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АНОТАЦІЯ 
 

 Іванова Л. О. Традиціоналістський стильовий напрям у творчості 

композиторів України ХІХ – ХХ століть.– Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 

– «Музичне мистецтво». – Одеська національна музична академія імені 

А. В. Нежданової, Міністерство культури та інформаційної політики 

України. Одеса, 2021. 

Дисертацію присвячено осмисленню традиціоналістського стильового 

напряму в мистецтві України як суттєвої складової стильової парадигми 

мистецтва ХХ сторіччя у цілому, що склав співіснуючі системи названого 

традиціоналістського і модерністсько-авангардного пластів. Уточнюючим 

було введення терміну метанапрям  стосовно традиціоналізму, що зроблене в 

аналогію до прийнятого в музикознавстві визначення епохальних 

метажанрових утворень (за О. Марковою). Так в дисертації представлений у 

категоріальному тлумаченні  феномен традиціоналізму як сукупність 

стильових утворень на рівні композиторської творчості ХХ сторіччя і йому 

передуючого прото-традиціоналізму віку романтизму у вигляді академічного 

виявлення мистецьких принципів бідермаєра.   

Заявлення традиціоналізму як метанапряму і як складової стильової 

парадигми музики ХХ сторіччя викликане необхідністю історично 

справедливої оцінки тих мистецьких здобутків, які у передперебудовний 

період трактувалися як дещо невідповідне «духу епохи», а також 

представленого  в ототожненні з явищами офіційного мистецтва соцреалізму 

в Радянській Україні. В дисертації наведені історичні дані про метастильову 

двоскладовість стильового наповнення мистецтва минулого століття із 

паралелями до співіснування академізму і бідермаєрівського нахилу, –  поряд 

із втіленнями «несамовитого», «пізнього» романтизму, психологічного 

реалізму як носіїв новаційності у ХІХ сторіччі.  
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Історичний досвід продемонстрував певну рівновагу іcнування як 

традиціоналістських, так і модерністських-авангардистських стильових 

позицій у творчості найвидатніших майстрів минулого століття, в якому 

вказані стильові антитези, нарівно представлені геніально обдарованими 

творцями. Наряду з відомими лідерами модерну-авангарду ХХ століття 

вказуємо на найвищий ступінь художнього вираження у творчості таких 

майстрів як С. Рахманінов, М. Леонтович, І.Піццетті, Дж.К. Менотті, 

С. Барбер, що показали у своїй творчості стильові позиції, альтернативні до 

модерністсько-авангардистських надбань. 

В руслі такого розуміння стильово-альтернативних розкладів минулого 

віку та їх уготовляючих співіснуючих ліній академізму-бідермаєра і 

романтично-реалістичної новаційності позаминулого пройшло музикознавче 

усвідомлення здобутків української музики останніх десятиріч зі зверненням 

уваги до новаторів і опозиціонерів офіційному соцреалістичному мисленню. 

А це суттєво звужує палітру виразності української музики, оскільки 

традиціоналізм часто пов’язувався із духовними засадами творчості, з 

бідермаєрівською високою простотою вираження, що могло співпадати із 

офіційним радянським визнанням, а могло протистояти при певній стильовій 

нерозбіжності із заявленими соцреалістичними засобами.  

Прикладом такого неспівпадіння із радянськими творчими 

стереотипами при відсутності стильової дистанції між офіційним і 

авторським фольклоризмом на рівні генія виступає спадщина М. Леонтовича, 

демонструючи непрості ідеолого-стилістичні відносини між носіями 

традиціоналістського світобачення. І те, що радянська влада щедро відмічала 

нагородами й преміями видатного майстра А. Кос-Анатольського, зовсім не є 

свідченням його зв’язку з офіційним соцреалізмом, – і треба пам’ятати, що й 

сам соціалістичний реалізм виник задовго до подій 1917 року і до створення 

СРСР, втілюючи певні, проверистські тенденції у художньому світі, і 

відзначений видатними художніми досягненнями на рівні літератури та 

інших видів мистецтв (А. Барбюс, М. Горький, М. Шолохов, ін.).  
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В даній роботі традиціоналізм виділений у якості одного з опорних 

стильових принципів, який набув у ХХ сторіччі рис стильової 

парадигмальності у співіснуванні і протиставленні модерну-авангарду. І 

якщо традиціоналістські тенденції мистецтва XVIII– ХІХ сторіччя приймали 

характер академічної настанови в солідарності зі здобутками релігійного 

мистецтва, то у ХХ сторіччі, з автономізацією у мислительній свідомості 

атеїстичного світосприйняття і його державної підтримки в Радянській 

Україні традиціоналізм усвідомлюється в академічній і позарелігійній 

спрямованості. Хоча конкретика творчих намагань митців давала більш 

складну і більш художньо цікаву розгалуженість тих виразово-стильових 

виборів. 

Звернення саме до фортепіанного втілення прототрадиціоналізму епохи 

романтизму і традиціоналізму як такого базується на узагальненнях праць 

Д. Андросової, Л. Шевченко й інших дослідників щодо принципового 

співіснування у ХХ сторіччі і його упереджуючого за певними позиціями 

ХІХ сторіччя антитез клавірного й оркестрально-рояльного піанізму, 

піаністичного моцартіанства й бетховеніанства як відзнак стильової 

«гетерофонії» минулих епох. Такий категоричний розкол стильових виявлень 

у ХІХ і ХХ століттях був потужно підсилений виникненням антитез 

професійного художньо самодостатнього – і прикладного, «третьорядного» 

мистецтва.  

Метастильові антиномії ХХ сторіччя були подолані їх дифузією в 

епоху поставангарду (від 1970-х до сьогодення), народжуючи дещо відмінне 

від вказаних антитез, назване «концептуальним» мистецтвом кінця ХХ – 

початку ХХІ століть.  

В дисертації висувається ідея про недопустимість поєднання усіх 

досягнень українського мистецтва з тими, хто був носієм послідовної 

новаційності – такий підхід став простим оберненням методу переслідування 

тоталітарними режимами прихильників модерну-авангарду за «формалізм» 

та інші вигадані  пороки. Традиціоналістський метастиль щиро вбирає 



5 
 
досягнення високоталановитих композиторів, що працювали для 

Православної Церкви і тим відрізали для себе путь у принципову 

новаційнсть. Тут спливають імена болгарина Д. Христова, російських 

майстрів П. Чеснокова й О. Архангельського, серба С. Мокраняца, 

вищеназваного українського генія М. Леонтовича і його славних сучасників в 

особах Я. Степового, К. Стеценка та інших достойних музикантів.  

Зважаючи на усталення уявлень про сутність українського 

світобачення як ліризму соціально-психологічного виявлення (в працях 

Є. Онацького, Б. Цимбалістого, М. Шлемкевича, ін.), в роботі це 

спостереження введене для аргументації сутності романтичних тенденцій в 

українській художності, але минаючи індивідуалізм вираження, що 

направляє на органіку саме бідермаєра для атрибуції національного 

самоствердження в мистецтві (див.у О. Козаренка та ін.авторів). 

Бідермаєрівський комплекс світобачення ґрунтується на шануванні традицій 

в їх духовно-церковній ґенезі, що навертає на закономірність салонної 

фортепіанної музики у вираженні певних принципових позицій українського 

мистецького надбання. 

В дисертації прослідкована спрямованість  академічно-

протрадиціоналістського тла творчості українських авторів ХІХ сторіччя в 

контексті висунення самостійності композиторської національної школи на 

рівні фольклористських накопичень у тематизмі й структурних перевагах 

композицій авторів, що відіграли значну роль у становленні українського 

фортепіанного мислення. Це роботи М. Лисенка, А. Рубця, А. Єдлічки, 

ін.майстрів, які здійснювали поєднання в авторських здобутках надбань 

фольклору і прикладної популярної сфери із накопиченнями академічної 

європейської традиції.  

При цьому в даному дослідженні зроблена акцентуація чуттєвості 

українських авторів до виразних елементів рококо як частки бідермаєрівської 

оснащеності українського композиторського внеску. І цим вже закладається 

контактність академічно-традиційних засобів виразності із модерністськими 
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спрямуваннями ХХ сторіччя, з яких неорококо – складова неокласичної лінії 

стильових надбань минулого сторіччя – є одним із помітних виразників 

художнього мислення вказаного часового періоду. 

Саме вказані переплетення бідермаєра і протонеокласицизму ХХ 

сторіччя в українській фортепіанній – і з фортепіано – музиці минулого і 

позаминулого сторіч виводять на дієвість заповітів естетики Л. Виготського у 

тлумаченні художнього ефекту музичного вираження. Оскільки йдеться 

переважно про особливості втілення малих форм в аналізованих 

фортепіанних здобутках, а блискучі результати літературних тлумачень 

названого автора містилися саме в показі форм оповідання, байки, то 

виділяємо музичні еквіваленти понятійним поєднанням Виготського зміст – 

форма у вигляді взаємодії тем-образів у фортепіанних здобутках, часто 

залучених з фольклорних джерел, із  композиційними схемами і мовністю 

самого фортепіанного звучання. 

Спирання на напрацювання Л. Виготського цікаво проявляється в 

аналізі художньої змістовності п’єс авторів ХХ сторіччя, оскільки офіційно 

підтримуваний традиціоналізм і органіка бідермаєрівської стриманості у 

введенні новаційних засобів заохочували широту використання у темах-

образах фольклорних цитат чи запозичень зі стильових моделей музики 

минулих віків. Вибір композиційного рішення, іноді парадоксально не 

співпадаючий із витоками тематично-образних побудов, складав основу 

художнього авторського відкриття, як це маємо у здобутках С. Орфєєва, 

Т. Малюкової-Сидоренко, В. Власова та інших митців.  

В роботі виявляється фундаментальне онтологічне значення 

традиціоналістських засад творчого мислення, що базується на грунті 

духовного мистецтва, історично і фактично складаючого виток і 

атрибутивний показник виразності музичної художньої творчості взагалі. 

Ліризм як атрибуція національного світогляду, як втілення «української 

душі», що тяжіє до «хвилястого» виявлення емоційних полярностей, 

минаючи їх демонстративно альтернативні (позитив – негатив) виявлення.  
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Саме таке бачення суті «української душі» знаходимо у працях українських 

соціологів, що представляють канадську діаспору (Є. Онацький, 

О. Кульчицький, Б. Цимбалістий, М. Шлемкевич, ін.), для яких українська 

ментальність складає дещо протилежне «пергантизму» західного світу, тобто 

українське – то ігнорування раціональної «роздільності» речей, подій і 

станів, що категорично відсувають антитези драматичних зіставлень і 

раціоналістично подаваних протилежностей традиційного й новаційного у 

художній сфері. 

Ісихастські віросповідальні традиції, як показують підняті у дисертації 

С. Шумило матеріали зв’язку ісихастів з Афону із козацькою старшиною та 

гетьманськими колами  Запорізької Січі, зумовили, судячи з усього, стійке 

вростання бідермаєра в український мистецький світ, який О. Козаренко 

вважає – і справедливо – атрибутивним індексом художнього мислення 

українця. А названий стильовий показник виключає трагіко-індивідуалізовані 

виявлення, тим більше, антиестетичні виміри у художньому мисленні. Звідси 

– органіка традиціоналістського мислення у ХХ сторіччі в Україні, оскільки 

концентрат модерну-авангарду минулого століття представляють напрямки, 

угрунтовані на відверто антиестетичних началах: експресіонізм, футуризм, 

примітивізм.  

Український модерн і авангард, представлені такими фігурами як 

Б. Лятошинський і М. Рославець, склався у значній мірі в паралель до 

аналогічних виявлень стильового радикалізму у Франції, Англії, Росії, де 

імпресіонізм-фовізм відсторонив експресіонізм і «купіював» виявлення 

футуризму і примітивізму. Скрябінівський стильовий принцип живив 

українських радикалістів, надаючи, через спирання на символістські засади,  

певні риси «стертості» між традиціоналістами і модерністами, що було 

підтримане також наскрізним фольклоризмом – і у вигляді примітивістського 

неофольклоризму – творчості українських митців. 

Ключові слова:традиціоналізм, тема-образ в музиці, композиційна  

семантика, cтиль в музиці, форма – зміст в літературі та музиці 
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Ivanova L. O.Traditionalist stylistic direction in the creativity ofthe 

Ukrainian composers of the 19th – 20th centuries. – Qualifying scientific work 

on the rights of manuscripts.  

Dissertation for Doctor of Philosophy Degree:Specialty 025 –«Musical Art». 

– Odesa National Music Academy named after A.V. Nezhdanova, Ministry of 

Culture and Information Policy of Ukraine. Odesa, 2021. 

The dissertation is devoted to the comprehension of the traditionalist stylistic 

in the art of Ukraine, which is an essential component of the stylistic paradigm of 

20th century art as a whole, which has filled the coexisting systems of traditionalist 

and modernist-avant-garde layers. The introduction of the term "meta-direction" in 

relation to traditionalism was clarified, which was done by analogy to the 

definition of epochal meta-genre formations accepted in musicology (according to 

O. Markova). The dissertation presents the phenomenon of traditionalism in a 

categorical interpretation, as a set of stylistic formations at the level of the 

composer's creativity of the 20th century and the preceding century of romanticism 

(proto-traditionalism) in the form of an academic identification of the Biedermeier 

principles. 

Declaration of traditionalism as a meta-direction and as a component of the 

style paradigm of 20th century music is created by the need for a historically fair 

assessment of those cultural acquisitions that in the pre-perestroika period were 

interpreted as not corresponding to the “spirit of the era” and were also identified 

with the manifestation of the official art of socialist realism in Soviet Ukraine. The 

dissertation provides historical data on the meta-stylistic and two-syllabicity of the 

stylistic content of the art of the last century with parallels to academism and 

Biedermeier trends, along with the incarnations of “frantic”, “late” romanticism, 

psychological realism as “carriers” of innovation in the 19th century. 

A certain balance was demonstrated between traditionalist and modernist-

avant-garde stylistic positions in the works of the most outstanding masters of the 

past century, and these stylistic antitheses were equally represented by brilliantly 

gifted creators. Along with the famous leaders of the modern-avant-garde of the 
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twentieth century, such masters as S. Rachmaninov, M. Leontovich, I. Pizzetti, 

S. Barber, J. C. Menotti in their work showed the highest degree of artistic 

expression and embodied stylistic positions that were alternative, relatively 

modernist-avant-garde acquisitions. 

In the mainstream of understanding the stylistic-alternative layouts of the 

last century and their existing lines of academicism-Biedermeier and romantic-

realistic innovation of the past, musicological awareness of the achievements of 

Ukrainian music of recent decades came along with attention to innovators and 

oppositionists of the official socialist realist thinking. This significantly narrows 

the palette of expressiveness of Ukrainian music, since traditionalism was often 

associated with the spiritual foundations of creativity, with Biedermeier’s high 

simplicity, which could be officially recognized by the Soviet regime. However, 

traditionalism could resist the Soviet officialdom, subject to a certain stylistic 

consistency with the declared socialist realism meaning. 

An example of such a discrepancy with Soviet creative stereotypes in the 

absence of a stylistic distance between official and author's folklorism can be the 

works of M. Leontovich. This testifies to the uneasy ideological and stylistic 

relations between the carriers of the traditionalist worldview. The Soviet 

government generously awarded the outstanding master A. Kos-Anatolsky with 

awards and prizes, but this was not evidence of his connection with official 

socialist realism. It must be remembered that socialist realism arose long before the 

events of 1917 year, before the emergence of the USSR, and embodied certain  

pro-verism tendencies. The period associated with socialist realism was marked by 

outstanding artistic achievements in literature and other arts (A. Barbusse, 

M. Gorky, M. Sholokhov, etc.).  

In this work, traditionalism is singled out as one of the basic stylistic 

principles, which in the twentieth century acquired the features of a stylistic 

paradigm as opposed to avant-garde modernity. If the traditionalist tendencies of 

art in the 18th – 19th centuries took on the character of an academic attitude and 

solidified with religious art, then in the 20th century, with the autonomy of mental 



10 
 
consciousness, recognition of the atheistic worldview and its state support in 

Soviet Ukraine, traditionalism is perceived as academic and non-religious. 

However, the creative efforts of the artists generated a more complex and 

artistically interesting branching of expressive and stylistic choices. 

The appeal to the piano embodiment of the proto-traditionalism of the era of 

romanticism and traditionalism as such is based on the works of D. Androsova, 

L. Shevchenko and other researchers. These works emphasize the fundamental 

coexistence of antitheses of clavier and orchestral-piano pianism, pianistic 

Mozartianism and Beethovenianism of the 19th (according to certain positions) 

and 20th centuries, which acted as specific marks of the stylistic "heterophony" of 

the past eras. Such a categorical split of stylistic manifestations in the 19th and 

20th centuries was powerfully intensified by the emergence of antitheses of the 

professional artistic and self-sufficient and applied, "third-tier" arts. 

The metastyle antinomies of the 20th century were overcome by their 

diffusion in the post-avant-garde era (from the 1970s to the present), which 

predetermined the birth of something different from these antitheses, which was 

later called “conceptual” art of the late 20th - early 21 centuries. 

