавець С. Скребков виділяє й циклічні форми 

з порівняно малим числом частин [454]. Жанрова належність частин 

відповідає старовинному типу сюїти – танцювальної, проте в основі форми 

не старовинні, а популярні народні, молдавські танці. «Святкові танці» Ґіни, 

– беззаперечно, один з типів циклу, адже, за визначенням С. Шипа, 

«циклічним називають твір, що складається з цілком самостійних музичних 

композицій, об’єднаних на основі певних жанрових принципів та єдиного 

музично-драматургічного задуму» [534, с. 306]. Крім того, частини сюїти 

тонально підпорядковані та створені у межах однієї тональності, а кожен 

танець має однакову форму – рондо класичного зразка. 

Отже, перша частина танцювальної сюїти Ґіни – інструментальний 

зразок популярного молдавського та румунського танцю «Хора», який у 

творчості композитора займає особливе місце, оскільки музикант 

неодноразово до нього звертається, як в окремих творах для різного складу 

виконавців, так і в інших композиціях танцювального типу. Розпочинає 

танець короткий ритмічний вступ у характерному тридольному метрі. 

Головна партія викладена у досить помірному, характерному для 

танцювального жанру, темпі, в тональності Ля мажор. Інтонації і навіть 

тональність теми асоціюється з одним з розділів «Румунської рапсодії» 
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Дж. Енеску, створюючи своєрідну «псевдоцитату»: початковий висхідний 

рух по звуках тонічного тризвуку з наступним поступеневим, сповільненим 

сходженням донизу передає типові народні мелодичні звороти. Квадратний 

період повторної будови, простий тонально-гармонічний розвиток, каденції 

вказують на класичний тип рефрену, який незмінно повторюється між 

контрастними епізодами. Пісенного характеру тематизм першого епізоду 

підкреслено тональною нестійкістю, де наявні ознаки мінорних тональностей 

– фа-дієз та до-дієз мінору. Другий епізод створює незначний контраст з 

попереднім матеріалом, оскільки представляє танцювальну тему в 

домінантовій тональності. Будова кожного з розділів цієї форми не виходить 

за межі нормативно-експозиційного періоду у вигляді 8-тактової у рефрені та 

16-тактової структури в епізодах, що відповідає принципам танцювальних 

жанрів з їх чіткою періодичністю масштабно-тематичних структур. 

Спокійна Хора змінюється стрімкою та енергійною бетутою, що стає 

основою другої частини сюїти. Бетута – це груповий, переважно чоловічий, 

молдавський танець, якому властиві енергійні рухи, прагнення передати 

мужність, успадковану від старовинних войовничих танців, що відображали 

боротьбу молдаван за свою свободу [5, с. 633]. Ці різні за характером танці 

поєднує не тільки тональність, а й форма, типи будови та масштабні 

співвідношення розділів, їх тональний план. Найбільш контрастним, як і в 

першій частині циклу, стає другий епізод рондо, в основі якого – типові 

мелодико-ритмічні ознаки жанру бетути, з характерними синкопованими 

ритмічними акцентами. 

Отже, танцювальна сюїта Ю. Ґіни, що утворюється з двох контрастних 

частин, є зразком сюїтного циклу нового типу, де поєднано ознаки циклічної 

форми та класичного рондо – найбільш близького жанру до народно-

танцювальної творчості. 

Ще один зразок жанрової програмності танцювального типу – 

«Садагурська полька», яка у творчості Ю. Ґіни представлена у двох варіантах 

– для скрипкового ансамблю та камерного оркестру. Аналізуючи 
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ансамблевий варіант твору, підкреслимо його традиційний тип 

формотворення, характерний для танцювальних жанрів у творчості 

композитора. Форма рондо, зі струнко побудованими розділами, відповідає 

класичному п’ятичастинному виду, де головна партія – завзята та енергійна 

танцювальна мелодія з ритмічними акцентами на слабких долях у 

дводольному розмірі, що підкреслює народний колорит теми. Два епізоди 

форми відображають тональні співвідношення, притаманні класичному 

рондо, де перший епізод – у домінантовій тональності, а другий демонструє 

сферу субдомінанти та створює найвищий контраст, що проявилося у більш 

розгорнутій, порівняно з іншими періодичними структурами, простій 

двочастинній формі. 

Серед творів непрограмного характеру відзначимо «Експромт» 

Ю. Ґіни, який став одним із небагатьох зразків звернень українських 

композиторів до цього жанру в галузі камерно-інструментальної музики для 

скрипки. Так, можемо пригадати лише окремі скрипкові твори В. Зюзіна, 

О. Станко, О. Таганова. Адже цей жанр має прямий зв’язок із фортепіанною 

музикою, серед найкращих зразків якого – експромти Ф. Шуберта, 

Ф. Шопена, які стали джерелом натхнення для інших композиторів, зокрема 

М. Лисенка. Експромт, з його імпровізаційним характером, що «допускає 

вільну трактовку жанру та форми» [513, с. 507], у творчому доробку Ґіни 

постає у вигляді одночастинної мініатюри в дусі експромтів Шуберта. Цей 

тип жанру можна віднести до непрограмної мініатюри з додатковим 

терміном, за визначенням Н. Рябухи, «чистої» (або «абсолютної») [431, 

с. 179]. П’єса буковинського композитора призначена для камерного складу 

виконавців музичних шкіл (дует скрипок з фортепіано), тому відрізняється 

простотою, стриманим характером та пісенними інтонаціями. 

До оригінальних творів Ю. Ґіни для камерно-інструментального 

ансамблю належать і зразки інших типів програмності, зокрема узагальнений 

(«Прогулянка»), звукозображальний («Безперервний рух»), образно-
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асоціативний («Мандрівний музика») та емоційно-узагальнений (Рапсодія 

«Рідне наше найдорожче»). 

«Прогулянка» – інструментальна п’єса для дуету скрипок із 

фортепіано, яка, до речі, відкриває збірник «Вибрані твори» Ю. Ґіни, 

нагадуючи про цикл «Картинки з виставки» М. Мусоргського. Традиції цього 

композитора проявились і в обраному характері твору з його маршеподібною 

ходою. Проста двочастинна форма п’єси, лаконізм гармонічних та фактурних 

засобів відповідають задуму композитора, що полягає в збагаченні дитячого 

репертуару. До такого ж типу програмних мініатюр належить «Безперервний 

рух», зображений композитором потоком восьмих тривалостей. 

«Мандрівний музика» для струнного ансамблю Ю. Ґіна присвятив 

своєму учневі – Володимиру Івасюку. Образний зміст твору розкривається в 

контрасті двох фактурних пластів: верхнього тремтливого підголоску 

скрипки у вигляді повторюваних репетицій шістнадцятими та нижнього, 

основного тематичного матеріалу – пісенної мелодії з м’якою терцієвою 

второю. Тричастинна куплетна форма п’єси з варіаційним принципом 

тематичного розвитку в цілому являє собою завершену та цілісну образно-

портретну композицію камерного типу. 

Найбільш масштабним, тематично й образно насиченим твором є 

Рапсодія Ґіни «Рідне наше найдорожче», яка призначенаа для камерно-

інструментального ансамблю та камерного оркестру. Цей твір – зразок 

пошукової роботи композитора у сфері ансамблевих «неканонічних» складів. 

Цікавим винаходом Ю. Ґіни можна вважати залучення вокального епізоду на 

вірші буковинської поетеси Т. Севернюк в інструментальний твір, що 

наближає вокально-інструментальну рапсодію до поемної композиції, 

створюючи в такий спосіб синтетичний жанр. Спираючись на традиції 

інструментального західноєвропейського жанру рапсодії, Ґіна привніс риси 

національної композиції «Думки-Шумки» з її контрастом характеру, викладу, 

темпу тощо. У першій частині, що викладена у досить вільній формі, 

незважаючи на наявність поділу на окремі структури, відчувається вільне 
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тематичне розгортання з відхиленнями у сферу побічних тональностей. Тема 

думки насичена народним колоритом, з використанням мелодико-

гармонічних зворотів гуцульського (думного) ладу та характерними 

акцентами на слабких долях такту. Скрипковий ансамбль на початку утворює 

переважно стійке одноголосся, проте в розвитку проявляються елементи 

підголоскової поліфонічної фактури. Дещо пожвавлює характер «думки» 

фігурація фортепіанного акомпанементу, що імітує звучання бандури. Такого 

роду звукозображання з більшим ефектом реалізується у плинній фактурі 

другої редакції твору, призначеної для камерного оркестру. Елементи 

імпровізаційності, характерні для жанру, найбільше проявляються у зв’язці-

переході до другої частини рапсодії. Так, стрімкі пасажі та несподівані зміни 

ритмічних груп, з поступовим ущільненням вертикалі від монодійного 

викладу до насиченого акордового складу, із закінченням на фігурованому 

органному пункті підводять до активного контрасту розділів форми. 

В основі другої частини форми лежить активна, стрімка «шумка», де 

мажор протиставлено мінору, відносно швидкий темп – повільному, 

танцювальне начало – ліричному. Проте виявляються монотематичні ознаки 

в інтонаційному складі мелодії, що контрапунктує з одноманітною лінією 

перших скрипок, створюючи контрастне двоголосся. Наявність варіантного 

другого ступеня мажору пов’язує цей звук із четвертим підвищеним 

ступенем паралельного мінору в першій частині – «думці», де він сприяє 

утворенню характерного гуцульського ладу. Структура частини доволі 

оригінальна, оскільки, поряд із поєднанням контрастних розділів, тут 

розміщено вставний вокально-хоровий епізод з текстом урочисто-

патріотичного характеру, що нагадує гімн. Своєрідно вирішено питання 

виконавського складу хорової партії, адже вона доручається оркестрантам 

або у випадку ансамблю – скрипалям, які замінюють інструментальні партії 

співом. Такий прийом нагадує типові експерименти Л. Грабовського, який у 

деяких частинах своїх вокальних циклів «Пастелі», «І буде так» залучає до 

співу інструменталістів. 
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Отже, твори для скрипкового ансамблю Юрія Ґіни природно 

вписуються в загальну картину розвитку українського інструментального 

ансамблю, де, за визначенням О. Зінькевич, «одночасно представлено різні 

покоління, різні типи мислення і стилю, різні ракурси в розкритті народно-

національного» [166, с. 58]. В оригінальних творах композитора яскраво 

простежуються «тенденції нового стильового напрямку – фольклоризму», 

який, за спостереженнями Б. Сюти, «стає характерною рисою більшості 

творів західноукраїнських авторів аж до кінця XX ст.» [479, с. 414]. 

Спираючись на традиції українського національного стилю, спрямованого на 

використання фольклорних елементів в авторській інтерпретації, Ґіна, як і 

М. Лисенко, а в галузі камерно-інструментального ансамблю – В. Косенко 

(Квартет № 1), П. Козицький (Варіації на купальську тему для струнного 

квартету), М. Коляда (Скерцо для фортепіанного квінтету), Д. Клебанов 

(Квартет № 4), М. Скорульський (Фортепіанний квінтет), С. Людкевич 

(Фортепіанне тріо fis-moll), М. Колесса («Картинки Гуцульщини»), 

О. Зноско-Бобровський («Український квартет») та інші, застосував 

«жанрово-характеристичний тип програмності» [67, с. 19]. Проте Ґіна у своїх 

творах народного характеру і спрямування поєднує ознаки різних, зокрема, 

українських, гуцульських, молдавських та румунських національних культур. 

Такий тип полістилістики, навіть у межах одного, фольклористичного 

напрямку, характеризує творчість композитора, оскільки середовище, в 

якому зростав та розвивався талант Ю. Ґіни, – багатонаціональне, де 

переплелися ознаки культур багатьох народів, що проживають на Буковині. 

Поряд із практикою ансамблевого скрипкового виконавства, що 

позначилася на оригінальних творах композитора, Юрій Ґіна звернувся до 

особливого виду творчості – транскрипцій відомих творів інших 

композиторів. Свої обробки та перекладення для скрипки, як їх називає сам 

автор, Ґіна вводить у практику музикантів-скрипалів, з одного боку, 

збагачуючи репертуар, а з іншого – оновлюючи всім знайомі твори засобами 

та прийомами скрипкового виконавського мистецтва. «Скрипкові 
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транскрипції, – як зазначає Н. Миронова, – є важливою складовою усієї 

сфери мистецтва транскрипції, що поєднує композиторську і виконавську 

творчість. Це жанрове утворення ніби озвучує особливість сучасного 

музичного процесу, адже тут виконавець часто і є композитором, створюючи 

поле вільної інтерпретації, яке базується на упізнаваних музичних текстах» 

[332, с. 408]. І справді, саме виконавська діяльність Юрія Ґіни спонукала його 

до активної роботи в галузі обробки творів інших композиторів. У визначенні 

жанру цього типу композиторської творчості ми звертаємось до поняття 

«транскрипція». Її вивченням займалося багато вчених, зокрема 

М. Борисенко [50], Б. Бородін [51], Н. Іванчей [169], О. Жарков [141], 

Г. Коган [233], Н. Миронова [332], В. Руденко [425] та інші. На думку 

більшості дослідників, основним поняттям, що передає сутність 

композиторських перетворень музики іншого виду побутування, є 

«транскрипція». Так, Г. Коган [233] розглядану категорію поділяє на різні 

види обробки, тому, як вказує Н. Миронова, «у музикознавчій літературі і 

виконавській практиці закріпились такі поняття, як транскрипція, 

перекладення, обробка, аранжування, вільна обробка, парафраза, фантазія 

тощо» [332, с. 411]. Транскрипція – з латинської мови означає 

«переписування» – має декілька тлумачень, серед яких і таке: 

«пристосування твору для іншого виконавця, його аранжування» [554., 

с. 274]. Дослідниця О. Берегова визначає транскрипцію як «перекладення, 

переробку музичного твору, яка має самостійне художнє значення» [33, с. 

440]. Отже, такі дефініції цього явища в музиці дають підстави визначити 

скрипкові перекладення Ю. Ґіни як «транскрипції». Серед майстрів 

транскрипції різних поколінь були Ф. Ліст, Р. Шуман, Ф. Бузоні, К. Дебюссі, 

М. Равель, Б. Барток, С. Прокоф’єв, С. Рахманінов, І. Стравінський, 

Д. Шостакович, Р. Щедрін та інші. На основі запозичених творів інших 

композиторів створювали скрипкові транскрипції скрипалі ХХ століття, 

серед яких Г. Венявський, Е. Ізаї, Й. Іоахім, Ф. Крейслер, П. Коханський, 

П. Сарасате, Я. Хейфец, Д. Циганов, Е. Цимбаліст та багато інших 
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виконавців. Серед сучасних українських скрипалів, які зверталися до 

транскрипцій творів інших композиторів, можна виділити талановитого 

українського скрипаля Б. Которовича. Його транскрипції творів Г. Канчелі, 

А. Пярта, Є. Станковича отримали позитивні відгуки авторів оригіналу. 

Проте, повертаючись до авторського визначення такого типу роботи 

над запозиченим музичним матеріалом, як обробка, розглянемо це явище 

більш докладно. У системі музичної культури обробка, як відзначає 

Л. Костіна, – «є специфічною сферою творчої реалізації художніх цінностей і 

трансляцією соціокультурного досвіду творців, що містить й відтворює 

виконавські та композиторські аспекти». За словами дослідниці, «обробка 

одночасно є механізмом музичного мислення, засобом його здійснення і 

специфічним результатом» [247, с. 293]. Це явище можна розглядати в 

широкому та вузькому значенні. У широкому Л. Костіна під музичною 

обробкою розуміє «”омузичнення” будь-якої художньої ідеї (поза музичних 

явищ) шляхом акту творення музичної композиції», а у вузькому – процес 

«ладо-гармонічного, структурно-композиційного та фактурно-динамічного 

розвитку певного тематизму» [247, с. 293]. На думку І. Ю. Коновалової, 

обробка має множинний прояв, що знаходиться «в низці споріднених за 

природою жанрів музичного мистецтва (транскрипція, перекладення, 

редакція тощо), що об’єднуються у специфічну систему “вторинного” 

авторського тлумачення інтонаційних першоджерел» [241, с. 61–62]. Основні 

критерії, за якими можна характеризувати обробки як різновиди вторинних 

жанрів, за І. Коноваловою, такі: за «1) типом інтонаційно-образної моделі; 

2) характером співвідношення “модель – інтерпретація” (“первинне – 

вторинне”); 3) мірою композиторського оновлення оригіналу» [241, с. 63–64]. 

Поряд із роботою, пов’язаною з обробкою обраних творів, Ґіна 

здійснює їх редагування, що відобразилося й у ремарках до кожної 

транскрипції та пов’язане з потребами та особливостями скрипкового 

виконавства. Отже, під редакцією, за визначенням О. Берегової, розуміють 

«внесення у нотний запис музичного твору змін та доповнень, які 
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полегшують його практичне використання, а також сам нотний запис твору з 

подібними змінами та доповненнями» [33, с. 440]. У випадку обробок 

Ю. Ґіни, його редакції наближаються до транскрипцій. 

Юрій Ґіна звернувся до перекладень творів, що давно стали вже 

класикою світового, українського, зокрема буковинського, музичного 

мистецтва. Композитор поставився до оригіналу з великою повагою, 

намагаючись зберегти першооснову, його стиль, музичну мову, однак 

спробував додати віртуозного компоненту гри на скрипці. Створені Ґіною 

транскрипції надали сучасного дихання творам, адже вони залунали у новому 

обрамленні, у новій повноті ансамблевого скрипкового звучання, а деякі 

музичні теми у сольному скрипковому виконанні отримали своєрідне 

забарвлення, а відповідно, й інтерпретацію. Перекладення, транскрипції, 

редакції Ґіни, що, по суті, є самостійними різновидами музичної обробки 

стосовно роботи над цитованими авторськими творами, водночас вказують 

на різні рівні «співвідношення художньої інтерпретації та композиції». «Ці 

синтетичні за походженням жанри, – як зазначає І. Коновалова, – спрямовані 

на створення нової версії фіксованих оригінальних композиторських творів 

як вихідних текстів шляхом зміни їх виконавського контексту – темброво-

фактурних умов, кількісно-якісних ознак виконавського складу при 

збереженні змістовних структурно-композиційних, мелодико-тематичних та 

ладо-гармонічних параметрів» [241, с. 67]. 

Серед транскрипцій Ґіни більшість призначено для скрипкового 

ансамблевого виконання у супроводі фортепіано. За таким принципом 

авторської інтерпретації опрацьовані твори, що за своїм первинним 

джерелом були пов’язані із сольною фортепіанною творчістю, зокрема 

«Експромт» Ф. Шуберта та «Лірична пісня» М. Дремлюги. 

Звернення Ю. Ґіни до «Еспромту» як романтичної п’єси вільної форми 

пов’язане із загальним романтичним напрямом творчості композитора, його 

сутністю та особливістю світовідчуття. Він обирає жанри, співзвучні його 

ліричній натурі, витонченості стилю та прагненню до прекрасного. 
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«Експромт» Ф. Шуберта соль мажор, узятий за основу обробки Ґіни, 

надзвичайно ліричний, поетичний та сповнений романтичних переживань, 

характерних для музики австрійського композитора та романтизму в цілому. 

Буковинський композитор насичує фортепіанну фактуру оригіналу 

витонченим тембром скрипки, що надає музиці особливого інтимного 

звучання. У цілому автор обробки дотримується основної форми, типу 

викладу, гармонічного плану, проте видозмінює метроритмічні 

характеристики, де замість розміру 2/2 бачимо 4/4. Це спонукає композитора 

до подрібнення тривалостей, зменшення їх у два рази. Така заміна впливає на 

загальний характер твору, на його темпові особливості, надаючи 

«Експромту» більшої плинності та стрімкості руху. Однак не втрачається 

наспівність та широкий мелодизм теми, яку композитор доручає струнному 

інструменту, поступово збільшуючи кількість партій скрипкового ансамблю. 

Перше проведення теми викладено в регістрі оригіналу у перших та других 

скрипок. Широкого дихання мелодія по-новому, душевно та лірично 

зазвучала у тембровому викладі скрипки. 

Основним прийомом оновлення запозиченого музичного матеріалу стає 

обробка теми за допомогою створення до неї інших мелодичних ліній, 

зокрема контрастно-поліфонічного типу, та різного роду підголосків 

фортепіанної партії. Іноді композитор вдається до зміни регістрового викладу 

тематичного матеріалу, чим досягає особливого драматизму в момент 

кульмінації. Найбільшим кульмінаційним розділом форми у Ґіни стає 

загальна реприза, де тема викладена в ансамблевому триголоссі з 

перенесенням мелодії октавою вище та її насиченням акордовим викладом. 

Урешті-решт обробка Ю. Ґіни суттєво не змінює оригінал, проте надає йому 

нового забарвлення, продовжує його життя у новій інтерпретаційній формі. 

Інший твір, узятий за основу транскрипції, – фортепіанна п’єса 

шкільного репертуару – «Лірична пісня» М. Дремлюги. У цій композиції Ґіна 

діє за тим самим принципом, що й в «Експромті»: виклад тематичного 

матеріалу доручає ансамблевій скрипковій групі. Тема поступово 



315 

збагачується щільним звучанням трьох партій струнних інструментів, із 

характерним загальним рухом до кульмінації у репризі тричастинної форми. 

Характер співвідношення партій типовий для обробок Ґіни, де поряд із 

насиченим унісоном скрипок, залучаються елементи контрастного 

багатоголосся струнних, що надає фактурі руху та плинності. Створюючи 

таку обробку для дитячого ансамблю скрипалів у супроводі фортепіано, 

композитор не обтяжує виклад складними та віртуозними елементами, а 

надає твору нового насиченого звучання за допомогою простих прийомів гри 

на струнних інструментах. 

Ю. Ґіна вдавався і до обробок творів, призначених для скрипки і 

фортепіано, які збагатив ансамблевим звучанням, додавши партії другої та 

третьої скрипок. Серед таких зразків – «Хвилина розчарування» М. Лисенка, 

твір, який Ґіна обробив для двох партій скрипок із фортепіано. Просту 

двочастинну форму оригіналу композитор намагався динамізувати засобами 

ущільнення фактури та більшою активністю других скрипок, що найчастіше 

створюють контрастний контрапункт з партією перших скрипок, які незмінно 

ведуть основну тему твору. Наспівність та м’якість інтонацій мелодії, її 

задушевний характер іноді підкреслюється народною терцієвою второю у 

поєднанні з типовим підголосковим двоголоссям. 

«Мазурка» Н. Бакланової – ще один твір із дитячого репертуару, який 

Ю. Ґіна піддає обробці та редакції, призначаючи її для ансамблевого 

виконання у складі трьох скрипок і фортепіано, де перша та друга скрипки 

виконують основну тему в терцієвому дублюванні, а партія третьої скрипки 

контрастує завдяки самостійній мелодичній лінії, що природно вплітається в 

загальний фактурний план твору. Проте основний контраст спостерігаємо в 

характері тематизму двох мелодичних планів, де зіставляється танцювальне 

начало верхніх голосів та мелодійна наспівність нижньої партії. Середній 

розділ тричастинної форми da capo контрастує в тонально-ладовому плані: 

паралельний ля мінор середини та м’які інтонації теми, з характерними 

«мазурковими» ритмічними акцентами на другій долі, поєднані із загальною 
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контрастністю складових фактури, де партія третіх скрипок частково 

артикуляційно замінюється pizzicato. 

Серед обробок Ґіни для скрипкового ансамблю знаходимо й вокальний 

шедевр А. Кос-Анатольського «Ой ти дівчино, з горіха зерня», який 

композитор у своїй інтерпретації називає фантазією та призначає для 

інструментального виконання. М’які та ніжні інтонації пісні легко 

пристосовуються до скрипкового тембру, аж ніяк не втрачаючи своєї 

задушевності. Фантазію на пісню «Ой ти дівчино, з горіха зерня» Ґіна 

тлумачить, спираючись на вже закладену автором оригіналу тричастинність, 

але, на відміну від пісенної куплетної форми, композитор обирає більш 

прийнятну для інструментальної музики тричастинність. Проте жанр 

фантазії, що передбачав певну імпровізаційність, тому й достатньо вільну 

будову форми, не позначився на характері структури. Чітка складна 

тричастинна форма демонструє риси всіх її складових, однак суттєвої 

контрастності між крайніми частинами та серединою не спостерігається – 

форма однотемна, що пов’язано з формотворенням оригіналу. Основним 

засобом створення контрасту між розділами стає тональна зміна, де крайні 

частини написані у соль мінорі, а тріо – в основній тональності пісні – до 

мінорі. Між частинами композитор вводить невеликі побудови-зв’язки, які 

виконують функції мелодико-гармонічних модуляцій. Ю. Ґіна «фантазує» по-

своєму, залишаючи незмінною основну тематичну лінію, проте замінює 

розмір 6/4 на 6/8, надаючи більшого пожвавлення в характер 

інструментального викладу. Крім того, поступове ущільнення фактури, з 

характерним збільшенням кількості голосів, насиченням фортепіанного 

супроводу акордовим викладом у динамічній репризі, надає розділу активної 

кульмінаційності. 

Більш розгорнутою композицією для дитячого скрипкового ансамблю з 

фортепіано, де Ю. Ґіна у виконання залучає всі вікові категорії учнів – від 

молодших до старших класів музичної школи, – стає «Старовинний романс», 

в основі якого – «Романс» з музичних ілюстрацій до повісті О. Пушкіна 
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«Заметіль» Г. Свиридова. Перекладаючи цей твір для ансамблевого 

виконання, композитор не порушив основних задумів автора твору. Він 

залишив незмінними форму, гармонію, куплетну структуру, основні 

тематичні інтонації та характерні підголоскові елементи. У цілому, 

композиція складається з п’яти основних розділів зі вступом, що утворює 

чітку куплетно-варіаційну форму. Основна тема романсу у всіх куплетах 

проходить незмінно, демонструючи певну мелодичну остинатність. 

Головним прийомом варіювання стає фактурна видозміна, в основі якої – 

різноманітні дублювання мелодії, вертикальні перестановки, залучення 

підголосків, утворення поліфонічного контрастного багатоголосся. 

Розпочинає твір традиційний короткий вступ, який доручається всім партіям 

ансамблю. П’ять розділів-куплетів форми вибудовують чітку архітектоніку в 

драматургічному розвитку, де перші три накопичують динаміку завдяки 

поступовому збільшенню голосів, ущільненню фактури, що приводить до 

четвертого, кульмінаційного куплету форми. Застосовані прийоми поділу 

голосів, акордовий виклад, використання крайніх регістрів, гучна динаміка 

сприяють підвищеному драматизму. Заключний розділ форми не втрачає 

остинатного тематизму, проте доручається фортепіанному викладу, 

підкреслюючи в такий спосіб важливість усіх учасників ансамблю. Різке 

згасання динаміки, відключення голосів, високий регістр струнних на pp, 

підголоски засурдинених скрипок надають таємності та враження відлуння, 

спогадів. Заключний розділ форми виконує функцію своєрідного 

заключення, коди. Отже, твір Г. Свиридова, призначений в оригіналі для 

оркестру, вдало оброблений Ґіною для скрипкового ансамблю, зовсім не 

втративши своєї первозданної краси, а навпаки – набув камерного ліричного 

та задушевного характеру. 

В основу ще однієї обробки твору для ансамблю скрипалів Ю. Ґіна 

поклав симфонічну ідилію «Під вечір» чеського композитора З. Фібіха. 

Знаменитою стала скрипкова транскрипція цього твору під назвою «Поема» 

відомого чеського скрипаля Я. Кубеліка. Ґіна зберігає цю назву для свого 
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варіанта обробки, але пристосовує композицію для скрипкового ансамблю у 

супроводі фортепіано. Надзвичайно ніжна й романтична п’єса з прихованою 

тридольною танцювальністю нагадує салонну музику ХІХ століття з її 

камерним звучанням, тяжінням до мініатюризму, в основі якого – глибока й 

таємнича лірика. Недарма, існує ряд різноманітних редакцій, перекладень і 

транскрипцій для різного складу виконавців, зокрема сольного фортепіано, 

скрипки з фортепіано, струнного ансамблю, труби з фортепіано. М’які, 

заокруглені інтонації надають темі жіночності, аристократичної 

витонченості. Незважаючи на те, що нотні транскрипції «Поеми» 

трапляються у різних тональних варіантах (C-dur, Des-dur, D-dur), Ґіна 

залишає найскладніший, оригінальний варіант тональності твору – Des-dur. 

Адже тональність відіграє у багатьох випадках суттєву роль у створенні 

образу, характеру твору. Автор обробки з притаманною йому обережністю 

ставиться до першооснови: намагаючись щонайменше змінювати основні 

риси та елементи композиції, він збагачує музичне полотно поліфонічними 

прийомами розвитку в поєднанні з типовими рисами гомофонно-

гармонічного стилю, чим демонструє майстерність володіння прийомами 

скрипкового ансамблевого письма. 