The dissertation puts forward the idea of inadmissibility to identify all the 

achievements of Ukrainian art with the achievements of the bearers of consistent 

innovation. This approach formed the basis of the concept of persecution of the 

supporters of the modern-avant-garde by totalitarian regimes for "formalism" and 

other invented vices. The traditionalist metastyle draws on the achievements of 

highly talented composers who worked for the Orthodox Church, which cut off the 

opportunity for these composers to work in the direction of fundamental 

innovation. In this regard, the names of the Bulgarian D. Hristov, the Russian 

masters P. Chesnokov and A. Arkhangelsky, the Serb S. Mokranyats, the 

Ukrainian composer M. Leontovich and his contemporaries - Y. Stepovoy, 

K. Stetsenko and other musicians emerge. Ideas about the essence of the Ukrainian 

worldview lead to the lyricism of the socio-psychological direction (the works of 

E. Onatsky, B. Tsimbalisty, M. Shlemkevich, etc.). Observations of this kind were 
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introduced to argue the existence of romantic trends in Ukrainian culture, however, 

avoiding the individualism of expression, which is associated with the organic 

Biedermeier for the attribution of national expression in art (see the works of 

O. Kozarenko and other authors). Biedermeier's worldview complex is based on 

the veneration of traditions in their spiritual and ecclesiastical genesis. This leads 

to an understanding of the regularity of the existence of salon piano music as a 

Ukrainian artistic acquisition. 

The dissertation traces the direction of the academic-pro-traditionalist 

background in the work of Ukrainian authors of the 19th century in the context of 

the emergence of an independent national composer school. The specificity of the 

work of Ukrainian composers was expressed in folkloristic developments, in the 

characteristic thematicism and structural preferences of the compositions. All of 

these factors played a significant role in the formation of Ukrainian piano 

composition thinking. The author's compositions by M. Lysenko, O. Rubets, 

A. Jedlichka, and other masters were a synthesis of the acquisitions of folklore and 

the applied popular sphere of academic European traditions. At the same time, the 

study focuses on the attitude of Ukrainian authors to the expressive elements of 

rococo as part of the Biedermeier equipment of the Ukrainian composer's 

contribution. It is emphasized that the contact of the academic-traditional methods 

of expressiveness with the modernist trends of the twentieth century was laid, of 

which neo-rococo, as a component of the neoclassical line of stylistic acquisitions 

of the past century, remained one of the notable exponents of the artistic thinking 

of this period.  The interweaving of Biedermeier and proto-neoclassicism of the 

twentieth century in the Ukrainian piano music of the past centuries preceding it 

lead to the effectiveness of L. Vygotsky's aesthetic features in interpreting the 

artistic effect of musical expression. It is mainly about the peculiarities of the 

embodiment of small forms in the analyzed piano compositions. At the same time, 

the brilliant results of L. Vygotsky's literary interpretations are associated precisely 

with the forms of the story and the fable. Thus, it is possible to single out musical 

equivalents to the conceptual connections of L. Vygotsky: content and form in the 
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shape of interaction of theme-images in piano achievements often with 

compositional schemes and the materiality of the piano sound. 

The reliance on the achievements of L. Vygotsky is interestingly manifested 

in the analysis of the artistic content of the plays of the authors of the twentieth 

century. The officially supported traditionalism and organic Biedermeier restraint 

as an innovative means, stimulated the wide use of folklore quotes or borrowings 

from stylistic models of music of past centuries in themes and images. Sometimes 

the choice of a compositional solution paradoxically did not coincide with the 

origins of thematic-figurative constructions, but created the basis for the author's 

artistic discovery, this can be traced in the works of S. Orfeev, T. Malyukova-

Sidorenko, V. Vlasov and other musicians. 

The work reveals the fundamental ontological meaning of the traditionalist 

foundations of creative thinking, which is built on the basis of spiritual art, which 

historically and in actuality constitutes the source and attributive indicator of the 

expressiveness of musical artistic creativity in general. Lyricism as an attribute of 

the national worldview, as the embodiment of the "Ukrainian soul", tends to 

"wavy" identification of emotional polarities, bypassing their demonstratively 

alternative (positive - negative) identification. It is this vision of the essence of the 

“Ukrainian soul” that can be found in the works of Ukrainian sociologists who 

represent the Canadian diaspora (E. Onatsky, O. Kulchytsky, B. Tsimbalisty, 

M. Shlemkevich, etc.), for whom the Ukrainian mentality is somewhat opposite to 

the Western world. That is, ignoring the rational “separation” of things, events, and 

states categorically pushing aside the antitheses of dramatic comparisons and 

rationally put forward opposites of the traditional and the innovative in the artistic 

sphere. 

Hesychast religious traditions (see the materials of S. Shumilo's dissertation 

about the connection of the hesychasts of Athos with the Cossack privileged class 

and the hetmans of the Zaporizhzhya Sich), apparently, caused the persistent 

ingrowth of Biedermeier into the Ukrainian art world, which O. Kozarenko calls an 

attributive index of the artistic thinking of a Ukrainian. The named style indicator 
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excludes tragic-individualized revelations or anti-aesthetic dimensions in artistic 

thinking. Hence the organic nature of traditionalist thinking in the twentieth 

century in Ukraine, since the concentrate of the modern-avant-garde of the past 

century is represented by directions built on a frankly anti-aesthetic basis: 

expressionism, futurism, primitivism. 

Ukrainian Art Nouveau and avant-garde, represented by such figures as 

B. Lyatoshinsky and N. Roslavets, developed to a large extent in parallel to similar 

manifestations of stylistic radicalism in France, England, and Russia, where 

іmpressionism-аauvism removed expressionism and "cut short" futurism and 

primitivism. Scriabin's stylistic principle nourished Ukrainian radicals, imparting 

certain traits of "blurring" between traditionalists and modernists by relying on 

symbolist foundations, which was also a cross-cutting folklorism in the form of 

primitivist neo-folklorism of the work of Ukrainian artists. 

Key words: traditionalism, theme-image in music, compositional semantics, 

style in music, form-content in literature and in music. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми роботи зумовлена сучасним станом музичного 

мистецтва, спрямованого до усунення культу драматизму-трагізму на 

користь споглядальності й ліризму вираження. Відповідно, 

традиціоналістський вимір творчості, який офіційно підтримувався в 

Радянській Україні, а у передперебудовні часи третирувався як «епохально-

ущербний», склав пласт надбань, який досить однобічно оцінювався в ті чи 

інші періоди вітчизняної музичної історії. І якщо традиціоналістські стильові 

показники мали тенденцію ототожнюватися з ознаками «соціалістичного 

реалізму», то згодом таке «вирівнювання» стильових цінностей відкидало 

довіру до талановитого внеску майстрів, що дотримувалися 

традиціоналістських позицій, зовсім неоднозначно для них самих 

співвідносних з офіційним соцреалізмом часів Радянської України. 

Одночасно серед митців, що щиро сприйняли те звернення до 

реалістичних засад, апробованих класикою епохи романтизму, було немало 

талановитих музикантів, що створювали композиції, які стали 

емблематичними для українського художнього світу першої половини ХХ 

сторіччя. Творчість А. Штогаренка, К. Данькевича, Г. і П. Майбороди, 

Г. Клебанова та багатьох інших, вписуючись в певні параметри традиційного 

реалізму і його соціалістичного різновиду, склала певну українську паралель 

геніям традиціоналістського методу, представленого такими блискучими 

іменами як І. Піццетті, С. Барбер, високоталановитими митцями рівня 

В. Малішевського, С. Мокраняца, Д. Христова та ін. 

Останній, Д. Христов,  вписувався в когорту музикантів, які органічно 

були пов’язані з церковною православною музикою, що в композиторському 

просторі могла існувати тільки у традиціоналістському виявленні. І якщо 

геній українського мистецтва М. Леонтович знаменитий і своїми суто 

традиціоналістськими творами, написаними для церкви, то церковно-

традиційним мисленням відзначені автори  найвищого творчого рівня – 
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О. Архангельський, П. Чесноков, невизнання композиторської величі котрих 

базувалося не тільки на їх статусі «церковників», але і щирим ігноруванням 

їх «неноваційного» внеску. 

Сьогоденне стирання меж між принципами традиціоналізму і модерну-

авангарду, між художньо-самодостатньою і популярною, прикладною 

сферами привертає увагу дослідників до специфіки традиціоналізму як 

вагомої складової стильової парадигми творчості ХХ сторіччя у цілому. 

Звідси – необхідність ціннісного перегляду здобутків вітчизняного 

мистецтва, в якому у радянські часи цькували представників модерну-

авангарду, підштовхуючи до стильової тотожності традиціоналізму і 

соцреалізму, а у передперебудовний і в перебудовний періоди, навпаки, 

засуджували як «не відповідних своєму часу» у витримуванні засад 

традиціоналістського стильового виміру.  

В даній роботі зроблена спроба відновити історичну справедливість 

щодо тих композиторів, які писали свої талановиті твори у 

традиціоналістській манері – у тому числі таких, як С. Орфєєв, із впевненим 

розумінням духовної благосності традиціоналістського надіндивідуалізму у 

творчості, – тим самим виконуючи «поклик часу», в якому саме в 

альтернативах традиціоналізму і модернізму-авангардизму розвивалося 

мистецтво антиномічного-«поліфонічного» ХХ сторіччя.  

В останньому полярності мас-культури і художньо-самодостатнього 

мистецтва, вищезазначеного традиціоналізму й модерну-авангарду в 

авторській художній творчості, стильових різноспрямованостей, як це 

показано в роботах Д. Андросової та Л. Шевченко [3; 125], фортепіанної 

стилістики виконавства і композиторських надбань, загально-світоглядних 

альтернатив апогею атеїзму і вагомого релігійного відродження, соціально-

державних протистоянь та ін. – складають визначні риси минулого, 

прекрасного і жахливого, віку науково-технічної революції і психології 

підсвідомого.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
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Дисертацію виконано на кафедрах теорії музики та композиціїі та 

теоретичної та прикладної культурології ОНМА імені А. В. Нежданової 

згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри, відповідно до теми №  

«……..» перспективного тематичного плану науково-дослідної роботи 

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової на 2017–

2021 рр. 

Мета даної роботи – осмислити в історично апробованих стильово-

ціннісних виявленнях епохальної атрибутивної сумісності традиціоналізму і 

модерну-авангарду в мистецтві значимість внесків українських авторів у 

прото-традиціоналізм ХІХ і традиціоналізм ХХ сторіччя на матеріалі 

фортепіанних і з фортепіано композицій.  

Особливий акцент – на спадку одеських авторів, оскільки саме Одеса 

від початку ХХ сторіччя стала осередком російського модерну-авангарду. 

Але одночасно традиціоналізм одеських авторів мав самостійні академічні 

засади, достатньо незалежні від офіційних вимірів радянської культурної 

політики. 

Конкретні завдання роботи: 

1) узагальнення матеріалів з історичної закономірності 

протрадиціоналістських установлень в Україні угрунтованістю 

бідермаєрівського тла в мистецтві, що охоплює як усе ХІХ, так і ХХ 

сторіччя, закладаючи естетизм і надіндивідуальний ліризм в основи 

художнього підходу; 

2) систематизація матеріалів втілення прото-традиціоналістського і 

традиціоналістського стильових комплексів в епоху романтизму і минулого 

сторіч; 

3) обґрунтування специфіки фортепіанного втілення прото- і традиціоналізму 

як такого в українському творчому світі; 

4) виділення факторів«стильових вібрацій» традиціоналізму в залежності від 

впливу епохальних установлень, у тому числі «вбиранням» стильово-

альтернативних ознак модерну-авангарду; 
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5) виділення особливостей подання фортепіанної стилістики в 

традиціоналізмі ХХ століття в її альтернативності прототрадиціоналістським 

установленням ХІХ сторіччя; 

6) аналіз специфіки прояву вираження прототрадиціоналізму у творах ХІХ 

сторіччя (М. Лисенка, А. Рубця, А. Єдлічки); 

7) дослідження класики традиціоналістського мислення на прикладах творів 

українських майстрів ХХ сторіччя, з акцентуванням внеску одеських 

композиторів як носіїв спеціального контакту з модерном-авангардом, 

оскільки саме Одеса у кінці ХІХ – на початку ХХ століття виступила 

найкрупнішим осередком стильового радикалізму в Україні. 

Об’єкт даної роботи – прототрадиціоналістське і традиціоналістське 

спрямування у світовому мистецькому вимірі ХІХ–ХХ сторіч. 

Предмет – вказаний стильовий обсяг в межах України на прикладі 

знакових фігур музичного мислення позаминулого і минулого століть.  

Хронологічні межі дослідження – ХIХ–ХХ ст., зумовлені історичною 

недооцінкою шару виражальності в музиці, який не співпадає із орієнтацією 

на прогресизм «новаційності»  у визначенні соціально-культурних цінностей, 

на довгий час ігнорування ареволюційно налаштованого творчого  мислення 

з відповідним пієтетом бідермаєрівського атрибутизму мистецької України.  

Відповідно, у даному дослідженні в центрі уваги представлені 

«апрогресистські», але художньо цінні шари фортепіанного мистецтва, з 

акцентуванням здобутків майстрів Одеси як таких, що вибудовувалися у 

безпосередньому контакті з найкрупнішим в Україні осередком модерну-

авангарду у кінці ХІХ – напочатку ХХ сторіччя.  

Матеріалом дослідження є фортепіанна і з фортепіано творчість 

відомих композиторів ХІХ–ХХ сторіч, що свідомо спиралися на академізм-

прототрадиціоналізм у ХІХ і на традиціоналістські засади у ХХ столітті: 

М. Лисенко, А. Рубець, А. Єдлічка, В. Малішевський, К. Данькевич, 

С. Орфєєв, П. Майборода, Т. Сидоренко-Малюкова, О. Станко, В. Власов та 

ін.провідні майстри українського мистецтва. 
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Методологічна основа роботи будується на принципах інтонаційного 

підходу, тобто базованого на розумінні ґенетичної єдності мовлення і 

музики, якому властива органічна комплексна міждисциплінарна охопленість 

виразності слова, музики й зображальності. І таке бачення музичного 

вираження співпадає з сучасними мистецтвознавчими дослідницькими 

методами, серед яких виділяємо: історико-музикознавчий, жанрово-

стильовий, інтерпретативно-герменевтичний, семіотично-естетичний.  

Для побудови концепції дослідження були обрані естетично-

філософські і загальноісторичні методологічні засади: компенсативна 

естетика С. Канарського, феноменологічний принцип Е. Гуссерля, 

культурно-історичне вчення І. Тена, мистецтвознавче втілення його 

Г. Вьольфліном, культурологічний наратив Р. Барта, метафізика музичної  

історії (за О. Марковою [88]). Провідними методичними інструментами 

дослідження стали: дискурсивний, історично-компаративний, біографічно-

описовий та мистецтвознавчо-стильовий методи аналізу. Вони дозволили 

всебічно охопити феномен ліризму ХІХ ст. як явища мистецтва в його 

феміністичній абсолютизації та у компенсативному протиставленні 

маскулінній спрямованості культурних цінностей доби романтизму. 

Теоретичну базу дослідження становлять фундаментальні роботи з 

різних галузей знань, що висвітлюють проблеми музичної естетики і 

філософії музики (С. Канарський, О. Лосєв, С. Маркус, Фан Дін Тан, 

Т. Чередниченко), метафізики історії та історії мистецтва (Г. Адлер, 

Г. Вьольфлін, М. Конрад, Лю Бінцян, О. Муравська, Г. Ріман), семіотики й 

музичної семіотики (У. Еко, В. Дюрр, Д. Кемпер, О. Лосєв, 

В. Медушевський, О. Рощенко), теорії музичної інтерпретації (Д. Андросова, 

Р. Інгарден, Н. Корихалова, Ле Ван Тоан, О. Маркова, В. Холопова, О. Чайка, 

Л. Шевченко); досліджень в галузі теорії та історії виконавства та 

інструменталізму (Д. Андросова, О. Зав’ялова, Н. Корихалова, Г. Стахевич, 

Л. Степанова, Т. Шевченко), теорії виконавських стилів (Є. Назайкинський, 

І. Котляревський, С. Скребков), психології творчості  музичного виконавства 
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(Л. Виготський, М. Давидов, Л. Зима, Е. Курт, О. Маркова, Т. Полянська), 

актуального інтонування, комунікації (Т. Вєркіна, О. Костюк, О. Польовий), 

герменевтики і музичної герменевтики (Н. Сиротинська,  О. Сокол, 

А. Швейцер, Б. Яворський), а також теорії інтонації і музичного мовлення 

(Б. Асаф’єв, І. Зінків, О. Зосім, О. Козаренко, І. Котляревський, І. Ляшенко, 

О. Маркова, Фам Ле Хоа, Фан Дін Тан), теорії артистизму (М. Блінова, 

І. Єргієв, С. Канарський, Ю. Чекан) та інших, які певною мірою торкнулися 

проблеми  художньої специфіки музиканта-фахівця. 

Виділення і вивчення феномена музичного і спеціально фортепіанної 

творчості як самостійної наукової проблеми стимулювали залучення 

фундаментальних праць Г. Адлера, Б. Асаф’єва,  Е. Курта, Б. Яворського, які 

розробили концепції ліричної генези музики. З метою поглибленого 

вивчення ліричного феномена, як синергійного первня людського 

спілкування, відтворення у ліриці єдності надособистісного і особистісного 

начал, були залучені теоретичні концепції, що дозволяють розробляти 

оновлений музично-інтерпретативний підхід від мелодичної універсалії серед 

засобів музичної виразності й оперного співу особливо (Л. Дис, О. Леонтьєв, 

I. Пясковський, Р. Реті). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розширенні 

уявлень про сучасний музичний вимір стильового спадку позаминулого і 

минулого століть  як втілення апрогресистського парадигмально 

вииступаючого принципу вираження академізму-прототрадиціоналізму ХІХ і 

традиціоналізму ХХ століть, з усвідомленням епохальної «вібраційності» 

виявлення вказаних стильових якостей  в залежності від конкретики 

загальнонаціонального і регіонального прояву відповідних мислительних 

стереотипів. 

Вперше в українському музикознавстві: 

– зазначено дискурс «прототрадиціоналізм» у співвіднесенні з 

традиціоналізмом ХХ сторіччя; 

– запропоноване визначення суттєвих ознак виразної семантики  прото- 
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і традиціоналізму ХІХ – початку ХХ століть у фортепіанній пролонгації; 

– значно розширено понятійний апарат, який містить нові для 

музикознавства поняття: бідермайєрівський ліризм України як виток 

традиціоналізму ХХ сторіччя, розрізнення стильових складових прото- і 

традиціоналізму – академізм, фольклоризм у ХІХ, веризм, фольклоризм з 

елементами неофольклоризму у ХХ сторіччях. 

Отримали подальший розвиток та поглиблення: 

– теорія традиціоналізму як метастильового надбання, що охоплює низку 

стильових показників, народжених у ХІХ, на початку ХХ століття; 

– усвідомлена змінність відповідних історичних стильових наповнень згідно 

з законом традиціоналізації методів творчості, при їх народженні 

усвідомлюваних у модерністській якості (веризм, ін.); 

– теорія метафізики музичної історії, що дозволило провести паралель між 

«двоєсвітом» європейського Ренесансу і неоренесансним буттям соціально-

мистецької «поліфонії» у минулому віці; 

– теорія історичних епохальних стилів як тембральна стратегія музичного 

подання, визначеного фактурними формулами, народженими соціально-

ідеологічними настановами певного періоду людської історії; 

– теорія фортепіанної стилістики у взаємовідношеннях змін концепцій 

піанізму від ХІХ на ХХ сторіччя в напрямі виявлення українського 

піаністичного коментаря щодо парадигмальних характеристик, відмічених в 

працях Д. Андросової, Л. Шевченко та ін.авторів. 

Теоретичне значення дослідження полягає у створенні оригінальної 

теоретичної концепції стильового вираження української музики ХІХ–

ХХ ст. з виділенням специфіки Одеси як найкрупнішого осередку модерна-

авангарда на зламі означених століть в Україні, у співіснуванні з яким 

вибудувалася самостійна і регіонально зумовлена творчість 

прототрадиціоналізму ХІХ століття і традиціоналістів ммиеулого віку. 

Практичне значення отриманих результатів визначається 

можливістю використання їх матеріалів у класі фортепіано, спеціального і 
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спеціалізованого-загального, в курсах теорії та історії інструментального 

виконавства, теорії виконавської інтерпретації, піаністичної методики для 

бакалаврів та магістрів музичних навчальних закладів України, а також для 

піаністів, які володіють концертною практикою. Також матеріали дисертації 

можуть суттєво доповнити курси теорії та історії фортепіанного виконавства. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

шести підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Обсяг основного тексту – 170 сторінок, бібліографія містить 174 

найменування. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано сім одноосібних статей, 

з них 3 – у спеціалізованих фахових виданнях, рекомендованих і 

затверджених МОН України, 1 стаття– у наукометричному міжнародному   

виданні; 3 статті в інших наукових виданнях. 

 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення 

та результати дисертації обговорювалися на кафедрі теорії музики та 

композиції, прикладної та теоретичної культурології ОНМА імені 

А. В. Нежданової. Розроблені ідеї, проблеми та матеріали дослідження 

апробовані у наукових статтях, концертній та педагогічній практиці 

дисертантки, а також у виступах на всеукраїнських та міжнародних 

наукових, науково-практичних, науково-творчих конференціях. 

 Участь у Міжнародних конференціях: 

«Музичне мистецтво та культура: Захід – Схід», Міжнар. наук.-творча конф. 

21–22 листопада 2017, Одеса; «Трансформація музичної освіти: культура та 

сучасність», Міжнар. наук.-творча конф. 30 квітня – 2 травня 2019, Одеса; 

«Захід – Схід: культура і мистецтво», Міжнар. наук.-творча конф. 25–26 

вересня 2019, Одеса; «Трансформація музичної освіти і культури: традиція і 

сучасність.Проблеми поколінь і їх культурно-мистецьких втілень», Міжнар. 

наук.-творча інтернет-конф. 30 квітня – 2 травня 2020, Одеса; «Захід – Схід: 

Культура і сучасність», Міжнар. наук.-творча конф. 26–27 вересня 2020, 
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Одеса. Міжнародна науково-творча конференція  «Трансформація 

музичної освіти і культури: традиція та сучасність». 3–6 травня 2021, Одеса; 

міжнародна науково-творча конференція  «Захід-Схід: культура і 

мистецтво. Пам’яті В. Ребікова і В. Малішевського присвячується», 25–26 

вересня 2021, Одеса. 

 

НАУКОВІ ПРАЦІ, У ЯКИХ ОПУБЛІКОВАНІ ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових виданнях, затверджених МОН України як фахові за 

напрямом «мистецтвознавство»   

1. Иванова Л. Пьесы для голоса и фортепиано В. Власова в выявлении 

мыслительных типологий искусства поставангарда. Культура і сучасність 

Альманах. № 2 2019. Київ, 2019. С. 96-102. 

 2. Иванова Л.А. Фортепианное искусство композиторов Одессы: 

предпосылки и реалии (от ХІХ к ХХ веку.). Мистецтвознавчі записки,  вип. 

37. Київ, 2020,  С. 129-134. 

3.  Іванова Л. Традиціоналізм у складі стильової парадигми мистецького 

мислення минулого століття. Науковий вісник НАКККіМ, № 3 2021. Київ, 

2021. С.209-213. 

  Стаття у міжнародному виданні 

4. Иванова Людмила. Украинские «песни без слов» для фортепиано 

Н. Лысенко, А. Рубца и А. Едличка в представительстве нерококо в издании 

1950-х годов. EuropeanJournalofArt, № 3, 2020. Vienna, 2020. Р. 62-68 

Наукові праці, які свідчать про апробацію матеріалів дисертації 

Додаткові (тези) 

5. Іванова Л. Моральний заповіт «Альбому для юнацтва» Серафима Орфеєва. 

Сучасний культурний простір у мистецтвознавчому дискурсі. Матерали 

дистанційної науково-практичної конференці\ 14 лтистопада 2019, 

НАКККіМ. Київ, 2019. С. 93-94. 



24 
 
6. Иванова Л. Фортепианная активность П. Сокальского в создании 

пианистической одессианы. Трансформація музичної освіти і культури: 

традиція і сучасність. Проблеми поколінь і їх культурно-мистецьких 

втілень. Матеріали Міжнародної науково-творчої інтернет-конференції 30 

квітня – 2 травня 2020. Одеса, 2020. С. 175-178. 

 7. Іванова Л. Традиції фортепіанного традиціоналізму в творчій практиці 

одеських композиторів. Трансформація музичної освіти і культури: традиція 

та сучасність:Міжнар. наук.-творча інтернет-конф. 3–6 травня 2021, 

Одеса, 2021. С. 70-72.  
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РОЗДІЛ 1.  УКРАЇНСЬКИЙ МЕНТАЛЬНИЙ ЛІРИЗМ У ФОРМУВАННІ 

ТРАДИЦІОНАЛІСТСЬКИХ ЗАСАД МУЗИКИ ХХ СТОРІЧЧЯ І 

НАЦІОНАЛЬНОГО ФОРТЕПІАННОГО МИСЛЕННЯ 

1.1. Лірична ґенеза українського національного характеру і її 

надіндивідуальний стрижень виявлення 

 

Фундаментальне онтологічне значення  традиціоналістських засад 

творчого мислення, що базується на грунті духовного мистецтва, історично і 

фактично складає виток і атрибутивний показник виразності музичної 

художньої творчості взагалі. Ліризм виступає у соціологічних розробках як 

атрибуція національного українського світогляду, як втілення «української 

душі», що тяжіє до «хвилястого» виявлення емоційних полярностей, 

минаючи їх демонстративно альтернативні (позитив – негатив) виявлення.  

Саме таке бачення суті «української душі» знаходимо у працях українських 

соціологів, що представляють канадську діаспору (Є. Онацький, 

О. Кульчицький, Б. Цимбалістий, М. Шлемкевич, ін. [125]), для яких 

українська  ментальність складає дещо протилежне «пергантизму» західного 

світу, тобто українське – то ігнорування раціональної «роздільності» речей, 

подій і станів, що категорично відсувають антитези драматичних зіставлень і 

раціоналістично висунутих протилежностей традиційного і новаційного у 

художній сфері.  

В книзі Л.М. Шевченко маємо слушні узагальнення щодо соціально-

психологічного виявлення ліризму мислення українця, виходячи з положень 

географічного детермінізму канадських дослідників, для яких «хвилястість» 

лісостепового пейзажу України складає джерело душевного строю:  

«Із сказаного витікають положення щодо розуміння ліризму як внутрішньої 

суттєвої ознаки ‘української душі’. По-перше, мова йде про ідеально-

душевний вимір національних цінностей і колективно-суб’єктивний принцип 

ліричного вираження. Останній уникає індивідуалізму ліричної емоційності 

європейського Заходу, наближаючись хіба до ‘італійського Півдня’ Європи 
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(доречі, населеного етнічними греками, які стали носіями унаслідуваного від 

візантійського церковного співу оперного belcanto) [137, с. 69].  

Розвиваючи заявлену тезу, цитована авторка зупиняється на сутнісних 

прикметах національного мислення, основи якого закономірно вбачає у 

специфіці українського епосу:«Другою відзначальною рисою виступає 

позатеатральний, обрядово-ритуальний за суттю статус українського 

ліризму, предметом переживання якого є не художньо уявний, але реальний 

світ. І при цьому в українському мисленні ліризм як дещо протилежне епосу 

– споріднюється із тією своєю протилежністю через понадлюдську 

піднесеність морального тонусу подання ідей. І тому в українському варіанті 

ліризм є те, що ‘поглинає’ епос, утворюючи тільки даній нації притаманний 

симбіоз ліро-епічної єдності із безумовним наголосом на ліризмі такого 

суміщення якостей»  [там само]. 

Й у вигляді резюмуючої ідеї спостережень виступає така плідна думка: 

«В даному ‘ширянні’ понад подієвістю і водночас в ній виявляється 

особливого роду ‘заземленість’ віросповідальної ортодоксії українців, 

органіка кирилівської традиції в ній, що при всій відкритості до контактів із 

західною церквою, чітко усвідомлювала причетність до християнського 

Сходу, вибираючи в екстатиці ісихастського захвату – щедре замилування 

слізьми»  [137 , с. 69]. 

Ісихастські   традиції, як показують підняті у дисертації С. Шумило 

матеріали зв’язку ісихастів з Афону із козацькою старшиною та 

гетьманськими колами Запорізької Січі [144], зумовили, судячи з усього, 

стійке вростання бідермаєра в український мистецький світ, який 

О. Козаренко вважає – і справедливо – атрибутивним індексом художнього 

мислення українця [61]. А названий стильовий показник виключає трагіко-

індивідуалізовані виявлення, тим більше,   виміри у художньому мисленні, як 

то демонструє показовий для авангарду ХХ сторіччя експресіонізм, значною 

мірою футуризм і примітивізм. Звідси – органіка традиціоналістського 

мислення у ХХ сторіччі в Україні, оскільки концентрат модерну-авангарду 
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минулого віку представляють напрямки, угрунтовані, як вже відзначено 

вище, на відверто аестетичних  началах: експресіонізм, футуризм, 

примітивізм.   

При цьому ліризм українського світогляду має той визначальний (саме 

бідермаєрівський і тільки почасти романтичний) показник, що він 

реалізується у понадіндивідуальному вимірі. Найкраща аргументація цього – 

український думний епос, в якому ліричний нахил подання стає провідним 

(див. знамениті «жалі» на початку думної оповідді), але який жодною мірою 

не охоплює індивідуалізований ракурс вираження, тримаючись, безумовно, 

на типово-збиральному оспівуванні випробувань козаків-лицарів, носіїв  

козацької слави. В цьому пункті думне вираження сягає меж церковної 

псалмодії та гімнічності, яких ліричний стрій тримається на нормативно-

типових формулах подання. 

Звідси – певна стриманість виявлення напряму романтизму в 

українському мистецтві (і це слушно відмічено в роботі Л. Шевченко [137, 

с.70-72]), оскільки вказаний художній напрям надзвичайно високо підносить 

індивідуально-авторське начало вираження, що не співпадає з традиціями 

думності й  кантовості(повчально-духовного ліризму), показовими для 

України. А от бідермаєрівський, духовний ліризм, опиняється в центрі уваги 

українських митців – і в музиці, і в літературі, і в інших видах мистецтв. 

Більше того, прослідковується певна проторомантична-протобідермаєрівська 

ліричність вираження у творчості представників «золотої доби» української 

вченої музики XVIII сторіччя.  

Ліризмом пройнята проповідницька філософська думка Г. Сковороди, 

мандрівний принцип життя якого явно продовжував бардівські британсько-

ірландські традиції в Україні, що свого часу живили підйом кобзарсько-

бандурного проповідницького мистецтва і активізувалися від 1760-х років в 

межах «кельтської хвилі» Відродження завітів першохристиянської доби. 

Так, в енциклопедичному виданні читаємо: 

«На рубежі XVIII-XIX століть Європу захлеснула справжня ‘кельтоманія’: 
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всі інтелектуали, всі освічені люди того часу вважали своїм обов’язком 

публічно виказувати інтерес до кельтського спадку, захоплено вивчати 

кельтські ‘дивинки’, вести гарячі диспути про те, кого, власне, вважати 

кельтами – чи відносити до них, наприклад, скандинавів та древніх 

фракійців. Цей сплеск кельтоманії викликаний був публікацією знаменитих 

‘Поем Оссіана’ Дж. Макферсона – твору, що заволодів умами читачів 

спочатку в Британії, а затим і в усій Європі…» [145, с. 525]. 

Одночасно «мандрівний ген» першохристиянського західного 

православного проповідництва був упереджуючим вираженням мандрівної 

настанови романтиків, звідси ж бідермаєрівський нахил, що виражався у 

принциповій релігійній спрямованості і тих мандрів, і мети останніх як 

втілення християнської довіри до «мандрівності душі», що постійно 

удосконалюється в подвижництві віруючого. Тим самим проторомантичним-

протобідермаєрівським колоритом охоплюється фігура українського 

філософа і його щирих послідовників вже у ХІХ cторіччі.  

Серед тих послідовників – поет і художник в одній особі 

Т.Г. Шевченко, що подвійним своїм творчим даром і соціально активною 

позицією склав історичну паралель до англійських прерафаелітів. Останні 

підняли гасло символізму в мистецтві як таке, що прямо витікає із 

символізму церковної служби. В цій стороні позиції прерафаелітизму 

впізнається пряме продовження бідермаєра. 

Тут апелюємо до безумовної символіки шевченківського ліризму, в 

якому національна  традиція мислення (сформована великим мандрівним 

філософом-поетом Г. Сковородою) зумовила виключне значення образу 

жінки, чи то в материнському передчутті дівоцтва, чи у безпосередньому 

представленні жінки-матері. Звертаємо увагу на жанрову настанову – поеми 

– спадщини Шевченка, що виступав у збиральному образі-масці «кобзаря», 

тобто специфічно національному втіленні співця-проповідника. А жанр 

поеми, як відомо, сформувався в Європі під впливом «Поем Оссіана», 

виданих Дж. Макферсоном ще у 1760-ті роки, як це зазначалося вище. А то 
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був якраз період поширення Гайдамаччини в Україні, події якої сформували 

сімейний статус сім’ї Грушевських-Шевченків і які дали матеріал до першої 

виданої поеми великого Кобзаря «Гайдамаки».  

Вказана персонально-творча містифікація Шевченка (і вона зовсім не 

єдина) створена в традиціях романтизму – і вишукано-тонко, достойно 

спадкоємця полковницького роду Григорія Шевченка-Грушевського: адже 

кобзар – це національний аналог барда Ірландії-Британії, легендарним 

втіленням якого виступив Оссіан. Відомо, що Шевченко щиро захоплювався 

поемами Оссіана, безсумнівно, через виховання свого діда, запорізького 

полковника, знаючи про глибокі традиційні зв’язки бардівської лірики і 

думні викладення в Україні (про існування цих зв’язків див. у статті 

О. Маркової [88] і в роботі А. Соколової [118]). Звідси – глибоко ліричний і, 

одночасно, надіндивідуальний тонус подання подій-образів композицій, в 

яких ніяк не відображалася особистісно-біографічна сторона буття поета, 

зосередженого на поданні одухотворено-типових образів національної історії 

і сучасності.  