Твір розпочинає невеликий семитактовий вступ, який Ґіна доручає 

партії фортепіано. Основна тематична структура твору вміщується в 

одночастинну композицію, яка, все ж таки, не позбавлена внутрішньої 

розчленованості на розділи. Кожна хвиля в розвитку, досягаючи своєї 

місцевої кульмінації, сягає нових мелодичних вершин. Мелодико-

синтаксична основа структури – подрібнення із замиканням – найкраще 

розвиває закладений образ, адже в ній є і показ основного тематизму, і його 

розвиток на новій висоті, і розробковість в моменти подрібнення, і 

підведення підсумку одночасно з кульмінацією твору, і завершальний, 

каденційний елемент, що логічно завершує невелику одночастинну 

композицію. Автор обробки аналогічно поступово насичує фактуру 

скрипкового ансамблю, збільшуючи кількість голосів у моменти 
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кульмінаційного розвитку. Отже, популярний твір З. Фібіха «Поема», до 

транскрипції якого звернувся Ю. Ґіна, став невід’ємною частиною 

репертуару молодого покоління буковинських музикантів, що 

популяризують твори світової музичної культури. 

Серед транскрипцій буковинського композитора зустрічаються й 

твори, призначені для сольного виконання на скрипці у супроводі 

фортепіано. Деякі з цих композицій, за ремарками автора, можуть 

виконуватися й без акомпанементу. Так, «Фантазія на пісню С. Воробкевича 

“Заграй ми, цигане старий”», присвячена онукові Ю. Ґіни Мар’яну, має два 

варіанти виконання – з фортепіанним супроводом і без нього. 

Характеризуючи перший варіант, зазначимо, що фантазія розпочинається з 

невеликого фортепіанного супроводу хорального складу, в основі теми якого 

– приспів до пісні. Основна тональність твору – мі мінор – вже на початку 

забарвлюється альтерованими акордами подвійної домінанти, тим самим 

підкреслюючи власну композиторську інтерпретацію запозиченого 

музичного твору. Пісня С. Воробкевича, незважаючи на досить велику 

кількість куплетів, у Ю. Ґіни обмежується, по суті, двома куплетами, які 

утворюють неконтрастну двочастинну форму з ознаками тричастинності; 

якщо ж розглядати цю структуру в межах простої форми, то цей тип форми 

можна визначити як просту двочастинну репризну. Вже не вперше обравши 

для своєї транскрипції жанр фантазії, композитор продемонстрував певну 

сталість у відборі принципів обробки пісенного матеріалу, оскільки саме у 

цьому жанрі він найбільше виявляє вміння імпровізувати, збагачуючи 

мелодію традиційними скрипковими прийомами гри, що демонструють 

віртуозність інструмента. Перший розділ форми – перший куплет пісні, у 

цілому утворює двочастинність, що складається із заспіву та приспіву, який 

повторюється двічі. Початковий виклад теми пісні композитор не змінює, 

лише при повторі приспіву одразу вдається до збагачення мелодії 

характерними скрипковими пасажами glissando, широкими мелодичними 

стрибками, швидкими висхідними arpeggio із зупинками на довгих звуках та 
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вільним тлумаченням ритму й темпу, що, з одного боку, виправдано 

імпровізаційністю жанрової основи транскрипції, а з іншого – характеризує 

пісенний жанр, у якому відобразилися риси українського солоспіву. Другий 

розділ форми одразу відрізняється введенням тонального контрасту: 

композитор без попередньої підготовки починає другий куплет пісні в 

тональності домінанти (сі мінор). Тема звучить у вищому регістрі, 

пожвавлюється й темп (Piu mosso), й характер викладу скрипкової партії та 

акомпанементу. Використавши техніку двоголосної гри на скрипці, Ґіна 

ускладнює тему підголоском tremolo, надаючи схвильованості в розвитку, що 

сприяє поступовій динамізації форми і досягненню кульмінації, в момент 

якої припиняється хвилююче tremolo, натомість утворюється контрастне 

поліфонічне двоголосся. Повторення приспіву різко переводить тему в 

основну тональність твору, сприяючи завершеності форми. 

В обробці та редакції Ю. Ґіни представлений твір видатного 

румунського композитора Чіпріяна Порумбеску – «Балада», що відома як 

композиція, призначена для сольного виконання на скрипці у супроводі 

фортепіано або оркестру. Ґіна зберігає початковий авторський задум, 

залишаючи незмінним основний склад виконавців (скрипка і фортепіано), 

основне тематичне навантаження, принципи розвитку матеріалу, 

оригінальний національний румунський колорит мелодики з її мелізматикою 

та ладо-гармонічною основою. Проте Ґіна іноді додає орнаментальних 

прикрас, збільшуючи віртуозність викладу. Саме цей задум і підштовхнув 

композитора до змін у формі твору: прагнучи додати імпровізаційності, Ґіна 

розширює структуру завдяки варіативному повтору першого розділу 

середини складної тричастинної форми. Цей розділ в обробці буковинського 

композитора стає кульмінаційним, найбільш віртуозним, що надає твору 

Ч. Порумбеску більшої динаміки та драматизму. Водночас Ґіна змінює 

трактовку простих форм і в межах складної. Так, він перетворює безрепризну 

тричастинність першого розділу форми на репризну, об’єднавши середину та 

репризу в одну структуру, а як репризу додає точне повторення першого 
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розділу. Скорочену репризу всієї форми Ґіна компенсує невеликою кодою, 

що привносить логічну завершеність. Однак обробка Ґіни втрачає авторський 

вступ, який все ж таки міг певною мірою налаштовувати соліста на початок. 

Можемо припустити, що в такий спосіб композитор прагнув не 

перевантажувати і так розширений, завдяки інтерпретаторським змінам, твір. 

Отже, форма «Балади» Порумбеску в обробці Ю. Ґіни завдяки трансформації 

внутрішньої будови розділів форми, де композитор замінює ознаки 

безрепризності та двочастинності на більш логічну тричастинність, набуває 

завершеності й архітектоніки, підкреслює найбільш мелодійні та інтонаційно 

виразні розділи твору. 

Ю. Ґіна здійснює й окремі редакції творів, серед яких «Експромт» 

Л. Затуловського, присвячений Юрію Миколайовичу. Віртуозно володіючи 

скрипкою, Ґіна пристосовує твір-посвяту до власної виконавської манери. 

Принципи роботи Ю. Ґіни над запозиченим матеріалом мають декілька 

тенденцій. Оновлення вже існуючих творів, призначених для різного складу 

виконавців, композитор пристосовує до скрипки або ансамблю скрипалів у 

супроводі фортепіано. Його обробки, перекладення, як їх називає автор, 

можуть відповідати та визначатись явищем «транскрипції», оскільки 

«вторинні» утворення в творчій інтерпретації Ґіни виникли на основі типових 

методів роботи, характерних для транскрипцій. Окрім того, майже всі 

обробки митця підлягали й авторському редагуванню. Серед прийомів 

обробки запозичених творів назвемо основні: тема творів доручається 

скрипці, збагачуючи її віртуозністю інструмента, фактура насичується 

ансамблевим звучанням, що приводить до створення підголосково-

поліфонічного та контрастно-поліфонічного типу багатоголосся. Воднораз, 

композитор експериментує зі структурою, тональним планом та 

метроритмом творів. Отже, креативні пошуки сучасних митців Буковини, їх 

творчі задуми, ідеї потребують своєчасного вивчення й аналізу, даючи змогу 

молодим музикантам і науковцям оцінити їх спадщину, по-новому 

осмислити здобутки минулого в своєрідній композиторській інтерпретації. 
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Вокальні твори Ю. Ґіни, написані на вірші поетів В. Михайловського, 

Т. Севернюк, В. Бабуха, М. Бучка, є зразком композиторської творчості 

автора в жанрах української пісні-романсу та вокального дуету. Вони 

розкривають широку сферу образів та торкаються різноманітної тематики. В 

них і захоплення рідним містом («Мої Чернівці»), і гімн музиці («Ave 

музика»), і відлуння душевних спогадів та особистих переживань («Не 

нарікаю», «Міський романс», «Пам’ять долі»). Автор порушує й суспільно-

соціальні теми, як-от загубленої слави і волі («Корчмова ніч»). 

У центрі вокально-хорової творчості Ю. Ґіни – тема юних літ, яка, 

пронизуючи більшість солоспівів, передається композитором з особливим 

натхненням і ніжністю. Усі ці переживання та спогади гармонійно 

втілюються в синтезі слова і музики. Мелодії пісень гнучко передають зміст 

літературних текстів, насичуючи їх відповідною експресією. Посиленню дії 

слова сприяє і акомпанемент: іноді він просто та ненав’язливо підтримує 

вокальну мелодію, а в деяких моментах створює віртуозну партію, здатну 

передати зміст, навіть не закладений у вербальному тексті. 

У піснях Ю. Ґіни нерідко проглядають риси імпресіонізму: деколи 

зовні прості мелодичні інтонації автор сміливо та переконливо «розсвічує» 

незвичними акордовими вертикалями, збагачує гармонічний план барвистим 

зіставленням далеких тональностей. Але, в цілому, Ю. Ґіна постає в цих 

творах як палкий лірик-романтик, наслідуючи кращі традиції українського 

вокального мистецтва, зокрема творчості М. Лисенка, К. Стеценка, 

Я. Степового, В. Косенка, Ф. Надененка та інших. 

У дусі маршу, що сприймається як гімн рідному місту, створена пісня 

«Мої Чернівці» на вірші В. Бабуха. Вокальна партія баритона органічно 

поєднується з фортепіанним супроводом, верхній шар фактури якого 

повністю дублює мелодію. Акордовий характер акомпанементу з типовими 

ритмічними пунктирами підкреслює зв’язок із жанровим видом твору. 

Куплетна форма не вносить яскравих контрастів, створюючи досить 

статичний виклад усіх трьох частин куплетів. 
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Продовжує патріотичну тематику пісня «Корчмова ніч» на слова 

М. Михайловського, що нагадує типові народні балади. Чотири куплети 

форми утворюють струнку куплетно-варіаційну форму з останнім куплетом 

репризного значення. Короткий чотиритактовий вступ одразу налаштовує на 

нестійкість, імпровізаційну свободу викладу, що проявляється в наявності 

хроматичних звуків у мелодії та гармонічних спорудах, вільного ритму та 

темпу. Такий тип музичної тканини зберігається і в характері акомпанементу. 

Як мелодія, так і супровід мають характерні ознаки українських народних 

дум, з їх мелізматикою, вільною трактовкою метроритму, розкладеним 

викладом акордів, що притаманно грі на бандурі та кобзі. Наступні два 

куплети – варіації на основну тему, що проводиться незмінно в партії 

баритона. Однак композитор застосовує незвичний контраст, в основі якого – 

зміна тональності куплетів за принципом хроматичної спорідненості (1 

куплет – C-dur, 2 куплет – Des-dur, 3 куплет – D-dur). З кожним куплетом 

змінюється характер акомпанементу, виклад якого ускладнюється 

ущільненням фактури, залученням нових ритмічних фігур та стрімких 

пасажів. Найбільш контрастним стає третій куплет пісні, який бере на себе 

функції кульмінації форми, де поряд з черговими змінами тональності та 

акомпанементу спостерігається прискорення темпу (Agitato). Останній 

куплет сприймається як реприза форми, адже відбувається повернення темпу, 

початкової тональності (C-dur). Таким чином, куплетно-варіаційна форма 

проявляє риси тричастинності, де другий та третій куплети можна поєднати у 

відносно контрастну середину. 

«Міський романс» (на слова В. Бабуха) відкриває ряд творів, що стали 

посвятою близьким та різним композитора. Цей романс присвячений пам’яті 

його дружини, Поліни Мойсеївни. Зміст твору викладено у формі, складеній 

із двох куплетів з приспівом. Основний пригнічений настрій закладено вже у 

вступі, де мінорний лад загострюється низхідним поступеневим рухом 

мелодизованого басу, що підкреслює характерний фрігійський зворот та 

відображає риторичну фігуру katabasis, символізуючи падіння, смерть. Цей 
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тип руху пронизує весь твір. Проте приспів різко змінює характер викладу: 

однойменний мажор просвітлює похмуре звучання заспіву; розширення 

діапазону, використання типової романсової сексти виривають з полону 

смутку; при цьому текст, в якому звучать слова прощання, різко дисонує з 

початковим музичним викладом, що передає особливе хвилювання, 

прагнення зупинити відчай. Тому цей нетривалий сплеск емоцій поступово 

затьмарюється зануренням у глибокий регістр, перевагою низхідного руху, 

появою хроматизмів та ознак однойменного мінорного ладу. 

Романс «Не нарікаю» – ще одна посвята дружині композитора. Форма 

твору досить динамічна, кожен з чотирьох куплетів по-новому 

представлений музичними засобами з поступовим накопиченням енергії до 

моменту кульмінації в третьому куплеті. Завершує куплетну форму 

наскрізного типу четвертий куплет, який із незначними змінами повторює 

матеріал першого. 

«Пам’ять долі» – романс на слова Т. Севернюк для жіночого голосу в 

ритмі танго, на що вказує ремарка автора музики. Чітка двочастинна форма 

куплетів містить розділи, що контрастують за тематизмом, характером, 

темпом, тональністю та визначаються як заспів із приспівом. Заспів, якому 

передує невеликий фортепіанний вступ гармонічно нестійкого характеру, – 

характерне ритмічне танго в ре мінорі, що утворює восьмитактовий 

розімкнений період. У приспіві, напруження зростає завдяки високому 

регістру вокальної партії, пожвавленню темпу, мажорному ладу однойменної 

тональності. Завершення другого куплету відзначається наявністю коди, яка 

стає загальною кульмінацією твору. 

Камерному оркестру Чернівецької обласної філармонії, керуванню 

яким композитор приділив значну частину свого життя, присвячений дует 

сопрано і тенора в супроводі фортепіано «Ave музика». Структура пісні 

створює динамічну куплетну форму, що складається з трьох куплетів, де 

перші два виконуються по черзі учасниками дуету, а в третьому куплеті 

основну мелодію проводить тенор, а сопрано створює розвинений 
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підголосок. Кожен з куплетів, за ступенем завершеності, відповідає періоду з 

трьох речень, де третє речення стає репризою першого. У гармонічному 

розвитку куплету, як і форми у цілому, спостерігаються ознаки 

однойменного мажоро-мінору. Так, у середині куплетів і на межі їх 

поєднання бачимо яскраве зіставлення мажорної тоніки та тональності 

третього пониженого ступеня (C-dur – Es-dur). У вступах до кожної частини 

пісні композитор застосовує як прийоми контрасту цих тональностей, так і 

відповідні мелодико-гармонічні модуляції. Можна відмітити й мелодійно 

розвинені вокальні партії дуету, що вимагають широкого діапазону та 

віртуозного володіння своїм голосом. 

Хорові твори Ю. Ґіни представлені чотирма хорами a cappella та одним 

у супроводі фортепіано. Майже всі вони призначені для змішаного хору та 

написані на вірші В. Бабуха, С. Воробкевича та Т. Севернюк. «Мої Чернівці» 

Ю. Ґіни – хорова версія солоспіву, про який йшлося вище. Композитор ще 

раз намагається підкреслити важливість цієї тематики у своїй творчості та 

передати палку любов до свого краю, рідного міста. Хорове акордово-

гармонічне звучання з початковим унісонним викладом теми пісні напрочуд 

влучно передає характер твору, підкреслює риси гімну. Незважаючи на 

урочистість композиції, її загальний народно-епічний характер, в ній 

завважуємо й особисте ставлення майстра, з його спогадами та враженнями. 

Наступні три хори об’єднані співавторством Ю. Ґіни з 

С. Воробкевичем. Поетичні твори «буковинського соловейка» нерідко клали 

в основу композитори краю. Ю. Ґіна обрав вірші патріотичної тематики, що є 

для нього близькою та актуальною. «Старий вівчар», створений для хору 

жіночого складу, відповідає типовій куплетній формі, де приспів і заспів 

куплету утворюють двочастинну контрастну структуру. Жіночі партії 

доповнюють одна одну, а подекуди створюють контраст. Отже, 

використавши вигук з останнього стовпчику вірша «Ой, на-на», Ґіна надав 

йому наскрізного значення. Цей вигук супроводжує приспів усіх куплетів та 

звучить у вигляді окремих звукових крапок альтів, нагадуючи сучасний 
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прийом пуантилізму. Тільки в останньому куплеті ці вигуки завойовують усі 

хорові голоси та дають зрозуміти драматургічний задум композитора. 

«Краю мій» – хорова композиція, яку Ю. Ґіна присвятив своїм батькам. 

Композитор у рядках С. Воробкевича відчув співзвучність зі своїм життям, 

своїми думками та відчуттями. Цей твір сприймається як своєрідний заповіт, 

у якому розкритий тісний зв’язок з батьківщиною, його глибоке коріння. 

Форма твору відповідає наскрізній композиції, де музичний розвиток 

суголосний з текстом, гнучко відтворює його зміст. У моменти найбільшої 

напруги Ю. Ґіна використовує виразні інтонації, які іноді підкреслюються 

характерними музично-риторичними фігурами. Так, на словах «в могилі 

лежать» композитор застосував типовий низхідний хід (katabasis), що 

символізує падіння, смерть. 

«Уже пора» Ю. Ґіни на вірші С. Воробкевича суспільно-соціальної 

тематики, вкладається в розгорнуту хорову композицію куплетної форми, де 

куплети мають чітку двочастинну форму з контрастними розділами. Великі 

періоди контрастують не лише за характером тематизму, але й за тональним 

планом, темповими характеристиками та жанровістю. Навіть у середині 

періодів спостерігаємо контраст, що помітно у типах фактурного викладу, 

прискореннях темпу. Активна модуляційність, розмикання побудов, 

завершення нестійкими гармоніями та акордами, що переводять в іншу 

тональність, сприяють безперервності наскрізного розвитку. Початок твору 

звукозображального характеру, передає звучання дзвонів. Квінтова інтонація, 

покладена в основу подвійного органного пункту, сприяє вираженню 

таємного неспокою, хвилювання, а з іншого боку – стає образом народного 

горя та страждання. Мелодія заспіву, яка викладена акордовим складом, за 

своїм походженням яскраво передає риси українського національного 

колориту, де поєднуються інтонації селянської та міської пісенної лірики. 

Початкові інтонації пісні надзвичайно відверто нагадують дует Андрія й 

Оксани «Чорна хмара з-за діброви» з опери С. Гулака-Артимовського 

«Запорожець за Дунаєм». Як і в цій опері, Ю. Ґіна у своєму хорі намагається 
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передати переживання знедоленого народу, його тугу за рідним краєм, 

несправедливі потурання українців. Такі паралелі, навіть на рівні мелодизму, 

очевидні та зрозумілі, а поряд з тим формують уявлення про сталі мелодичні 

звороти української музики, що в процесі історичного виникнення та 

розвитку стали національно-риторичними. 

Розділи двочастинної форми куплету, незважаючи на тісні зв’язки та 

безперервність у звучанні, контрастують, передусім, у жанровому плані. 

Адже тут зіставляється пісенність і танцювальність – лірична пісня та 

народна го̀ра, що підкреслюється пожвавленням темпу, зміною метричної 

організації, способами звуковидобування. Досить масштабна композиція, де 

наявні три розгорнуті куплети, доповнюється патетичною кодою, що рішучо 

закликає до боротьби. Незважаючи на лаконізм коди та її заключне 

розташування, вона стає кульмінацією та основною ідейною частиною твору. 

Хоровий твір для змішаного хору «Вітер надії» на вірші буковинської 

поетеси Т. Севернюк гідно завершує збірку вокально-хорових творів Ю. Ґіни, 

де мрії про щасливе життя, любов до батьківщини підтверджують загальний 

патріотичний дух творчості композитора. Крім використання традиційних 

маршових інтонацій, особливо характерних для заспіву пісні, у творі яскраво 

помітні риси народного гуцульського колориту. Використання в приспіві 

типового ладу з високими четвертим і шостим ступенями у поєднанні зі 

жвавими та бадьорими танцювальними мотивами надають музиці характеру 

народного свята. 

Отже, цей твір, як і багато інших, демонструє таку особливість 

творчості буковинського композитора, як поєднання різних сфер музичної 

діяльності, а саме: професійної музики, з її жанровістю, структурною 

чіткістю, особливостями музичної мови, та народної творчості, з її 

багатством мелодико-гармонічних інтонацій і яскравою танцювальністю. 

Оркестрова музика Юрія Миколайовича Ґіни – одна з найбільш цікавих 

і визначних галузей творчості композитора. І це не випадково, адже його 

діяльність тісно пов’язана з розвитком оркестрового виконавства на 
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Буковині. На формуванні творчого стилю й оркестрового почерку 

буковинського музиканта позначився досвід, здобутий завдяки багатолітній 

праці з оркестровими колективами: симфонічним і камерним оркестрами, 

ансамблем «Троїстих музик». Ще з дитинства Ю. Ґіна почав розвивати 

навички колективного виконавства, відчуття ансамблю, розуміння основ 

оркестрового мислення. Усе це створило міцний фундамент його 

майбутнього професіоналізму в царині оркестрової музики. 

Своїм корінням оркестрова творчість Ю. Ґіни сягає у музичний побут 

України другої половини XVIII – початку XIX століття, коли особливого 

розвитку набуває музика для окремих інструментів, невеликих ансамблів і 

симфонічних оркестрів [187, с. 163-164]. Автори, які розвивали жанри 

оркестрової музики того часу, спиралися на народнопісенні та народно-

танцювальні мелодії українського й сусідніх народів. Такий принцип роботи 

з фольклорним матеріалом знаходимо й у творчості Ю. Ґіни. Закоханий у 

рідне мистецтво ще з дитячих років (маючи абсолютний музичний слух і 

завдячуючи батьківській науці, ще 6-7-річним хлопчиком він записував 

народні пісні та мелодії, почуті від матері), Ю. Ґіна щиро шанує і музику 

інших народів, надаючи їй інтернаціонального значення та підтверджуючи 

думку буковинського музичного діяча та диригента кінця XIX – початку ХХ 

століття Модеста Левицького, що гармонія в музиці повинна звучати не лише 

у тонах, а й у стосунках між народами [117, с. 71]. До інтернаціональної 

єдності прагнув і Л. ван Бетховен, проголошуючи цей заклик у новаторській 

Дев’ятій симфонії. 

На Буковині також спостерігався процес піднесення оркестрового 

музикування на професійний рівень. Згадується період, коли мистецьке 

життя буковинського краю було прикрашене діяльністю чеха Франца Пауера, 

який, навчаючись у Віденській консерваторії, ще зовсім молодим грав в 

оркестрі, яким керував геніальний Людвіг ван Бетховен [117, с. 9]. Розвитку 

симфонізму на Буковині сприяла й діяльність А. Гржималі, який працював 

диригентом симфонічних оркестрів у Роттердамі (Голландія), Готенбурзі 
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(Швеція). Після відкриття очолюваного ним Музичного товариства 

спостерігається активізація музичного життя на Буковині: постійно 

відбувалися концерти, де виконувалися різні оркестрові твори, зокрема 

увертюра «Егмонт» Л. Бетховена. Між тим, А. Гржималі виступив і 

популяризатором скрипкового мистецтва у Чернівцях, виконавши на скрипці 

п’єси Ф. Шуберта, К. Вебера та інших класиків під час концерту з нагоди 

закінчення будинку і передачі в користування «Музичному товариству» 

(нині – Чернівецька обласна філармонія імені Д. Гнатюка). Отже, Гржималі 

по праву може вважатися попередником Ю. Ґіни в розвитку професійного 

скрипкового музикування на Буковині. Розвиваючи цю тему, можна 

пригадати й славнозвісного скрипаля-чародія діда Миколу, який полонив 

своєю грою не тільки буковинський край та про якого тепло згадував Сидір 

Воробкевич, не раз слухаючи його гру: «Моя душа і сьогодні, мов та 

ластівка, літає під небеса, моє серце і сьогодні молодіє та забуває все горе і 

смуток, коли пригадує собі, як то старий мошул (молд. – дід) Николай, 

бувало грав гуцулки-коломийки. Дрібненькими звуками виводить він перед 

тобою цілу Верховину, тобі привиджувались високі зелені Карпати, ватажок 

Довбуш зі своїми товаришами, бистрий Черемош, легіні… і керманичі, і дика 

забава на майдані, в котрій гострі топірці, мов птахи, літали над головами» 

[78, с. 220–223]. Так можна висловитися і про натхненну гру Юрія 

Миколайовича Ґіни, віртуозне володіння диригентською технікою та про 

сутність мислення, що є важливою складовою його творчості, як 

виконавської, так і композиторської, зокрема і в галузі оркестрової музики. 

Оркестрові твори Ю. Ґіни призначені для різного складу виконавців – 

оркестру народних інструментів (Варіації на тему української народної пісні 

«Ой дівчино шумить гай», Дві концертні п’єси на молдавські теми (для 

акордеона з оркестром), Буковинські наспіви), камерного оркестру (Святкові 

танці, Варіації на тему Кореллі, Го̀ра, Садагурська полька, Утрата, Попурі, 

Рапсодія «Рідне наше, найдорожче»), духового оркестру (Версія маршу 41-го 

регіменту, Марш пам’яті полеглих буковинців 41-го регіменту) та 
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симфонічного оркестру (Буковинська пісня). Постійним учасником оркестру 

народних інструментів за традицією були цимбали, в партитурі фольклорних 

оркестрових творів Ґіни незмінно присутня партія акордеона – інструмента, 

яким, поряд зі скрипкою, володіє маестро, на якому нерідко грав у ансамблі 

зі своїм батьком. Особливого значення набуває цей інструмент у «Двох 

концертних п’єсах на молдавські теми», де акордеону належить сольна 

позиція. 

В оркестрових творах автор розвиває традиції, започатковані ще 

М. Лисенком, які знайшли продовження у творчості В. Сокальського, 

П. Сениці, Я. Степового, Л. Ревуцького, В. Барвінського, С. Людкевича та 

інших. Сформований цими композиторами український національний стиль – 

лірико-пісенний симфонізм – позначився на появі симфонічних творів малих 

форм, основна частина яких є, по суті, оркестровими обробками, 

аранжировками народних пісень, танців, маршів. 

Зразком засвоєння народнопісенних джерел стали Варіації на тему 

української народної пісні «Ой дівчино шумить гай», створені Юрієм Ґіною 

для оркестру (групи духових і струнних, акордеон, цимбали), склад якого 

демонструє основи синтезування засобів народної та професійної музики. 

Спираючись на досвід українських композиторів у жанрі обробки народних 

пісень, особливо на творчість М. Леонтовича, який започаткував основи 

симфонізації народнопісенного матеріалу, автор варіацій продовжує 

розвивати фольклорно-професійні зв’язки [190, с. 46]. 

Куплетно-варіаційний принцип, покладений в основу цієї обробки, 

досягає вищого порядку, що проявилось у майстерно створеному тональному 

плані варіацій з елементами концентричності та мелодико-гармонічними 

модуляціями між розділами форми (E-E-Es-c-C-E-E). 

Лінія пісенного симфонізму, яка знайшла втілення у варіаціях, має 

продовження і в інших творах, зокрема у «Буковинських наспівах», 

написаних Ю. Ґіною у співавторстві з І. Міським. Активного розвитку в творі 

зазнали теми, що розвиваються в руслі гуцульських народно-танцювальних 
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зразків. Крім того, використано різні прийоми гри на інструментах, 

наприклад піцикато струнних, наближаючи звучання професійних 

інструментів до народного стилю виконання. Два основні розділи 

«Буковинських наспівів» (помірний та швидкий) утворили популярний в 

Україні, особливо на початку ХХ століття, жанр «Думка-Шумка» [193, 

с. 194]. Автор користується і традиційним для фольклору засобом – 

ладотональним паралелізмом. 

«Буковинська пісня», створена для симфонічного оркестру, – ще один 

зразок наслідування народнопісенних традицій, де спостерігається тенденція 

виявлення національних засад без конкретних цитат. Композиція цілком 

відповідає буковинським народним традиціям із характерними ритмічними 

акцентами на слабких долях такту, частими повторами ритмічних груп з 

синкопами. Поряд з тим, Ю. Ґіна вже у вступі до твору виводить на перший 

план ознаки гуцульського (думного) ладу, що став типовою рисою стилю 

буковинської народної пісенності. Структура «Буковинської пісні» 

ґрунтується на складній тричастинності монотематичного характеру. Твір 

відрізняється наявністю активної мотивної розробки, побудованої на 

вичленованому тематичному елементі, який стає основою поліфонічних 

перетворень, зокрема імітаційних. 

У творі Ю. Ґіни «Утрата», присвяченому світлій пам’яті дружини 

Поліни Мойсеївни, виявляються ознаки програмного лірико-пісенного 

симфонізму. Композитор продовжує і тенденції, розпочаті з кінця 50-х років 

ХХ століття, пов’язані з «камернізацією» та психологізацією симфонічної 

музики, які знайшли втілення в творчості українських композиторів, зокрема 

у симфонії для струнного оркестру І. Шамо [190, с. 211]. Камерність 

звучання – творча стихія Ґіни-композитора. Тому найбільш важливі свої ідеї, 

найтонші та найчутливіші переживання він передає за допомогою камерної 

оркестровки, демонструючи тим свою майстерність у вмінні скромними 

засобами втілювати сильні почуття, високі ідеали тощо. Увесь твір 

пронизаний інтонаціями (низхідні малосекундові та хроматичні ходи, 
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пунктирний ритм), які особливо виразно передають глибину почуттів, 

пов’язаних з розлукою, гіркотою та болем втрати близької людини. 

Скорботний характер підкреслений і в темповому позначенні – Andante 

dolorozo. Загальний низхідний рух першого розділу та похмурий характер 

(твір написано у простій тричастинній формі з кодою) змінюється дещо 

просвітленим середнім розділом у паралельній тональності (основна 

тональність – сі мінор). Проте світлий Ре мажор затьмарюється ознаками 

гармонічного виду, що в єдності з тріольною пульсацією із залігованими 

нотами виражає значну тривогу, яка досягає кульмінації в динамічній репризі 

форми. 

В оркестровій творчості Ю. Ґіни яскраво і досить широко 

представлений програмно-жанровий симфонізм, зразками якого є «Дві 

концертні п’єси», «Святкові танці», «Гора», «Садагурська полька», «Версія 

маршу 41-го регіменту», «Марш пам’яті полеглих буковинців 41-го 

регіменту». 

Тематизм таких творів, як «Дві концертні п’єси», «Гора», спирається на 

пісенно-танцювальну творчість молдаван і румунів. Так, в основі «Гори» – 

оригінальний румунський танок із тридольним метром – хора, а в концертних 

п’єсах розвиваються молдавські мелодії. 

Традиції записування румунських і молдавських пісень на Буковині 

сягають часів, коли К. Мікулі, працюючи у Чернівцях, прислухався до пісень, 

танців різних народів і згодом видав збірку румунських мелодій, серед яких 

траплялися дойни, хори, пісні пастухів тощо. До збирання румунського та 

молдавського фольклору згодом долучився й С. Воробкевич. Благотворно 

вплинув народний мелос молдаван та румунів і на творчість Ю. Ґіни. 

Результат цього впливу – написання творів, у яких, окрім самого жанру, 

знаходимо ознаки зв’язків іншого порядку (інтонаційність, ритмо-інтонації, 

ладові особливості). 

У «Двох концертних п’єсах на молдавські теми» в ролі сольного 

інструменту виступає акордеон, незважаючи на його обов’язкову участь в 
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народному оркестрі Ю. Ґіни. Акордеону доручається основний тематизм, 

збагачений віртуозністю, характерною для народної манери виконання на 

інструменті: дрібна техніка, активна мелізматика з типовими елементами 

молдавського народного колориту, його ладовими ознаками, яскравими 

танцювальними ритмами. Дві народні танцювальні теми Ю. Ґіна виклав у 

контрастно-складеній формі, в якій перша частина (Tempo di hora) 

вкладається у чітку рондальну форму з рисами варіаційності. Обидва епізоди 

побудовано на одному тематичному матеріалі, для якого характерно 

розчинення мелодичних контурів у безперервних ритмічних фігураціях. 

Отже, в основі варіаційності форми – видозміни мелодії, що притаманне 

класичному типу варіацій, зокрема творчості В.А. Моцарта. Однак народний 

колорит значно відрізняє формотворення Ю. Ґіни від класичного, насичуючи 

його рисами куплетно-варіаційної структури, пов’язуючи такого роду 

рондальність з народною куплетністю. Поряд із тим, принципи мелодичного 

варіювання ведуть ще до старовинних варіацій, одним із прийомів розвитку 

яких було димінуювання, тобто роздрібнення довгих тривалостей. Отже, 

тісний зв’язок народного мистецтва з характерними рисами професійного 

(зокрема, західноєвропейського формотворення та принципів тематичного 

розвитку), вказують на взаємопроникнення, взаємовплив різних галузей 

творчої діяльності. Це доводить невід’ємність зв’язків між ними як основи 

виникнення класичного формотворення, а також історичного процесу 

розвитку типових структур. 

Друга частина (Allegro vivo) контрастно-складеної форми оркестрового 

твору Ю. Ґіни демонструє ще більш стрімкий народний танок молдавського 

походження у вигляді тричастинної структури з кодою та ознаками 

варіаційності, що проявилася в повтореннях розділів. Основні частини твору, 

які викладені в контрастних тональностях (мі мінор, Ре мажор), зв’язуються 

характерним для композитора прийомом мелодико-гармонічної модуляції. 

Специфіка жанрового симфонізму спостерігається і в інших жанрах, які 

виявляємо у таких оркестрових формах Ю. Ґіни, як «Садагурська полька», 
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«Версія маршу 41-го регіменту» та «Марш пам’яті полеглих буковинців 41-го 

регіменту». Поряд з полькою, що була досить популярною в буковинському 

краї, марш теж має свої традиції. Серед інструментальної спадщини 

С. Воробкевича нерідко знаходимо марші, які поряд із творами інших жанрів 

(коломийки, польки, мазурки, вальси, кадрилі), часто виконувались на різних 

вечорах. Марш у творчості Юрія Миколайовича теж виник невипадково: 

надихнули на створення «Версії маршу 41-го регіменту» спогади 

композитора, пов’язані з враженням від почутого ще у дитинстві маршу 

піхотного полку. Адже маршова музика часто звучала на вулицях міста ще з 

часів організації духового оркестру при румунському товаристві «Гармонія». 

Крім оркестру при «Музичному товаристві», грав і оркестр 41-го піхотного 

полку, що був розміщений у Чернівцях і яким деякий час керував 

талановитий чеський диригент і композитор Віктор Костелецький. Як 

диригент, він нерідко брав участь у концертах українських музичних 

товариств, здобувши собі славу і пошану серед чернівчан. Добрим прикладом 

для наслідування послужила композиторська діяльність В. Костелецького, 

який написав кілька музичних творів, серед них відомими були попурі та 

кадриль «Ехо з-над Прута» (створена у співдружності з С. Воробкевичем) 

[117, с. 34]. 

«Версія маршу 41-го регіменту (піхотного полку)» в інструментовці 

Б. Ганіна написана для повного складу духового оркестру в характері 

урочистого похідного маршу. Чітко створена структура відповідає 

тричастинній формі da capo з тріо. Розділи форми не відрізняються значним 

контрастом ні в тональному плані, ні в характері тематизму, а створюють 

цільну монотематичну композицію, частини якої мають мажорні тональності 

близького споріднення (Es-dur – As-dur) та подібних простих двочастинних 

формах. 

Подібний до «Версії маршу 41-го регіменту» й «Марш пам’яті 

полеглих буковинців 41-го регіменту», де відтворено типові маршові 

інтонації та ритми. Цей твір сприймається як своєрідне продовження 



335 

оригінального твору піхотного полку, як недоспівана пісня, а точніше – 

марш. Зберігаючи основну тональність твору та деякі риси тонального плану, 

що проявилось у співвідношенні Мі-бемоль мажору та Ля-бемоль мажору, 

композитор дав можливість відчути справжній настрій, який супроводжував 

бійців, та не залишив місця смутку з приводу їх трагічної загибелі. Отже, цей 

твір написано у формі рондо з двома контрастними епізодами, де контраст 

лише тематичний, частково тональний. Рефрен та епізоди витримані у 

мажорних тональностях із перевагою Мі-бемоль мажору, де тільки другий 

епізод має тональність субдомінанти. Усі частини форми періодичної 

квадратної структури, характерної для маршової музики. 

В оркестровому доробку Ю. Ґіни знайшла продовження ідея створення 

Попурі, де майстерно вплетені популярні мелодії, серед яких: Пасакалія 

Г. Генделя, «Маленька нічна серенада» В. А. Моцарта, «Святковий танець» з 

«Молодіжної сюїти» № 4 А. Штогаренка, «Аргентинське танго» Л. Таутса, 

«Pixi-Cato» Т. Фаніді. До творчості Г. Генделя зверталося чимало 

композиторів, серед яких і буковинський музикознавець, педагог і 

композитор другої половини ХІХ – початку ХХ століття Євсевій 

Мандичевський, який збагатив музичну скарбницю вокальними та 

інструментальними творами, зокрема варіаціями на твори інших 

композиторів [117, с. 47]. 

Самобутньо й оригінально представлені в оркестровій музиці Ю. Ґіни 

«Варіаціїї на тему Кореллі», які є перекладенням і редакцією твору 

Дж. Тартіні, творчість якого займає неабияке місце у процесі творчо-

професійного зростання буковинського скрипаля та композитора. Адже 

Тартіні – не тільки віртуозний скрипаль, педагог і музичний теоретик, а й 

талановитий композитор XVIII століття, автор відомих творів «Диявольські 

трелі» та «Мистецтво смичка» (50 варіацій на тему гавота А. Кореллі). 

Використанням програмності емоційно-узагальненого типу 

характеризується твір Ю. Ґіни для камерного оркестру Рапсодія «Рідне наше, 

найдорожче» [190, с. 120]. Незважаючи на засвоєння художнього досвіду в 
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розвитку інструментальної рапсодії, в організації матеріалу відчутні засади 

суто національного жанру «Думки-Шумки». Перший розділ рапсодії 

(Moderato amoroso) має танцювальний характер, ритм буковинських танців 

Allegro con brio, що дозволяє трактувати цю частину як шумку. Народно-

буковинський колорит виявляється й у використанні особливостей 

гуцульського ладу. Цей твір Ю. Ґіни як частину творчого доробку в галузі 

камерно-інструментального ансамблю було детально проаналізовано вище. 

Однак відзначимо, що оригінальна ідея введення в інструментальну рапсодію 

вставного вокального епізоду – своєрідний гімн буковинському краю, текст 

якого створений Ю. Ґіною у співдружності з Т. Севернюк, вирішена по-

новому: тут його виконують усі оркестранти, за винятком двох перших і двох 

других скрипок, двох альтів, однієї віолончелі й одного контрабаса. 

Таким чином, твори Ю. Ґіни логічно вплітаються у процес розвитку 

української оркестрової музики та мають тісний зв’язок з музичним 

мистецтвом Буковини. Наслідуючи традиції класиків музичного мистецтва та 

не перериваючи зв’язків із національним стилем української музики, Ю. Ґіна 

збагачує традиційні форми новими елементами, які тісно пов’язані з 

оригінальними властивостями музики буковинського краю. 

Отже, підсумовуючи результати дослідження творчості Юрія Ґіни, 

зупинимось на окремих особливостях його стилю. Як виявилося, Ю. Ґіна став 

основоположником скрипкового професійного мистецтва на Буковині у ХХ – 

початку ХХІ століття. Його педагогічна, виконавська, диригентська та 

композиторська діяльність формувалася у складний повоєнний час, 

розвивалася у період відновлення національної культури та досягла 

кульмінації на етапі становлення незалежної української держави. Його 

професіоналізм виріс на основі тісної єдності ознак різних національних 

культур, традицій, закладених на Буковині представниками української, 

молдавської, румунської та європейських національних шкіл. Отримавши 

ґрунтовну музичну освіту, Ю. М. Ґіна більшу частину свого життя присвятив 

педагогічній діяльності, вихованню молодого покоління музикантів-
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скрипалів. Унаслідок цих обставин більшість музичних творів композитора 

написана саме для дітей, зокрема для струнного ансамблю музичної школи. 

Отже, камерно-інструментальні ансамблі – основна галузь його творчості. 

Поряд із тим, Ю. Ґіна створював і для скрипки соло, що пов’язано з його 

виконавською діяльністю. Для скрипки Ґіна зробив ряд перекладень, 

транскрипцій, обробок та редакцій творів інших авторів, що стали 

популярними та відповідали внутрішньому стану композитора. Серед них 

твори як західноєвропейських, так і румунських, українських, зокрема, 

буковинських митців. Важливе значення в житті Ю. Ґіни мала його 

діяльність на посаді диригента камерного оркестру Чернівецької філармонії. 

Ряд творів композитор створив і для оркестру, як камерного, так і духового 

та симфонічного. Вокальна галузь творчості Ю. Ґіни відображає його 

внутрішній стан, переживання та відзначається особливим ліризмом та 

задушевністю. Ліричні почуття, романтичний настрій пронизують навіть інші 

сфери його творчої діяльності, тому серед жанрових пріоритетів 

буковинського композитора можемо відмітити пісню, що стала основою 

багатьох музичних тем Ґіни; пісенність пронизує фактуру всіх його творів, 

сприяючи мелодійності композицій. Водночас важливе місце займають 

різноманітні народно-побутові жанри, зокрема моторні (скерцо), жартівливо-

скерцозні (гумореска) та марш. 

Тематика творів Ю. Ґіна знаходиться у тісному зв’язку з програмністю, 

з її жанровим, узагальненим, емоційно-узагальненим та звукозображальним 

різновидами. Нерідко поряд з основною назвою композитор додає 

присвячення. Так, є твори, адресовані близьким та рідним людям (дружині, 

онуку), твори-посвяти, твори пам’яті (В. Івасюку). 

Формотворенню композитора притаманні чіткість і класичність 

структур із чіткою періодичністю побудов. Серед найбільш розповсюджених 

форм у творах Ю. Ґіни відзначимо тричастинність, як у простому, так і в 

складному різновиді; нерідко композитор використовує куплетну, куплетно-

варіаційну форми, іноді рондо. 
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Аналізуючи композиторську творчість Ю. Ґіни, можна зробити 

висновки щодо її стилістичних рис. Музична тканина його композицій 

відрізняється особливим мелодизмом, що пов’язується з характерним 

«скрипковим» принципом мислення композитора: наспівність інтонацій, 

ліризм, інструментальний діапазон більшості мелодій його творів, зокрема й 

вокальних. Поряд із наспівним тематизмом і жанрами, пов’язаними з ним, у 

Ґіни знаходимо й багато творів танцювального характеру. Улюбленим 

жанром буковинського композитора стала «хо̀ра», досить розповсюджена у 

народній традиції молдаван, румунів та буковинських українців. Її ритми 

пронизують різні твори, де автор за допомогою ремарок вказує на 

відповідний настрій або темп (Tempo di Hora). Взагалі ритмічна складова 

відіграє важливу роль у творчому стилі композитора, надаючи його музиці 

національного буковинського колориту. Так, поряд із ритмами «хо̀ри», 

нерідко зустрічаємо повтори ритмічних груп із синкопами та акцентами на 

слабких долях такту. 

Твори Ю. Ґіни відрізняються чіткою тональною архітектонікою, 

продуманістю тонального плану. Навіть куплетну форму автор творчо 

переосмислює, позбавляє її статичності, змінюючи тональності куплетів. 

Розділи форми, створені у різних тональностях, композитор поєднує типовою 

для свого стилю мелодико-гармонічною модуляцією. 

Отже, в оригінальних творах, транскрипціях та обробках Ю. Ґіна 

проявив себе як митець, що зумів поєднати академічні традиції, професійне 

мистецтво та народну творчість. Усі його твори містять риси полістилістики, 

зумовленої багатонаціональним фольклоризмом. Це ще раз засвідчує той 

факт, що музична культура Буковини об’єднала традиції різних сусідніх 

народів, утворила стійкий і непорушний сплав культурних ознак, які стали 

визначальними у контексті дослідження як народної, так і професійної 

музики краю. 
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3.5. Особливості творчого стилю Леоніда Затуловського 

 

Леонід Борисович Затуловський – один із представників сучасної 

композиторської школи, який у своїй творчості поєднав високий рівень 

професіоналізму, таланту з вмінням бути сучасним та затребуваним (Див. 

Додаток Е). Його музика користується широкою популярністю як серед 

професійних українських колективів та виконавців, так і серед молодого 

покоління музикантів, учнів музичних шкіл і звичайних слухачів та цінителів 

музичного мистецтва. Його твори, зокрема оркестрова музика, звучать на 

престижних сценах України та зарубіжжя у виконанні знаних колективів. 

Музика для симфонічного оркестру постійно виконується на концертах 

Чернівецького академічного симфонічного оркестру, а в перекладі для складу 

духового оркестру входить до репертуару Національного академічного 

духового оркестру України. 

Л. Затуловський народився 1 вересня 1935 року в м. Біла Церква, проте 

з 1944 року все свідоме життя провів на Буковині. Ще зі шкільних років грав 

на трубі у шкільному оркестрі, з 14 років познайомився з фортепіано. 

Навчаючись у Чернівецькому музичному училищі (1951 – 1955 рр.) у 

І. Петрова по класу труби, у О. Чмута (сольфеджіо, гармонія) та 

Л. Очосальської (фортепіано), Л. Затуловський багато займався самоосвітою, 

занурюючись у твори відомих композиторів, робив спроби імпровізації. Вже 

на першому курсі проявилась схильність до композиції. Його перші твори 

(Прелюдія для фортепіано, пісня «Мрія») виникли під впливом творчості 

С. Рахманінова, Ф. Шопена, О. Скрябіна. Однак у наступні роки 

Л. Затуловський виробив свій власний стиль, що відрізняється міцним 

сплавом західноєвропейських, українських професійних традицій, народної 

інструментальної та пісенної творчості, буковинського та єврейського 

колориту, сучасної популярної музики та джазу. Але найбільше, як зауважив 

сам композитор, його заплює українська народна пісня, любов до якої він 

проніс крізь усе життя [184]. 
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Іншим, не менш значним захопленням Л. Затуловського було 

створення та робота з оркестрами. Так, ще на другому курсі училища він 

організував духовий оркестр у дитячому будинку, а будучи студентом 

четвертого курсу працював з духовим оркестром цеху склярів на Жучці 

(район Чернівців), який став лауреатом обласного конкурсу. Тоді ж відбувся і 

перший публічний концерт з творів Л. Затуловського. 

Під час військової служби у батальйоні зв’язку 48-ї повітряної армії 

м. Одеси, разом ще з чотирма випускниками училища, створює перший у 

колишній Радянській армії джаз-оркестр, що виступав у різних містах 

України, Молдови. Їх виступи транслювалися на центральному телебаченні, а 

у різних конкурсах займали перші місця. Концертна оркестрова діяльність 

Л. Затуловського продовжилась і по закінченні служби. Працюючи за 

направленням у Новоселицькій музичній школі (Чернівецька область) та за 

сумісництвом у школі-інтернаті, створює духовий оркестр при 

Новоселицькому будинку культури. Цьому оркестру виповнилося більше ніж 

півстоліття та за багатолітню плідну працю присвоєно звання «Народного». 

З 1959 року працює педагогом по класу духових інструментів у 

найпрестижнішій на той час Першій музичній школі Чернівців (директор 

Ю. М. Ґіна). Новостворений оркестр школи, яким керував Л. Затуловський, 

займав призові місця в обласних конкурсах. Окрім того, у цей же час він 

працює з духовим оркестром при Чернівецькому державному університеті 

(нині – Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича). За час 

роботи в Чернівецькому обласному об’єднанні музичних ансамблів створює 

перший на Буковині Симфоджаз. 

Великий внесок композитора в розвиток популярної естрадної музики 

краю. Так, він став засновником знаних в Україні та за її межами таких 

колективів, як «Юність» (1965 р.), згодом перейменований на «Орбіту», при 

Чернівецькому обласному Будинку вчителя та ансамблю «Черемош» при 

Чернівецькій обласній філармонії. У складі цих колективів виступали відомі 

співаки, такі як І. Бобул, В. Матвієвський, Д. Степановський, О. Кузнєцова, 
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Л. Борисова, М. Максименко. Л. Затуловський тісно співпрацював із 

Я. Табачником, Лідією та Аурікою Ротару. Було створено багато пісень та 

аранжувань для різноманітних республіканських та всесоюзних конкурсів. 

Пісня «Забудь печаль» на слова Т. Севернюк була особливо популярною та є 

окрасою репертуару Василя Зінкевича. 

Отже, сфера творчої діяльності Л. Затуловського представлена різними 

галузями композиторської творчості, зокрема, творами для симфонічного, 

камерного, духового, естрадного оркестру та оркестру народних 

інструментів, камерно-інструментальними творами для фортепіано, 

акордеону, струнних, духових і народних інструментів, концертами для 

фортепіано та скрипки з оркестром, вокальними творами та музикою для 

дітей, аранжуваннями. Більшість його творів існує в авторських оригіналах і 

рукописах, потребують упорядкування та видання. Проте цінність їх 

однозначна, адже популярність музики Л. Затуловського, як академічної, так 

і естрадної, не викликає сумнівів. Тому, перед сучасними науковцями постає 

вкрай необхідне завдання, пов’язане з музикознавчою оцінкою його 

спадщини та обґрунтованою популяризацією надбань буковинського 

композитора. 

Серед великої кількості музичного доробку Л. Затуловського виділимо 

його монументальні твори, призначені для оркестру. Він автор 6-ти 

«Буковинських рапсодій», сюїти «Блукаючі зірки» [157], що існують для 

різного складу оркестрів (симфонічного, камерного, духового), симфонічної 

поеми «Буковина», кантати «Пам’ять» для солістів, хору та симфонічного 

оркестру, окремих п’єс. 

Оркестрове мислення композитора відрізняється поєднанням 

своєрідного академізму з особливостями народного музикування, пісенно-

танцювальної традиції. Академічні принципи пов’язані, перш за все, з 

жанровими пріоритетами, характерними для української музики другої 

половини XX століття. Перші оркестрові опуси композитора збігаються з 

часом створення знакових творів української професійної симфонічної 
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творчості, які, спираючись на досягнення, що сформувалися ще на початку 

століття в творчості С. Людкевича, П. Козицького, А. Штогаренка, 

Г. Майбороди, К. Данькевича, В. Барвінського, М. Вериківського, 

М. Колесси та інших, демонструють пошуки нових шляхів розвитку 

оркестрової музики. У цьому контексті, 60-ті – початок 70-х років 

відзначаються особливою експериментальністю в галузі симфонічної музики, 

що призвело до появи творів, які, за спостереженнями Б. Сюти, «стали 

визначними досягненнями як вітчизняної, так і ширше – європейської 

музики» [243, с. 505]. Серед них виділимо симфонії Л. Грабовського, 

В. Сильвестрова, А. Караманова, І. Карабиця, Ю. Іщенка, Є. Станковича та 

інші. У цей період створювалось багато оркестрових творів у різноманітних 

жанрах, де відобразилося прагнення композиторів до експерименту, 

нестандартного мислення, до оновлення вже існуючих форм новими 

якісними перетвореннями. Набув розвитку так званий жанр програмної 

симфонічної сюїти, що виник в європейській музиці з другої половини XIX 

століття та наближався до жанру «сюжетно-драматичної симфонії» [403, 

с. 184]. 

У творчості Л. Затуловського яскраво представлений жанр оркестрової 

програмної сюїти твором «Блукаючі зірки», який став «візитною карткою» 

композитора та звучав не тільки на українських сценах, але й у Нью-

Йоркській філармонії у виконанні камерного оркестру «Наяни», учасниками 

якого були вихідці та емігранти з колишнього Радянського Союзу. Сюїта 

«Блукаючі зірки», що складається з п’яти контрастних частин, самостійних 

та яскравих народно-характерних картин («Дорога», «Зоряний степ», 

«Танець», «Колискова», «Свято»), навіяна образами однойменного роману 

Шолом-Алейхема2. Цей цикл відрізняється поєднанням ліричних, жанрових 

та картинно-зображальних п’єс, наслідуючи шляхи, намічені ще Р. Шуманом 

в його циклах фортепіанних мініатюр. В українській музиці один із перших 

творів у жанрі оркестрової сюїти – «Веснянки» М. Вериківського демонструє 

                                                           
2 Роман Шолом-Алейхема в українському перекладі з ідишу Є. Райцина має назву «Мандрівні зірки». 
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принципи засвоєння народнопісенних джерел [190, с. 45]. Поряд із творами 

цього жанру, орієнтованими на пісенний симфонізм, який проявився в 

творчості В. Сокальського («Зліт соколів слов’янських»), В. Оголовця 

(«Українська сюїта»), Д. Ахшарумова («Сюїта на українські теми в стилі 

старовинної музики») та інших, ще з початку 50-х років ХХ століття 

з’явилися сюїти, програмність яких пов’язана з відомими особистостями 

(«Пам’яті Лесі Українки» А. Штогаренка, «Тарас Шевченко» 

Б. Лятошинського). Літературна програмність не була достатньо 

розповсюдженою серед творів, що стояли біля витоків розбудови жанрів 

української оркестрової музики. Лише у 1925 році з’явилась перша на 

Україні програмна сюїта «Козак Голота» П. Козицького, що виникла на 

основі музики до однойменної вистави Ф. Лопатинського. У 1955 році 

Б. Лятошинський звертається до драматичних образів В. Шекспіра та 

створює сюїту «Ромео і Джульєтта». Починаючи з 60-х років українські 

композитора нерідко вдаються до жанру оркестрової сюїти, створюючи 

спочатку сюїти на основі музики з кінофільмів і театральних вистав. Однак 

поступово цей жанр набував самостійності та став основою творів 

Б. Лятошинского, М. Дремлюги, В. Губи, Л. Колодуба, Л. Дичко, 

А. Караманова, Л. Грабовського [477, с. 505]. 

Отже, традиції, започатковані українськими композиторами першої та 

початку другої половини ХХ століття, позначилися на характері творчості 

сучасних композиторів, визначили шляхи розвитку жанрів оркестрової 

музики. Творчість буковинських композиторів стрімко вливалась у потік 

розбудови національної музики, та, на жаль, залишалась у тіні, не ставала 

об’єктом глибокого вивчення й аналізу музикознавців. Таким чином й 

оркестрова музика Л. Затуловського, входячи у програми концертів поряд із 

творами відомих українських композиторів другої половини ХХ – початку 

ХХІ століття, заслуговує на увагу науковців та має перспективи стати 

хрестоматійною. 
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Автор сюїти «Блукаючі зірки» створює п’ятичастинний цикл з окремих 

оркестрових п’єс, які, засобами жанрового визначення частин, розкривають 

відносну сюжетну програмність. Образи закоханих героїв роману переважно 

приховані, та на перший план виходить ситуативний елемент, образи 

природи та навколишнього світу. Але найбільше композитора цікавить 

національно-культурний елемент, пов’язаний із народно-побутовим та 

родинно-побутовим фольклором. Л. Затуловський навмисно не вдається до 

цитування, проте весь твір пронизано ознаками народної творчості 

багатонаціонального буковинського краю. 

Перша частина сюїти – «Дорога» – п’єса живописно-картинної 

програмності, що малює картини подорожі єврейського мандрівного театру, з 

яким тікають з рідних місць закохані Рейзл і Лейбл у мріях про щасливе 

майбутнє та вдалу сценічну кар’єру. Для втілення своєї ідеї композитор 

обирає куплетно-варіаційну форму, де два відносно контрастні розділи, 

виконуючи функції заспіву та приспіву, повторюються з варіаційними 

змінами. Принцип варіаційності пронизує форму як іззовні, так і зсередини. 

Часті повтори основних тематичних ланок, видозмінені мелодичним, 

ритмічним, фактурним, тембровим та структурним варіюванням, створюють 

враження безперервного монотонного руху мандруючого возу з артистами. З 

іншого боку, структура композиції нагадує риси подвійної простої 

двочастинної форми з кодою. 

Перший розділ форми (А) починається невеликим чотиритактовим 

вступом монотонного характеру з типово народною спрощеною фактурою з 

чергуванням басу та акорду, що нагадує акомпанемент пісні. Оригінально 

вирішений гармонічний план початкового елементу, де застосовані 

поліакордові сполучення, в яких тонічний тризвук накладається на звуки 

домінанти та увідного тону. Проте почергова їх поява приховує дисонанс, що 

міг би виникнути при одночасному звучанні функцій, і навіть створює 

звукозображальний момент похитування возу. На фоні піцикато струнних 

з’являється пісенна, яскраво національна єврейська мелодія у засурдинених 
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труб у Сі-бемоль мажорі з характеристичними ладовими альтераціями 

другого, шостого та сьомого понижених ступенів. Варіативність сьомого 

ступеня ладу додає народного колориту, відтворює ладові ознаки єврейської 

музики з типовими збільшеними секундами. Початковий елемент теми, 

будучи її ядром, постійно повторюється з варіативними видозмінами мелодії 

та ритму, перекидається від одного інструмента до іншого. Такі прийоми 

характеризують періодичну повторність масштабно-тематичних структур та 

є ознакою побутових жанрів. Мелодичне терцієве дублювання відтворює 

характер народного ансамблевого співу. У цілому перший розділ вкладається 

у форму складного періоду, де крайні речення досить розгорнуті (16 та 24 

такти), а середина (8 тактів) виконує функцію переходу до репризного 

заключного речення. Своєрідна реприза, у свою чергу, динамізована 

засобами розширення, фактурним ущільненням, появою підголосків, 

тембровими контрастами. 