У вигляді узагальнень щодо українського ментального і мистецького 

ліризму дослідницею Л. Шевченко представлені тези, які видаються 

обгрунтованими і вичерпано точними, в коментарах до них виступають 

нижченаведені тези: 

– спосіб мислення, в якому раціоналістична предметна розмежованість 

значень принципово корегується   «ширянням» емоційних згущень – 

розріджувань, що в цілому випливає зі віросповідальної щирої «відкритості 

серця» до терпіння-обурення, каяття-гнівливості, співчуття-засудження та 

інших складових «хвилястого ландшафту» душевного життя нації; 

– психічна парадигма коливань духовної наснаги й душевного жалю, що 

впізнається в cлавильно-умилительному містицизмі українського 

Православ’я, яке минає максималізм «вселенського спасіння» російського 

Сходу [пор.139, с.5], уповаючи на безпосередність братства і визнаючи 

безпосереднє ж звернення до Бога і Богоматері-Заступниці; 
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- звідси походить одухотворена понадіндивідуальна душевність українського 

ліризму, яка відходить і від полярностей духовного гігантизму й 

індивідуальної героїки російського й західноєвропейського образу мислення 

в мистецтві і в житті; 

– соціальний феномен «плутанини сцени й життя», який і в артистичній сфері 

не завжди є недоліком, а в життєвому виявленні зазначає артистичний тонус 

суспільних і особистісних рішень національних переваг українця [пор.137, 

с. 71-72]. 

В цих узагальненнях спеціально підкреслюємо будермаєрівську 

органіку для мистецького світосприйняття України, що у гнівно-

викривальній поетиці Кобзаря залишала місце сентиментально-ідилічному 

баченню подій і стосунків. І це не тільки слізно-замилуваний фінал 

«Наймички» чи «Назара Стодолі», це і поетика тиші і сумирності («Садок 

вишневий коло хати»), це й ідилія політичного очікування, коли Богом 

благословенна Україна відродить райські обрії життя: «і буде син, і буде 

мати, і буде люди на землі». 

Проромантичний ліризм чується у творчих здобутках представників 

«золотої доби» української музики, уособленої іменами Д. Бортнянського, 

М. Березовського, А. Веделя. Їх творча позиція, сформована обставинами 

виховання і спеціальною прив’язкою до церковної співацької практики, все ж 

виділяється і виявленням явної зверненості до ліризму переважно гімнічно-

уславлювального типу, що ніяк не торкалося тетралізованості італійсько-

німецького бароко середини XVIII століття. І це – при всій довірі до 

німецького художнього світу, який підтримувався у часи Анни Іоанівни і 

відновлений, після слов’яноцентристського правління Єлизавети Петрівни, 

активністю Катерини ІІ (прийшла до влади у 1762 році, що стало апогеєм і 

закінченням біографії А. Веделя і М. Березовського і міцним стартом 

Д. Бортнянського).  

Італійський нахил мислення, відверте звертання до французького 

класицизму у Бортнянського – це результат індивідуального творчого 
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вибору, в якому відсторонювалися лінії драматично-трагічного наповнення, у 

тому числі у сценічних композиціях митця. І в такому виявленні впізнаються 

тяжіння до «протобідермаєрівського» світогляду, а класику цього напряму 

застав певною мірою останній з названих майстрів. В жодному разі не 

знаходимо слідів впливу пізньовіденського стилю – і це не «недолік» 

українського музиканта, що не став надихатися прогресивними-

антицерковними ідеями, але ментально-ідеологічна позиція, співвідносна з 

монархізмом і церковністю Дж. Россіні, Ф. Буальдьє, А. В’єтана та інших 

знаменитих композиторів.  

Всі названі автори категорично минали бетховенські відкриття 

театрального драматизму-трагізму в музиці, натхненні революційним 

Конвентом, спрямованим  Л. Керубіні, надзвичайно вшановуваного автором 

«Appassionata». І якщо в музикознавстві до 1970-х років панувала установка 

на виключне визнання досягнень Віденської школи як втілення революційно-

прогресистського начала творчого мислення, то в епоху поставангарда все 

більше виділяється альтернативна віденцям італійська-французька лінія 

епохи Реставрації, що склала ідеологічну основу бідермаєрівського 

славильного мислення в мистецтві.  

Визнання самостійної цінності «антиреволюційного» напряму 

бідермаєра, з акцентуванням елементів зв’язку з рококо в ряді національних 

шкіл (французькій, польській, російській, див. роботи І. Подобас, 

Ю. Олейнікової, Н. Чуприної, ін. [103;104; 135]), дозволяє з цих позицій 

оцінити вибір митців української «золотої доби» як авторськи оригінальне і 

європейськи актуальне сповідання моцартіанства. Останнє реально 

співіснувало з бетховенським симфонічним прогресизмом в піаністичному 

вжитку початку і першої половини ХІХ століття, демонструючи   сили 

романтичного антиномічного світосприйняття: епохальний знак ХІХ віку – 

доба романтизму, а романтизм як мистецький напрям зайняв скромний 

часовий обсяг тільки першої половини століття.  

Звідси походить, що не «провінційна сумирність», але європеїзм 
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національного подання творчих здобутків спонукав М. Березовського і 

Д. Бортнянського минати «бетховеніанство», зосереджуючись на 

альтернативних йому лініях академічного моцартіанства, що ніяк не 

поривало з церковними лініями творчості. А для українських авторів – то 

контакт із Православ’ям, яке, доречі, стало авторитетнішим релігійним 

осередком Європи, породивши могутній Оксфордський релігійний рух на 

об’єднання Англіканства і російського Православ’я (див.про це у книзі 

О. Муравської [96, с. 267-280]). 

Бідермаєрівський комплекс в українській літературі, можливо, 

найбільш безпосередньо видає Марко Вовчок, письменниця, для якої закон 

замилуваня і захоплення виявленнями почуттів добрих склав основи 

художнього подання образів-ідей. В цьому плані більш стримано виглядають  

в торканні бідермаєрівського начала І. Котляревський та інші класики 

української літератури доби романтизму, але жоден з них не міг минати тієї 

особливої, цнотливої і глибоко почуттєвої ноти ліризму, щирість і широта 

виявлення якого живиться суто типологічно-надіндивідуальним джерелом 

душевного життя.  

В живописному виявленні бідермаєра суттєве місце належить 

художнику Г. Сороці, жанрово-пейзажні картини якого вражають чутливістю 

до того, що у польській культурі називають сарматським стилем, а в Росії 

отримало назву парсунності, тобто зв’язку портретних втілень з іконописною 

статуарністю і композиційною центрованістю цілого. Зв’язок з 

«парсунністю» спостерігаємо й у Шевченка-живописця, у якого при всьому 

очевидному спиранні на романтизм його вчителя К. Брюлова маємо певну 

статуарність подання – див. хоч би знамениту акварель «Катерина» на тему 

його ж славетної поеми. 

Пролонгація тих позицій бідермаєрівської корекції романтизму у ХХ 

сторіччі досить безпосередньо породжує дотичність по «поміркованих» ліній 

неокласики минулого віку, особливо що стосується «неорококо» 

Т. Яблонської  в живописі ХХ сторіччя, а також позицій «спрощеності» 
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вираження у родинно налаштованих композиціях неовізантизму М. Бойчука 

(див.композиції «Дівчина пасе гуси», 1910, «Дівчина з квіткою», 1921, 

«Жінка, що поливає дерево», 1920-ті, ін.). Романтичні, надіндивідуально 

спрямовані ліричні торкання маємо і у кінематографічному втіленні 

О. Довженком, М. Хуциєвим, у «неоромантизмі» О. Гончара і у багатьох 

інших мистецьких особистостях творчої України. 

Музичне мислення України, представлене генієм хорової творчості 

М. Леонтовичем, подає виражені проекції бідермаєрівської замилуваності у 

творах типу «Щедрика» – і його фольклоризм завжди виступає на основі 

староцерковної контрастної поліфонії з відповідною духовною символікою і 

фактурним моделюванням величних духовних жанрів (літургії, реквієма, 

пасіона і т.п.) в малих формах «стислої» поемності (про це – в роботі 

В. Гузеєвої [31]). В результаті демонстративний фольклоризм М. Леонтовича 

постає у межуванні класичної його моделі  і примітивістського 

неофольклоризму, надаючи традиціоналістському у цілому підходу 

композитора зв’язки з модерном-авангардом ХХ століття, – що дало згодом 

основу іменування його персони як «українського Веберна». 

Таким чином, ліричний стан «української душі» народжує в мистецтві і 

в музиці певні цінності художнього вираження: 

1) релігійне начало буття в детермінації базисності надіндивідуального 

ліризму українського світовідчуття, сформованого лірикою думного епосу і 

вченим проповідництвом, «філософським кобзарством» Г. Сковороди; 

2) чутливість української художності до бідермаєрівської одухотвореної 

простоти і оминання романтичного індивідуалізму – при вираженій 

дотичності (і через бідермаєр) до романтичного світосприйняття у цілому, 

що спостерігаємо у щільному виявленні проторомантизму у XVIII столітті 

(див. названий «кельтський мандрівний комплекс» Г. Сковороди та ін.), а 

також широкі пролонгації його у ХХ сторіччі; 

3) вписаність світоглядного надіндивідуального ліризму у традиціоналістські 

виміри «помірного» неокласицизму і пограниччя фольклоризму-
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неофольклоризму в мистецтві минулого віку, що наочно сконцентрував 

«слізний ліризм» Т. Шевченка, ісихатські сліди якого відсторонюють 

індивідуалістські моменти вираження і концентрують увагу на 

надіндивідуальних цінностях українського ліричного,   пробідермаєрівського 

світобачення. 

 

 

1.2. Традиціоналізм у складі стильової парадигми мистецького 

мислення минулого століття 

 

ХХ сторіччя увійшло в історію людства під гаслом науково-технічної 

революції і психології нового типу (психології підсвідомого). ХХ сторіччя 

склало перший етап реалізації Новітньої історії,  протиставивши 

раціоналізму Нового часу і торжеству «прогресу» у політичному і творчо-

практичному, буттєвому мисленні, – ідеї «модерну», буквально «сучасності», 

що розуміли як генеральне оновлення життєвих засад, в яких оновлювалися 

виміри мислення і поведінки, особливого роду довіра до благ технічного 

прогресу та ін. Вказані фактори стимулювали і пошуки «розриву з 

європоцентризмом», який в музиці набув характеру відмови 

модерну/авангарду від тонально-гармонічної системи на користь модальності 

в монодійних формах, що мають всесвітнє втілення у народів різних 

географічних і державно-адміністративних проявів населення Землі. 

ХХ ст., з однієї сторони, доводить до апогею славильні засади 

мислення і наділяє музику максимально шумово-звуковою матерією,  

концентруючись в цій якості в сонористичних наслідуваннях Л. Руссоло і в 

«звукових хмарках» Я. Ксенакіса.  З іншої сторони, в філософсько-

мислительних побудовах минулого віку відверто відроджується довіра до 

релігійних істин, найвпливовішими ланками наукового знання стають 

напрями релігійної філософії, такі як екзістенціалізм, неотомізм, конкретна 

метафізика. Концепції історії як прогресизму, тобто вчення про невпинне 
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удосконалення соціуму, і метафізики як повторюваності заданих етапів 

життєбудови, їх циклізація, – утворюють певне співіснування,«контрастну 

поліфонію» ідей-принципів. 

У сфері мистецтва П. Валері в есе 1896 р. заявляє ознакою принципово 

нового мислення – феномен чи систему Леонардо да Вінчі [22], де вказує на 

неоренесансний принцип прийдешнього ХХ сторіччя, пророкуючи появу 

творчих особистостей, які, ніби наслідуючи Леонардо да Вінчі, 

відстороняться від прийнятих у вік раціоналізму розрізнення мистецької і 

наукової сфер, зближаючи в індивідуальному виявленні єднання сфер 

діяльності, несумісних у свідомості представників епохи романтизму. І те 

пророцтво П. Валері здійснилося в найзначніших обсягах (див.дисертацію 

В. Батанова [10] й напрацювання того типу).  

Для музикантів це проявилося в сполученні не тільки множинних 

художньо-творчих умінь, які  були органічними в самовиявленні 

особистостей у ХІХ сторіччі (композитор-виконавець-публіцист), але й у 

виходах у теоретико-експериментальну, менеджментську, педагогічно-

організаційну, державнобудівничо-соціальну сфери, неможливих для творця-

музиканта у якості проявления  на попередньому історичному етапі.  

В роботі В. Батанова з цього приводу зроблене певне узагальнення:  

«У європейських умовах ця видова множинність творчості зафіксувалася в 

перегляді прийнятних навичок з оглядкою на відкинуті романтизмом критерії 

професіоналізму XVII–XVIII сторіч. Для представників Сходу, у тому числі 

Кореї, Китаю, у силу історичного розкладу інтеграції Схід – Захід, входження 

в європейський культурний ареал, зі збереженням культурного 

національного охоплення своїх країн у ціннісних орієнтаціях і в мистецтві 

особливо, ХХ століття представило немислимі в попередні сторіччя 

перетинання культурних установок, що вимагають особливого роду 

універсалізації образа думки» [10, с. 3]. 

Щодо подолання меж глобалізуючого і децентралізуючого факторів 

географічно-владно  і культурно-творчо, то маємо також спеціальні сзуви, які 
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наступним образом характеризує цей автор:  

«І якщо ‘система Леонардо да Вінчі’ у поданні П. Валері спеціально не 

заявляє новизни регіонально-планетарного перетинання, то сама історична 

відкритість ренесансних особистостей до контакту із найбільш 

несподіваними культурними феноменами, аби тільки ці останні 

усвідомлювалися в культурній якості, ‘вбирає’ і такий варіант ‘нової 

універсальності’, істота якої виявила позиція співвітчизника й сучасника П. 

Валері – П. Клоделя і його російського адепта М. Волошина, що бачили в 

повороті Європи до Китаю високе джерело розумово-творчого відновлення 

[10, c. 171, 200].  

Помічена наприкінці ХІХ – початку ХХ століття тенденція зрощення  

європейського і східного культурних ареалів реалізувалася, уперше в історії 

людства, наприкінці ХХ – початку ХХІ сторіччя в протилежній 

спрямованості: у вигляді «входження» неєвропейських музикантів у 

структуру європейської авторської композиторської системи. А це міняє 

мислительно-художні розклади в спектральних показниках активності 

творчих особистостей, немислимих по суті сполучень не тільки в найближчі 

попередні, але й у сукупному історично усвідомлюваному часовому 

континуумі до ХХ сторіччя взагалі [10, с. 3-4]. 

Музика у ХХ столітті  перетерпіла потужну трансформацію – в 

паралель до інших мистецтв й у відокремленні від них. Якщо музика у трійці 

(музика–література–зображальна художня сфера) класичних мистецтв у 

Новий час була однією із провідних складових тієї лідируючої художності, то 

у ХХ ст. безумовно першими серед інших стали – кінематограф і архітектура. 

У кінематографі, навіть німому, внесок музичних засобів суттєвий, тим 

більше у «музичних» фільмах, аж до опери-фільму, опери-балету. Але 

існувало і неореалістичне кіно, до якого належали деякі фільми 

А. Тарковського, у тому числі «Іванове дитинство», де музичний ряд взагалі 

не виражений, а  музику  як звучання взагалі минало, залишаючи, тим не 

менш, місце «кадровому ритму» і «музиці кадрових змін». Концепція фільму 
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у цілому закономірно «покривала» музичне наповнення, можливо, окрім 

вказаних та інших (кіно-м’юзикл, кіно-феєрія і т.п.) спеціально музичних 

втілень. 

Архітектуру  називали «застиглою музикою» (як і музику 

«архітектурою, що рухається») і архітектура ХХ ст. як «архітектура без 

декора» втілювала безпосередньо музичні проекції (аж до поєднання тих 

мистецтв у діяльності геніального вихованця Ле Корбюзьє і О. Мессіана 

грека Я. Ксенакіса). Архітектурна велич українського мислення буйно 

проявилася у живописній лінії бойчукізму і, перш за все, у полотнах одного з 

лідерів цього творчого об’єднання – у І. Падалки (див.полотно «Будинок 

Держпромисловості», 1927, ін.). Недарма у книзі Л.Соколюк [119], 

присвяченій М. Бойчуку і вирощеній ним високоталановитій групі 

українського зображального модерну, спеціальне місце виділене паралелям із 

творчістю Д. Рівери, мексиканського монументаліста, що служив ідеям та 

ідеалам Мексиканської революції, яка символічно одночасно з Жовтневою 

революцією в Росії перемогла у Новому світі. 

Однак архітектурний тип мислення в художній сфері автономізований, 

вбираючи більш чи менш інтенсивно музичні виявлення. Останні живили 

храмову архітектуру безпосередньо, а вплив останньої на будівництво 

минулого століття закріплений як широким зверненням до храмового 

замовника, так і напрямами, серед яких «неовізантизм» став чи не одним з 

провідних напрямів і  в різних мистецьких виявах (див.про це в монографії 

О. Муравської [96]).   

Те ж стосується мистецтва кіно, яке втілило технічні запити віку 

Науково-технічної революції, де музичні позиції у цілому зазначені солідно – 

див.у З. Кракауера щодо компенсативності музичного доданку у цілісність 

художнього фільму [65]. А у сукупності художнього буття кінематограф 

щільно вплинув на музичні можливості вираження, як і архітектура, 

залишивши провідними і самодостатніми вказані види мистецтва, для яких 

музика стала  важливим, але ніяк не керівним чинником сфери вираження.  
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Релігія, що була «моральним компасом» для суспільства протягом 

багатьох століть, в умовах ХХ століття стала, з одного боку, «фактором зі 

знаком мінус» у державах, де атеїзм став урядовим державно-ідеологічним 

знаряддям керівництва масовою свідомістю. А з іншого боку, релігійні 

принципи стали знов усвідомлюватися в їх психолого-моральній і соціально-

гармонізуючій цінності, відродивши релігійну філософію, виявивши наукові 

й творчо-практичні розвідки у сферу підсвідомості, нарешті, виявивши 

релігійне Відродження як таке у межах молодіжного руху 1950-х і у 

планетарному  постмодерні 1970-х – 1990-х років.   