Другий розділ (В) написаний в однойменному сі-бемоль мінорі, однак 

за характером продовжує настрій попередньої частини. Тут Л. Затуловський 

часто застосовує ознаки мажоро-мінору, повноправно використовуючи 

обидві тональності. Якщо перший розділ-куплет відображав переважно 

сольний спів, другий виконує функцію урочистого колективного приспіву. 

Широка наспівна мелодія з октавним дублюванням, яка проводиться 

переважно струнними, розширює діапазон та захоплює високі регістри. Тема 

досить полістилістична, ознаки єврейської пісенності поєднано з 

українською. Музичний матеріал цього розділу вкладається у форму 

складного періоду, що утворюється з двох великих речень по 16 тактів. 

Потрібно зазначити, що, незважаючи на досить розвинені періодичні 

побудови, їх структура тісно пов’язана з частими, хоча й варіативними 

повторами. Такий прийом ще більше підкреслює задум композитора – 

зобразити тривалу та одноманітну дорогу артистів, що мандрують із міста в 

місто. Перед появою наступного розділу звучить коротка двотактова зв’язка, 

яка висхідними октавами скрипок зі зміщеними метричними акцентами 
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цікаво зображає скрипіння коліс воза, а у якийсь момент навіть нагадує 

хльостання батога, яким підганяють коней. 

Повтори частин (А1 – В1) відбуваються з певними змінами, що свідчить 

не тільки про варіаційний принцип будови, але й про ознаки подвійної 

двочастинної форми, де поряд із фактурними та тембровими новаціями, 

відбуваються зміни у структурі. Автор дещо зменшує розділи, скорочуючи 

періоди. Проте він вводить коду, яка заснована на елементах початкової теми 

другого розділу та звукозображальних октав зв’язки, що створює враження 

поступового віддалення воза. Отже, скориставшись продуманою 

драматургією розвитку, Л. Затуловський зміг передати яскраво народні 

образи, характерну пісенність та відтворити атмосферу тривалої дороги з її 

колоритним учасником – возом. 

Друга частина сюїти – «Зоряний степ» – повільна лірична музична 

картина, де на фоні степового пейзажу та зоряного неба представлено двох 

ліричних героїв, чоловіче на жіноче начала. Пейзажність відтворена різного 

роду колористичними засобами, які поєднують ознаки народної мелодики, 

ладового багатства, фактурних контрастів та сонорних співзвуч. Краса 

природи, широта простору, яскрава живописність нагадують типові образи 

«Шахерезади» М. Римського-Корсакова. Досить розгорнута композиція 

«Зоряного степу» викладена у проміжній формі між складною та простою 

тричастинною, де крайні розділи написані у формі періоду, а середина – у 

простій тричастинній формі зі складними періодами. Такого роду структура 

може бути сприйнятою як розвинена тричастинність зі вступом та 

заключенням, що ґрунтуються на однаковому тематичному матеріалі. 

Отже, перший розділ форми – колористичного змісту, де гармонічними 

засобами та ефектними терцієвими паралелізмами представлено зоряне небо, 

яке заворожує та надихає. Період складається з двох контрастних речень (8 і 

6 тактів), де перше демонструє фоновий тематизм, у якому завдяки сонорним 

звучанням, альтерованим акордам, ознакам однойменного мажоро-мінору та 
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пасажним сплескам арфи барвистість виходить на перший план, друге ж 

речення формує майбутній тематичний елемент середини. 

Перший період простої тричастинної форми охоплює 24 такти у соль 

мінорі, які поділяються на два рівних речення. Основна тема цього розділу 

вміщує три контрастні елемента, де перший, з його з м’якими пісенними 

зворотами у двічі гармонічному мінорі, інтонаційно пов’язаний з темою 

першої частини сюїти, що вказує на ознаки монотематизму. Другий елемент, 

утворений з трьох затактових восьмих та половинної тривалості з 

характерною секстовою романсовою інтонацією, відіграватиме суттєву роль 

у розвитку форми. Сплески арфи, які, ніби зоряне світло, проявлялися ще у 

першому розділі форми, стали основою третього елементу теми. Останні два 

утворення – символи образів героїв роману, охарактеризовані контрастом 

викладу та тембру. До цього розвитку долучається модуляційна зв’язка, в 

основі якої – сольна імпровізація скрипки. 

Середній розділ простої форми розробкового характеру, заснований на 

розвитку перших двох елементів теми. Завершується розробка п’ятитактовою 

кульмінацією, де вторгається нова епізодична тема на ff у мідних духових, 

символізуючи найвищий емоційний стан. Реприза середини скорочена, проте 

динамізована: тональні співвідношення речень відображають риси розробки, 

останнє речення – більш розгорнуте, де контрапунктують перший та другий 

елементи основної теми, пасажні сплески захоплюють групу дерев’яних 

духових. Напруження, що не спадає в розробці простої форми, має 

продовження й у репризі, яка стрімко переходить у загальну варійовану 

репризу форми. Колористичні «похитування» переходять до скрипок, а 

лірична романсова тема героя, продовжуючи свою інтонаційну 

трансформацію, розпочату ще у розробці, набуває апогею. 

Отже, в «Зоряному степу» із сюїти «Блукаючі зірки» Л. Затуловський 

зміг досягти цікавого поєднання зовнішнього та внутрішнього, образів 

природи та особистих переживань, створивши зразок картинно-ліричного 

симфонізму. 
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«Танок» – третя частина циклу, яка набула популярності і як окрема 

п’єса. В ній композитор виявив своє вміння заглибитись у сферу народного 

свята, танцю та життєрадісної ейфорії. Твір написано у формі подвійних 

варіацій зі вступом, де дві теми звучать почергово, а варіації з’являються за 

принципом поперемінного чергування. Вступ фігуративного характеру, без 

власної теми, відтворює звучання народного оркестру троїстих музик. Він 

складається з трьох невеликих розділів, з яких останні два – це варіанти 

першого, чим «прогнозується» майбутній варіаційний розвиток. Поступове 

збільшення оркестрових голосів та тембрів, підкріплене посиленням 

динаміки, приводить до накопичення енергії. Цьому ефектно сприяє 

гармонічний план ре мінору, заснований на безперервному домінантовому 

органному пункті. Дві теми основної частини твору споріднює загальний 

танцювальний настрій, тональність, проте їх тематизм і характер значно 

відрізняються. Перша тема (А) продовжує характер вступу та базується на 

двох тематичних елементах, що чергуються та повторюються у різних групах 

оркестру, утворюючи великий період, який складається з двох речень по 16 

тактів. Домінантова гармонія, повністю супроводжуючи мелодію, має 

логічне розв’язання з початком другої теми (В). Вона охоплює 

шістнадцятитактовий період, має пісенний характер, де переважає 

періодична повтореність мотивів, широта мелодичної лінії, яскравість 

інтонацій. Досить розгорнута зв’язка (16 тактів), побудована на матеріалі 

вступу, переводить у перше почергове варіювання тем. Виклад першої теми 

скорочено за рахунок зв’язки, варіювання другої теми має інший 

тембральний виклад. Зв’язка перед другою групою варіацій модулює в 

тональність соль мінор, на домінанті якої і починається друга варіація на 

першу тему, що плавно переходить у другу. На завершення композитор 

вводить коду, побудовану на матеріалі другої теми, та завершує форму 

основною тональністю. Зазначимо, що прийоми варіювання, застосовані 

Л. Затуловським у «Танку», досить лаконічні, прості та тісно пов’язані з 

принципами народного музикування, де варійовані побудови виникали 
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спонтанно і не відрізнялися складністю. Основний задум танцюристів – 

створення відповідного настрою, що захоплював як учасників танцю, так і 

музикантів, що його супроводжували. Тому лаконізм засобів створення 

характеру танцю, принципи розвитку відповідають жанровій основі твору, 

сприяючи його природній досконалості та автентичності манери. 

Четверта частина сюїти – «Колискова» – лірично-сумовите 

відсторонення від загальної програмності, де ознаки жанру завуальовано, а 

на перший план виходять романтичні стосунки героїв, на яких позначилися 

гіркі відчуття розставання. Характер, зміст та засоби втілення образів 

проявляють ознаки полістилістики, де відчувається стиль і чутливої лірики 

романтиків, і вплив російської школи, зокрема ліризм П. Чайковського, і 

сучасне музичне кіномистецтво, і окремі сучасні акордові звучання та риси 

народного єврейського мелосу. 

«Колискова» написана у складній тричастинній формі зі вступом та 

кодою. Короткий п’ятитактовий вступ у до мінорі побудовано на зіставленні 

тонічного септакорду натурального мінору та увідної подвійної домінанти. 

Звуки цих двох акордів утворюють звукоряд, що відповідає гуцульському 

ладу та вносить народний буковинський колорит. Перший розділ, як і усі 

наступні, за структурою відповідає простій двочастинній формі, однак 

періоди, покладені в їх основу, відрізняються складністю та не вкладаються у 

квадратні побудови. 

Тема початкового розділу доручається соло віолончелі та, на своєму 

початковому етапі, звучить на фоні акордів зі вступу. Широка, наспівна 

мелодія розвивається уступами й має яскраві риси народної єврейської 

музики, де наявність хроматизмів, збільшених секунд та підкреслення 

метричних акцентів форшлагами додають автентичності. Перший період 

двочастинної форми досить об’ємний, складається з двох речень повторної 

будови (13 та 12 тактів), але простий розмір (2/4) приховує масштабність 

структур. Привертають увагу паралелізми акордів у кінці першого речення: 

квартові співзвуччя та октави, заповнені квінтою, створюють характер 
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таємності, а з іншого боку – надають сумовитості та приреченості. Тому ці 

акорди можуть стати передвісниками розставання героїв. Другий період 

першого розділу виявляє риси продовженого розвитку та за будовою 

вкладається у форму великого періоду з двох речень (8 та 9 тактів), які також 

завершуються низхідним паралелізмом акордів. 

Середина складної форми – тріо у простій двочастинній формі, де 

перший період складається з трьох речень, в яких спостерігається 

варіаційний розвиток основної теми. Інтонаційний зміст тематизму тісно 

пов’язаний із першим розділом, проте мажорний лад (Ля-бемоль мажор), 

відсутність загострено щемливих збільшених секунд, більш м’які 

«заколисуючі» мелодичні звороти формують ясні, світлі образи та найбільше 

відповідають жанру колискової. Тема у двох перших реченнях доручається 

кларнетам, а в третьому – трубам, сприяючи поступовому накопиченню 

динаміки та підводячи до загальної кульмінації форми – другого періоду 

середини. У момент найвищої фази емоційної напруги з’являється новий 

тематичний матеріал у скрипок на ff та на поступовому згасанні динаміки 

відбувається перехід до репризи тричастинної форми. 

Реприза – не звичайна, швидше тематична, оскільки, подібно до 

псевдо-репризи, викладена в побічній тональності фа мінор. Структура та 

тематичне наповнення не змінюються. Однак наявні й ознаки динамізації 

форми: перша тема звучить в унісон струнних, додаються нові підголоски. 

Логічною та продуманою стала кода «Колискової», де композитор повністю 

розріджує фактуру, залишаючи лише струнну групу. Починаючи тему 

першого розділу, як і на початку, у сольному звучанні віолончелі, мелодія 

передається соло скрипки, що переходить у ніжну висхідну імпровізацію, 

завмираючи на тоніці фа мінору. 

«Свято» – заключна частина сюїти, де принцип «калейдоскопічності» 

об’єднав в одну форму декілька контрастних жанрово-танцювальних картин. 

В результаті утворилась досить вільна композиція, що структурою нагадує 

контрастно-складену форму з наскрізним розвитком початкової теми вступу. 
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Народні танці, які безперервно змінюють один одного, відповідають 

традиціям «в’язанок» пісень, широко розповсюджених в українській музиці. 

Урочисто піднесений фінал сюїти розпочинається з фанфарної теми вступу у 

Соль мажорі, де удари тонічного тризвуку tutti оркестру чергуються з 

перегукуванням струнних та мідних духових інструментів, налаштовуючи на 

початок народного свята. 16-тактовий період, що утворюється з періодично 

повторюваних ритмо-мелодичних фігур, стрімко вливається у початок 

першого розділу форми. Композитор обирає склад духового оркестру, 

доручаючи йому виконання маршу, характер якого вводить у світ вуличного 

народного гуляння. Диригентська діяльність Л. Затуловського була тісно 

пов’язана саме з духовими оркестрами, тому не випадково він звертається до 

жанру маршу, який майстерно та природно оркеструє традиційними 

інструментами. Соль-мінорний марш жвавий та блискучий, незважаючи на 

мінорний ладовий нахил, сповнений завзятості й ентузіазму. Його 

двочастинна репризна форма складається з двох 16-тактових побудов, що 

розвиваються переважно на нестійкій гармонії та нетривалому перебуванні у 

паралельному мажорі. Завершує марш початкова тема вступу, яка 

скорочується до 8 тактів, таким чином обрамляючи основну мінорну тему 

мажорними закличними розділами. 

Другий розділ ґрунтується на контрапункті двох контрастних тем – 

пісенної, викладеної у скрипок, та скерцозно-танцювальної, що звучить у 

кларнета. На зміну дерев’яним і струнним групам, середина простої 

тричастинної форми будується на зіставленні мідної духової з ударними та 

струнної груп. Таке контрастне поєднання розкриває образне наповнення 

танцю, де протиставлена чоловіча впевнена наполегливість та жіноча 

легкість. 

Після досить розвиненої зв’язки відбувається перехід до найбільш 

контрастного, третього розділу форми, який має вальсову жанрову основу. 

Побудова вкладається у просту тричастинну форму, де періоди відрізняються 

за масштабом (24, 8 та 22 такти). Початкова тема вальсу доручається соло 
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тромбона та інтонаційно пов’язується з тематичним матеріалом 

«Колискової». Подальший розвиток періоду відтворює типові звороти з 

другої частини сюїти, нагадуючи другий елемент основної теми «Зоряного 

степу». Після невеликої середини, де проявляються інтонації народної 

музики з характерними збільшеними секундами, звучить динамізована, хоча 

й скорочена, реприза. 

Четвертий розділ – найяскравіша та найвиразніша танцювальна стихія, 

де настрій народного свята розкрито за допомогою жанрово-типових зворотів 

буковинського фольклору в тісній єдності з багатонаціональною культурою. 

Основні тематичні проведення попередніх розділів фінальної частини сюїти 

викладено у мінорних тональностях (соль мінор та до мінор), але поступово 

встановлюється мажорний лад. Так, у першому розділі тричастинної форми 

наявні ознаки мажоро-мінору, а поява нових розділів нерідко пов’язана і зі 

зміною ладу. Структура останнього розділу фіналу, незважаючи на просту 

тричастинність, відрізняється особливою розвиненістю та масштабністю. 

Крайні розділи написані у формі періоду з трьох речень, а середина у вигляді 

великого 16-тактового періоду. Поряд із тим, розділи цієї форми досить 

контрастні, адже, наближаючись до кінця, стихія танцю дедалі більше 

захоплює музичний простір та виливається в ряд індивідуалізованих 

тематичних побудов. Характер танцю та деякі інтонаційні звороти 

викликають асоціації з відомою танцювальною єврейською піснею «Хава 

Нагіла». Запальна мелодія поступово захоплює регістри та різні тембри 

оркестру, демонструючи колективність виконання святкового танцю. Після 

дворазового варійованого проведення основної тематичної ланки, 

композитор вводить першу вступну тему, де унісонно-фанфарне звучання 

готує появу контрастної середини. Проте функція цього вторгнення більша 

ніж вступ: це своєрідна ремінісценція та одна з форм наскрізного розвитку в 

формі. В середині з’являється колоритна тема у соло кларнета, яку потім 

підхоплюють труби, створюючи настрій народного гуляння, де виконавці по 

черзі демонструють вправну гру на інструментах. Реприза четвертого розділу 
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значно динамізована, що приводить не тільки до місцевої кульмінації, але й 

до появи місцевої коди перед заключною, виконуючи й функцію зв’язки. 

Кода, що звучить у До мажорі, сприймається як загальна підсумовуюча 

частина всієї сюїти. Піднесено-патріотична тема викладена акордовим 

складом у партії труб з поступовим посиленням динамічного плану з участю 

усіх оркестрових груп. Знову ж таки, з’являється думка про сталість методів 

композитора, який надає пріоритету своїм улюбленим інструментам. 

Основний матеріал коди проводиться двічі, проте на завершенні логічно 

звучить фанфарна тема вступу. 

Так була створена картина народного свята з контрастом настроїв, 

поведінки, що майстерно відображено композитором за допомогою 

жанрових протиставлень, колоритної інструментовки та використанням 

інтонаційних джерел народної музики. 

Отже, на основі аналізу сюїти «Блукаючі зірки» Л. Затуловського 

можна зробити висновки не лише про особливості циклу, але й про риси 

стилю композитора, що проявилися в усій його творчості. Цей твір 

концентрує ознаки творчого мислення Л. Затуловського, його принципи 

роботи, у яких поєднано властивості різних напрямів музики, що вказує на 

утворення полістилістики, де переплелися класичні традиції української та 

європейської музики, народна музична творчість та атрибути буковинської 

багатонаціональної музичної культури. 

У цілому сюїта являє собою програмний симфонічний твір 

літературного джерела, де на перший план виходить картинність, 

пейзажність, а на їх фоні дещо приховано розвиваються стосунки героїв. 

Принципи калейдоскопа, кінематографу не дозволяють затримуватись на 

конкретних емоціях, створюють перебіг подій, які іноді не пов’язані між 

собою. Проте передчуття фіналу роману, розставання героїв, незважаючи на 

загальний позитивний настрій сюїти, проглядає майже в усіх частинах: 

переважно низхідний розвиток тематизму домінує та особливо яскраво 

проявляється у «Колисковій» у вигляді акордових паралелізмів. 
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Л. Затуловський, вдаючись до різноманітних засобів, зокрема 

особливостей оркестровки, знаходить влучні звукозображальні прийоми, 

майстерно відтворюючи похитування возу або скрипіння його коліс і 

хльостання батога. Колористичність притаманна багатьом засобам 

виразності, де композитор, спираючись на жанрові ознаки народної музики, 

зміг досягти власної оригінальності стилю. Переплітаючи інтонаційні та 

ритмічні прикмети української, буковинської, єврейської пісенності й 

танцювальності, Л. Затуловський збагатив мелодику своїх творів і вивів її на 

новий рівень взаємодії з гармонією, тонально-ладовою складовою тощо. 

Використання побічних септакордів та поліакордів, часте застосування 

нестійких функцій, навіть на початку й у кінці розділів, надають творам 

композитора рис імпресіонізму, де виразність гармонії, її колористика 

виходять на перший план. Не менш виразними стають ладо-тональні 

прийоми: користуючись колом близьких тональностей, композитор нерідко 

вдається до зіставлення однойменних тональностей, а поєднання 

особливостей мажоро-мінорної системи та народних ладів утворюють 

своєрідну поліладовість. 

Музична фактура Л. Затуловського спирається на основи гомофонно-

гармонічного складу, проте досить виразними стають елементи поліфонії у 

вигляді контрапункту тем. У цьому контрасті суттєві прийоми оркестровки, 

застосовані композитором і як засоби протиставлення, і як принципи єдності. 

У першому випадку можна говорити про контраст викладу та політематизм, 

антитези образів та ситуацій, а в іншому – спільні позиції, що особливо 

проявилися в єднанні з народом, його традиціями. Продумана оркестровка, з 

її тембровою характеристикою, жанровою типовістю, сприяє більшому 

розкриттю програмності. Наприклад, композитор нерідко надає перевагу 

духовим інструментам, особливо мідним, що пов’язано не тільки з його 

професійними пріоритетами, а й із відтворенням жанрових ознак. Поряд із 

тим, його цікавлять пісенно-танцювальні жанри народної побутової музики: 
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українська пісня, буковинські мелодії і танці, єврейський фольклор, 

західноєвропейський вальс та жанр урочистого похідного маршу. 

Серед принципів розвитку тематичного матеріалу в Л. Затуловського 

переважає варіативність, що походить від народної традиції, та варіаційні 

прийоми, впливаючи і на характер співвідношення тематизму в різних 

частинах циклу. Так, нерідко різнохарактерні теми мають основою однакові 

інтонаційні моделі, що приводить до несподіваних монотематичних утворень 

(теми І та ІІ, IV та V частин) та втілення принципу ремінісценцій, 

об’єднуючи цикл та зміцнюючи зв’язки між частинами. Цей принцип, поряд 

із наскрізним симфонічним розвитком, характером співвідношення частин, 

жанровим наповненням надає сюїті ознак сонатно-симфонічного циклу. 

Однак відсутність сонатної форми в циклі не дозволяє вважати її програмним 

симфонічним твором. При цьому формотворення частин сюїти 

Л. Затуловського відрізняється достатньою складністю: теми композитора 

часто відповідають складній періодичній структурі, де переважають 

масштабні речення, кількість яких нерідко досягає трьох. Між розділами не 

раз виникають додаткові частини у вигляді зв’язок, а обрамляє форму вступ 

та кода. У цілому, композитор найчастіше користується традиційними 

структурними формами, такими як складна тричастинна, подвійна 

двочастинна та варіаційна. 

Отже, сюїта «Блукаючі зірки» презентує творчий стиль композитора, у 

якому відобразилось його своєрідне полістилістичне мислення, в основі 

якого – знання традицій західноєвропейської а також української професійної 

музики, народної творчості, національних рис, їх відтворення на позиціях 

спільних ознак із привнесенням автентичної оригінальності. 

В оркестровій творчості Л. Затуловського яскраво проявилась лінія 

картинно-жанрового симфонізму, що охопила більшість його симфонічних 

композицій та особливо рельєфно позначилась на творах у жанрі рапсодії 

[207]. Композитор наслідує традиції української композиторської школи, 

зокрема, М. Лисенка, В. Барвінського, В. Вериківського, С. Людкевича, 



356 

П. Майбороди, Г. Майбороди, І. Левицького. Однією з найяскравіших 

оркестрових рапсодій початку XX століття стала «Українська рапсодія» 

В. Барвінського (1911 р.), де відобразилися засади національного жанру 

Думки-Шумки та спостерігається використання фольклорних джерел і ознак 

справжнього симфонізму [193, с. 194–195]. Крім того, існує багато прикладів 

оркестрових рапсодій у творчості зарубіжних композиторів, зокрема 

А. Дворжака, О. Глазунова, Дж. Енеску, Кара Караєва, досвід яких 

позначився на композиційних особливостях українських рапсодій. 

В українській музиці жанр рапсодії отримав свій початок у період 

романтизму, коли популярними були фортепіанні рапсодії, що виникли, як 

зазначає І. Зінків, під впливом стилю представників раннього романтизму 

(К. М. Вебер, Дж. Філд) та Ф. Шопена. У долисенковий період цей жанр був 

представлений концертними шумками та рапсодіями В. Завадського і 

Т. Шпаковського [165, с. 191]. В історії музики розглядають два типи 

рапсодій – лістовський та брамсовський. Перший уподібнювався фантазії на 

народні теми у типовій імпровізаційній манері, де чергувалися 

різнохарактерні епізоди; рапсодії другого типу – своєрідні п’єси-настрої 

психологічної спрямованості.  

Творчість Л. Затуловського органічно вплітається у процес розвитку та 

справжнього розквіту української оркестрової музики, що припав на 1970-ті 

роки. Цьому процесу сприяли, за спостереженнями Б. Сюти, кілька причин: 

засвоєння жанрів та виражальних засобів, що притаманні цій сфері, 

збагачення національної культури знаковими творами саме оркестрових 

жанрів, можливість уникати ідеологічно-партійного диктату в жанрах, не 

пов’язаних зі словом [476, с. 511]. 

Л. Затуловський починав писати свої рапсодії у період, коли 

український музичний простір наповнювався симфонічними творами 

А. Штогаренка, В. Бібіка, В. Губаренка, В. Сильвестрова, Є. Станковича, 

І. Карабиця та інших. У галузі української рапсодії другої половині XX – 

початку XXI століття працювали Л. Колодуб, Л. Дичко, М. Скорик. 
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Поступово жанр видозмінюється, трансформується, набуваючи рис нового, 

сучасного мистецтва, по-різному інтерпретується. Композитори 

експериментують із виконавським складом, створюючи рапсодії для скрипки 

і фортепіано (М. Скорик «Карпатська рапсодія»), для колоратурного сопрано, 

чоловічого хору, симфонічного оркестру (Л. Дичко, рапсодія «Думка»), для 

гітари (А. Шевченко «Карпатська рапсодія»). Приклади рапсодій для різного 

складу виконавців зустрічаємо і в творчості Й. Брамса («Рапсодія для соло-

альта, чоловічого хору та оркестру»), Е. Лало («Норвезька рапсодія» для 

скрипки й оркестру), С. Рахманінова («Рапсодія на тему Паганіні» для 

фортепіано з оркестром), С. Ляпунова («Українська рапсодія» для фортепіано 

з оркестром), Дж. Гершвіна («Рапсодія в стилі блюз» для фортепіано з 

оркестром), А. Хачатуряна (тріада «Концертів-рапсодій» для скрипки, для 

віолончелі та для фортепіано). Досліджуючи творчість А. Шевченка, 

Ф. Бернат зауважує, що багато композиторів XX століття писали рапсодії і 

для гітари. Наприклад, відомі Рапсодія для гітари з оркестром 

М. Теодоракіса, «Рапсодія гір» А. Агібалова, концерт для гітари з оркестром 

«Андалузька рапсодія» А. Музиченко, Рапсодія для гітари з оркестром 

М. Мурадової, рапсодія для гітари «Ойме» Н. Кошкіна та інші [36, с. 570]. 

Для Л. Затуловського особливо знаковими творами стали дві 

оркестрові «Українські карпатські рапсодії» (1960, 1974 рр.) Л. Колодуба. 

Образність, національний колорит, інтонаційні основи стали близькими для 

буковинського композитора, який свою першу «Буковинську рапсодію» 

написав у 1972 році. На сьогодні Л. Затуловським створено п’ять творів у 

цьому жанрі. 

«Буковинська рапсодія» № 1 написана композитором у традиційній 

жанровій манері з характерним зіставленням двох контрастних розділів – 

повільного та швидкого. Так утворюється складна двочастинна форма з 

ямбічним співвідношенням частин. Перший розділ рапсодії (Lento) відіграє 

своєрідну функцію вступу до більш масштабного другого розділу. 
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Починається твір коротким чотиритактовим вступом імітаційного 

складу, інтонаційна ланка якого розвивається на фоні витриманих басів та 

остинатних фігурацій фортепіано у мі мінорі. Поява основної речитативної 

теми у валторн супроводжується паралельними квінтами у басах, створюючи 

архаїчне звучання. Інтонації теми з частими короткими паузами нагадують 

поспівки, які «виринають» із народних плачів-голосінь. Їх скорботний 

характер підкреслюється жалібними вигуками тромбонів на pp. У середині 

простої тричастинної форми тема набуває розвитку, виклад інтонацій вступу 

у тромбона знаходиться у поліфонічному сполученні з валторнами та 

трубами, поєднуючи контрастні тематичні утворення. Інший контрастний 

план утворюють струнні та дерев’яні духові групи оркестру. Їх розвиток з 

вершини-джерела на фоні синкопованого акомпанементу посилює 

кульмінаційність розділу. Скорочена реприза не позбавлена динамізму. 

Отже, перший розділ форми за характером тематизму та його розвитком, 

національним ладовим та інтонаційним колоритом типовий для української 

рапсодії. 

У другому розділі рапсодії (Allegro legiero) проступають риси форми 

рондо з вільним трактуванням рефрену та епізодів. Кожному зі складових 

елементів структури притаманний активний тематичний, ладотональний 

розвиток. Для своєї рапсодії композитор традиційно обрав народно-

танцювальний колорит другого розділу, де використано різноманітні 

танцювальні, запальні мелодії завзятого і жартівливого настрою. Тема 

рефрену звучить у ля мінорі з ознаками гуцульського ладу; періодичність 

побудов підкреслюється частими повторами невеликих структурних 

утворень (4 такти). Виклад теми у струнних інструментів підтримується 

спрощеною фактурою акомпанементу у стилі виконання народних 

музикантів. Проста тричастинна форма із серединою у вигляді переходу на 

домінанті демонструє досить струнку будову, якої не завжди дотримується 

композитор. 
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Перший епізод рондо продовжує характер головної теми, проте 

спостерігаємо повернення початкової тональності рапсодії (мі мінор) та 

колорит народних інструментальних награвань, які імітуються флейтами з 

типовим народним терцієвим паралелізмом. Одначе чітка восьмитактова 

періодична структура побудов не має логічної послідовності підрозділів. 

Нерідко структурно оформлені частини епізоду посідають другорядні 

позиції, виконуючи роль розгорнутих зв’язок, де немає тематично 

оформленого матеріалу. Композитор часто застосовує варіативні повтори, 

основними прийомами розвитку яких стають тональні зіставлення та 

тембровий перевиклад. Друге проведення рефрену скорочене, з варіативними 

змінами тональності, що позначилось не тільки на трансформації характеру 

звучання теми у труби, але й на тональній зміні (до мінор). Однак стислість 

викладу компенсується вторгненням теми валторн із першого розділу 

рапсодії на фоні ostinato, яке лягло в основу попередньої розгорнутої зв’язки 

(12 тактів). Після генеральної паузи нова тема у скрипок починає другий 

епізод форми рондо. Проста репризна тричастинна форма утворюється з 

малих періодів по 8 тактів, де яскраво проступають риси буковинської 

народної музики із синкопованими ритмічними фігурами, які захоплюють 

майже всю оркестрову фактуру. 12-тактовий перехід-зв’язка готує новий 

підрозділ другого епізоду, утворюючи, таким чином, його складну 

тричастинну форму. Основна тема доручається ксилофону, тембр якого 

вносить нове яскраве та колористичне звучання. Тональність До мажор, що 

знаходиться в однойменному співвідношенні до тональності другого епізоду, 

додає нових тональних барв та відтіняє появу рефрену ще в одній 

тональності – мі мінор, готуючи появу кульмінаційної коди в тональності 

першого розділу рапсодії. Тема валторн, яка пронизувала увесь твір, тепер 

набуває більшого розмаху, її кількаразове повторення з посиленим 

ритмічним дублюванням усього оркестру підтверджує її основоположне 

значення в рапсодії. До заключного розділу рапсодії приєднується тема 
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рефрену, яка разом із темою першого розділу утворює коду, що синтезує, 

поєднує дві контрастні образно-тематичні сфери рапсодії. 

Рапсодія № 2 Л. Затуловського розповсюджена у двох варіантах – для 

симфонічного та духового оркестру. Яскраво народна, з контрастними 

епізодами композиція за загальною структурою відповідає формі 

п’ятичастинного рондо з кодою (А В А С А Coda). 

Головна партія (Adagio) викладена у типовому для рапсодій епічному 

стилі з наспівною, широкою мелодією народного характеру в тональності 

соль мінор. Ритмічна варіативність, зміщення акцентів, нерівномірно змінний 

метр, часті синкопи виявляють риси буковинського народного мелосу. 

Водночас неквадратність побудови споріднює тему з принципом думного 

розвитку та надає їй більшого епічного значення. Рефрен за своєю будовою 

при першому проведенні вкладається у просту тричастинну форму з 

контрастною серединою (Con moto) заклично-фанфарного змісту та 

варійованою репризою. Завершується зв’язкою імітаційного характеру й 

генеральною паузою, що готує наступний розділ рапсодії. 

Перший епізод форми рондо у до мінорі танцювально-грайливого 

характеру, нагадує награвання троїстих музик. Між розділами композитор 

створює контраст, характерний для жанру рапсодії та української Думки-

Шумки. Періодична повтореність структур, три квадратні побудови, які 

утворюють складний 24-тактовий період разом з ознаками гуцульського 

ладу, створюють неповторний колорит буковинського танцювального свята. 

Середній розділ епізоду продовжує попередній настрій чоловічого швидкого 

танцю, де у сі мінорі протиставлено два елементи – основний тематичний з 

першого розділу епізоду та ритмізоване утворення, що нагадує характерні 

вигуки танцюристів з типовим зміщенням акцентів, які привели до 

виникнення нерівномірної пульсації та незвичного групування у середині 

дводольного такту (3+3+2). Реприза простої тричастинної форми досить 

динамічна, у 10-тактовому періоді використано різні прийоми розробки 
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тематичного матеріалу, зокрема проведення початкових інтонацій теми в 

оберненні. 

Рисами кульмінації володіє друге проведення рефрену (Maestoso), що 

спочатку віддалено нагадує контури теми, проте з розвитком проступають 

основні її елементи. Скорочене проведення головної теми у Мі-бемоль 

мажорі стрімко переходить у другий епізод рондо. Наспівна та лірична тема у 

Сі-бемоль мажорі нагадує типові романтичні мелодії, що символізують 

образи кохання. Досягаючи в розвитку кульмінаційного апогею, тема різко 

переходить у новий танцювальний розділ (Allegro), який виконує функцію 

середини епізоду. Після 4-тактової зв’язки з’являється танцювальна тема 

першого епізоду в основній тональності на фоні нової низхідної теми, що 

рухається по звуках гуцульського ладу, утворюючи контрастне 

контрапунктичне сполучення. Танцювальна ейфорія знову різко 

переривається та після генеральної паузи відбувається останнє проведення 

рефрену. Поява коди на матеріалі теми першого епізоду логічно завершує 

твір, у якому танцювальність рондо поєднана з ліро-епічним настроєм 

рапсодії. Так утворюється особлива поліжанрова композиція, де суміщено 

типові ознаки різних жанрів та форм, розкрито колорит буковинської 

пісенно-танцювальної традиції. 

Рапсодія № 3 «Буковинська» написана в найкращих традиціях 

українського симфонізму, де риси жанру знаходяться у тісній взаємодії з 

народним буковинським колоритом. Рапсодію композитор тлумачить у 

лірико-епічному ключі, поєднуючи різнохарактерні епізоди, що утворюють у 

цілому вільну рапсодійну форму. Матеріал рапсодії організований у такий 

спосіб, що відчуваються характерні риси національного жанру Думка-

Шумка. Форма чітко поділяється на два основні розділи – повільний та 

швидкий, що притаманно українському жанру. Проте такий контраст 

властивий і західноєвропейському стилю рапсодій Ф. Ліста, що спирається на 

угорський національний стиль «вербункош». Для нього, крім типового 

ладового колориту, характерне зіставлення двох контрастних розділів – 
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повільного та швидкого. Багато дослідників, зокрема Б. Барток [27], та деякі 

вітчизняні дослідники, зокрема І. Зінків [165], у такій стилістиці вбачають 

безпосередній вплив мандрівних циганських ансамблів з Румунії. Слід 

зазначити, що жанр рапсодій типовий і для румунської музики. 

Отже, Третя рапсодія Л. Затуловського, загалом, будується за типовим 

принципом темпової дводільності, проте внутрішня калейдоскопічна зміна 

образів, тем і пов’язаного із цим виникнення підрозділів форми вказує на 

досить складну вільну форму. В ній наявні ознаки рондальності, репризності, 

навіть принципи симфонічного розвитку, як-от помітно переінтонований 

матеріал, принцип монотематизму, активна розробковість. 

Тематизм твору ґрунтується на елементах пісенно-танцювального 

фольклору, де впізнаються інтонаційні звороти українських пісень. 

Наприклад, мелодичне утворення одного з епізодів рапсодії нагадує 

«Подоляночку». Ліричні теми поєднані з танцювальними мелодіями, але 

основним змістом наділені розділи епічного характеру, що надає рапсодії 

героїчного звучання. Л. Затуловський у рапсодіях, як і в усіх своїх творах, не 

вдається до прямих цитат народних пісень і танцювальних мелодій, а 

переінтоновує їх, створює відповідні завуальовані натяки. Отже, в рапсодії 

витримуються типові ознаки жанру, пов’язані з використанням народного 

тематизму. 

Перший розділ форми розпочинається темою, яка є носієм героїчного 

образу. Тут унісонний початок дещо нагадує характер епічних симфоній, 

зокрема «Богатирської» О. Бородіна. Подальша акцентована зупинка мелодії 

на четвертому підвищеному ступені ля мінору окреслює ознаки типового 

гуцульського ладу, що надає характерного буковинського колориту. Така 

ладова альтерація одночасно характеризує і думний стиль кобзарів, вказуючи 

на типовість з інструментальною Думкою. В той же час, характеристичний 

звук «ре-дієз» логічно гармонізується акордом подвійної домінанти, що є 

ознакою класичного стилю. Тому однозначного народного походження цей 

мелодико-гармонічний комплекс не має. Це коротке чотиритактове 
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тематичне утворення продовжує інша, лірична, тема (dolce), яка контрастує 

за динамікою, образним наповненням. Ніжна та наспівна мелодія скрипки 

перегукується з партією флейти та набуває більшого розвитку в наступній 

побудові. Її політональне наповнення з поєднанням основної й домінантової 

тональностей вказує на ладо-тональну перемінність теми, а наявність фа-

дієза доповнює гуцульський лад, ознаки якого з’явилися на початку твору. 

Наступне тематичне утворення (Animato), як і попереднє, відповідає формі 

періоду та ґрунтується на викладі нової мелодії у скрипки та початкової теми 

у тромбона. Це своєрідне поєднання двох протилежностей, що вже на 

початку вступають в активну взаємодію. Додають експресії сплески 

дерев’яних духових, призводячи до місцевої кульмінації, де беруть участь усі 

групи оркестру. У другому реченні цієї побудови звертає увагу низхідний 

хроматичний хід у мідних духових на ff, який за риторичною символікою 

відповідає фігурі passus duriusculus та означає падіння, смерть. Проведення 

першої, героїчної теми плавно переходить у зв’язку до наступного розділу. 

Невелика чотиритактова побудова поділяється на два елемента (3 такти і 1 

такт), де протиставлено інтонації основних тем. Увесь тематичний матеріал 

першого розділу, його розвиток вкладається у проміжну між простою та 

складною тричастинною формою. 

Наступний розділ (Allegro gracioso) за характером та змістом можна 

пов’язати з традиційною Шумкою, яка у швидкому темпі представляє 

дводольну танцювальну тему в сі мінорі. Колоритна мелодія флейти з 

характерними акцентами на слабких долях такту пов’язана з типовими 

рисами буковинських танців. Восьмитактовий виклад теми переходить у 

наступну побудову, засновану на контрапункті основної мелодії та теми 

труби, яка не лише споріднена основній тематичній ланці, але й нагадує 

інтонації народної «Подоляночки». Такий монотематизм творчо поєднує в 

одному звучання авторський музичний текст і народний мелос, надаючи рис 

полістилістики. Теми набувають активного тематичного, ладотонального, 

тембрового та поліфонічного розвитку. Основна тема розділу має кілька 
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етапів перетворень, поділяючи форму на ряд підрозділів. Серед 

різноманітних модифікацій теми на перший план виходить її розробка за 

допомогою збільшення тривалостей, що особливо яскраво та грізно звучить в 

октавному викладі низьких за тембром музичних інструментів основних 

оркестрових партій (фагот, труба, тромбон, туба, віолончель, контрабас). 

Після такого кульмінаційного розділу невелика зв’язка у скрипок, заснована 

на інтонаціях основної теми, продовжує своє звучання в ролі ostinato з 

дублюванням флейт та гобоїв. На цьому фоні у мідних духових з’являється 

початкова тема рапсодії, яка звучить особливо тривожно. Вона переходить в 

остинатне звучання з ритмічним вирівнянням і постійними змінами акцентів, 

що демонструє явище геміоли у зворотному прояві (тридольний мотив у 

дводольних тактах). Таке подвійне ostinato майстерно поєднується з 

принципом контрапунктичного накладення тем, які, по суті, монотематичні. 

До ремінісценцій початкової теми рапсодії долучається й поява третьої 

ліричної теми скрипок із першого розділу. Її розвиток та чергування з 

героїчною темою поступово приводить до згасання емоційного напруження 

та завмирання. 

Після ряду напружених етапів розвитку, частих кульмінаційних 

моментів, логічно з’являється новий епізод лірично-танцювального 

характеру. Мажорний лад, повторення м’яких синкопованих фігур сприяють 

емоційному заспокоєнню. Проте недовгий спокій замінюється новим 

тривожним епізодом, де спочатку низькі тембри інструментів в октавний 

унісон проводять грізну тему, засновану на інтонаціях початку рапсодії. 

Своєрідним відлунням слугує жалібна відповідь струнних і дерев’яних 

духових із характерним риторичним низхідним рухом по хроматизмах. Цей 

хід вже епізодично з’являвся у першому розділі рапсодії та звучав у викладі 

мідних духових інструментів. Проте тепер він значно трансформується, 

зникає його героїзм та впевненість, тема стає жалібною та хвилюючою 

завдяки ритмічно видозміненому прискоренню й тембровому насиченню. Ще 

одна поява тривожного вигуку у валторн та труб готує новий розробковий 
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епізод, де представлено два контрастні образи та відбувається їх конфліктне 

зіставлення. Відчувається картина гонитви, втечі та стукіт копит коней. Така 

своєрідна батальна сцена завершується переможним звучанням теми з 

першого епізоду другого розділу рапсодії, що за інтонаційним наповненням 

нагадує «Подоляночку». Цей епізод зі своїм кульмінаційним характером 

виконує роль динамічної репризи другого розділу рапсодії, де у 

контрапунктичному сполученні звучать дві основні теми. 

Поступове динамічне накопичення підводить до заключного епізоду 

форми – коди, основою тематичного наповнення якої служить урочиста тема 

скрипок з першого розділу рапсодії та інтонації основної грізної епічної 

теми. Їх звучання зближує характер, піднесений переможний настрій. Перед 

заключним проведенням тем композитор вводить святковий урочистий 

передзвін. Завершується форма типовою для композитора нестійкою 

гармонією – мажорною домінантою ля мінору. Проте рівнозначна наявність 

двох тональностей – ля мінору та мі мінору, що свідчить про наявність 

політонального мислення композитора, дозволяє автору завершити рапсодію 

мажорною домінантою. 

Отже, рапсодія № 3 Л. Затуловського демонструє логічно збудовану 

драматургічну композицію, в якій етапи напруженого розвитку і боротьби 

чергуються з моментами спокою, рівноваги. У творі на перший план 

виступає контраст, зосереджений у двох полярних образних сферах – епічної 

та ліричної. Вже на самому початку, як теза і антитеза, звучать дві контрастні 

теми, які створюють підґрунтя для зіставлень та конфліктних зіткнень. Риси 

монотематизму пронизують усю рапсодію: навіть образно протилежні теми 

інтонаційно зближені, часом відбувається їх трансформація. Найбільшого 

значення у творі набуває початкова тема, яка багато разів проводиться в обох 

розділах форми, утворюючи наскрізний розвиток, характерний для 

симфонічного жанру. 

Рапсодія № 4 Л. Затуловського продовжує традиції та композиційні 

принципи, закладені у попередніх рапсодіях. Принцип двочастинності з його 
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контрастом образів, жанру, темпу стало зберігає свої ознаки, вказуючи на 

зв’язок із принципом Думки-Шумки. 

В основі першої частини лежить контрастний тип тричастинності, де 

перший розділ представлено у велично-урочистому характері, в тональності 

ре мінор, з перевагою унісонного, з октавним дублюванням, викладу теми. 

Мелодія досить поліфонічна, в ній проявляються ознаки прихованого 

двоголосся. Низхідна хроматична лінія, що утворюється верхнім шаром 

мелодії, супроводжується акордовим звучанням з колоритною послідовністю 

тоніки, подвійної домінанти та неаполітанського акорду. Примітно, що 

тонічний акорд представлений уже спочатку нонакордом. Загальна акордова 

нестійкість поряд із нестабільною ритмікою, динамікою f створює неспокій 

та відсутність рівноваги, надаючи образу трагічного відтінку. Початкове 

проведення теми у струнних в об’ємі чотирьох тактів варіативно 

повторюється з додаванням дерев’яної духової групи у другому реченні 

періоду із синкопованим супроводом мідних і tremolo ударних. 

Другий розділ першої частини представляє барвисте зіставлення 

однотерцієвих септакордів, паралельних мінорних тризвуків, на фоні яких 

розвивається ритмічне ostinato струнних. Після такого перехідного розділу 

вступають труби з тематично оформленою мелодією, що вказує на початок 

третьої частини простої форми. Синкопована тема з яскраво національним 

буковинським колоритом проводиться у вигляді двох ланок канонічної 

секвенції, де труби змагаються з низькими духовими інструментами. 

Друга частина рапсодії вступає без перерви, в тональності ля мінор та в 

темпі Allegro. Структурні складові форми наближають цю частину до рондо. 

Восьмитактовий вступ із фактурою акомпанементу, заснованого на 

чергуванні баса та акорду, вводить у характер та настрій народного танцю. 

Тема головної партії (рефрену) стрімка та енергійна, де її кружляння у 

дерев’яних духових інструментів із характерними періодичними 

повтореннями відбувається на фоні розпочатої у вступі фактури 

акомпанементу. Тема лаконічна, в ля мінорі, охоплює чотири такти з 
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репризою. Перший епізод у паралельній тональності (C-dur) побудовано на 

ланцюжку танцювальних мелодій, що змінюють одна одну, утворюючи 

народно-танцювальну «в’язанку». Перший розділ епізоду утворений на двох 

тематичних елементах. Один, синкопований, звучить на фоні руху 

паралельними квінтами, що створює архаїчне народне звучання. Насиченість 

хроматизмами передається наступному елементу зі стрімкими висхідними 

пасажами 16-ми тривалостями. Наступний розділ епізоду продовжує 

синкопований характер тематизму попереднього матеріалу, проте стрімкі 

пасажі переходять до партії фортепіано, утримуючі безперервність та 

завзятість танцювальної ейфорії. Така остинатність руху та синкопованість 

ритміки особливо концентровано проявляється в останньому розділі епізоду, 

який стає своєрідною місцевою кульмінацією. Повернення основної 

тональності (ля мінор) другої частини рапсодії пов’язується з появою 

рефрену, який дещо змінюється завдяки контрапункту нової, більш наспівної 

теми у струнних. Мелодія контрапункту широкого діапазону виходить на 

перший план і підводить до появи теми з першої частини рапсодії. 

Синкопована буковинська тема яскраво звучить у партіях труби та скрипок, 

збігаючись за своїм значенням зі зв’язкою. 

Другий епізод – найбільш контрастний, у темпі Andante, в тональності 

Соль мажор, що поєднується в одній побудові з однойменним соль мінором, 

вказуючи на ознаки мажоро-мінору. Наспівна тема, починаючись у кларнета, 

передається скрипкам, викладається у простій тричастинній формі з 

серединою у вигляді переходу. Наступне проведення рефрену варійоване, що 

особливо проявилося в більш розгорнутій структурі, наявності розробки та 

типовій концертній каденції, що підводить до третього епізоду рондо. Цей 

розділ форми (Maestoso) знову повертає у зміст тематизму першої частини 

рапсодії з її синкопованим проведенням мелодії буковинського колориту. 

Повернення ре мінору вказує на риси репризи форми, а з іншого боку, цей 

розділ, з його насиченим викладом, може виконувати роль фіналу. 
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Завершується рапсодія стрімкою та енергійною кодою, яка замінює останнє 

проведення рефрену. 

Отже, рапсодія № 4 Л. Затуловського – ще один зразок жанру, що став 

улюбленим у композитора. Саме тут розкривається невичерпний талант 

митця, його вміння зануритись у внутрішню природу народного 

буковинського мелосу, надати йому життя у традиційних українських 

жанрах, збагачуючи скарбницю професійної музики ознаками фольклоризму. 

У цьому творі Л. Затуловський проявив себе досить стабільно, скористався 

звичним для нього принципом будови форми, в основі якого – поєднання 

ознак традиційного двочастинного поділу з рисами рапсодійності та вільного 

трактування класичних структур. 

Рапсодії Л. Затуловського яскраво представляють творчість 

композитора в галузі оркестрової музики, розкривають зміст його спадщини, 

особливості стилю. Яскраво народні композиції цього жанру являють собою 

міцний сплав традицій української та європейської музики, які збагачуються, 

завдяки таланту митця, рисами місцевого буковинського колориту. У своїх 

рапсодіях Л. Затуловський дотримується лінії картинно-жанрового 

симфонізму з рисами епічного характеру. Принципи рапсодійності з 

контрастом двох основних розділів поєднуються з ознаками типового 

українського жанру Думки-Шумки. Водночас у рапсодіях композитора 

проступають риси лістівського жанрового типу, на якому позначився вплив 

народного стилю «вербункош», що має коріння в музиці румунських 

народних музикантів. Румунська мелодика, її танцювальний і пісенний стиль 

– невід’ємна складова й буковинського народного та професійного 

мистецтва. 

Для виконання своїх рапсодій Л. Затуловський обирає виключно 

оркестровий склад, проте експериментує з типом оркестру, створюючи різні 

редакції творів, що призначаються для симфонічного, камерного або 

духового оркестрів. Основний склад симфонічного оркестру збагачений 

партією фортепіано, іноді ксилофону. Проте частими виконавцями основних 
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тематичних утворень стають мідні духові інструменти, зокрема труба. Теми 

рапсодій композитора пісенно-танцювального характеру, яскраво народні, з 

рисами епічності. На їх особливий колорит значний вплив має ладова основа, 

що відрізняється поєднанням типових структур мажоро-мінорної системи з 

колоритним гуцульським (думним) ладом. В експонуванні та розвитку 

тематизму беруть участь різні типи фактури, проте переважає гомофонія з 

типовим акомпанементом, що виявляє стиль народних музикантів, троїстих 

музик. У розвитку тематичного матеріалу спостерігаються риси 

розробковості, використання поліфонічних прийомів, однак найчастіше 

композитор користується варіаційним типом перетворень. 

Формотворчі принципи рапсодій Л. Затуловського досить сталі та 

типові для його творчості. Поряд з основним поділом форми на дві 

контрастні частини, що йдуть безперервно та утворюють складну 

двочастинна форму ямбічного типу (з основною роллю другої частини), в 

середині композиції найбільш вживаною стає форма рондо, яка є постійною 

структурою Шумки. Саме у цій формі композитору вдається якнайбільше 

розкрити народний колорит буковинської музики, представити в епізодах, які 

мають досить складні структури, багатство пісенно-танцювальних мелодій. 

Поряд із тим, композиційні складові рапсодій нерідко наближають цей жанр 

до симфонічного, ознаками якого стають і внутрішня будова розділів, що 

іноді значно контрастують у тематичному, темповому та тональному 

значенні, і принципи симфонічного розвитку, і поява ознак фіналу в останніх 

розділах рапсодій, і наявність узагальнюючої коди. 

Як бачимо, саме в оркестровій творчості, зокрема в жанрі рапсодії, 

найвиразніше представлено стильові ознаки творчості композитора, в музиці 

якого поєднується високий професіоналізм, майстерність, глибоке знання 

національного мистецтва. 

Одне з найважливіших місць у творчому доробку Л. Затуловського 

займає його фортепіанна музика (наприклад, 3 концерти для фортепіано з 

оркестром, 4 сонати, Дитячий альбом, велика кількість окремих п’єс, 
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прелюдій тощо). Привертають увагу твори великих форм, що 

сконцентрували риси творчості композитора, де визначаються типові для 

його музики ознаки полістилістики. Відзначимо жанр концерту, який 

Л. Затуловський трактує в традиціях національного стилю, спираючись на 

принципи віртуозного, романтичного типу, не позбавленого й ознак 

симфонізації. 

Зазначимо, що на Буковині процес розвитку справжнього українського 

музичного професіоналізму, за історичних умов, розпочався дещо пізніше, 

ніж в Україні в цілому. Адже перші професійні композитори в основному 

орієнтувалися на здобутки європейського мистецтва, класиків та романтиків. 

І в українському мистецтві чимало композиторів, зосібна В. Косенко, надає 

перевагу класичному типу музичного висловлювання, на що нерідко 

нарікали його сучасники. Проте в Концерті для фортепіано з оркестром та у 

камерних творах В. Косенко «виявив тонке (зовсім не “етнографічне”) 

внутрішнє усвідомлення українського музичного стилю» [91, с. 289]. 

Л. Ревуцький стосовно належності творчості композитора до національного 

українського музичного стилю, зауважив: «проблему національного у нас 

нерідко тлумачать надто вузько, обмежуючи це поняття наявністю в музиці 

певного числа автентичних фольклорних мелодій, мотивів, інтонацій, ритмів 

і т.д.». Л. Ревуцький, який, до речі, став основоположником у кристалізації 

жанру фортепіанного концерту в Україні, вважав, що «у визначенні 

національного більш важливі такі якості, як глибока ґрунтовність усього 

комплексу засобів музичної виразності, прямі й опосередковані зв’язки 

композитора з віковими традиціями світової і національної культури, його 

здатність пройнятися психологією художнього мислення свого народу й 

уміння правдиво й переконливо відтворити все це» [418, с. 41]. Тому музичне 

мистецтво на Буковині, зокрема й творчість Л. Затуловського, плекає тісні 

зв’язки з різними національними культурами, що зумовило полістилістичний 

характер мислення композиторів краю. 
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Повертаючись до концерту, зазначимо, що жанровий розвиток в 

Україні був не стабільним. Перші зразки інструментального концерту 

належить до кінця XVIII століття та пов’язані з творчістю Д. Бортнянського. 

На Буковині в жанрі інструментального концерту, за деякими даними, 

працював С. Воробкевич. Однак його концерт для скрипки із супроводом не 

зберігся. Фортепіанні концерти Л. Затуловського вийшли у світ у період, 

коли формування національних основ жанру було відносно завершеним. XX 

століття в українській музиці вже окреслило три основні типи фортепіанного 

концерту (за В. Тимофєєвим) [484]: 

1) українські концерти, які на національному ґрунті засвоювали засади 

класичного, передусім російського, концерту (В. Косенко, В. Нахабін, 

М. Дремлюга); 

2) програмні концерти (Б. Лятошинський, А. Штогаренко, О. Жук, 

І. Шамо); 

3) концерти, засновані на сукупності образних вражень, що утворюють 

власний оригінальний «світ» (Л. Ревуцький, Т. Маєрський). 

Фортепіанний концерт буковинських композиторів ХХ століття та 

сучасності представлений творчістю Й. Ельгісера та Л. Затуловського. 

Обидва композитори дотримуються загальноприйнятих ознак концертного 

жанру, проте кожен з них орієнтується на власне бачення національного 

стилю та наповнює твори конкретним авторським стильовим змістом. 

Фортепіанна музика буковинських композиторів органічно вплітається 

у загальний процес розвитку її жанрів, зокрема фортепіанного концерту. Так, 

у ХХ столітті популярними стають концерти І. Карабиця, Ж. Колодуб, 

М. Сильванського, О. Красотова та інших. 

Концерт фа мінор Л. Затуловського, написаний у традиційній формі 

тричастинного циклу, відзначається широтою музичного мислення, 

багатством емоційного змісту, втіленням різноманітних життєвих колізій. У 

плані засвоєння традицій, як української, так і європейської музики, 

концертний жанр композитора певною мірою опирається на стиль 
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С. Рахманінова, творчість якого, свого часу, позначилась і на стилістиці 

концерту В. Косенка. Неоромантичні риси нерідко проявляються у творчості 

українських композиторів. Зокрема, романтичним за характером та 

жанровими рисами став Другий фортепіанний концерт І. Карабиця. 

Перша частина концерту Л. Затуловського – Allegro moderato – досить 

розвинена рондоподібна композиція, яка, з одного боку, може вважатись 

вільною за формою, а з іншого – мати чіткі ознаки рондо-сонати. 

Відступивши від сонатної форми, композитор демонструє своє вільне 

ставлення як до сонатності в цілому, так і до форми першої частини 

традиційного концертного жанру. За спостереженнями В. Тимофєєва, так 

нерідко діяли композитори XX століття та сучасності, у творах яких сонатне 

allegro рідко стає обов’язковою формою розгортання матеріалу [484, с. 157]. 

Оригінальне ставлення Л. Затуловського й до тонального плану першої 

частини концерту. Він від початку не дає чіткого усвідомлення основної 

тональності, де паралельні фа мінор та Ля-бемоль мажор мають однакові 

права. Отже, паралельно-змінний лад, традиційно пов’язаний з ознаками 

народного стилю, дозволяє вільно трактувати й тональний план цієї частини. 