І знов художні надбання України, перш за все у «могутній трійці» 

хорових діл майстрів – М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий – 

продемонстрували планетарну настанову на релігійне відродження, 

працюючи як для широких кіл слухачів, так і спеціально за церковним 

замовленням. Вищеназвана «живописна неовізантистика» М. Бойчука і його 

школи, поставлена у європейський вимір визнання Митрополитом 

А. Шептицьким, самим своїм існуванням демонструвала те релігійне 

Відродження, яке стало знаковим для минулого століття не менше, ніж 

торжество атеїзму у тоталітарних державних системах Сходу і Заходу.  

Не забуваємо, що і філософські надбання М. Бердяєва, одного з 

найкрупніших релігійно налаштованих мислителів ХХ сторіччя, зобов’язані 

впливу київської університетської еліти, яка також сформувала і піднесла до 

європейських масштабів генія слов’янської романістики М. Булгакова.   

Музика ХХ століття, у порівнянні з попередніми епохами, потрясає 

безпрецедентною  наполегливістю до «розриву з європоцентризмом» як у 

професійній області, так і у популярному, мас-культурному середовищі. 

Останнє найбільш наочно – у головуванні афроамериканського компонента у 

джазі і безпрецедентним захопленням «латиною», тобто латино-

американською продукцією від початку до кінця століття – з певною 

кульмінаційною вершиною у творчості А. Пьяццолли, що виринув із 

популярного мистецтва і утвердився на межі фольклоризму і традиціоналізму 
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у 1980-ті – 1990-ті роки. 

 В такому ж плані на межі ХХ і ХХІ століття засвітився геній 

Є. Вангеліса, що із групи інструменталістів, які виступали з  Демісом 

Руссосом, вийшов на самостійну путь у композиторському самоствердженні. 

Його «Ода міфам» стала у 2002 р. подією не менш значною, ніж презентація 

чотирьох Пасіонів від чотирьох найвеличніших композиторів на честь 

святкувань Бахівського ювілею (С. Губайдуліна, В. Рімм, О. Голіхов, Тан 

Дун). Як бачимо, у тому переліку найбільш поважних композиторів два 

(О. Голіхов від Латинської Америки, Тан Дун від США і Китаю) 

демонстрували органіку проникнення європейського в позаєвропейське і 

навпаки, позаєвропейського творчого досвіду у суто європейський ареал 

композиторської авторської творчості.  

Що ж стосується професійної сфери, то притаманне романтичній епосі 

тяжіння до «екзотики Сходу» як частки фольклористичного методу 

творчості, у ХХ ст. обернулося методологічним запозиченням розуміння 

художнього принципу вираження зі Сходу. А це закінчилося прийняттям на 

рівні геніального внеску композиторської продукції корейця Ісанга Юна і 

китайця Тан Дуна у органіку складової європейської системи композиції.  

Підсумковою і тотальною ознакою європейської художності ХХ 

сторіччя стали – відмова від «життєподоби» об’ємного живопису у 

зображальній сфері на користь пласкісного малювання, прийнятого у всьому 

неєвропейському світі, відмова від системи гармонічного багатоголосся на 

користь монодії неогетерофонії із серійними показниками у музиці, 

відсторонення театральної «портретності» в літературі і «дому з трьома 

стінами» в театрі, приймаючи умовність і символізм неєвропейських і   

театралізованих-ритуалізованих форм у мистецькому творчому поданні.  

І все ж прикметою ХХ ст. стало явище «двоєсвіту» в соціальному бутті 

і в мистецтві. Йдеться про державно-політичне протистояння соціалістичного 

табору та імперіалістичних держав у соціально-політичному розкладі 

минулого віку. А також про протистояння художньо самодостатнього 
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мистецтва – і мас-культури, тобто особливого статусу популярної сфери, що 

завжди розвивалася у паралелі з професійною художністю, але тільки у ХХ 

ст. принципово постала без огляду на професіоналізм. Поставангард згладив 

останнє, у паралелі до перебудовних процесів у світовому соціумі, як і 

наслідки ще одного розколу, який став  предметом  даного дослідження. 

Виділяємо феномен потужнього протистояння протягом усього 

минулого віку в самій професійній музиці – авангарду-модерну і 

традиціоналізму, причому з присутністю геніальної творчості як з однієї, так 

і з іншої сторони. Неприйняття одним із названих стильових угруповань 

другого набувало на певних етапах і в творчому бутті надзвичайно болісного 

вираження, особливо з огляду на підтримку у державних масштабах першого 

чи другого типів мистецького підходу. І якщо неприйняття модерну-

авангарду стало атрибутивним моментом політики радянської держави з 

1930-х, то ця політика склалася на противагу підтримці авангарду (особливо 

це стосувалося футуристів) фашистськими колами Італії на чолі з 

Б. Муссоліні.  

Але справедливості заради необхідно підкреслити певну рівновагу 

традиціоналізму і стильового радикалізму у представництві їх особистостями 

рівня геніальної обдарованості. Так, якщо «на стороні» традиціоналістів ми 

назвемо такі величні персоналії як О. Глазунов, С. Рахманінов, 

М. Леонтович, Р. Воан-Вільямс, С. Барбер, І. Піццетті, Дж.-К. Менотті, то на 

протилежному стильовому «крилі» позначаться О. Скрябін, Ч. Айвз, 

А. Шенберг, А. Веберн, Е. Варез, І. Стравінський, Б. Барток, К. Орф, 

О. Мессіан, Е. Денисов, С. Губайдуліна, К. Штокхаузен і багато інших.  

 І якщо до перших близько підходять «м’які» символісти і неокласики 

типу В. Ребікова, М. Метнера, Я. Сібеліуса, А. Казелли, ін., то в колі   інших 

знаходяться Е. Саті, К. Дебюссі, О. Цемлінський, Л. Яначек, Р. Штраус, 

Ф. Шрекер, С. Прокофьєв, Д. Шостакович, П. Хіндеміт, К. Шимановський, 

Б. Лятошинський, А. Онеггер, Ф. Пуленк, Е. Вілла-Лобос, Б. Бріттен, ін.  

На основі вказаних стильових альтернатив вибудували свій творчий 
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принцип Дж. Пуччіні, М. Равель, Г. Свиридов, А. Жоліве, В. Лютославський, 

М.де Фалья. Особливого підходу заслуговують майстри, які опинилися на 

рубежі прикладного/«третьорядового»-напівприкладного і 

художньосамодостатнього мистецтва, як-то Дж. Гершвін, А. Пьяццолла, 

Є. Вангеліс, ін. І все ж такого роду «двоїстий» стильовий розклад  

професійної художньо самодостатньої музики ХХ ст. своєрідно відтворює, за 

законами метафізики історії, «двоєсвіт» ренесансної доби, стверджуючи 

справедливість пророцтва П.Валері щодо виявлення у творчості феномена 

Леонардо да Вінчі як втілення генія ренесансного універсалізму ХV ст.  

Порівняння із віком романтизму переконує, що на цьому етапі явно у 

творчому відношенні передували новаційно налаштовані автори, спрямовані 

на видобудову неповторного авторського стилю, навіть якщо у   бутті другої 

половини ХІХ ст. гордо солідаризувалися із гаслами «вагнеріанства» 

(А. Брукнер, Х. Вольф, Г. Малер) чи «шуманіанства-брамсіанства» (Й. Брамс, 

А. Дворжак). Розрізняючи геніальність «винаходу незнаного» (Р. Вагнер, 

М. Мусоргський) і «винаходу поєднання зібраного» (Дж. Верді, 

П. Чайковський), все ж критерій новаційності стосувався і першої і другої 

категорії творців музики.  

Відповідно, новаційність мислення вважалася атрибутом творчої 

здібності – звідси тотальне ігнорування більшості духовних, для церкви 

написаних творів Й.С. Баха, глибоко шанованого сучасниками і «лістіанців-

вагнеріанців», і «брамсіанців».  

Як бачимо, мислення ХХ ст. було принципово скероване на 

«контрастну поліфонію» стильових розшарувань, в яких «букети» напрямів 

характеризували авангард (примітивізм, футуризм, експрессіонізм) чи 

традиціоналізм (реалізм-натуралізм, веризм, «м’який» імпресіонізм-

неокласицизм). Тому – зразу термінологічне уточнення: доцільно говорити 

про мета-стильвий зміст як модерну-авангароду, так і традиціоналізму, 

вважаючи на стильове угруповання і в першому, і в другому. Показово те, що 

представники і першого, і другого стильових єднань реагували на так званий  



42 
 
«поклик часу», відповідно, включаючи нібито протилежні їх загальній 

позиції стильові прикмети тих чи інших напрямів.  

Для традиціоналістів показова еволюція у засвоєнні академізованих 

стилів, що до того моменту оцінювалися у близькості до авангарду, 

відповідно авангардисти схилялися до засвоєння засобів 

традиціоналістського значення. Наприклад, у С. Рахманінова маємо численні 

звернення до засобів символізму-імпресіонізму, що зафіксовано у програмах 

симфонічних творів («Острів мертвих» за картиною А. Бьокліна), у текстах 

романсів, написаних на вірші поетів «Срібного віку», – і це не порушує 

загального принципу вираження з рисами веризму, які відзначають цілісний 

традиціоналістський підхід у цього автора.  

У С. Барбера знаходимо в «мендельсонівському» в цілому Першому 

квартеті h-moll побудову другої повільної частини із жанровою назвою 

«Мадригал» як втілення неоренесансного – модерного - комплексу, який 

приніс особливу славу у вигляді авторського перекладення Adagio для 

струнного оркестру і т.п. Також показовим є включення у фінал Другого 

фортепіанного концерту Барбера стильових цитат зі Стравінського – 

«російського» фовістського періоду «Петрушки» чи «Весни священної». 

Такого роду стильові сполучення відверто збагачують метафоричне 

насичення художніх образів, складають втілення  художнього потенціалу 

вираження за законами поетики, тобто майстерності побудови складних 

метафор. 

В авангардистів знаходимо демонстративні звернення до певних 

традиційних смислів-засобів заради тієї ж потреби розширення 

метафоричних складових виразу. Так, сама ідея введення серійності 

Шенбергом, що склала, за його визнанням (і це дійсно так є), проекцію 

старовинної поліфонії у хроматику, тобто дванадцятизвучної побудови серій-

рядів, що містить недвозначну метафору-троп, яка поєднує протилежності 

модальної і атональної музики як високого й жахаючого.  

Аналогічно маємо у А. Веберна послідовне звернення до текстів 
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символістів, що відповідно «засвічує» значення його техніки «пуантилізму» 

як надбання живописного порубіжжя імпресіонізму і символізму: 

«миготіння» барв у сукупній удаваності гармонії цілого. Примітивізм 

Б. Бартока із втіленням «несамовитої енергії першочасів» («Allegro barbaro», 

наприклад) не заважає присутності в цьому творі символу Хреста (Барток 

схилявся до марксистського атеїзму) у вигляді основної, діатонічно-

пентатонно представленої теми й інше.  

Отже: 

– соціальна площина ХХ століття являла принципову двоїстість політично-

державно організованих єдностей соціалістичного – імперіалістичного світів, 

народжуючи «роздвоєність» у мистецьких проявах, з яких найразючішим 

було розходження мас-культурної (дітище «гіпердемократизованого» 

мислення) і художньосамодостатньої сфер при принциповому ігноруванні 

першою останньої, що неможливо було у постійній взаємодії популярної і 

професійно-художньої діяльності Нового часу; 

– музика в ХХ ст. визначилася також в альтернативах внутрішньо порядку 

професійного художньо самодостатнього мистецтва як втілення модерну-

авангарду (абсолютизованої художньої новаційності попередніх століть) і 

традиціоналізму (абсолютизованої традиційності як культурного тла 

професійної і народної творчості); 

– множинність напрямків ХХ століття, що охоплюють полюси 

традиціоналізму й модерну-авангарду, мають тенденцію чи поєднуватися в 

рядах вищезгаданих комплексів модерну-авангарду і традиціоналізму, чи 

заради втілення метафоричної насиченості художнього  вираження  

«втягувати» протилежні даній стильовій позиції засади, відзначаючи реакцію 

авторів на те, що називають «дух часу» [28], і складає визначений показник 

метафізичних («надфізичних») особливостей історичної ходи; 

– традиціоналістський принцип складає логічну підоснову існування 

модерну-авангарду, оскільки усвідомлення стильового радикалізму тією чи 

іншою мірою інтенсивності вираження можливе при наявній точці відліку від 
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нормативності традиції, яка є основою академічної професійної освіти; 

відповідно в масі підготовки фахівців і творчого виявлення відхилення в 

модерн-авангард у ХХ столітті явно скромні поряд з академічним тлом 

професійних розробок традицій і стимулів її.  

 

 

1.3.Парадокси  фортепіанного виявлення традиціоналізму й 

модерну в Україні і в світі 

 

Асоціативні уявлення завжди відігравали суттєву роль в організації 

мислительних акцій, рівно стимулюючи як наукові, так імистецькі побудови. 

Тільки у пору виключного розсунення меж позитивістського методу з його 

культом підтвердженості експериментом в Новийчас асоціативний підхід був 

засуджений в науковому світі на користь диференціюючої описовості 

суджень та суми понятійного узагальнення, залишивши механізм асоціації на 

озброєнні образного будівництва в сфері мистецтва.  

Однак від Середньовіччя в Ренесанс приходить техніка тропування, 

тобто пояснення-прикрашення тексту значимими вставками, у тому числі це 

музичні «розспівування» рядків тексту (див. тропар у православному 

співочому строї) чи, навпаки, словесні підтекстовки розспівних гімнічних 

мелодій візантійської традиції (секвенції та тропи Ноткера і Туотило, ін.). 

Естетичний самозначимий принцип – це механізм поєднання структурно 

різних, однак семантично ідентичних текстів, був визначений в епоху 

Ренесансу як «діалогіка», тобто мистецтво знаходження спільного у 

принципово різних текстах [9].  

Діалогіка репрезентувала в текстових побудовах ідею ренесансної 

культури, в котрій шанування християнських цінностей і поза християнством 

виділених культурних надбань складали єдність «двох в одному» культурної 

якості, визначаючи  той «культ культури», який утворює сутність 

ренесансного світорозуміння. Тут на першому плані – гармонія, злагодження, 
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а не риторична антитеза narratio – confutatio, за якою стоїть раціонально-

логічне розуміння одиничності предметного знання. Ренесансна ж діалогіка 

формувала концепцію musica poetica бароко, в основу котрої покладена 

складна метафора, дисгармонічна в силу своєї складності поєднання 

церковного і позацерковного смислів. 

Метафоричність стала основоюви будови  концепції художнього 

образу, покладеного в основу тлумачення його Г. Гегелем: пояснення даного 

через «накладення» на нього іншого чи інших [21, с. 195-198]. На рівні 

гегелівської естетики народжується уявлення про художню цілісність 

продукту творчої діяльності, в котрій художній образ складає  «будівну 

одиницю» цілого – і цілого як такого. Бо для Гегеля провідні мистецтва 

Нового часу – література, зображальна сфера, музика – сукупність мистецтв, 

в яких єднання ідеалів і втілень дійсності розвиває складну метафоричну 

структуру барокової дисгармонії церковного та позацерковного.  

В указаному ракурсі ідеальну сторону художнього вираження 

предметна сторона матеріалу мистецтва, в якому літературно організоване 

слово, наповнене ритмізацією різних рівнів та зв’язків, барви як кольорова 

абстракція променевих переломлень світла, тонність в музиці, – визначали 

естетичний базис. Життєвий мімезис («наслідування»), що вноситься через 

сюжетику-програмність, композиційні прийоми, що йдуть від життєвого 

становища тих, хто читає, дивиться, слухає (процесуальність в музиці як 

втілення  живого – на відміну від форм остінато як образу Вічного), –

утворює напруження поєднання ідеальної абстракції матеріалу та буттійно-

конкретної мім етичної зображальності-виразності. 

В живопису, в зображальній сфері в цілому, ідеальна значимість барв 

вступає в непросте співвідношенняіз композиційним рішенням, розгорнутим 

на того, хто дивиться (див. «обернену перспективу» в іконописі), і тим 

моделюється у глядача  життєвий погляд на пропоновані у зображенні події.  

Сполучення вказаних різноспрямованих векторів виразності 

(ідеальності матеріалу та «життєвого мімезису» сюжетики-програмності і 
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композиційних прийомів) створює глибокі основи для проявлення 

метафоричних нашарувань, ємність котрих давала глибину цілісності  

авторського твору, де творча воля поєднує психологічно-фактично 

принципово різні якості.  

Гегелівська схема живила концепцію талановитої «Естетики» 

Ю. Борєва, котра найбільш цікаво і по-гегелівськи послідовно дає уявлення 

про художній образ. Мистецтвознавча апробація цієї позиції гегелівської 

естетики – в трудах М. Алпатова, який на матеріалі образотворчого 

мистецтва захищає універсальність метафоричності у визначенні  

художньої якості вираження [2].  