Так, чотиритактовий вступ до концерту вже поєднує ці тональності, 

розпочинаючи мажором, а завершуючи домінантою паралельного мінору. 

Незважаючи на лаконізм побудови, вона – неоднорідна, подрібнена на дві 

нерівномірні побудови – 3т. та 1т. На фоні фанфарного tutti оркестру активно 

звучать октави фортепіано на forte, що несподівано переходять у м’які 

фігурації, підводячи до початку головної теми першої частини. 

Головна партія викладена у простій тричастинній формі, де мелодія 

першого розділу доручається унісону скрипок та альтів. Її наспівні початкові 

інтонації вибудовуються у досить монотонну структуру з перевагою повторів 

та перевикладень на новій висоті. Такий тип розвитку, між тим, не 

позбавлений повноцінних його етапів, включаючи кульмінацію на 

мелодичній вершині, дає поштовх для наступного, досить контрастного 

розділу головної партії. Танцювальна, народного характеру з колоритними 
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синкопами тема природно та невимушено звучить у гобоя і кларнета, 

вміщується у невелику чотиритактову побудову з репризним її повтором. 

Ознаки політональності, започатковані ще у вступі, також проступають 

досить яскраво. Реприза головної партії демонструє риси розробковості, де 

тонально нестійка та розімкнена восьмитактова побудова представляє 

динамічний тип репризи. До неї додаються 5 тактів модулюючої зв’язки з 

напруженими, дещо агресивними, карбованими пунктирами. 

Перший епізод у тональності Мі-бемоль мажор, в характері ліричних 

тем романтичного стилю, може виконувати функцію побічної партії. Світла 

та прозора тема доручається партії фортепіано на фоні розрідженої фактури 

оркестру. Після її восьмитактового проведення повертається одна з 

початкових тональностей (Ля-бемоль мажор), проте виникає контраст із 

появою нової теми, до якої у вигляді неточної імітації приєднується 

підголосок у гобоя. Це тематичне утворення набуває активного розвитку, 

претендуючи на відносну самостійність, що може дати їй підстави вважатися 

другою побічною партією. Однак у формі вона з’являється тільки ще один 

раз – після місцевої кульмінації та повторення основної побічної партії у 

валторн solo. Її окремі інтонації, покладені в основу секвенційного розвитку, 

переходять у невелику зв’язку до наступного проведення головної партії. 

Насичена та динамічна оркестрова фактура, підсилена групою ударних, 

супроводжує тему, яка звучить у кларнетів в основній тональності. 

Наступні два епізоди засновані на матеріалі першого, зокрема на дещо 

зміненому викладі побічної партії, яка в останньому епізоді, як зазвичай в 

репризі сонатної форми, проводиться в основній тональності (Ля-бемоль 

мажор). У форму вводиться розгорнутий розділ у вигляді каденції, яка, у 

свою чергу, ділиться на три підрозділи: каденція з участю струнних та 

фортепіано, вставний епізод-ремінісценція колоритного середнього розділу 

головної партії та сольна фортепіанна каденція. 

Останній розділ форми – реприза, яка вміщує декілька важливих для 

розвитку етапів форми. По-перше, на початку з’являється тема вступу, 
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трансформуючись та змінюючи свій образ і характер завдяки ладовим 

перетворенням (Фа мажор), динамічним та фактурним змінам. По-друге, у 

цей заключний розділ потрапляє і загальна кульмінація форми, яка 

побудована на зіставленні активного ритмічного tutti всього оркестру та 

фортепіано зі стрімкими пасажами струнних, кларнета і фортепіано в унісон. 

По-третє, останнє проведення головної партії також відбувається у Фа 

мажорі, стверджуючи цю тональність як однойменну до основної, та бере на 

себе функцію заключного проведення рефрену в рондо та роль коди в 

сонатній формі. Отже, цей факт, як і решта ознак, дають підстави визначити 

форму першої частини концерту як рондо-соната. Її вільне тлумачення, 

неточності в трактуванні класичних структур наводять на думку про 

характерну типовість композиторського мислення в творчості сучасних, 

зокрема українських, митців. Основи подібних творчих методів закладені ще 

на початку XX століття, наприклад у творчості В. Косенка, який, як і 

Л. Затуловський, в основі першої частини фортепіанного концерту 

наблизився до рондо-сонати. 

Друга частина (Andante) фортепіанного концерту традиційна, оскільки 

втілює принципи класичного концертного жанру з повільною середньою 

частиною. Типовість загальної концепції твору перестає бути актуальною 

при глибшому аналізі другої частини – її структури, характеру тематичних 

утворень, принципів розвитку матеріалу. Вражаюче часта зміна розділів, тем, 

їх розробка і трансформація нагадують принцип калейдоскопа та утворюють 

нестабільну структурну основу композиції. Незважаючи на цілком типову 

тричастинність, розділи форми набувають ознак вільної будови, що 

проявляється у наявності великої кількості завершених і відносно 

завершених побудов, заснованих на монотематичних утвореннях. Насичена 

розробковість не заважає майже регулярній квадратності будови періодів, що 

відповідають 8-тактовій структурі. 

Оригінальне ставлення композитора до трактування тональності: 

відсутність ключових знаків та звершення частини, вказуючи на До мажор, 
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не проявляє цієї тональності в процесі викладу та розвитку матеріалу. Так, 

уже вступ у струнних експонує фа-мажорну тональність і виклад основної 

теми також проявляє її ознаки. Тема романтичного характеру насичена 

розвитком у вигляді транспонуючої секвенції з частими еліптичними 

зворотами та акордами мажоро-мінору (тризвуки та септакорди VII, VI 

низьких ступенів). Тема проходить кілька етапів перетворення, формуючи 

своєрідні оркестрові варіації, кожна з яких у процесі наступного розвитку 

форми набуває самостійного значення. Середина форми – розгорнута 

розробка, яка складається з 7-ми розділів, кожен з яких, вміщуючи інтонації 

теми, вносить свій яскравий контраст. Перший розділ імпровізаційного 

характеру, представлений сольною партією кларнета, виконує функцію 

вступної частини розробки на матеріалі нової епізодичної теми. Наступний 

розділ – кульмінаційний – розпочинає власне розробку, що приводить до 

активного перевикладу теми на основі секвенційного розвитку. Фанфарний 

початок розробки має продовження у четвертому розділі, де народжується 

нова наспівна тема, що стане основою майбутньої коди другої частини. 

Останні два розділи розробки токатного характеру: часті звукові репетиції у 

партії фортепіано надають сольному інструменту значення ударного, а 

приєднання до викладу барабанів підсилюють цей ефект. 

У цілому, поряд з основними розділами розробки, нерідко з’являються 

зв’язки, які за масштабом (8 тактів) можуть претендувати на самостійність. 

Крім того, такого роду побудови пронизують усю форму, з’єднуючи як 

основні розділи, так і окремі побудови. Слід підкреслити і наявність у формі 

розділів, які за своїми ознаками нагадують характерні концертні каденції. 

Вони з’являються не тільки у призначеному для сольного інструмента місці 

(перед репризою), але й у першому розділі форми та самій репризі. 

Реприза форми насичена активною розробковістю, де тема спочатку 

викладається у струнних, а фортепіано виконує функцію акомпанементу. 

Одне з тематично варіативних утворень у наступному розділі репризи 

розчиняється у фігураціях фортепіанної прелюдійної фактури, що приводить 



376 

до імпровізаційної каденції сольного інструмента. Після невеликої зв’язки-

переходу з’являється розгорнута кода, яка синтезує теми з 4-го та 5-го 

розділів розробки та додає характерні синкопи зі вступу. Закінчення у До 

мажорі демонструє, з одного боку, загальний композиторський стилістичний 

принцип завершення форми домінантою, а з іншого – дає право автору не 

виставляти ключові знаки тональності, в якій викладено як тему, так і 

більшість розділів форми. 

Трактовка третьої частини концерту відповідає традиціям жанру та 

представляє типову картину народного свята у формі семичастинного рондо. 

Кожна з частин створює достатньо складну композицію з внутрішнім 

контрастом розділів, незважаючи на контрастність основних частин рондо. 

Отже, головна тема, якою розпочинається виклад, презентує два різних 

тематичних утворення, які вкладаються у просту тричастинну форму зі 

складним періодом як перший розділ і великий період середини. Тональність 

рефрену, а тому і третьої частини загалом, – паралельна тональності другої 

частини – ля мінор. Проте всі епізоди рондо викладені у мажорних ладах, що 

створює додатковий контраст. Тим не менш, характер головної партії 

(Allegro moderato), особливо її середнього розділу, найбільш енергійний та 

святковий. Перший її розділ – проста двочастинна структура, що певною 

мірою може визначатись як складний період (4т.+4т.+4т.), де після викладу 

основної тематичної ланки йде ряд варіативних повторів, які дещо різняться 

мелодичним рисунком та утворюють репризну тричастинну композицію. До 

неї додається 8-тактова розімкнена побудова з ритмічним уповільненням 

теми у вигляді низхідного секвенційного розвитку. Середина – найбільш 

яскрава у тематичному плані, з колоритним танцювальним характером, 

рисами буковинських народно-танцювальних пісень, із типовими синкопами 

та м’якими акцентами слабких долів при завершенні фраз. Розвиток теми 

заснований на гармонічному варіюванні мотиву, який повторюється з 

видозміненими закінченнями й почерговими змінами тембрових функцій 

голосів фактури. Реприза форми головної теми скорочена та розімкнена, із 
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завершенням на домінанті основної тональності, яка стає й домінантою 

однойменного Ля мажору – тональності першого епізоду. Пісенний тематизм 

Andantino та типова фактура акомпанементу вступного розділу в партії 

фортепіано solo вказують на жанр ноктюрну. Романтична мелодія має три 

фази тематичного розвитку, що приводить до невеликої середини в 

оркестровому викладі з характерними хроматизмами з рефрену. Після 

фортепіанної зв’язки, скороченої репризи відбувається перехід до чергового 

проведення головної теми рондо. Її виклад скорочений, насичений 

варіативністю, пов’язаною з фактурним оточенням основного матеріалу та 

структурними змінами. 

Другий епізод (Andante) елегійного характеру, із контрастом двох 

контрапунктуючих тем, де основна – мрійлива, з терцієвим дублюванням 

звучить у флейт. На її фоні з’являється широкий розспів скрипок, а функції 

акомпанементу виконують валторни і фагот. При повторі тема почергово 

проводиться в різних групах інструментів оркестру. Після фортепіанної 

зв’язки, в основі якої – повторення звуків, що нагадують звучання цимбалів, 

народного інструмента, який має широке розповсюдження на Буковині, 

відбувається нове проведення рефрену. У формі рондо в цілому цей розділ 

виконує кульмінаційну функцію, тому, поряд з основним викладом 

тематизму, відбувається насичення як фактури, так і структури новими 

прийомами розвитку, зокрема оберненим контрапунктом. До головної партії 

долучається об’ємний розділ, який за характером викладу та особливостями 

мелодики, що відповідають фоновому тематизму, швидше виконує роль 

зв’язки-переходу до наступного розділу форми. 

Третій епізод (Andantino) утворює новий контраст, як тональний (Мі 

мажор) та тематичний, так і жанровий. Знову відчуваються ознаки ноктюрну, 

де тема звучить у скрипок із підголосковою функцією фортепіано. Досить 

струнка тричастинна структура епізоду завершується яскравою 

фортепіанною каденцію – незмінним атрибутом концертного жанру та 

улюбленим прийомом Л. Затуловського. Її перший розділ – імпровізаційний, 
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віртуозного характеру, другий – будується на танцювальній темі з рефрену, 

ніби передбачаючи початок головної теми. Останнє проведення рефрену 

досить динамічне, розширене, утворює складну структурну композицію з 

варіаційним та динамізованим викладом теми, з розгорнутою серединою (3 

розділи), з наявністю зв’язок, зі вставним епізодом tutti оркестру, що створює 

враження агресивного втручання, з імпровізаційним розділом, допоміжні 

хроматичні сповзання якого нагадують вступ до першої частини концерту. 

Після такого активного та насиченого розділу форми з’являється досить 

лаконічна, не перевантажена новими тематичними утвореннями кода. 

Грандіозне звучання теми з середини рефрену в усього оркестру урочисто 

завершує концерт. 

Отже, жанр фортепіанного концерту в творчості Л. Затуловського 

поєднує ознаки різних його типів. Дотримуючись, в основному, 

романтичного тлумачення концерту з віртуозною функцією фортепіано, 

структура та загальні принципи драматургії зближають цикл із класичним, 

симфонізованим типом. Воднораз концерт буковинського композитора 

збагачується й характерними ознаками стилю митця. Мелодика, жанровість, 

ритмічність, властиві буковинським народнопісенним і народно-

танцювальним традиціям, поєднані з використанням класичних ознак, 

типових складових концертного жанру. Композитор нерідко включає у 

форми різних частин та їх конфігурацій розгорнуті зв’язки та каденції. Часта 

поява останніх – сольних та із супроводом – спостерігається не тільки у 

партії сольного інструмента, у даному випадку фортепіано, але й у інших 

учасників оркестру. Це свідчить про особливе композиторське мислення 

Л. Затуловського, для якого важливого значення набуває процес імпровізації, 

віртуозного володіння грою на інструменті [213]. 

До жанрової палітри фортепіанної музики Л. Затуловського 

долучається твір великої форми, який представляє концертний стиль його 

творчості – «Концертино» мі мінор для фортепіано із симфонічним 

оркестром. Твір написаний у 2002 році й присвячений першому виконавцю 



379 

сольної партії фортепіано Юрію Холоменюку. В українській музиці такого 

роду твори трапляються нечасто, жанр Концертино зустрічаємо в творчості 

В. Губаренка (Концертино для симфонічного оркестру, 1963 р.), Ж. Колодуб 

(Концертино для віолончелі та камерного оркестру, 2006 р.) [473, с. 22–30]. 

Концепція твору Л. Затуловського, його драматургія тісно пов’язані з 

порушенням вічної проблеми боротьби добра і зла, конфлікту людини і 

зовнішнього світу, життя та смерті. Глибина змісту, його конфліктно-

драматичний характер створюють відповідний тип симфонізму, що повною 

мірою проявляється в одночастинній структурі Концертино. Досить 

розвинена композиція утворена з ряду контрастних розділів, які безперервно 

змінюють один одного, створюючи, між тим, єдину лінію розвитку, де 

об’єднуючим началом служить певна репризність, надаючи формі рис 

рондальності. У структурі Концертино наявний внутрішній поділ на чотири 

розділи, які за своїм характером, логікою розвитку відповідають 

чотиричастинному сонатно-симфонічному циклу. 

Починається твір із теми вступу, яка має важливе значення в образному 

плані та виконує драматургічну роль, поєднуючи розділи між собою. Її 

емоційний зміст пов’язаний з образами тяжкої долі, невідворотного року. 

Це – своєрідна життєва теза, в якій закладено глибокий філософський зміст. 

Тема створена у типовому для стилю композитора політональному 

оформленні, де рівноцінно співіснують дві мінорні тональності – мі мінор та 

ля мінор. Унісонно-октавні вигуки скрипок з акцентами на слабих долях, що 

характерно для буковинської народної музики, чергуються з такими ж 

короткими інтонаціями альтів та кларнетів. Початкові акцентовані фігури 

поступово захоплюють фактуру струнних і дерев’яних духових. На останніх 

тактах другого речення 16-тактового періоду повторної будови вступає 

партія фортепіано, підводячи до її сольного викладу. Ніби підігруючи долі, 

погоджуючись з нею, тема вступу переходить до сольного інструмента (ad 

libitum). Початкова нерішучість поступово перетворюється на активні 

початкові синкопи, створюючи враження замислення над сенсом життя. 
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Перший розділ форми (Allegro moderato) – логічна реакція на 

попередній розвиток. На початку простої тричастинної форми 

контрапунктують дві контрастні теми у мі мінорі, два протилежні плани – 

нова наспівна, епічного характеру тема струнних та партія фортепіано. 

Швидкі октави фортепіано, насичені хроматизмами, створюють враження 

поступового підіймання, втечі. Це поєднання передає своєрідний внутрішній 

конфлікт, відображаючи контраст зовнішнього світу та внутрішнього стану, 

тези й антитези. Середина цього розділу має тривожний характер, де на фоні 

сталого пунктирного ритму струнних і фаготу, який поєднується зі 

зворотними пунктирами фортепіано, звучать загострені інтонації 

засурдинених труб та валторн. Динамічна реприза першого розділу стає його 

кульмінацією, де лише окремі інтонації та ритм нагадують контури ліричної 

теми. Трансформований варіант тематичного утворення стає символом 

життя, світла, мрії, виконує важливу драматургічну роль у формі. 

Появу другого розділу (Andantino) готує вступ на матеріалі майбутньої 

теми, де легкі наспіви флейт та гобоїв перериваються агресивними 

маршеподібними вигуками в партії фортепіано, створюючи новий конфлікт, 

що проявився в контрасті внутрішнього настрою, налаштованого ще у 

першому розділі на боротьбу, та зовнішнього світу природи, спокою та 

краси. Пейзажно-ліричний настрій захоплює партію фортепіано, основна 

елегійна тема звучить в тональності Соль мажор у супроводі струнних. 16-

тактовий період завершується легкою треллю, яку підготовлюють тендітні 

репетиції на одному звуці, імітуючи звучання цимбалів. Середина 

тричастинної форми представляє тему, яка викладена у кларнета та 

побудована на синкопованих інтонаціях зі вступу. Віртуозний супровід 

фортепіанної партії істотно пожвавлює повільний розділ форми та підводить 

до кульмінації, що розпочинається з репризного проведення теми. Високий 

регістр струнних, октавні подвоєння тематичного утворення, сплески 

дерев’яних духових та гучні октави мідних інструментів динамізують розділ і 

створюють враження звучання гімну природі, додаючи життєвих сил. До 
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цього розділу долучається й соло фортепіано, віртуозний характер якого 

поєднує два контрастні плани – тему середини цього розділу та 

імпровізаційні пасажі з ритмічно вільними побудовами та репетиційними 

повторами звуків. До 8-тактової побудови у вигляді своєрідної каденції 

додається заключна побудова, де на фоні фортепіанних пасажів у струнних 

з’являється нова лірична тема з м’якими тріолями, з частими повторами 

інтонаційних ланок, створюючи враження милування образами природи. Цей 

розділ може виконувати функцію коди до другої частини форми. Коротка 

зв’язка у кларнетів переводить до третього розділу Концертино. 

Найбільш конфліктним та емоційно напруженим став третій розділ 

форми (Animato), який може отримати значення скерцо у чотиричастинному 

циклі. Починається виклад із нав’язливого механістичного мотиву струнних 

та низьких дерев’яних духових інструментів. Зловісний унісон, збагачений 

частими повторами, пунктирним ритмом, синкопами, верескливими злетами 

флейт, барабанним дробом, створює ясне враження ворожого образу, 

бездушної сили. На цьому фоні тривожно звучить тема труби, заснована на 

інтонаціях ліричної теми з першого розділу твору, яка трансформувалась у 

закличну інтонаційну структуру та, подібно фанфарам, сповіщає про 

наближення конфлікту. Насування безупинної сили несподівано обривається 

стрімкими пасажами фортепіано, що означає нову спробу втечі від 

реальності. Завершуються цей сплеск новим ostinato зі зворотним 

пунктирним ритмом, із тривожними секундовими інтонаціями, які стають 

основою акомпанементу до наступного етапу в розвитку третього розділу. 

Маршова тема у фортепіано за характером та окремими інтонаціями нагадує 

тему фашистської навали із Сьомої симфонії Д. Шостаковича. Її зловісний 

настрій поступово досягає вершини та обривається фанфарами труб, 

нагадуючи вступ до форми, але в іншому трансформованому звучанні. 

Протистояння досягає апогею та завершується викривлено-саркастичним 

танцювальним епізодом, покладеним в основу третього епізоду розділу, 

створюючи враження танцю смерті. Його перериває гучний набат оркестру 
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та фортепіано, що поперемінно вигукують синкоповані інтонації вступу, 

зображаючи звучання дзвону. Такий прийом викладу і навіть завершення 

цього уривка нагадують типові прийоми концертів С. Рахманінова. 

Наступний епізод третього розділу – символ душі, що здіймається до неба. 

Тема першого розділу звучить тихо та стримано у флейт і засурдинених 

скрипок в основній тональності на фоні тремтливих фігурацій фортепіано. 

Раптова поява у труб та тромбонів теми з кульмінації першого розділу 

спричиняє відповідну реакцію фортепіано, партія якого пожвавлюється та 

переходить у новий фігуративний фон до теми скрипок. Легкий політ 

імпровізаційних пасажів сольного інструмента завершується 

умиротвореними акордами, яким приглушено контрапунктують остинатні 

фігури з початкового розділу «скерцо». Зненацька виникає реприза третього 

розділу форми, що символізує торжество агресивних сил. Кульмінаційний 

характер підсилюється загальним заповнення оркестрової фактури, де на 

фоні механістичного ostinato скандують жорсткі акорди фортепіано у 

поліритмічній єдності із загальною метроритмічною пульсацією. Такий 

зображальний прийом створює відчуття залізної зброї, її бездушність та 

жорстокість ситуації. Тріольний виклад акордів, які поступово здіймаються, 

підводить до фінального розділу Концертино. 

Останній розділ форми виконує кілька функцій у формі: по-перше, 

наявні ознаки репризи першої частини, по-друге, чітка чотиричастинність 

вказує на фінальне значення розділу. Отже, фінал має особливе змістове та 

смислове наповнення, адже це ряд ремінісценцій, які вміщують спогади про 

минуле. Як у кінематографі, проходять різні картини життя, символами яких 

стають переважно основні ліричні теми твору. Перші звуки четвертого 

розділу форми поступово підводять до викладу ліричної теми з Allegro 

moderato та нагадують плач, образи страждання. Проведення теми в основній 

тональності у струнних супроводжується синкопованими гучними акордами 

у фортепіано. Після 6-тактової фортепіанної зв’язки виникають нові 

тематичні «спогади» у вигляді пейзажної теми з другого розділу, 
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трансформована тема з першого. У це свято лірики та натхнення знову 

вриваються елементи агресії у вигляді вторгнення фугато, тема якого – 

механістична, з маршовими ознаками. Завершує Концертино урочисте 

проведення ліро-епічної теми першого розділу, стверджуючи життєдайні 

сили та перемогу світлого начала. 

Отже, Л. Затуловський створив зразок конфліктно-драматичного 

симфонізму, наслідуючи традиції П. Чайковського, Д. Шостаковича, 

Б. Лятошинського. Нерідко композитор відтворює характерні ознаки 

концертного стилю С. Рахманінова, створюючи мелодії тривалого розвитку, 

сповнені ліризму та пісенності. Для свого задуму композитор обирає жанр 

концертино, який в українській музиці зустрічається в творчості 

В. Губаренка, Ж. Колодуб. 

В одночастинній формі Концертино Л. Затуловського повною мірою 

проявились ознаки циклічності, вказуючи на її сонатно-симфонічний тип. 

Відсутність у структурі сонатної форми не зменшує значення розділів форми, 

адже наявні всі властивості циклу. Форма чітко поділяється на чотири 

розділи, де у першому експонуються основні протилежні образи, 

відбувається їх протиставлення та зіткнення, другий демонструє ліричне 

відсторонення у вигляді повільної частини, третій – «агресивне» скерцо, 

четвертий – за значенням відповідає фіналу з його урочисто-піднесеним 

характером. Поряд із тим, наявність у середині твору каденцій та код додає 

завершеності окремим розділам форми. 

У Концертино проявляються й ознаки симфонічного розвитку: часті 

ремінісценції, наскрізний розвиток тем, прояви монотематизму слугують 

загальній єдності форми та створюють продуману драматургічну концепцію 

твору. 

У 2013 році Л. Затуловський написав єдиний скрипковий концерт до 

мінор, що став одним із вершинних композицій зрілої творчості митця. 

Концерт створений на замовлення народного артиста України Павла 

Чоботова, який став першим виконавцем сольної партії скрипки. Прем’єра 
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Концерту відбулася лише через два роки після написання твору – 21 лютого 

2015 року у концертній залі Чернівецької обласної філармонії, він прозвучав 

у супроводі камерного оркестру. Твір отримав нову інтерпретацію порівняно 

з оригінальним задумом композитора, проте не втратив свого основного 

колориту. 

До створення скрипкового концерту композитор поставився 

відповідально та з натхненням, передавши головні ознаки жанру, вклавши в 

нього всю майстерність, що накопичувалась у композитора протягом 

багатьох років творчого життя. Концерт доповнює жанрову палітру його 

творів, зокрема галузь великих форм фортепіанної та скрипкової музики. Як 

влучно підмітив А. Шерінг, «передісторія інструментального концерту в 

більш вузькому сенсі невідділима від історії гри на скрипці» [532, с. 2]. Тому 

дослідник три розділи своєї наукової праці в основному присвятив 

струнному концерту. До свого скрипкового концерту Л. Затуловський 

«прийшов» вже у досить зрілому віці, вклавши у нього увесь творчий 

потенціал та композиторський досвід. 

Тричастинний циклічний концерт – віртуозний тип жанру, де сольна 

партія скрипки переважно домінує у викладі основного тематизму, 

підкоряючи фактуру симфонічного оркестру, який в основному виконує 

функцію акомпанементу, і лише в окремих випадках йому доручаються 

провідні тематичні утворення, при цьому переважно у партії струнних та при 

повтореннях тем. Загальний характер концерту відповідає традиціям пізнього 

європейського романтизму та російської композиторської школи. Такого 

типу жанр в українській музиці був розпочатий у творчості В. Косенка – 

автора одного з перших скрипкових концертів (ля мінор, ор. 6, 1918) із 

цитатами власних скрипкових п’єс (ор. 4), ноти якого не збереглись [91, 

с. 293]. 

Перша частина скрипкового концерту Л. Затуловського написана у 

вільній формі з ознаками рондальності, варіаційного розвитку та старовинної 

концертної форми. Основні розділи оточують додаткові частини – вступ та 
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кода, які претендують на самостійний статус у формі, позаяк представлені 

досить об’ємними структурами з власним тематизмом або, як у коді, 

активним розробковим розвитком. Розробковість та варіативність пронизує 

всю форму та, переш за все, охоплює сольну партію скрипки, що пов’язано з 

характерною віртуозністю інструмента та ознаками жанру віртуозного типу. 

Отже, вступ до першої частини розпочинає партія скрипки із затакту з 

акцентом на нестійкому звуці основної тональності з частою 

імпровізаційною зміною метроритмічних фігур. Супровід оркестру створює 

таємничий фон, гармонічні співзвуччя якого не одразу розкривають ознаки 

до мінору, поряд з яким проступають риси паралельної та однойменної 

тональностей у цікавому поєднанні ознак обох видів мажоро-мінору. 

Розгорнута 36-тактова побудова (Allegro moderato), що складається з 5 

відносно контрастних елементів, переходить у перший розділ форми, в 

основі якого – задушевна лірична тема у до мінорі, викладені у простій 

двочастинній репризній формі, підрозділи якої написані у вигляді складних 

періодів із трьох речень. Розімкнення першого періоду, що завершується 

гармонічною домінантою, підводить до контрастної тематичної побудови – 

середини форми, що стала місцевою кульмінацією. Характер тематизму, його 

варіаційний розвиток та варіантні повтори другого речення, що зумовили 

виникнення ненормативних періодів, створюють враження куплетно-

варіаційної форми пісні. 

Після об’ємного розділу наступально-тривожного характеру, з 

ознаками сполучних модуляційних побудов, вступає нова тема (Moderato) в 

мі мінорі, яка традиційно звучить у партії скрипки. Ліричний настрій і 

пісенність тісно споріднює її з темою першого розділу, виявляючи ознаки 

монотематизму та сталості мелодичного розвитку. Принцип варіаційності, 

будова періодів, репризність викладу ще більше пов’язують тему з 

попереднім матеріалом. Композитор вводить у перший розділ дві основні 

неконтрастні теми, протиставляючи їх нестійким, а іноді й досить 

драматичним побудовам-зв’язкам. Повторне проведення теми першого 
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розділу, виконуючи функції головної теми, що характерно для форми рондо, 

збагачується ознаками другої ліричної теми у вигляді початкового 

тематичного елементу та репризного проведення теми в тональності мі 

мінор. Після ще одного контрастного розробкового розділу (Allegro) звучить 

перша тема в основній тональності та друга в тональності соль мінор. 

Скорочене повторення першої теми (Andantino) вливається в типовий 

атрибут концертного жанру – сольну каденцію скрипки. Каденція 

інтонаційно пов’язана з основними темами першої частини та вливається у 

безпосереднє повторення першої теми, віртуозне проведення якої 

збагачується розробковими елементами. У цілому цей розділ виконує 

функцію коди, основу якої складає головна тематична побудова, заключне 

проведення початкового елементу якої активно стверджує основну ліричну 

ідею першої частини. 