Однак відмітимо: художня метафоричність дає «збої» в переломній від 

Нового часу до Новітньої історії сфері. Відмова літератури «потоку 

свідомості» від сюжетної диференційованості подій, зображальних мистецтв 

від об’ємності та предметної наочності зображення, музики від просторовості 

гармонічної співвіднесеності вертикалі й горизонталі – чреваті втратою 

метафоричної багатомірності втілення авторства. З’являється потреба в  

засобі, що поглиблює до ємної метафоричності втілюваний образ.  

Так, «Острів мертвих» А. Бьокліна, що надихнув С. Рахманінова, 

цікавий тим, що назва картини створює складні алюзивні значеннєві 

нашарування, тоді як сам представлений на полотні місячний пейзаж з 

човнярем, що везе закутану фігуру, вказаний багатоскладовий смисл не 

подає. Адже тільки прочитавши назву, глядач впізнає в човнярі Харона, а в 

закутаній фігурі (досить натурально даній) містичну тінь-душу померлого і 

т.д. А образ Ахілла, з іменем якого нерозривна історія Острова мертвих (він 

же – Зміїний острів недалековід Одеси), на полотні ніяк не показаний, але 

виникає у підготовленого глядача, що впізнав натяк у назві картини… 

Дещо подібне складається у сприйнятті музики нововіденців, для яких 

нумерологічні зазначення вносять сюжетну наповненість в заміщення  

літературної програмності. Бо оперування в назві числовими величинами («5 

п’єс ор. 16» А. Шенберга, «5 п’єс ор.5», «5 п’єс ор.10» А. Веберна та ін.) 
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передбачає знання «таємниці числа», що споріднює ці опуси з творами типу, 

наприклад, тріо-сонати з чотирьох, в основі, частин, де числові показники 

жанру та  структури втілюють богословські символи. І Шенберг, його 

спільники підкреслювали, що їх твори, «як меси», потребують 

«переднастроювання» на вказану та іншу символіку, без знання котрої саме 

музичне звучання «сплощується» і, в принципі,  смислово не схоплюється.  

Зі сказаного маємо наступне: 

– художнє мислення формувалося у переборенні принципу поєднання 

структурно різних, однак семантично ідентичних текстів тропа спочатку на 

користь ренесансної «діалогіки», де структурно і значеннєво різні тексти 

волею співучасників-виконавців уподібнювалися, а згодом – в спрямованості 

на риторику єднання різного в метафоричну структурно-семантично 

організовану якість; 

– художнє мислення концентрується в механіці створеня художнього образу, 

котрий містить, за Гегегелем, «подвійний (а то потрійно-множинний) 

портрет»  втілюваної ідеї, де «накладені» смислы-структуридають «вібрації» 

ідеального – життєвого реального у творчо вольовому поєднанні абстракції 

художнього матеріалу та життєвої «наслідуваності» в сюжетах та 

композиційних позиціях; 

– художнє мислення переживає суттєві метаморфози в епоху Новітньої 

історії, що включає в художній смисл асоціативний ряд назв-символів, 

позбавлених прямого втілення в зображально-виразному розкладі творів. 

Художній механізм, що склався на основі тропування і смисл якого 

розкриває концепція метафоричності, мав певне віддзеркалення у «психології 

мистецтва» Л. Виготського, який намагався вийти на психологію античного 

катарсису, ґрунтуючись на досвіді мистецького перетворення світу і 

психології споживача мистецького продукту [27]. 

Катарсичний ефект Л. Виготський висуває в синонімізації з 

художністю, називаючи доданками останньої «зміст і форму» твору. Основна 

масса ілюстрацій ним своєї теоретичної позиції базується на літературних 
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творах. І, звісно, вражає аналіз двох здобутків: «Гамлет» У. Шекспіра і 

«Легке дихання» І. Буніна, чудовий і глибокий аналіз байок І. Крилова 

і багато іншого. Однак в даному випадку акцентуємо сам принцип підходу, 

психологічний ефект «замикання протилежностей», котрий Виготський 

вважає катарсичним, оскільки очищуючим опиняється етичний пафос, що 

піднімається з глибин суттєвостей, низьких пристрастей, багатозначності 

людських відносин.  

В цьому плані символічно звучить назва знаменитого 

оповідання І. Буніна (діяльність якого в Одесі в 1910-ті – 1920-ті міцно 

підтримувала інтелектуально-творчий статус третього міста імперії) – «Легке 

дихання». Оскільки історія юної дівчини, що заплуталася в домаганнях 

соціально вагомих чоловіків, що була застрелена невдоволеним хтивцем у 

вокзальній метушні, не містить «просвітів» в життєвому «ковзанні» героїні. 

Однак одного разу заявлене нею спостереження смислу Краси як здібності 

«легко дихати» – це частинка пам’яті про елітарну обраність спілкування, що 

залишає «правду життя» заради психологічного «ширяння у Висях», заради  

уявлень про реальність «раю на землі».  

Л. Виготський звертає увагу на цей «музичний тонус» розповіді про 

грубість нравів, згубних для обдарованих почуттям Краси, – «ламаністю 

ліній» композиції, яка «розкидає» грубі деталі життєвого бруду, що дозволяє 

почути слова героїні у кінці оповідання про «легке дихання» в якості 

самозначимого персонажу-смислу, що втілює недоторкане у своїй чистоті 

устремління душ до надбуттєвого і тому – Істинного.  

Композицію Виготський називає «формою», тоді як фабульно-сюжетне 

наповнення зазначає як «зміст». Лінійна важкість життєвих незграбних 

обставин «прорізається» композиційними «кидками», в результаті яких 

сюжетна розв’язка опиняється в початкових фразах, тоді як естетичне резюме 

фіналу складається зі споминів про слова, які звучали задовго до описаних 

подій. Так психологічно полегшується сприйняття-почутість життєвої прози 

відносин, надаючи особливої компенсативності вказаним двом смисловим 
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пластам: життєві нашарування незграбностей-грубостей-жорстокостей – і 

здатність душевного настрою на непомічання тяжкості прози життя.  

Композиція шекспірівського «Гамлета», за тонким спостереженням 

Виготського, вибудувана на лінії вольового устремління героя до здійснення 

помсти за вбивство батька – і усвідомлення неприйнятності для героя функції 

Ореста, що безоглядно мстився своїй злочинній матері. Християнська мораль 

прощення явно обуздує династичні амбіції Принця Датського, створюючи 

заплутану композиційну криву, що жорстко корегує лінійно правильний 

шлях шляхетної помсти. Композиційна лінія синовнього обов’язку помсти 

явно стикається з сюжетно-фабульним «опором матеріалу» обставин та ін.  

А в них – дивна і безглузда смерть Офелії, якщо і некоханої, то явно 

тієї, що викликає добрі почуття у Гамлета, і материнська слабкість та 

розгубленість, зрозумілі ображеному Принцові, й ігрова переплутаність 

реалій та їх  симуляцій, персоналізованих в акторських фігурах, однак 

впізнаваних у всій сукупності придворного інтриганства, притягального 

своєю ігровою невтомністю. 

І тільки обставини прямої зради розривають пута реакцій на 

психологію зв’язків та відношень – і звідси катарсичне Очищення через 

фінальну смерть Гамлета, що гине за свої й чужі гріхи і тим підноситься до 

богоприйнятого спокутного мучеництва.  

В такому ж дусі Виготський аналізує співвідношення фабульних та 

композиційно-ідеологічних нашарувань в Байках Крилова, справедливо 

знаходячи в них «подоланну трагедію», смислом якої стає психологічне 

Преображення тих, хто їх читає.  

Як бачимо, психологічний механізм тут вбачається автором у здатності 

сприймаючого художню композицію подумки поєднувати ідеальні позиції 

надії, обов’язку, логічної побудови відносин з життєвими незграбностями та 

недосконалостями, що протистоять їм. Світ краси поєднується зі світом 

хаотичних диспропорцій, створюючи компенсативно виявлене ціле, що 
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викликає у свідомості непросту, але незмінно вибудовану гармонію таких 

поєднань. 

Виготський розробив психологічну підоснову різноспрямованих-

різносмислових  єдностей, що в художній метафоричності знаходять опору 

для гармонізації світобачення, поза яким не існує цілісність людської 

психіки. Винайдені Виготським прояви психічних гармонізацій через 

мистецтво, можуть бути пролонгованими у музичних відносинах, оскільки 

використаний ним для аналізу літературний матеріал щедро насичений 

музичними проявами.  

Психологія дихання-душі в оповіданні Буніна «Легке дихання» 

викликаєбезумовні аналогії до мелодичного витоку музичного начала світу   

стосовнодо всієї фізичної сукупності буття. Музичність театру Шекспіра є 

очевидною – як і співвіднесеність «ламаності» душевних устремлінь Гамлета 

з мелодичною «прихованою поліфонією» саксофонного соло, введеного 

А. Тома в оперу «Гамлет» для характеристики героя. Мовленнєво-

інтонаційно та музично-ігрово наповнені сюжети Байок І. Крилова 

створюють музичні прецеденти, реалізація яких в композиції вимагає 

особливого авторського «лицедійства», сьогодні успішно реалізованого в 

музиці до мульфильмів – і це дуже цінний та художньо надзвичайно 

цікавий шар творчості.  

В основі будь-якого музичного здобутку лежить взаємодія «музичного 

мовлення» (лексичний шар вираження), реалізований на рівні мотивів-фраз-

речень, та композиційно-архітектонічної  структури, «форми» у вузькому 

музикознавчому розумінні. Лексична частина («музично-мовленнєвий» шар 

у музиці, оскільки структурно цілковито співпадає його членування 

інтонацій-мотивів-фраз-речень із лексемами-словами-фразами-реченнями 

вербального мовлення) викликає асоціативний смисловий ряд, який 

«втягується» в композиційнусхему, регульовану архітектонікою. 

 В. Холопова справедливо вказувала, посилаючись на Б. Асаф’єва, що саме 

формально-архітектонічний шар містить істинно-музичну змістовність [7, с. 



51 
 
221-231], оскільки тут вирішальною стає смислова символіка, що йде від 

релігійно-ритуальних коренів музичних форм та жанрів.  

Таке співвідношення смислів, що проходять від життєвих аналогій 

мовленнєвої сфери («музичні лексеми» тем-мотивів) і від високої абстракції 

форми-схеми, втілюючої релігійні абстракції Неба, 

утворюють початкове протиріччя в музичних побудовах. І це, як 

відзначалося вище, порівнюється з «протирухом форми та змісту» за 

Виготським, коли вказані «протизначеннєвості» виявляються поєднаними в 

певній точці-«розв’язці» музичного дійства (бо твір – процесуальний, 

театралізований як початок-розвиток-кінець, в духовній музиці – інше).  

Фантазія-експромт cis-moll Ф. Шопена асоціюється у автора 

дослідження з образом «Легкого дихання» за І. Буніним. Дійсно, в музиці 

«легке» – ще більш полегшене, ніж у літературному поданні, тому що в 

музиці не може бути бруду і непривабливості життєвих чвар. Однак своє 

«легке дихання» шопенівська мініатюра встановлює у розспівній пасажності 

(з мелізматичними, тобто Богопоминальними фігурами) мелодики правої 

руки – та «лінійності» ритмічного остінато лівої руки. «Душі прекрасні 

поривання», асоційовані з «мереживом» пальцевої фіоритури правої руки, і 

«закон стабілізації», виданий у фігурах лівої руки, – то образ романтичної 

антиномії ідеалів та дійсності. І останні акорди – все «замикають». 

Висновком зі зробленого спостереження є така теза: психологія «зняття 

напруги» визначає катарсичний ефект художнього цілого як пролонгацій в 

музичний матеріал перетину тематичних лексем і архітектонічних 

абстракцій, що в сукупності народжує певний варіант музикознавчого 

цілісного аналізу. 

Так психологія мистецтва живиться психологією артистизму, що за 

своєю природою є компенсативною якістю відносно до життєвих колізій як 

таких. Артистизм зумовлений, згідно з етимологією слова [52, с. 17], 

поєднанням в ньому Небесного (від кельтського «арте», тобто Небо) та 

земного (від грецького артос – «ведмідь» і, більш широко, хтонічний знак), 
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причому перше є породжуючим началом, а не навпаки. І будь-який 

художній твір, який би реалістичний-брутальний сюжет не був узятим, 

вводить його в цілісність композиційної схеми, що підкоряється законам 

пропорцій, а це вже йде від астрономічних спостережень та космічних 

закономірностей. Мистецтво у цілому компенсує людській спільноті той 

дефіцит ідеальних співвідносин та етичної вивіреності, який постійно 

складає предмет турбот та очікувань соціуму.  

Катарсис у трактовці Л. Виготського утворює основи психологічних 

енергій, що є великим культурним надбанням та надією людських душ. А 

співвідношення «змісту» і «форми» автор, апелюючи до античного терміна 

«катарсис», вводить, згідно з історичними даними про давньогрецьку 

театральність, як протиріччя сюжетних перипетій вольово спрямованих дій 

героя – і богопоминальної рондальності цілого, народженої дифірамбом 

танцювально-співочого дійства на честь Діоніса.  

Трагедійне і гімнічно-славильне поєднані культурною умовністю 

ритуалу-обряду, спрямованого на релігійно задане преображення душі тих, 

хто тією чи іншою мірою брав участь у виставі-«літургії» античного 

язичницького світу. І саме та символіка ідеального преображення була 

сприйнята християнською літургікою, в якій символ віри – Христовий 

Хресний подвиг – став смисловим стрижнем літургійної обрядності, у цілому 

організованої на основі славильно-гімнічного співу й танцювальної за 

походженням пластики рухів-дій священників і дияконів. 

 Сказане пояснює внутрішні механізми парадоксів, які спостерігаємо в 

процесі втілення у фортепіанних здобутках ХІХ–ХХ сторіч прото- і 

традиціоналізму в порівнянні із загально-мистецькими показниками такої 

трансформації. Адже фортепіанний художній світ в Україні сформувався у 

ХІХ столітті в дворянсько-шляхетських колах соціуму, для яких салонний 

тип культурного вжитку був принципово базисним, не виділяючи в тій мірі, 

як це продемонструвала школа купкистів і А. Рубінштейна, висунення 

театрально-філармонічного музикування у трактування піанізму. Художній 
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ефект, виділений Л. Виготським як катарсичний, створювався не за рахунок 

програмних нашарувань і контрастів наслідування оркестральності та 

кантиленно-провокального звучань, але у наслідуванні фольклорних-

популярних мелодій в поєднанні із семантикою композиційних європейськи 

апробованих схем-смислів.  

Ця обставина відносить аналогії фортепіанних вибудов України у ХІХ 

сторіччі до досвіду Т. Шевченка, який національні образи і стрій 

інтонаційно-ритмічного подання текстів, написаних рідною мовою, 

поєднував із запозиченим (і не випадково саме тим!) поемним композиційним 

принципом, розробленим зовсім не на терені національних поетичних 

надбань. І дійсно, в такому підході криється катарсичне «очищення» як 

сходження душі до висот божественної досконалості.  

Так у спрямуванні композиторів-фольклористів подати у фортепіанній 

звучності народно-національні надбання вставленими у рамки 

позанаціонально виробленими композиційними схемами – маємо подобу до 

співвідношень «зміст – форма» за Л. Виготським. Оскільки саме шар 

музичної лексики, тобто мотивно-тематичні побудови, які традиційно 

називають «музичним мовленням», будучи співвіднесеним зі мовленнєвими-

вербальними структурами у тематизмі фольклорного походження, 

найчастіше пісенного наповнення з відповідним словесним рядом, – 

виконують функцію фабульно-сюжетного насичення композиції, тобто у 

співвіднесеності зі «змістом» в системі аналізу художнього ефекту у 

Л. Виготського. 

А от семантика композиційної схеми, музичної форми у вузькому 

музикознавчому трактуванні цього терміна, будучи запозиченою з практики 

художньо самодостатньої музики західноєвропейського зразка, явно стає 

співвідносною із розумінням «форми» у Л. Виготського, де діє в цій якості 

саме композиційна схема. І чим більш наочним буде розходження вказаних 

шарів композиції, при гармонічності компенсаторних співвідношень між 
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«змістом» і «формою» в прийнятому розумінні, тим більш цікавим маємо 

очікування виявлення художнього ефекту. 

А у ХХ сторіччі, з виявленням неофольклористських позицій навіть у 

відверто традиціоналістськи налаштованих майстрів, вказані співвідношення 

між музичною лексикою і композиційним принципом її викладення стають 

більш неочікуваними. Бо йдеться про вписаність у фортепіанну фактуру, яка 

в минулому столітті в традиціоналістській композиторській продукції 

опинилася в контакті з модерністськими стильовими налаштуваннями 

(див.про це спеціально у працях Д. Андросової, що акцентує «клавірність» 

фортепіано якраз у модерністському поданні [4], а також у Л. Шевченко, яка 

розрізняє «моцартіаніство» й «бетховеніанство» у піанізмі ХХ сторіччя, 

підкреслюючи, що саме перше, споріднене з академізмом-консерватизмом у 

ХІХ сторіччі, у ХХ виходить на символізацію позицій модерну-авангарду 

[137]). 