Отже, перша частина концерту має основою проведення, варіативні 

зміни та розробку двох основних пісенно-ліричних тем. Між окремими 

розділами форми нерідко з’являються достатньо розгорнені побудови, які за 

характером викладу, модуляційно-сполучною функцією можуть нагадувати 

інтермедії старовинної концертної форми. Проте інші частини форми, які є 

основними та проводяться переважно в основній тональності, не 

відповідають можливим ритурнелям, а більше нагадують проведення 

рефрену з класичного рондо. Між тим, принципи романтичного спрямування 

концерту дозволили б трактувати цю форму як рондо, адже такого роду 

структури нерідко знаходимо в основоположників українських циклічних 

форм, зокрема, й в інших творах Л. Затуловського. Відсутність основного 

контрасту та протиставлень тем зменшує ознаки симфонізації. Натомість 

головний контраст у першій частині зосереджено між пісенністю та 

розробково-інтермедійними розділами, що певною мірою вказує на прояви 

пісенно-ліричного симфонізму. 

Друга частина (Andante cantabile) – ліричний центр концерту. В основі 

тричастинної форми лежать дві основні наспівно-ліричні теми. Перевага 
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надається, крім сольного інструмента, струнній групі, якій доручаються й 

повторні проведення теми, й основна акомпануюча функція. Повний склад 

оркестру майже не використовується, завдяки чому фактура Andante не 

обтяжується та, у цілому, сприяє загальному романтичному настрою 

частини. Сольна партія скрипки насичена м’якими та ніжними інтонаціями з 

характерними романсовими мелодичними зворотами. 

Перший розділ форми вкладається у тричастинну структуру, яка за 

своїм масштабом та внутрішньою, хоча і незначною контрастністю, виходить 

за межі простої форми. Початковий період демонструє досить розвинену 32-

тактову побудову, що у свою чергу поділяється на два рівних речення по 16 

тактів із типовими каденціями. Соло скрипки, що вступає на фоні 

синкопованого акомпанементу струнних, експонує основну тему другої 

частини концерту. В ній яскраво проглядаються риси романтичного 

повільного вальсу з витонченими романсовими інтонаціями у тональності 

Ля-бемоль мажор. Друге проведення теми доручається партії струнних на 

фоні імпровізаційних фігурацій сольного інструмента. 

Середина цього розділу форми представляє матеріал продовженого 

розвитку, поєднуючи ознаки основної тональності та її паралелі, а репризне 

проведення основної теми динамізується завдяки загальному ущільненню 

оркестрової фактури та тривалому доповненню із завершальною концертною 

каденцією у формі вільної сольної імпровізації на матеріалі майбутньої теми 

з мелодико-гармонічною модуляцією перед початком наступного розділу 

форми. 

В основі середини Andante – наспівна та задушевна широкого дихання 

мелодія у ре мінорі, що нагадує теми із «Заметілі» Г. Свіридова. Її 10-

тактовий виклад замінюється ще одним тематичним утворенням у сі-бемоль 

мінорі, яке може виконувати функцію приспіву. Такий тип двочастинності 

вказує на пісенне походження структури, що впливає на тематизм та загальну 

конструкцію форми середньої частини, в якій проступають риси куплетно-

варіаційної форми. У першій «варіації» тема традиційно передається 
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струнним з підсиленим дублюванням дерев’яних духових. Остання побудова 

теми знову передається соло скрипки з варіюванням партії акомпанементу, 

де оркестрова фактура збагачується мідними інструментами, динамізуючи 

виклад. Семитактова зв’язка у виконанні сольного інструмента переводить у 

наступну побудову середини, що виконує функцію останньої варіації. В 

основі варіаційного розвитку лежить проведення теми у збільшенні на фоні 

фігуративного акомпанементу струнних. Високий регістр теми (октавою 

вище первинного викладу) створює враження примарності та недосяжності 

образу. Завершується середній розділ короткою мелодичною 3-тактовою 

модуляційною зв’язкою, тематично пов’язаною з попереднім матеріалом. 

Реприза динамічна, проте скорочена. Тема звучить, як і в останній 

варіації середини, октавою вище з щільним супроводом усього оркестру. Її 

напружений виклад переходить у сольну каденційну побудову, яка 

складається з невеликої сольної каденції скрипки та заключного розділу з 

супроводом струнних інструментів. 

Отже, середина у цілому відіграє традиційну роль ліричного центру 

класичного концертного жанру. Тематичне наповнення цієї частини 

виключно монохарактерне, де немає значних контрастів образів. Композитор 

зосереджує увагу на певних принципах розвитку, притаманних віртуозній 

природі сольного інструмента, дає можливості підкреслити його романтично-

ліричний настрій. Тому Л. Затуловський насичує форму досить великою 

кількістю імпровізаційних розділів у вигляді каденцій, зв’язок, відводячи їм 

вирішальну роль у створенні єдності форми. 

Фінал концерту (Allegro moderato) – колоритна народна сценка 

буковинського свята, де використані характерні риси місцевого колоритного 

фольклору. Композитор наскрізь пронизує форму пісенно-танцювальними 

мелодіями, що змінюють одна одну. Для втілення свого задуму 

Л. Затуловський обрав одну з найулюбленіших форм – рондо, де бачить 

багато можливостей для використання контрастів та розмаїття пісенно-

танцювального фольклорного тематизму. В одній формі автор зумів 
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об’єднати класичні принципи будови форми, що має тісні зв’язки з народним 

походженням, основи народного буковинського мелосу й танцювальних 

ритмо-формул, де сплелися традиції різних національних культур – 

української, румунської тощо. 

Починається ІІІ частина концерту з досить об’ємного вступу, що 

ґрунтується на пейзажно-фоновому матеріалі токатного характеру з 

хвилюючим настроєм, що нагадує «Пори року» А. Вівальді. Головна партія 

рондо двотемна, в основі якої – дві танцювальні мелодії народного 

характеру, що відображають стихію грубуватого чоловічого танцю. Перша 

тема у соль мінорі, викладена у скрипки соло, побудована на варіюванні 

короткого двотактового мотиву, що розростається до 10-ти тактів. При 

повторному проведенні тема переходить до струнної групи, змінюючи 

фактурні функції голосів. Друга тема проявляє ознаки монотематичного 

утворення, зближуючи їх характер і способи викладу. Квадратність побудов 

іноді порушується наявністю зв’язки, яка іноді виконує роль вступу до 

наступного розділу або теми. 

Перший епізод, у тональності ля мінор, створює ейфорію народного 

свята, зображаючи масовий жвавий танець у дусі коломийки. Швидкий рух 

16-ми у скрипки у поєднанні з типовим акомпанементом створює враження 

гри «троїстих музик», а гуцульський лад додає відповідного буковинського 

колориту. Дві запальні за характером 8-тактові побудови контрастують у 

тонально-ладових ознаках, зіставляючи ля мінор з Соль мажором, 

гуцульський лад – із лідійським. Наступне проведення рефрену скорочене, де 

повертається основна тональність фіналу та перша тема головної партії в її 

варіаційному оздобленні. Каденція соло скрипки, побудована на матеріалі 

рефрену, плавно переводить у наступний епізод рондо. Роль модулюючої 

зв’язки виконує вступ струнних перед початком нової теми. 

Другий епізод контрастно-складеного характеру, адже утворюється з 

двох контрастних розділів. Перший (Comodo) містить дві пісенні теми у Соль 

мажорі, між якими розташовується зв’язка-програвання. Наступний розділ 
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(Allegro) у простій двочастинній формі, де переважає варіаційний принцип 

розвитку. Тема написана у стилі румунських рапсодій із характерним 

динамізуючим принципом музичного розгортання, зображаючи зростаючу 

енергію запального танцю. Рефрен в останньому проведенні включає 

варіаційний виклад першої теми, ознаки якої найбільше проявляються тільки 

наприкінці періодичної побудови, та другої теми, яка прозвучала лише при 

першій появі головної партії на початку форми. Ця тема захоплює провідні 

позиції, стає основою кульмінаційного розділу форми: її поява у струнних та 

дерев’яних духових супроводжується стрімким контрапунктом скрипки та 

участю усіх груп оркестру. Кульмінація квапливо вливається у коду фіналу, 

яка побудована на матеріалі вступу, обрамляючи форму типовими мелодико-

фігуративними зворотами. 

Отже, Л. Затуловський у скрипковому концерті створює віртуозний тип 

жанру, що пов’язано, перш за все, з природою сольного інструмента. На 

першому плані – скрипка, з її віртуозно-характерними прийомами гри 

(стрімкі пасажі, октавні стрибки, подвійні ноти тощо). Поряд із тим, у 

концерті присутня велика кількість сольних каденцій, що підкреслюють 

значення імпровізаційності в творі. Виклад тематизму композитор доручає 

скрипці, навіть при повторних викладах тем та акомпанементах до них 

перевага віддається струнній групі, інші групи інструментів виконують роль 

фону або іноді лише дублюють теми струнних. 

В основі тематизму – стилізація народного мелосу, де 

переінтоновуються ознаки пісенної та танцювальної музики буковинського 

краю. Варіаційні принципи розвитку, що переважають у розвиваючих 

частинах, підкреслюють зв’язок із народним типом музичного мислення. Як 

бачимо, концепція твору зводиться до народно-побутового національного 

типу. Утверджуючи цей тип симфонізму, композитор не забуває і про його 

тісні зв’язки із західноєвропейськими традиціями. Багато мелодій, особливо 

ліричних, мають типове романтичне наповнення, пов’язуючи їх із типовими 

зворотами західноєвропейської та російської музики ХІХ – ХХ століть. 
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Окрім того, ознаки симфонічного розвитку, які іноді виходять на перший 

план, типова класична тричастинна структура циклу не приховують і 

відвертих відмінностей. Л. Затуловський уникає сонатності та прагне до 

контрасту, що проявляється у використанні тричастинної форми й рондо. 

Наявність частих зв’язок, сольних каденцій, вступів до окремих розділів 

форми підкреслюють імпровізаційність і контрастність. 

Наслідуючи традиції національної школи та оригінальний стиль 

буковинської музичної культури, композитор створює зразки оригінального 

полістилістичного мислення, що переважає в усьому творчому доробку 

митця. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі дослідження охарактеризовано музично-культурне 

життя Буковини, процеси розвитку мистецтва, здійснено аналіз творчості 

видатних композиторів краю. Робота з науковою літературою, 

публіцистичними та архівними джерелами інформації уможливила висновок, 

що музичне мистецтво цього краю – малодосліджене явище, особливо його 

сучасний етап. Творчість композиторів XX – початку XXI століть не була 

об’єктом музикознавчого аналізу, тому має широкі перспективи подальших 

наукових розвідок. 

Основна увага приділяється дослідженню процесу розвитку 

професійного музичного мистецтва Буковини, виявленню рис творчого 

стилю композиторів краю. Здійснений огляд діяльності місцевих 

професійних та самодіяльних композиторів останніх десятиліть, зокрема 

Б. Крижанівського, І. Міського, Олександра Чмута, Я. Келермана, 

С. Куксанова, Олени Чмут, Ю. Василенка, Є. Воєвідки та інших, вказує на 

багатогалузевість та багатожанровість їх спадщини. Творча діяльність 

буковинських композиторів невимушено та яскраво вливається у загальний 

процес розвитку національного музичного мистецтва, доповнюючи його 
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творами актуальної тематики, оригінальним тлумаченням традиційних 

жанрів та яскравою буковинською колористикою. 

Особливе значення у цьому розділі, як і в усій роботі, має дослідження 

творчості професійних буковинських композиторів, зокрема Й. Ельгісера, 

А. Кушніренка, Ю. Гіни та Л. Затуловського. На основі аналізу стилю цих 

діячів краю виявлено стильові парадигми композиторської школи Буковини 

другої половини XX – початку XXI століть. 

Творчість Йосипа Ельгісера досить різноманітна та багатогранна. 

Найкраще та найбільш цінне створено ним для фортепіано. Саме в музиці для 

цього інструмента розкрився талант і майстерність композитора. Жанри 

фортепіанної музики майже повною мірою представлені в творчості 

Й. Ельгісера. Більшість його творчого доробку – програмна музика, яка 

відрізняється автобіографічністю. У творах з програмними назвами 

композитор розкриває важливі події свого життя, враження від подорожей, 

зустрічей, концертів. Особливою темою його творчості стала трагічна доля 

єврейського народу в роки Другої світової війни. Складова програмного 

мислення Й. Ельгісера – портретна тематика, пов’язана з іменами музикантів, 

поетів, діячів мистецтва сучасності та минулого. Широке коло образів, їх 

часта «калейдоскопічна» зміна позначилися на мініатюрності 

формотворення. Спираючись на традиційні музичні структури, Й. Ельгісер 

створює невеликі музичні зарисовки, в яких яскраво проявився 

індивідуальний стиль композитора. 

Творчість Андрія Кушніренка – зразок поєднання фольклору та 

професійного мистецтва. Обробки українських народних, зокрема 

буковинських, пісень – одна з найбільш яскравих сторінок творчості 

А. Кушніренка. Композитор створює високої майстерності обробки, де 

проявилося власне творче бачення народно-музичних образів у зв’язку з 

традиціями української професійної школи в галузі обробок народних 

джерел. Виявлено принципи роботи А. Кушніренка над народнопісенним 
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джерелом на прикладі його композиторських інтерпретацій пісень про 

кохання та календарно-обрядових зразків. 

Охарактеризовано творчість Юрія Ґіни – буковинського композитора 

сучасності, який стояв біля витоків національного українського скрипкового 

й оркестрового мистецтва на Буковині. Виконавська, диригентська та 

педагогічна діяльність вплинула на жанрові уподобання композитора. 

Особливої ваги у творчому доробку Ю. Ґіни набувають твори, призначені для 

виконання на скрипці або ансамблевим скрипковим складом, та оркестрова 

музика, де найяскравіше виявились риси його стилю. 

Серед творів Ю. Ґіни помітно виділяються обробки та перекладення 

музики інших композиторів. В результаті аналізу цієї сфери творчості 

буковинського митця виявлено основні принципи роботи над запозиченим 

матеріалом та встановлено належність зазначеного жанрового типу до 

транскрипцій. Підкреслено, що метою розгляданого композиторського 

експерименту стало не тільки поповнення репертуару для скрипки та 

скрипкового ансамблю, але й прагнення по-новому інтерпретувати зміст та 

складові музичної форми, додати віртуозності творам, призначеним для 

іншого складу виконавців. 

Виявлено особливості творчого стилю сучасного буковинського 

композитора – Леоніда Затуловського. Жанрова палітра його творчості багата 

та різноманітна, проте найбільш значуща та яскрава – оркестрова спадщина, 

де найбільш рельєфно проступають риси стилю композитора. Оркестрова 

сюїта «Блукаючі зірки» концентрує ознаки творчого мислення 

Л. Затуловського, його принципи роботи, у яких поєднано властивості різних 

напрямів музики, що вказує на утворення полістилістики, де переплелися 

класичні традиції європейської та української музики, народна музична 

творчість та риси буковинської багатонаціональної музичної культури. Сюїта 

Л. Затуловського – зразок картинно-жанрового програмного симфонізму, де 

на фоні колоритного народного середовища розкриваються стосунки героїв 

роману Шолом-Алейхема. Композитор, спираючись на жанрові ознаки 
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народної музики, зміг досягти власної оригінальності почерку. Переплітаючи 

інтонаційні та ритмічні прикмети української (зокрема, буковинської) та 

єврейської пісенно-танцювальної традиції, Л. Затуловський збагатив 

мелодику своїх творів новими рисами та вивів її на новий рівень взаємодії з 

гармонією, тонально-ладовою складовою. 

Яскраві та самобутні рапсодії Л. Затуловського, де традиції 

європейського й українського мистецтва збагачуються особливостями 

буковинського фольклору. У дослідженні виконано музикознавчий аналіз 

чотирьох рапсодій, виявлено їх значення в контексті розвитку жанру в 

українській музиці другої половини XX століття. 

Поряд із музикою для симфонічного, камерного та духового оркестрів, 

вагоме місце у творчому доробку Л. Затуловського займають твори великих 

форм, зокрема фортепіанний і скрипковий концерти. Розкрито особливості 

драматургії, образного змісту, структури, музичної мови творів. Зроблено 

висновки стосовно творчого стилю композитора та місця окремих жанрів і 

елементів музичної мови у формуванні творчого почерку Л. Затуловського. 

  



395 

ВИСНОВКИ 

 

Музична культура Буковини формувалася та розвивалася під впливом 

багатьох факторів, серед яких особлива роль належить історичній належності 

краю до різних країн, імперій, що спричинило появу своєрідного 

полінаціонального культурного середовища. Окремі історичні парадигми 

кожного періоду існування Буковини утворили різнобарвну та багаторівневу 

стильову систему мислення композиторів краю. Унаслідок обставин, що 

мало залежали від народів, які населяли буковинську територію, культурний 

розвиток був дещо сповільненим у ті часи, коли українська композиторська 

школа вже вступила на свій шлях національної самобутності. Натомість у 

музичному світі Буковини тоді спостерігалися застійні явища. Тільки 

народна творчість, яка ґрунтувалась на культурних засадах різних народів, 

що жили на цих теренах, виробила яскраві парадигми, які відрізняються 

своєрідним сплавом фольклорних традицій українців, румунів, молдаван, 

поляків, євреїв, вірмен та інших. Таке синкретичне поєднання ознак різних 

культур можна назвати полінаціональним фольклоризмом. 

Від періоду Австрійської влади на Буковині починається активне 

музичне життя, що, перш за все, пов’язане з відвідуванням краю 

зарубіжними музикантами, композиторами та виконавцями. Саме завдяки 

діяльності окремих іноземних митців, зокрема А. Гржімалі, культура краю 

піднялася на високий рівень. Це спричинило і появу музичної освіти, і 

побудову приміщень мистецького спрямування, і організацію виконавських 

колективів, і виховання професійних музикантів. Цей період в історії краю 

відзначається активним засвоєнням західноєвропейських традицій, основні 

моделі яких вплинули на характер творчості перших буковинських 

композиторів – К. Мікулі, С. Воробкевича, Є. Мандичевського та інших. 

Високий рівень професіоналізму цих митців зумовив світове визнання їх 

творчої та педагогічної діяльності. Дотепер значення цих митців в історії 
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краю та за кордоном недооцінене, що спричинило інтерес сучасних 

музикознавців, істориків, культурологів та краєзнавців. 

Минуле століття, особливо друга його половина, демонструє початок 

активного формування професійної композиторської школи. Процеси, які 

відбувалися у попередні роки, робота, яка була проведена у XIX – на початку 

XX століття, дала свої результати. На Буковині професійно навчалися музиці, 

частина талановитих музикантів отримала музичну освіту у Відні тощо. 

У другій половині XX століття відбулося поступове нарощення 

композиторського потенціалу. З’являється плеяда професійних музикантів, 

творчість яких контамінує ознаки різних національних шкіл, 

загальноєвропейських традицій та особливостей музичного фольклору краю. 

Вивчаючи особливості культурного розвитку Буковини, її визначний 

шлях в історії музичного мистецтва, назріла необхідність дослідження 

проблем композиторської творчості, творчого процесу. Це дозволило більше 

зрозуміти особливості формування основ творчості композиторів, принципи 

виникнення національних стильових парадигм і факторів синтезу в 

музичному мистецтві краю. 

В основі музичної творчості – складний процес художньо-творчого 

мислення, що передбачає створення нових матеріально-духовних цінностей. 

Передумовами музичної творчості служать: талант, майстерність, інтуїція, 

креативність, імпровізація, що пов’язані, перш за все, з психічно-розумовим 

розвитком суб’єкта. Водночас важлива й освіта, набуття навичок і досвіду, 

формування уяви та накопичення вражень, адже процес творчості пов’язаний 

з розумовими операціями над матеріалом за допомогою, насамперед, 

свідомих механізмів. 

У реалізації творчого завдання важлива роль фундаментальних творчо-

психологічних установок – емоцій, інтуїції, розуму, логіки, раціонального 

начала, інтелекту, фантазії. Такі основні прояви мислення людини, що 

визначають її здібності, вступають у тісну взаємодію, сприяючи 

взаємоконтролю. 
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Мета музичної творчості – народження музичного твору, який має 

якості, що відрізняють його від імпровізації. Серед імпульсів творчого 

процесу виокремлюють такі: ідея, емоції, образ, події, явища, музичні 

інтонації. Основа творчого акту – поступове та тривале накопичення знань, 

набуття професійного досвіду. Виявлені розумові операції подібні до 

творчості різних галузей діяльності. Творчий процес неможливий без 

активної багатої уяви, що дозволяє передбачити процес та його результат. 

Процес творчості музиканта, оригінальність техніки письма відображають 

принципи композиторського мислення. 

Здійснений аналіз окреслює шляхи вивчення процесу творчості та 

категорії композиторського мислення. Опрацьовані матеріали, наукові 

джерела з цієї проблематики, досвід відомих музикантів, композиторів 

слугують основою дослідження стилю композиторів, виявлення специфіки 

формування творчого мислення представників різних композиторських шкіл. 

Досліджуючи категорію музичного стилю, яка сформувалася внаслідок 

еволюції мистецтвознавчих поглядів різних періодів історії музики, ми 

дійшли висновку, що тільки останнім часом вона вийшла на новий, 

інтегративний рівень розуміння стилю, сформований міждисциплінарним 

характером сприйняття та тлумачення. Позиції естетики, психології, 

літературознавства розкривають нові тенденції у вивченні зазначеної 

категорії, уможливлюють більш повні визначення і характеристики стилю в 

музикознавстві. 

Категорія стилю має досить тривалу історію формування та 

перспективи подальшого дослідження, що позначається на характері 

сприйняття стилів різних періодів історії музики, як індивідуального, так і 

національного. Багатозначність та багаторівневість застосування терміна в 

музикознавстві вказує на широкі можливості цієї категорії, вивчення якої 

дозволяє розкрити сутність багатьох аспектів сучасного мистецтва. 

У нашій роботі, присвяченій дослідженню процесу розвитку музичного 

мистецтва Буковини, творчості митців краю, стильових парадигм 
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композиторської школи краю, важливі методи стильового аналізу, що 

сприяли розкриттю єдності загального й індивідуального, виявленню 

традицій та новаторства, генетичних та семантичних зв’язків. Водночас 

здійснено аналіз творчості окремих композиторів, що передбачає 

характеристику індивідуального стилю. 

Методи, прийоми та рівні стильового аналізу, що протягом досить 

тривалого часу були вироблені науковцями, створили передумови для цієї 

масштабної роботи. Це дозволило виявити ознаки єдностей і відмінностей 

між різними національними та регіональними школами, визначити роль 

творчої діяльності окремих особистостей у процесі розвитку музичної 

культури. 

Серед позицій теоретичних основ категорії стилю виявлено 

універсальність терміна «парадигма» та правомірність застосування поняття 

«стильова парадигма» при аналізі історичного процесу розвитку музичного 

мистецтва та композиторської творчості. 

Мистецтво XX століття характеризується співіснуванням різних 

напрямків, художніх течій, серед яких особливе місце належить 

постмодернізму. У другій половині XX століття набуває значення 

полістилістика, яка відзначається тісним зв’язком з основами 

постмодернізму. Серед аспектів цього напрямку виділяється поняття 

інтертекстуальності як своєрідного методу художнього мислення. В основі 

трактування інтертекстуальності – теорія діалогічності тексту М. Бахтіна. 

Інтертекстуальний текст передбачає заміну понять, які описують характер 

взаємодій та змішування «свого» та «чужого», національного та 

загальнокультурного, минулого і сучасного. 

Дослідження музично-культурних явищ другої половини XX століття, 

зокрема постмодернізму, сприяло виявленню його ознак, які одночасно 

характеризують і полістилістичне мислення, – діалог та полілог культур, 

інтертекстуальність, деієрархія, інтеграція жанрів, контамінації засобів 
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виразності, багатозначність проявів семіотики, порушення традицій, 

емансипація форм тощо. 

Основою формування полістилістичного мислення композитора, 

виникнення стильових взаємодій є причини, зумовлені сформованістю 

певних загальноєвропейських елементів, їх поєднанням із національним та 

індивідуальним стилями, а також обставини, регламентовані розвитком 

сучасного суспільства. Дослідження підтверджує еклектичність сучасного 

мистецтва, неминучість стильових зв’язків, насичення музичного простору 

полістилістичними ознаками, що визначають специфіку розвитку мистецтва 

XX – початку XXI століття. 

Полістилістика як стильова парадигма сучасного мистецтва й категорія 

музикознавства від свого зародження до нашого часу отримує нові наукові 

інтерпретації. Поєднання стилів виявляє велику кількість поглядів на це 

явище, що спричинило як багатоманітність прояву, так і різнохарактерність 

тлумачення терміна. При цьому в науковий простір вводиться ряд суміжних 

понять – стилістична поліфонія, стилістичні модуляції, стильове 

моделювання, міжкультурна стильова взаємодія, національно-стильова 

багатоваріантність, мислення стилями, еклектика тощо, які по-різному 

розкривають стильові взаємодії, проте певною мірою відповідають категорії 

полістилістики. 

Отже, здійснена робота над упорядкуванням дефініцій полістилістики 

та розмаїтої термінології, збагатить погляди науковців на проблеми 

полістилістики та сприятиме розкриттю сутності явища з різних позицій. 

У сучасному музикознавстві постають і проблеми класифікації 

полістилістики. Окреслені в роботі види полістилістики – стильова 

інтеграція, стильова контамінація, стильова асиміляція, стильова кореляція, 

поряд з іншими типологічними характеристиками, доповнюють уявлення про 

стильові процеси сучасної музики та розкривають сутність проявів 

полістилістики у мистецтві XX – XXI століть. 
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Досліджуючи засади формування музичної культури Буковини, ми 

дійшли висновків, що загальні культурні процеси зазнали суттєвого впливу 

історичних обставин. Історія Буковини бере початок у складі української 

держави та, через століття молдавського, австрійського, румунського та 

радянського володарювання, стає повноцінною частиною незалежної 

України. 

Музично-культурний розвиток Буковини до середини XX століття 

відбувався нерівномірно, адже, в умовах соціально-політичних змін та 

боротьби за свою незалежність, культурні діячі краю просто не мали 

можливості зосередитись на мистецтві. Найбільш сприятливі умови для 

зростання професіоналізму на Буковині спостерігаємо у період австрійської 

влади: встановилися тісні міжкультурні контакти, підтримувалися мистецькі 

заходи, музична освіта, виховувалися місцеві виконавці та композитори, 

створювалися хорові колективі та оркестри, відкривалися музичні навчальні 

заклади, школи. У румунський період важливе значення мало відкриття 

Чернівецької консерваторії, яка готувала професійних музикантів. 

На Буковині була розгорнута активна літературна творчість, 

представники якої, зокрема Ю. Федькович та С. Воробкевич, мали тісні 

зв’язки з музично-фольклористичною та композиторською діяльністю. 

Зібрані та опрацьовані у той час народнопісенні матеріали стали одним з 

основних джерел формування національної композиторської школи 

Буковини. Вони відрізнялись яскравою самобутністю, оригінальною 

інтонаційністю та ритмікою, колоритним ладовим забарвленням тощо. 

Багатонаціональне середовище сприяло стильовій контамінації, в основі якої 

– поєднання ознак фольклору різних народів, що проживали на теренах краю. 

Такого роду зв’язки між культурами в галузі народної творчості ми 

називаємо полінаціональним фольклоризмом. У професійну творчість 

буковинських композиторів фольклорні елементи, як окрема стильова 

парадигма, потрапили у XX столітті. 
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Характеристика творчості буковинських композиторів минулого 

дозволяє зробити висновки, що вони писали музику переважно в «чистих» 

стилях, користуючись здебільшого класичними західноєвропейськими 

шаблонами. Проте в їх творчості спостерігається й неабиякий інтерес до 

народної музики: нерідко композитори створювали обробки народних пісень, 

застосовуючи класичні прийоми гармонізації з елементами поліфонічного 

розвитку. 

На основі аналізу творчої спадщини найвизначніших буковинських 

композиторів того періоду – С. Воробкевича та Є. Мандичевського – можна 

виявити стильові риси їх творчості та ознаки композиторського стилю того 

періоду, серед яких: опора на традиції західноєвропейського музичного 

мистецтва (зокрема, класичної школи та романтичного напрямку), 

застосування традиційних жанрів та форм, методів розвитку, поєднання 

гармонічного та поліфонічного композиторського мислення, експерименти з 

тембральністю, складом виконавців, увага до народної музичної творчості, 

мистецько-освітня кореляція між різними національними школами. 

Отже, період іноземного володарювання на Буковині можна сприймати 

неоднозначно, знаходячи як позитивні, так і негативні моменти в музично-

культурному житті краю. Проте, незважаючи на окремі обставини, що 

гальмували процеси розвитку культури краю, правомірно констатувати й 

зростання національної свідомості українців Буковини, їх нестримність до 

самоутвердження, позитивні та вдалі спроби піднести власну творчу справу 

на рівень європейського визнання. Буковинський народ зберіг свою 

культуру, звичаї, традиції та передав наступним поколінням. Цей безцінний 

скарб став невід’ємною частиною стилю майбутніх буковинських 

композиторів, започаткував формування власної національної професійної 

композиторської школи. 

Дослідження творчості буковинських композиторів від середини XX 

століття і до наших днів виявило основні ознаки стилю. Відзначимо, що у 

цей період найбільше проявляються риси полістилістики, які стають ознакою 
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композиторської школи у цілому, представники якої працюють у різних, 

навіть протилежних стилях, пишуть в окремих сферах музичної творчості. 

Водночас композитори використовують власний комплекс музичних засобів, 

поєднуючи традиційні загальноєвропейські прийоми письма, ознаки окремих 

національних шкіл, традиції української національної школи й особливості 

регіонального полінаціонального фольклоризму. 

У контексті наукового дослідження музичної культури Буковини в 

поле зору потрапила творча діяльність багатьох композиторів XX століття та 

сучасності. Особлива увага була приділена творчій спадщині Йосипа 

Ельгісера, Андрія Кушніренка, Юрія Ґіни, Леоніда Затуловського, які 

виявилися пасіонарними особистостями свого часу, їх діяльність створила 

осередки професіоналізму й компетентності в краї, їх творчий доробок 

звучить на різних сценах Буковини та світу, їх музикою захоплюються, на ній 

навчаються. Здійснені аналізи стилю цих митців краю дозволяють окреслити 

основні риси їх творчості, зробити висновки про стильові особливості 

буковинської композиторської школи. 

Досліджуючи творче мислення Й. Ельгісера, ми переконалися, що його 

творча діяльність знаходиться у тісному зв’язку з його світовідчуттям. У 

цілому переважає схильність до споглядальності, мрійливості, ремінісценцій, 

до ліричного складу музики. Композитор музичними засобами створює 

широке коло образів: майже всі події свого життя, враження від спілкування 

з людьми. Основна ознака його стилю – програмність, підпорядкована 

життєвій і творчій біографії митця. Твори Ельгісера мають програмні назви, 

пов’язані з подіями, окремими персоналіями та реальними особистостями, з 

якими йому доводилось спілкуватися. Багато п’єс написані під враженням 

гастрольних поїздок, туристичних подорожей країнами світу. Отже, твори 

Й. Ельгісера автобіографічні та виявляють риси сучасного реалізму. 

Значне місце у творчому доробку Ельгісера займає музика єврейської 

тематики. Зібрані власними зусиллями народні пісні та пригадані 

невільницькі солоспіви воєнних часів композитор кладе в основу 
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фортепіанних сюїтних циклів та вокальних творів із фортепіанним 

супроводом. Підкреслюючи важливість цієї теми, Ельгісер надзвичайно 

чутливо ставився до втілення задуму. У його творах завважуємо 

найяскравіші риси творчості митця, де академічні прийоми композиторської 

техніки поєднані з власним мелодико-гармонічним стилем та особливостями 

єврейської народної музики. Частина доробку Й. Ельгісера присвячена 

психологічним станам людини та лікарській тематиці, що особливо 

майстерно розкривається композитором засобами музичної виразності. 

Опираючись на жанри і форми класичної музики, Й. Ельгісер 

продовжує традиції академічних напрямків і стилів. Основна галузь його 

творчості – це фортепіанна музика, представлена п’єсами, варіаціями, 

фугами, сонатами, фортепіанними концертами тощо. Спостерігається 

перевага малих форм, які нерідко об’єднуються в цикли із загальними 

назвами. Велика кількість образів, сюжетів, їх швидка «калейдоскопічна» 

зміна сприяють мініатюризму змальовуваних музичних картин. 

Майстерний підхід до творчого процесу, володіння прийомами 

фортепіанної композиторської техніки, мають своїми витоками високий 

рівень піанізму Й. Ельгісера, знання методики виконавства та репертуару 

фортепіанної музики. 

Серед особливостей музичної мови Ельгісера-композитора виділимо 

такі: прихованість тональності; часте використання еліптичних зворотів та 

нестійких співзвуч; паралелізми тризвуків, які застосовуються з певним 

смисловим навантаженням; наявність ознак мажоро-мінору; перевага 

горизонтального мелодичного мислення; зв’язок із народною пісенністю. 

Підсумовуючи дослідження творчості буковинського митця, 

зауважимо, що на композиторському мисленні Й. Ельгісера суттєво 

позначився стиль «композиторів-піаністів», зокрема Л. Бетховена, 

Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Й. Брамса, Е. Гріга, 

О. Скрябіна, С. Рахманінова, П. Чайковського, С. Прокоф’єва, 

Д. Шостаковича, М. Лисенка, Л. Ревуцького, В. Косенка та інших. 
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Серед буковинських композиторів чільне місце займає Андрій 

Кушніренко, творча спадщина якого, передусім, пов’язана з вокально-

хоровою діяльністю. Тематика його творів різноманітна, проте найчастіше 

втілюється тема народу, його патріотичне єднання. У творчості 

А. Кушніренка помітне прагнення до лаконізму висловлювання, він віддає 

перевагу творам малих форм та одночастинним композиціям. Так, його опера 

«Буковинська весна» – одноактна, кантата «Молюсь за тебе, Україно» теж 

вкладається в одночастинну композицію. 

Поряд із творами різних жанрів і форм, найбільше значення в його 

доробку мають обробки українських народних, зокрема буковинських, 

пісень. Оригінальні та колоритні хорові інтерпретації календарно-обрядових 

пісень. У цих творах А. Кушніренко проявив себе як майстер обробки 

народного першоджерела, продемонстрував ознаки індивідуального стилю. 

Серед основних рис музичного стилю композитора відзначимо особливу 

звукозображальність, застосування різних видів поліфонічної техніки, 

зокрема поліфонії пластів, злиття народної виконавської практики з 

професійними прийомами композиції. 

На формування його композиторського мислення вплинула творчість 

корифеїв української композиторської школи – М. Лисенка, М. Леонтовича, 

С. Людкевича та інших. Буковинський композитор збагатив хорову 

спадщину сучасними й досконалими зразками інтерпретацій народних 

мелодій, продемонстрував принципи роботи з фольклорним матеріалом, 

розвинене поліфонічне мислення, що органічно переплітається з 

буковинською мелодикою та народним багатоголоссям. 

Пісні про кохання в його хорових і вокальних інтерпретаціях – зразки 

професійної майстерності та винахідливості композитора, де засобами 

академічного композиторського мислення розкрито красу й надзвичайну 

мелодійність українського фольклору. 

Юрій Ґіна – автор багатьох творів у різних жанрах, який яскраво 

проявив себе як у композиторській, так і у виконавсько-диригентській 
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діяльності, органічно приєднався до процесу розвитку музично-культурного 

життя Буковини сучасного періоду. Він став основоположником скрипкового 

професійного мистецтва краю. В галузі оркестрової музики Ю. Ґіна став 

гідним продовжувачем традицій українського оркестрового мислення, 

збагачуючи національний музичний стиль яскравим буковинським 

колоритом. Новаторськими рисами відрізняється твір синтетичного жанру 

«Рідне наше найдорожче», де в інструментальну композицію залучається 

поетичне слово. 

Викладацька та виконавська діяльність вплинула на творчі переваги 

композитора, значна частина доробку якого призначається для скрипки та 

скрипкового ансамблю. Ю. Ґіна працює і над запозиченим матеріалом. 

Принципи роботи в цій галузі спрямовані на оновлення вже існуючих творів, 

які композитор переробляє для різного складу виконавців, зокрема 

пристосовує до скрипки або ансамблю скрипалів у супроводі фортепіано. 

Його обробки, перекладення, як їх називає автор, відповідають жанру 

«транскрипції», з типовими методами роботи над матеріалом. 

Серед стильових рис композитора відзначимо програмність творів, 

використання національних мотивів, буковинської пісенності й 

танцювальних жанрів місцевого полінаціонального фольклору, часту опору 

на лади народної музики, зокрема гуцульський лад. Але, у цілому, творчому 

стилю Ю. Гіни притаманні пісенність, яскравий мелодизм, ритмічно-

танцювальна характерність. 

Оригінальні твори Ю. Ґіни демонструють нові тенденції 

композиторського мислення, пов’язані з фольклористичним напрямком. 

Композитор майстерно інтерпретує фольклорні елементи у власній творчості. 

В музиці народного характеру він поєднує риси фольклору різних етносів, 

що проживають на Буковині – українців, гуцулів, молдаван, румунів та 

інших. Отже, в творчості Ю. Ґіни помітні риси полістилістики, які 

проявились у наявності багатонаціонального фольклористичного симбіозу. 
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Своєрідна та багатогранна творчість Леоніда Затуловського, 

композиторське мислення якого ґрунтується на поєднанні традиційних форм 

академічної музики з особливостями національної школи й народного 

мистецтва. 

Галузь оркестрової музики представлена рапсодіями та симфонічною 

сюїтою, в яких найбільше розкрилися риси стилю композитора. Рапсодії 

Л. Затуловського – зразки картинно-жанрового симфонізму з рисами 

епічного характеру. Два основні, контрастні розділи рапсодій поєднані з 

принципами українського жанру Думки-Шумки. 

Оркестрова сюїта «Блукаючі зірки», яка може вважатися візитною 

карткою митця, концентрує особливості творчого мислення, індивідуального 

стилю Л. Затуловського, принципи роботи з музичним матеріалом. 

Композитор, спираючись на жанрові ознаки народної музики, зміг досягти 

оригінальності почерку. Переплітаючи інтонаційні й ритмічні прикмети 

української та єврейської пісенно-танцювальної традицій, Л. Затуловський 

збагатив мелодику своїх творів, вивів її на новий рівень взаємодії з 

гармонією, тонально-ладовою складовою. 

Характерні ознаки творчого мислення Л. Затуловського – зв’язок із 

народнопісенними та народно-танцювальними особливостями, яскравий 

мелодизм, ритмічна характерність, опора на академічні принципи музичної 

композиції, які віртуозно поєднані з сучасними течіями у мистецтві, джазом 

та інструментальною імпровізацією. 

Отже, в результаті дослідження творчої спадщини митців Буковини, 

можна виділити нижченаведені стильові парадигми композиторської 

творчості, які сформувались протягом історії розвитку музичної культури 

буковинського краю та широко розкрилися у другій половині XX – на 

початку XXI століття: 

1. Орієнтація на стильові моделі західноєвропейської музики, що 

позначилось на застосуванні багатьох класичних елементів музичної мови, 
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зокрема жанрових зразків, форми, гармонічних та метроритмічних засобів, 

тональної системи. 

2. Надбання окремих національних композиторських шкіл, які у 

творчості сучасних буковинських композиторів проявились нерівномірно. 

Наприклад, Й. Ельгісер, поряд з опорою на класичні стильові моделі, зазнав 

впливу традицій романтизму та імпресіонізму, застосовував принципи 

роботи з музичним матеріалом російських і радянських композиторів. 

Творчість Ю. Ґіни відрізняється впливом угорської, молдавської та 

румунської шкіл. 

3. Українські національні традиції, які особливого значення набули 

після об’єднання північної Буковини з Україною. Творчі зв’язки не 

поривались і в періоди іноземних володарювань. Буковину відвідували різні 

українські культурні діячі, зокрема М. Лисенко, який двічі побував у 

Чернівцях (1903 та 1904 рр.). Ця подія мала значний вплив на розвиток 

мистецького життя краю. Буковинських композиторів надихала й творчість 

М. Колачевського, В. Сокальського, Я. Степового, В. Косенка, С. Людкевича, 

В. Барвінського, Л. Ревуцького, Б. Лятошинського та інших. 

4. Фольклоризм, який став основою діяльності багатьох українських 

композиторів, у творчості буковинських митців отримав своєрідне 

оригінальне втілення. Любов до української народної пісні, природи її 

мелодизму, яскравих жанрових моделей позначилась на створенні обробок 

народних джерел, які знаходимо в творчості сучасних композиторів 

Буковини, зокрема А. Кушніренка, О. Чмут та інших. 

Особливість музичної мови буковинської композиторської школи – 

застосування ознак місцевої народної творчості, що зумовило виникнення 

особливого напряму в музичному мистецтві краю – полінаціонального 

фольклоризму. Такий тип синкретичного народного мистецтва спричинений 

багатонаціональним середовищем Буковини, де проживають українці, 

гуцули, румуни, молдавани, поляки, євреї, вірмени, німці тощо. Кожен з цих 

народів зробив власний внесок у скарбницю буковинської народної 

творчості. Українські національні традиції переплітаються з ознаками 
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румунської культури, що помітно на використанні багатої пісенно-

танцювальної спадщини цього народу. Популярними стали жанри 

румунського фольклору – хора, дойна, корагіаска, яскраві мелодичні та 

ритмічні звороти, які почали застосовувати й професійні буковинські 

композитори. Отже, румунська мелодика, її танцювальність і пісенність – 

невід’ємна складова буковинського народного та професійного мистецтва. 

Не менш значущий вплив гуцульської народної музики, з її ладовим 

колоритом, характерними синкопованими ритмами, практикою ансамблевого 

музикування, багатим інструментарієм. На творчому мисленні композиторів 

Буковини позначилась і яскрава та самобутня народна танцювальність 

багатьох народів, що населяють Буковину. 

5. Музична творчість буковинських композиторів характеризується 

багатошаровістю, як у контексті загального розвитку мистецтва краю, так і в 

межах творчості кожного окремого композитора, навіть одного музичного 

твору. Отже, можна зробити висновок про полістилістичні риси творчості 

буковинської композиторської школи, де поєднуються ознаки 

західноєвропейського мистецтва, українського національного музичного 

мислення та полінаціонального фольклоризму. 

6. Індивідуальні стильові риси надають буковинській композиторській 

школі характерної багаторівневості. Сучасне композиторське мистецтво 

Буковини демонструє різноманітні розгалуження, які не вкладаються в певну 

систематизацію. Нерідко митці краю працюють окремо та розосереджено, що 

не сприяє формуванню загальних тенденцій. Кожен композитор вніс свою 

частку у загальний процес розвитку мистецтва Буковини, а деякі стали 

новаторами в окремих галузях музичної творчості. Тут доцільно згадати 

автобіографічність тематики Й. Ельгісера, створений ним концерт для 

фортепіано з духовим оркестром, новий тип сюїти Ю. Гіни та Симфоджаз 

Л. Затуловського. Цей перелік, безперечно, варто поповнити новими іменами 

та здобутками в процесі майбутнього дослідження творчості композиторів 

Буковини. 
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Юрій Ґіна 

Гора 
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Леонід Затуловський 

(1935 – 2018) 

 Сюїта «Блукаючі зірки», №1 «Дорога» (уривок) 
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ДОДАТОК Ж 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографія: 

1. Каплієнко-Ілюк Ю. В. Музичне мистецтво Буковини. Стильові парадигми 

композиторської творчості XIX–XXI ст. : монографія. Чернівці : Букрек, 

2020. 504 с. 

 

Навчальний посібник: 

2. Каплієнко-Ілюк Ю. В. Леонід Затуловський. Блукаючі зірки (сюїта для 

симфонічного оркестру): навчальний посібник / упорядкування та 

вступна стаття Ю. В. Каплієнко-Ілюк. Чернівці : Місто, 2019. 96 с. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, затверджених МОН 

України як фахові за напрямом «мистецтвознавство»: 

3. Каплієнко-Ілюк Ю. В. Втілення національної тематики в творчості 

Йосипа Ельгісера. Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник 

ОНМА ім. А. В. Нежданової : [зб. статей / гол. ред. О. В. Сокол]. Одеса : 

Астропринт, 2016. Вип. 23. С. 25–35. 

4. Каплієнко-Ілюк Ю.В. Стильові риси творчості Йосипа Ельгісера: 

образно-тематичний та жанровий аспекти. Аспекти історичного 

музикознавства : зб. наук. ст. / Харків. нац. ун-т мистецтв імені І. П. 

Котляревського ; [ред.-упоряд. Ганзбург Г. І., Шубіна Л. І.]. Харків : 

ХНУМ, 2018. Вип. XI. С. 33–48. 

5. Каплієнко-Ілюк Ю. В. Календарно-обрядові пісні в хорових 

інтерпретаціях Андрія Кушніренка. Музичне мистецтво і культура : 

Науковий вісник ОНМА ім. А. В. Нежданової : [зб. статей / гол. ред. О. В. 

Сокол]. Одеса : Астропринт, 2017. Вип. 24. С. 20–30. 
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6. Каплієнко-Ілюк Ю. В. Проблеми формування музичного мислення. 

Музичне мистецтво і культура : Науковий вісник ОНМА ім. 

А. В. Нежданової: зб. статей. Одеса: Астропринт, 2019. 2(28). С. 134–146. 

7. Каплієнко-Ілюк Ю. В. Шляхи формування полістилістичних основ 

композиторської творчості. Музичне мистецтво і культура : Науковий 

вісник ОНМА ім. А. В. Нежданової: зб. статей. Одеса: Астропринт, 2019. 

1(29). С. 16–27. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України,внесених до міжнародних 

наукометричних баз (Index Copernicus та ін.): 

8. Каплієнко-Ілюк Ю.В. Мініатюра як принцип композиторського мислення 

Йосипа Ельгісера. Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: 

Мистецтвознавство / [за ред. О.С. Смоляка]. Тернопіль : Вид-во ТНПУ 

ім. В. Гнатюка, 2017. № 2 (вип. 37). С. 105–111.  

9. Каплієнко-Ілюк Ю.В. Тенденції розвитку камерно-інструментального 

ансамблю у творчості Юрія Ґіни. Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О.С. Смоляка]. Тернопіль : Вид-во 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. № 1 (вип. 38). С. 101–109.  

10. Каплієнко-Ілюк Ю.В. Принципи обробок українських народних пісень 

про кохання у творчості Андрія Кушніренка. Міжнародний вісник: 

культурологія, філологія, музикознавство. Київ : Міленіум, 2018. Вип. І 

(10). С. 134 – 139. 

11. Каплієнко-Ілюк Ю.В. Стилістичні особливості буковинських рапсодій 

Леоніда Затуловського. Традиції та новації у вищій архітектурно-

художній освіті : збірка наукових праць. Харків : Харківська державна 

академія дизайну і мистецтв. 2018. № 3. С. 109–113. 

12. Каплієнко-Ілюк Ю.В. Фортепіанний концерт Л. Затуловського в 

контексті національного розвитку жанру. Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 
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Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О. С. 

Смоляка]. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. № 2 (вип. 39). 

С. 102–109. 

13. Kapliyenko-Iliuk Yuliya. Violin transcriptions as one of the methods of Yuri 

Gina's practice as a composer (Скрипкові транскрипції як один з методів 

композиторської практики Юрія Ґіни). Вісник Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 

2018. № 3. С 298–303. 

14. Kapliyenko-Iliuk Yuliya. "Wandering stars" by Leonid Zatulovskyi: traditions 

and innovation in the interpretation of the symphonic suite genre ("Блукаючі 

зірки" Леоніда Затуловського: традиції та новаторство в інтерпретації 

жанру симфонічної сюїти). Вісник Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2018. № 4. С. 170–

175. 

15. Каплієнко-Ілюк Ю.В. Стильовий аналіз: методологічні та типологічні 

основи. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / 

[за ред. О.С. Смоляка]. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. 

№ 1 (вип. 40). С. 54–61. 

16. Каплієнко-Ілюк Ю.В. Творчий процес та проблеми формування 

композиторського мислення. Культура України: збірник наукових праць 

Харківської державної академії культури / за заг. ред. В. М. Шейка. 

Харків: ХДАК, 2019. Вип. 66. С. 145–157. 

17. Каплієнко-Ілюк Ю.В. Проблеми визначення та розвитку категорії стилю 

в музикознавстві. Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: 

Мистецтвознавство / за ред. О.С. Смоляка. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. 

В. Гнатюка, 2019. № 2 (вип. 41). С. 11–18. 

18. Каплієнко-Ілюк Ю.В. Проблеми класифікації полістилістики у сучасному 

музикознавстві. Вісник Харківської державної академії дизайну і 
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мистецтв: зб. наук. пр. / за ред. Голубця О. М. Харків: ХДАДМ, 2019. 

(Мистецтвознавство: № 4). С. 68–75. 

19. Каплієнко-Ілюк Ю. В. Полістилістика як явище постмодернізму. Вісник 

Київського національного університету культури і мистецтв: збірник 

наукових праць. Серія: Мистецтвознавство. Київ: Видавничий центр 

КНУКіМ, 2019. С. 11–17. 

20. Kapliyenko-Iliuk Yuliya. Psychological preconditions of musical creativity 

(Психологічні передумови музичної творчості). Вісник Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : 

Міленіум, 2020. № 1. С. 76–80. 

21. Kapliyenko-Iliuk Y. Polystylistics: problems of definition and terminology 

(Полістилістика: проблеми визначення та термінології) Вісник 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. 

журнал. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. № 2. С. 192-197. 

 

Статті у наукових виданнях України, внесених до міжнародних 

наукометричних баз (Web of science): 

22. Kapliyenko-Iliuk Yuliya. Peculiarities of program music by Joseph Elgiser 

(through the example of piano creative works) (Особливості програмної 

музики Йосипа Ельгісера (на прикладі фортепіанної творчості)). Вісник 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. 

Журнал. Київ : Міленіум, 2018. № 1. С. 182–186. 

 

Статті в іноземних фахових виданнях (Web of science): 

23. Yuliya Kapliyenko-Iliuk. Style Paradigms of Western European Music in the 

Works of Sydir Vorobkevych. STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI. 

MUSICA. Cluj-Napoca, Romania, 2020. No. 2. P. 97-108. 

24. Yuliya Kapliyenko-Iliuk. Dynamics Of The Level Formation Of Style 

Hierarchy İn Musical Art. STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI. 

MUSICA. Cluj-Napoca, Romania, 2021. No. 1. P. 109-124. 
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Статті у наукових періодичних іноземних фахових виданнях: 

25. Каплієнко-Ілюк Ю. Категорія музичного стилю: позиції сприйняття та 

розуміння. Knowledge, Education, Law, Management. 2020 № 5 (33), vol. 2, 

С. 25–30. 

26. Kapliyenko-Iliuk Yuliya Vladimirovna. Scientific Paradigm as a Category of 

Musicology. European Journal of Arts: Scientific journal. Vienna, 2021. № 1. 

P. 52–55. 

 

Публікації, які додатково засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

27. Каплієнко-Ілюк Ю., Стругар Т. Румунський пісенно-танцювальний 

фольклор як вагомий чинник розвитку музичної культури Південно-

східної Буковини. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. 

пр. ; [ред. колегія: Руснак І.С., Іванчук М.Г. та ін.]. Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2014. Вип. 704 : Педагогіка та психологія. С. 56–

60. 

28. Каплієнко-Ілюк Ю.В. Оркестрова творчість Юрія Гіни як складова 

музично-культурного життя Буковини. Науковий журнал «Парадигма 

пізнання : гуманітарні питання». Київ, 2015. №7(10). С. 68–78. 

29. Каплієнко-Ілюк Ю. Музичні товариства Буковини (До 25-річчя від дня 

заснування Чернівецького обласного відділення Національної 

всеукраїнської музичної спілки). Музика : науково-популярний журнал. 

2017. № 3 (417). С. 2, 48. 

30. Каплієнко-Ілюк Ю. Музична спілка на Буковині. Німчич : літературно-

мистецьке та науково-освітнє видання / [гол. ред. В. Максимчук]. 2018. 

С. 149–150. 

31. Каплієнко-Ілюк Ю.В. «Подоляночка» як стильова парадигма 

композиторського мислення Андрія Кушніренка. Матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні орієнтири 

мистецької освіти: традиції, досвід, інновації». Чернівці, 4-5 квітня 2019 

року. С. 97–101. 
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Відомості про апробацію результатів дослідження 

 

1. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної 

освіти і культури в Україні: Захід – Схід. Великим ювілярам 2009/2010 

присвячується: пам’яті Ф. Шопена, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, 

Л. Бетховена, П. Чайковського, М. Глінки» (Одеса, Україна – 15-

16.05.2010). 

2. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та наука 

на порозі третього тисячоліття: Схід – Захід» (Одеса, Україна – 2-3 грудня 

2010). 

3. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної 

освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, Україна – 5-6.05. 2011). 

4. Всеукраїнська наукова конференція «Сидір Воробкевич і український 

літературно-мистецький процес ХІХ – ХХ століть» (Чернівці, Україна – 

13-14.10.2011). 

5. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та 

культура: Схід – Захід» (Одеса, Україна – 29.04-1.05.2012). 

6. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної 

освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, Україна – 29.04-

1.05.2012). 

7. Международная научно-творческая конференция «Исскуство и наука 

третьего тысячилетия» (Симферополь, Україна – 3-4.11.2012). 

8. Міжнародна науково-творча конференція «Одеська композиторська 

школа в світовій музичній культурі» (Одеса, Україна – 9-10.12.2012). 

9. ІІ Международная научно-творческая конференция «Исскуство и наука 

третьего тысячилетия» (Симферополь, Україна – 26-27.10.2013). 

10. Міжнародна науково-практична конференція «Музична культура й освіта 

Буковини у європейському вимірі» (Чернівці, Україна – 21-22.11.2013). 

11. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та 

культура: Схід – Захід» (Одеса, Україна – 2-3.12.2013). 
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12. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної 

освіти і культури: традиція та сучасність. Ювілярам 2013-1014 років 

присвячується» (Одеса, Україна – 28-29.04.2014). 

13. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної 

освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, Україна – 30.04-

1.05.2015). 

14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Глухів музичний: земля 

Березовського і Бортнянського» (Глухів, Україна – 25-26.02.2016). 

15. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної 

освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, Україна – 25-26.04. 

2016). 

16. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та 

культура: Захід – Схід» (Одеса, Україна – 5-7.12.2016). 

17. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та 

культура: Захід – Схід» (Одеса, Україна – 21-22.11.2017). 

18. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ференц Ліст і Україна» 

(Кам’янець-Подільський, Україна – 24-25.11.2017). 

19. V Міжнародна науково-практична конференція «Микола Леонтович і 

сучасна освiта та культура» (Кам’янець-Подільський, Україна – 14-

15.12.2017). 

20. Міжнародна науково-практична конференція «Буковина і Україна разом: 

100 річчя Буковинського народного віча» (Чернівці, Україна – 

23.10.2018). 

21. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та 

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

Україна – 30.11-2.12.2018). 

22. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні орієнтири 

мистецької освіти: традиції, досвід, інновації» (Чернівці, Україна – 4-

5.04.2019). 

23. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної 
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освіти: культура та сучасність» (Одеса, Україна – 30.04-2.05 2019). 

24. Міжнародна науково-творча конференція «Музичне мистецтво та 

культура: Схід – Захід» (Одеса, Україна – 25-26.09.2019). 

25. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль і місце 

мистецької педагогіки у формуванні сучасної особистості» (Кам’янець-

Подільський, Україна – 15-16.02.2020). 

26. Конференція в рамках Міжнародного музикознавчого семінару 

«Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності» 

(Одеса, Україна – 19-21.06 2020). 

27. Міжнародна науково-творча конференція «Захід – Схід: культура і 

сучасність» (Одеса, Україна – 26-27.09.2020). 

28. Всеукраїнська науково-практична конференція «Максиму Березовському 

присвячується… До 275-річчя від дня народження» (Львів, Україна – 

31.10.2020). 

29. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль і місце 

мистецької педагогіки у формуванні сучасної особистості (Кам’янець-

Подільський, Україна – 11-12.03.2021). 

30. Міжнародна науково-творча конференція «Трансформація музичної 

освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, Україна – 03-

06.05.2021). 

31. VІ міжнародна науково-практична конференція «Музичне мистецтво ХХІ 

століття: історія, теорія, практика» (Дрогобич, Україна – 7-10.05.2021). 

32. Конференція в рамках Міжнародного музикознавчого семінару 

«Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності» 

(Одеса, Україна – 22-24.06.2021). 

33. Міжнародна науково-творча конференція «Захід-Схід: культура та 

сучасність» (Одеса, Україна – 25-26.09.2021). 