Зі сказаного стає ясною неоднозначність стильових поляризацій у 

представників традиціоналізму минулого століття, що вбирає на рівних як 

академічний класичний фольклоризм, завіщаний віком романтизму, так і 

«варваристський» шар того фольклористичного надбання, який став через 

творчість І. Стравінського і Б. Бартока емблемою віку Науково-технічної 

революції і психології підсвідомого. Метафоричність мислення – як ознака 

художньої вивіреності мистецьких здобутків – в умовах ХХ сторіччя має 

тенденцію наближатися до «концептуальності», оскільки не саме звучання, 

але алюзивний ряд числовою, опосередковано викликаною символікою, 

виводить на позиції, відмінні від «катарсичної» (за Л. Виготським) класики 

фольлористських творів ХІХ сторіччя.  

Таким чином:  

1) метафоричність склала атрибуцію художнього мислення, демонстрацією 

механізму сполучення принципово різного, що була народжена літургічно-

містеріальними дійствами релігійно-богослужбового призначення, від 

античних дифірамбів-трагедій до музичних оздоб європейської світської 
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театральності, що народила усю сукупність художньосамодостатніх надбань 

і, в першу чергу, музичного твору як втілення театральної процесуальності 

початок – розвиток – кінець (inіtium – movere – terminus, imt в концепції 

музичної форми у Б. Асаф'єва [7]); 

2) концепція катарсису у Л. Виготського підсумкувала лінії ритуально-

обрядових і саме художньо вибудованих дійств, вказавши на суттєве 

смислове навантаження художності, народженої культовими дійствами: 

психологічне преображення слухачів-глядачів як співучасників творчої акції; 

одночасно «катарсис» Л. Виготського загострює увагу на принциповому 

протиріччі смислу того, що складає зміст-фабулу твору і народжене буттєво-

життєвими враженнями, і того, що народжене здобутками композиційної 

схеми, що зовсім не йде за логікою життєвих стосунків і прагнень; 

3) музичні проекції «катарсису» Виготського цікаві прямою опорою музичної 

архітектоніки на літургійно-церковні надбання музичного академізму, 

додавання до яких тем-образів, сприйнятих від національної фольклорної 

традиції, ще й у фортепіанному поданні «легкого» звучання  виразної якості, 

складає у своій основі ємну метафору, що поєднує вельми різні смислові 

утворення в цілісність культурно-умовної «другої реальності»;  

4) ефект шевченківської поемності, жанрово-композиційні показники якої, 

сприйняті від бардівської поетики, охоплюють суто національно-буттєву 

подієвість і відносини, склав об’єктивно-історично могутню методологічну 

основу для творчості українських митців – і музикантів-композиторів в 

першу чергу. 

В узагальнення сказаного висуваємо методичний профіль аналізу, що 

відповідає теоретичним узагальненням історико-теоретичного розділу 

дисертації: 

1) виявлення у взятій для аналізу композиції ознак стильових академічних 

показників, а для ХХ сторіччя фіксація зв’язку зі  стилями-напрямками доби 

романтизму як атрибуція стильової належності до прото-традиціоналізму 

ХІХ сторіччя чи саме традиціоналістського кола виразності минулого віку; 
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2) знаходження показників відгомону на стильові приналежності «духу 

часу», тобто «втягування» у традиціоналістську палітру ознак засобів 

модерну – у вибудові еволюції метастильової єдності традиціоналізму; 

3) герменевтичний ракурс аргументації культурної детермінованості даного 

мистецького явища в перетині знайдених антитетичних стильових показників 

– базових традиціоналістських і залучених з модерну-авангарду ознак. 

 

 

Висновки до Розділу І 

 

Представлений огляд матеріалів з описами атрибутивності ліризму для 

української ментальності загалом і для музичного виявлення в особливій 

всеохопленості цієї якості, причому з ознаками відсторонення від 

індивідуалізму романтичного ліричного егоцентризму – вказує на глибоку 

угрунтованість в національному образі мислення релігійного тонусу напряму 

бідермаєра.  

Останній справедливо відзначений О. Козаренком як наскрізна 

атрибуція українського мистецького самоствердження, – і до цього тільки 

додамо, що в одухотвореній простоті бідермаєрівського мислення суттєво 

проступає думний ліроепічний стрижень, який надає величності нібито 

побутовим деталізаціям музичного висловлення. І особливо це стосується 

клавірного подання у межах можливостей «легкого» фортепіано, 

народженого наслідуванням фіоритур церковного співу (див.про це у книзі 

Д. Андросової [4]). 

Сказане реєструє всеохопленість для українського образу світу 

релігійно-православного світовідчуття, з явним ісихастським присмаком 

«слізного замилування», яке сьогодні щедро підтверджене документальними 

свідоцтвами, поданими у книгах і дисертації С. Шумила [144], і яке у вигляді 

поетичної лексики великого Кобзаря багато представлене в окремих віршах і 

поемних побудовах.  
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Відзначені ознаки українського ліризму, що склав органіку дотичності 

до романтизму у найширшому виражені, у тому числі у ХХ столітті, але 

минаючи індивідуалізм-егоцентризм західноєвропейських романтиків, 

складають настанови до прийняття академізму-прототрадиціоналізму у ХІХ 

сторіччі. А у ХХ ст. це надихає послідовне включення в традиціоналістські 

версії особливостей неокласичного мислення, у тому числі неорококо, як 

народженої культурою Реставрації бідермаєрівської оснащеності з проекцією  

на минуле сторіччя соціальних катастрофічних потрясінь. 

Традиціоналізм століття романтичної доби не може на сьогодні 

розглядатися в ракурсі однобокого протиставлення модерну-авангарду, 

оскільки парадигмальною ознакою стильового розподілу минулого віку стала 

«стильова поліфонія двоїчності» – «співіснування» традиціоналізму й 

модерну-авангарду як мистецьке втілення світової розколотості планетарного 

буття на художньосамодостатні і прикладні мас-культурні здобутки, на 

соціальні антиномії політичних таборів, на художні перетини безлічі 

напрямів-течій і першій половині ХХ століття – і їх зникнення у другій 

половині ХХстоліття.  

  Останнє сталося через «згортання» усіх авангардних завоювань у 

«неоекспресіонізм», а згодом «розчинення» останнього у концептуальній 

художності творення, яке «зняло» антитези традиціоналізму й модерну-

авангарду, а також художньосамодостатнього і прикладного мистецтва. 

ХХ століття створює множинність напрямків, полюси традиціоналізму 

й модерну-авангарду викликають тенденцію  поєднуватися в рядах 

комплексних утворень метастилей як стильових угруповань модерну-

авангарду й традиціоналізму, і «втягувати» протилежні певній стильовій 

якості  засади. З одного боку, це  спосіб насичення метафоричності 

художнього світу, а з іншого – це реакція на гегелівський  «дух часу» [28], 

що складає визнаний показник метафізичних особливостей історичних 

здобутків. 

Традиціоналістський підхід склав логічну підоснову виявлення 
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модерну-авангарду, оскільки стильовий радикалізм останнього 

усвідомлюється через вираження дистанції від нормативної традиції, що 

являє точку відліку в академічній професійній позиції, закладеній освітою.  

Адже в масиві підготовчих навиків фахівців, їх творчого 

виявлення, спирання на модерн-авангард у ХХ столітті явно поступаються 

академічним установленням фахових розробок традицій і стимулів, хоча 

відмітини часу відчутно зосереджуються саме в здобутках модерністів.  Тому 

останні стають витоком індивідуальних посилань традиціоналістів, 

академічне мислення яких, за законом метафоричності художнього творення, 

невідступно насичується певними запозиченнями у радикалів – як і введення 

певних традиціоналістських ознак у суто модернову композицію 

(див.мажорний тризвук у «найбуремніших» авангардних композиціях 

К. Пендерецького 1960-х – початку 1970-х років).  

Так метафоричні структури виробили атрибутивні ознаки  художнього 

вираження, продемонстрували механіку єднання принципово різного, яка 

була народжена літургійно-містеріальними здобутками церковного 

богослужбового призначення. І тут маємо простір – від античних дифірамбів-

трагедій до європейської театральності та її музичних оздоб Нового часу, що 

породили усю сукупність художньо самодостатнього мистецтва, спеціально – 

феномен музичного твору. Останній постає у втіленні театральної 

процесуальності змін початок – розвиток – кінець, – порівняємо з 

асаф’євським initium– movere – terminus, згорнутого у формулу imt в 

концепції музичної форми в її широкому естетичному тлумаченні. 

Підсумкування концепції катарсису у Л. Виготського зроблене методом 

зведення в один комплекс ліній ритуально-обрядової і суто художньо 

вибудованої діяльності. І тим цей автор вказав на базисне смислове втілення 

художнього принципу як народженого культовими дійствами. А останні 

спрямовані на психологічне преображення учасників дійств, слухачів і 

глядачів як споживачів творчої акції, в якій «катарсис» за Л. Виготським 

тримається на особливого роду антиномії змісту-фабули твору, народженої 
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фізично-життєвими виявленнями, і композиції-схеми, що складає антитезу 

життєвим стосункам і відносинам. 

Спеціальний сенс мають музичні проекції «катарсису» Л. Виготського, 

цікаві прямим спиранням музичної архітектоніки на літургійно-церковні 

засади, що історично зумовили надбання музичного академізму, і у художній 

доцільності додані до певних тем-образів. А останні, природно, йдуть від 

національного, у тому числі фольклорного надбання, а у фортепіанному 

клавіризованому поданні у вигляді «легкого» звучання – задає ємну 

метафору, що поєднує очевидно різні смислові утворення в цілісності 

символічно-умовної «другої реальності».  

Доречне посилання на надбання шевченківської поемності, 

де жанрово-композиційні показники, запозичені від бардівської поезії 

«кельтської хвилі» в мистецтві кінця XVIII – першої половини ХІХ століть, 

поєднані із суто національно-буттєвими достовірностями подій, відносин, 

характерів. А це надає об’єктивно-історичну вагому методологічну 

озброєність мистецькій творчості представників України, і не тільки для 

літераторів і діячів зображальних мистецтв, але музикантів-композиторів в 

першу чергу. 

Пропоновані засади аналізу творчого спадку українських майстрів 

ХІХ-ХХ століть виводять на певні методичні установки, в яких виділяємо: 

– увагу до змісту інструментальної, в даному разі фортепіанної предметності 

як втілення високої абстракції виразних даностей музики; 

– усвідомлення принципового значеннєвого «несходження» семантики 

музичних лексем і значущості форм-схем в композиціях; 

– розуміння славильної першості, об’єктивованого ліризму українського 

характеру у вираженні певного змістовного компонента, яке походить від 

значущості музичних лексем, що у разі фольклорних запозичень невідривні 

від вербальних узгоджень їх змістовної асоціативності; 

– виявлення результуючої методики аналізу творів, визнаних у метастильовій 

традиціоналістській позиції, але неодмінно, за законами вірності «духу часу» 
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[30], «втягуючих» у свої стильові засади окремі здобутки модерністського-

авангардистського способу мислення, що має своє смислове виправдення у 

культурній аурі народженого твору-композиції. 
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РОЗДІЛ 2. ФОРТЕПІАННІ ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ У 

ПРЕДСТАВНИЦТВІ  ПРОТОТРАДИЦІОНАЛІЗМУ  ХІХ   

І  ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ  ХХ  СТОРІЧЧЯ 

2.1. Фортепіанні твори М. Лисенка, А. Єдлічки, А. Рубця та 

іншихкомпозиторів у втіленн  прототрадиціоналістських установлень в 

мистецтві епохи романтизму 

 

В роботі О. Андріанової [1] зосереджені відомості щодо українського 

фортепіанізму ХІХ сторіччя, який наскрізно виражався у «легкій» грі, що 

втілювала церковні витоки клавірних звучань, показові для прорелігійного 

мислення українців. Відомості, зібрані М. Степаненком відносно звучання 

органу у Православній Церкві часів Богдана Хмельницького [122, с. 69-89], 

являють наочне свідчення живучості ранньовізантійських традицій в бутті 

України, з однієї сторони, а з іншої – контактність із західним Православ’ям. 

Такого типу церковність була активною силою в Британії-Ірландії до ХІ, а в 

Галії-Франції до ХІІІ століть, зберігаючи певні традиції в англіканстві 

наступних епох (див.матеріали книги А. Соколової [117, с. 180-205]) і 

відверто чітко в галіканській Франції ХІІІ-XVIII сторіч.  

Останнє зафіксоване біографією Петра Могили в проведенні ним 

реформи Православної Руської Церкви, спираючись на візантійський спадок 

Франції [88а], а також книгою посланника Людовіка XIV Г. де Боплана [20]. 

Відомою є «україноманія» імператриці Єлизавети Петрівни, що увела в 

культурний європейський обіг графів, згодом князів Разумовських, а також 

репутація «ідеальної жінки рококо» імператорської особи, що так щиро 

захоплювалася і співом, і бандурною грою, і в часи правління якої так пишно 

піднялася слава Глухівської школи.   

Узагальнення щодо клавірної значущості українського піанізму маємо 

у дослідженні Д. Андросової, яка зосереджується на аналізі фортепіанних 

творів М. Лисенка, при цьому твердо пам’ятаючи про блискучий салонний 
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піанізм засновника української оперної школи і національної музичної 

класики у цілому. При цьому, розглядаючи такі знакові, відверто 

«прокупкистські», а, значить, пролістіанські твори як Рапсодії для 

фортепіано № 1 і 2 і відзначаючи синонімізацію рапсодії і думки як жанрових 

типологій в українського майстра, дослідниця відзначила: 

«Вказане є важливим у своєрідній полеміціз Ф. Лістом,оскільки елегічність 

лістівських Думок ставить їх в особливе положення відносно його ж 

Рапсодій, тоді як у Лисенка рапсодія і думка поєднані, правда, з додаванням 

‘шумки’ в аналогію до ‘фрішки’ угорського циклу, а ‘думка’ явним чином 

підтягнута до ‘лашан’, тобто повільної частини двоїстого циклу. Двоїстість 

лістівських компонентів форми, ніби залучена із зіставлень музики 

вербункош повільно (лашан) – швидко (фрішка), тримається на об’єднанні 

драматико-трагічного образу та гімнічно-славильного, тобто на 

антитетичності об’єднуваних змістів. У Лисенка опозицію ‘думки’ як такої 

представляє ‘шумка’, тобто інструментально-моторний тип гри першої» [4, с. 

54].  

Висновком спостережень виступає така теза дослідниці: 

«Так у Лисенка корегується салонною стриманістю вираження театрально-

картинна рапсодійність Ліста, при тому що вплив останнього 

підтверджується оркестральними фактурними виходами в композиціях 

українського автора» [там же]. 

Усвідомлення салонного грунту мислення Лисенка-піаніста і творця 

композицій для фортепіано тримається на осмисленні специфіки прояву 

українського бідермаєра в його салонній якості, з використанням техніки 

«легких» фортепіано, з екстраполяцією її на інструменти рояльного типу з 

«тугою» клавіатурою, в поєднанні тих піаністичних традицій у національно 

оригінальному переломленні. Салонний базис української фортепіанної 

музики неодноразово обговорювалося в українському музикознавстві 

(див.праці Д. Андросової, О. Козаренка, О. Андріанової [4,   61-76; 61; 1] та 

інших авторів), що визначило «зняття  табу» з даної теми, яке існувало з 
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причин естетичного та ідеологічного порядку (зв’язок з аристократичною 

культурою як зосередження «консерватизму» і представництва відкинутого 

революціями пласта).  

Об’єктивно становлення українського й російського національного 

мистецтва нерозривно пов’язане з помісною культурою шляхетських та 

дворянських кіл цих націй. Звідси з ідеологічних позицій недовіри до 

«провінціалізму» і «консерватизму» цих аристократичних ланок соціуму 

склалося третирування їх культурних цінностей. Відповідно, «легкі» п’єси 

для фортепіано, створені талановитими композиторами, піаністами в основі 

їх виконавської навченості, а це О. Дюбюк, М. Лисенко, А. Рубець, 

А. Єдлічка, П. Сокальський та ін., в характеристиках спадщини цих авторів 

ці здобутки хіба що згадувалися у якості «обробок» народних мелодій, 

минаючи аналітичне осягнення сутності їх стилістичного представлення. 

В даному дослідженні продовжена лінія напрацювань Д. Андросової, 

Ю. Олейникової, Н. Чуприної та ін. [4; 103; 135] в напрямі співвіднесеності 

традицій бідермаєра та української інструментальної культури в паралелях 

різнонаціональних переломлень вказаного напрямку. Метою даного 

дослідження є також вивчення салонної специфіки академізму, представленої 

обробками народних мелодій у вигляді п’єс для фортепіано М. Лисенка, 

А. Рубця, А. Єдлічки. Твори цих авторів включені до збірника 1953 року як 

«музика відпочинку» у «легкому перекладенні для фортепіано».  

Таке подання провокує герменевтичний ракурс інтонаційного аналізу у 

координації з працями О. Лосєва про атрибутику символізму в художньому 

вираженні [71]. Сама атестація збірника 1953 р. як «музики відпочинку» 

складає історично виправдану паралель до уявлень про «інтелектуальне 

дозвілля» ренесансної традиції, про культуру рококо, яка емблематизувала 

аристократичний тонус подання творчості й одночасно засвідчувала 

«шляхетне народництво» мислення, яке відзначало і клавірну спадщину 

рококо (селянські мелодії були в основі п’єс французьких клавесиністів 

XVII–XVIII сторіч, чого категорично бракувало «демократизованому» 
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французькому інструменталізму епохи революції і «несамовитого» 

романтизму).  

В даному підході до аналізу виділяємо оригінальну теоретичну ідею 

пізнання в українському матеріалі позицій німецького бідермаєра типу 

«пісень-романсів без слів», а в них – продовження заповітів класики 

інструменталізму рококо, що породив помісну культуру традицій 

українського дворянства та православної шляхти. У 1950-ті роки, час 

видання вказаного збірника, стилістика рококо набула планетарного сенсу як 

знаку відсторонення від потрясінь Другої світової війни, что знайшло 

вираження у мас-культурі у вигляді моди «Нью лук», що відверто моделював 

аксесуари та жіночість-дитячість художньо-культурних типологій рококо.  

Вказаний збірник, заявлений у 1953 році в якості музики 

«релаксаціонної» спрямованості, містить цікаві зразки салонного 

музикування, в якому сакралізована простота вираження складає 

значеннєвий аналог духовному мистецтву. В основу всіх п’єс покладені 

українські мелодії, народний виток яких, у контексті соціальних переваг 

Радянського  Союзу в національних традиціях, створював установку на «нову 

духовність» в розумінні національного.  

Такий підхід не був винаходом соціалістичного образу світу,оскільки 

постромантизм другої половини ХІХ століття сакралізовував народне в 

національному як достоїнство соціально-етичного порядку. І це подвигло 

Г. Малера написати авторську провагнерівську музику в його циклах Пісень 

за справжніми текстами збірника народної поезії, стилістична нестиковка 

яких представляла дещо протилежне оперній «правді слова» і склала аналог 

духовним піснеспівам, в яких священнослів’я тексту та риторика гімнографії 

в музичних побудовах демонстрували особливого типу «однодумство в 

різному».   

Власне той же принцип знаходимо у шевченківському фольклоризмі 

«Кобзаря», де смислово-структурний стрижень утворювали поеми 

(«Гайдамаки», «Катерина», «Наймичка», «Іван Гус» и т.п.), тобто жанровий 
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ореол, почерпнутий романтиками від Поем Оссіана, виданих 

Дж. Макферсоном в 1762 г. і тих, що відкрили етап «кельтоманії» в 

європейському культурному просторі кінця XVIII – початку XIX століття 

[145, с.525]. І це живило бідермаєр першої половини ХІХ століття і його 

пролонгації в постромантизм та «антиромантизм» віку Науково-технічної 

революції. Народна українська лексика Т. Шевченка, оформлена європейськи 

прийнятою типологією поеми як високої народності виразу, представила те ж 

«однодумство в різному», в якому буттєво-життєвий потік рідного мовлення 

співвідносився із сакралізованим нормативом народності національного 

проявлення.  

Авторитет народних мелодій в музичній творчості був закладений 

практикою салонного мистецтва абсолютистської Франції, в котрому 

вишуканість клавесинних п’єс рококо живилалася мелізматикою, 

почерпнутою з гімноспіву візантійської традиції, що вводилася в національні 

мелодії духовно-обрядового кореня. Авторитет мистецтва рококо в 

дворянсько-шляхетських колах України був надзвичайно високим, оскільки 

розквіт його припав на період правління Єлизавети Петрівни, яку називали 

«довершеною жінкою рококо» і при котрій вплив українських шляхтичів та 

української православної магнатерії при дворі виріс надзвичайно, що 

уособлено О. Розумом та його блискучими потомками Разумовськими, 

котрим вельми зобов’язане європейське мистецтво та Україна в ньому.   

Задача салонної транскрипції народних наспівів – це їх поэтизація, 

тобто насичення майстерністю вираження, співвідносною з духовними – чи 

одухотвореними позацерковною високою моральною ідеєю – музичними 

даностями, що надають наднаціональну значимість національному здобутку.  

Відкривається збірник п’єсою М. Лисенка – обробкою для фортепіано 

української ліричної пісні «Лугом іду, коня веду», представленої у вигляді 

«пісні без слів», тобто фортепіанної моделі інструментального вступу та двох 

строф викладеного для фортепіано вокального звучання. Сама пісня – явно 

сольна, майже півтораоктавного діапазону, містить ознаки аріозо та баладної 
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діалогічності. Трьохдольність танцювальної ритміки цієї пісні, що викладає  

горду позицію юної  козачки, яка на свою любов отримала відмову коханого 

оженитися на ній як на «небагатій», представлена композитором – у явному 

відтворенні грації Мазурок Ф. Шопена. З урахуванням пієтету Шопена в 

мистецтві другої половини ХІХ сторіччя («шопенізм» М. Балакирєва, 

О. Лядова, К. Дебюссі, О. Скрябіна, С. Рахманінова, В. Ребікова, 

М. Чюрльоніса та ін.), виділення вказаної жанрової спрямованості у 

М. Лисенка подкреслює шляхетську грацію української пісні. 

Ознаки куявека, «увібраного» Мазурками Ф. Шопена і того, що має 

українські корені (розселення куявів у подніпрів’ї [ 70, с. 676], не забуваємо, 

що Куява чи Куяба то була назва арабською Києва), не суперечить 

загальному тонусу музики, хоч стакатно-танцювальна агогіка, внесена 

Лисенком, не співпадає з фольклорним джерелом (див. запис пісні [126,  

 272-273]). Відзначимо, мазурка стала бальним танцем  тільки в Польщі й у 

Росії, Україні, цей жанровий тип визначив множинні прояви в російській 

музиці – від М. Глінки до О. Скрябіна – у представленні не стільки 

національної польської якості (це й у самого Лисенка в партії Марильці  з 

«Тараса Бульби»), але більш  слов’янської грації-гордості та пошуку уявлень 

про витонченість (мазурочні ритми у О. Лядова, О. Скрябіна, В. Ребікова, 

Б. Лятошинського та ін.).  

Настільки ж «полонізованою» у викладенні українського композитора 

опиняється і гумористична пісня «Ой, джигуне, джигуне», у вступному 

інструментальному викладенні якої показана характерна синкопована 

ритмофігура краков’яка. Відмічаємо те, що з моделюванням вокального 

рядка (від т. 9) вказаний ритмомотив збережений тільки напочатку такта 

(т. 9) і відсутній до кінця п’єси. Краков’як претендував у польській музиці 

кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя на лідируюче становище (див.Краков’яки 

З. Носковського та І. Падеревського), об’єктивно історично будучи 

контактним з українським «козачком». І все ж внесення полонізмів у 

викладення української пісні створювало співзвуччя салонному блиску 
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народно-українського джерела. 

Третя п’єса збірника в обробці М. Лисенка – знов жартівлива («Казав 

мені батько»), однак така, що йде в пісенних зібраннях у рубриці пісень про 

кохання [126,  с. 255], хоч в ній соціальний мотив «бідної гордості» звучить 

не менш демонстративно, ніж у шляхетській пісні, що відкриває видання 

(«…сватай бідну…Щоби була люба-мила всій нашій родині»). І зновЛисенко 

підсилює танцювальний стрижень викладення, відповідний установці на 

швидкі (і надшвидкі-політні) темпи салонного одухотвореного музикування. 

І завершується Лисенкова квадріада в даному збірнику п’єсою за 

знаменитою ліричною піснею про вірну любов «Ой, не світи, місяченьку». Ця 

пісня володіє ознаками арії-lamento, оскільки є наявним діапазон у півтори 

октави, риторичні розспіви-мелізми у підкреслюванні смислово значимих 

слів («нікому», «додому» и т.п.), очевидні також ознаки прихованої 

поліфонії, розраховані  на сольне виконання, в котрому таємне освідчення  

підкреслене звучанням низького регістру, тоді як пафос захвату обранцем та  

біль зради виділені  розспівом у верхньому регістрі.  

І в цій пісні композитор акцентує ознаки куявека-мазурки – у вступній 

побудові тт. 1-8. Відтворення вокальної строфи виділене співставленням 

акомпануючої  фігури у дусі вирівняної моторики колискової  (тт. 9-14), тоді 

як патетичний сплеск мелодії у високому регістрі (тт.15-18) відтінений  

акордовим аріозним супроводом.  

В цілому п’єси М. Лисенка, написані за обраними ліричними та 

жартівливо-танцювальними піснями, відзначені увагою до специфічно 

фортепіанного оформлення фактури музики цього роду. Вихованець 

Лейпцізької консерваторії і водночас шанувальник школи М. Римського-

Корсакова, у фортепіанному виконавстві й у творах для цього інструмента 

Лисенко чітко дотримувався українських православно-шляхетських традицій 

музикування. В дисертації Д. Андросової відмічається:  

«Наявність традицій православного лицарства-козацства в Україні як 

впливового фактора культурних відносин нарожувала значимість 
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провінціально-садибних осередків, котрі зберігали контактність з 

європейським рівнем художнього життя й одночасно культивували ‘прості 

відносини старовини’…православно-литовські відносини Польщі–України в 

руслі сарматизму» [4,  с. 82]. 

Садибно-помісний колорит представлення народних національних 

мелодій диктував поетично-звеличуючий тонус їх подання, по-перше, у 

жанровому контексті «пісень-романсів без слів», а, по-друге, виходячи з 

бахіанського бідермаєрства Мендельсона, зі знаками дотичності до високого 

– з прихованою поліфонією в аріозному поданні ліричних образів, у 

звертанні до «полонізмів» як показників слов’янської вишуканості 

вираження тощо. Водночас увесь бідермаєрівський комплекс у Лисенка 

базується на суто традиційних засобах виразності, з яких найбільш 

показовим виступає безумовне уникнення фортепіанної оркестральності, що 

так відверто зачіпається лістіанством Рапсодій композитора.  

В іншій іпостасі постає А. Рубець, випускник Петербурзької 

консерваторії, відомий своїм знаменитим зібранням «Двохсот шістнадцяти 

народних українських наспівів» (1872), до якого зверталися багато 

російських та українських композиторів, складав свої обробки з 

акцентуванням вокальної специфіки українських мелодій із підкресленням 

обрядово-архаїчних рис, що цінувалися петербурзькою школою. З семи 

вибраних пісенних мелодій тільки одна («Сонце низенько») представляє 

ліричний жанр, причому у спрощеному та «омажореному» варіанті, 

наближеному до кантово-партесного повчального співу, тодіяк та ж пісня в 

аріозно-романсовому прочитанні і в меланхолічному омінореному варіанті 

показана в «НаталціПолтавці» М. Лисенка.  

Завершуючим номером п’єс з обробками народних мелодій А. Рубцем 

виступає бойова козацька пісня «Засвистали козаченьки», котру він 

виставляє – у камерному ключі, з опорою на хорову, церковно-партесну 

фактурну основу. В цьому ж фактурному представництві показана і лірична 

пісня «Сонце низенько», – а та вже у величально-проголошуючому 
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прочитанні і на forte. В тій же величальній манері та на високому 

динамічному рівні представлена пісня «Ой, ходила дівчина бережком», котру 

відносять до типу «сатиричних, гумористичних  та жартівливих» [126,  с. 

480].  

Найбільш відверто вокально представлена Веснянка, згодом 

використана у фіналі Першого фортепіанного концерту П. Чайковського; а 

показана вона на бурдонному басі, у двохголоссі жіночого співацького 

регістра. У сукупності п’єси А. Рубця за українськими мелодіями складають 

проекцію хорового чи ансамблевого вокалу, минаючи саме фортепіанну 

специфіку фактури в їх поданні. У цілому якраз ці п’єси максимально 

відсунуті композитором від типології «пісень без слів», хоча окремі здобутки 

цього типу у Ф. Мендельсона також моделюють хорову фактуру.  

В результаті названі сім мініатюр в композиції збірника концентрують 

«фортепіанну вокальність», утворюючи аналог до овокалених середніх 

частин сонатно-сюїтних композицій і, одночасно, до старовинних сонат 

церковного призначення, в яких не контрасти, але варіаційність-

одноóбразність лежить в основі виразності. Так, на відміну від сюїтності 

Лисенкових обробок, написані А. Рубцем п’єси демонструють колорит 

старовини, що єднає їх з ритуалізованим викладенням музичних номерів в 

умовах обрядового дійства. 

Завершуючим зібрання виступає блок обробок (9) українських пісень, 

представлений як продукція А. Єдлічки, славного представника «чеської 

музичної еміграції» XVIII–XIXсторіч, автора «Зібрання 100 малоросійських 

пісень» (1861, 1869). У підбірку аналізованого збірника не увійшла 

знаменита «Хусточка» в обробці А. Єдлічки, яка і сьогодні утворює 

надзвичайно оцінений внесок у популярний співацький репертуар. Але то в 

жанрі романсу як такого, тоді як предметом розгляду стають саме 

фортепіанні композиції, сформовані на українській фольклорній основі. 

Участь А. Єдлічки у розвитку культури України і Полтавщини 

переважно відмечена у спеціальному краєзнавчому виданні [17, с.248]. 



70 
 
Запозичені з національної української пісенної практики мелодії показані 

композитором у підкресленій жанровій різноманітності, однак з явною 

увагою до фортепіанних можливостей представлення «пісень без слів», 

знову-таки, без виділення оркестрально-інструментального навантаження 

фактури, в традиціях салонної «легкої» гри. 

Показовою є національна відміченість  обробок А. Єдлічки: з дев’яти 

п’єс, у збірнику сім вибрані з ритмічною якістю на  2/4 у жвавому темпі, 

тобто в наближеності до польки як музичного знаку чеської нації 

постсметанівського періоду, з однієї сторони. А з другої – установка на 

контактність української музики з популярною сферою  планетарного обсягу, 

оскільки полечний ритмо-фактурний комплекс утворив одну зі стрижньових 

складових раннього джаза типу рег-тайма.  

Відкритість слуху Єдлічки до загальноєвропейських проекцій 

української музики виявиласяі в тому, що в його підбірці фігурує шляхетська 

пісня-балада «Дівка в сінях стояла» (в збірнику представлена в записі 

Єдлічки за начальними словами тексту приспіву «Як до тебе ходити»). 

Мотив-зачин мелодії цілком чітко проглядається в аналогії до початкового 

мотиву старовинної мелодії французького бранля (див.приклад у статті, 

присвяченій опису цього танцю [23, с.566]), відміченого обрядово-

хороводними витоками, що вказують на контактність українського 

музичного надбання із кельтською музичною традицією, дотичною до 

слов’яно-візантійських культурних взаємодій.  

Наявність такої взаємодії засвідчують матеріали контакту православної 

Русі і православної Галії-Франції (шлюб Анни Ярославни з французьким 

королем Генріхом І), згодом Запорізької Січі з галіканською Францією епохи 

Людовика ХІІІ та Людовика XIV (останнє – ілюструє книга Г. де Боплана 

[22]). Нарешті, на користь такої контактності  вказує фонічна подоба 

провансальського (тобто відміченного строгим православ’ям готтського 

Провансу) «скарамуш» и руського «скоморох», терміни, що  зазначають 

народного ігреця-музиканта.   
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Текст даної української пісні утворює недраматичну баладну 

діалогічність, котра споріднена з італійсько-французькою баладою [9, с.308], 

що містить чергування соло та хору. В діалогічності даної пісні маємо 

тенденцію об'єктивізації викладення перших двох фраз, тоді як третя-

четверта фрази призначені явно для сольного виконання. Кельтський 

«присмак» жіночої активності та бойовитості виявляє концепцію образу 

козачки, що робить перший крок назустріч обранцю, однак за тим різко 

відсторонюючи його за невідповідність висоті її любовного поклику. 

Відкривається блок обробок Єдлічки в даномузбірнику танцювальною 

гумористичною піснею «Ой, за гаєм, гаєм», героїня якої споріднена з 

богатиршами кельтсько-скандінавських та богемсько-чеських легенд. Адже 

«орати воликом» є, у цілому, чоловічою роботою, з якою, судячи з тексту, 

героїня справляється жартома. Ритмо-фактура в характері польки скромно 

представляє піаністичні можливості, однак безумовною є опора їх на тип 

«легкого» фортепіано. І в подібній же жанровій та фактурній якості вирішена 

друга п’єса за піснею «Пішов я раз на вулицю». Обидві п’єси безпосередньо 

відтворюють вокальну строфу, однак у фактурі підкреслене фортепіанне 

гомофонно-гармонічне розшарування голосів. 

Аналогічне жанрово-фактурне рішення знаходимо в п’єсах за 

жартівливо-танцювальними піснями «У сусіда хата біла», а також «Ой, 

дівчина-горлиця», «Од Києва до Лубен» і «Ходить гарбуз по городу». Дві 

останні відмічені відтворенням інструментального завершення, тоді як 

алегорія хазяїна-гарбуза у завершальній для всього збірника п’єсі «Ходить 

гарбуз по городу» укрупнена повною моделлю «пісні без слів», оскільки 

містить відтворення інструментального вступу та завершення. Тим самим 

композиційно ця п’єса підсумовує жанрово-фактурні показники всього 

видання і блоку п’єс в обробці А. Єдлічки, оскільки в центрі його подібних 

до польки та скерцо мініатюр стоять композиції у дусі пісень-арій «Віють 

вітри, віють буйні» і «Чого ж вода каламутна?». 

Пісня «Віють вітри, віють буйні» має літературну основу і побудована 
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у мелодичному мінорі, показовому для аріозно-романсової сфери. За 

сюжетом, представленим в тексті – плач про втрату коханого, – пісня 

наближена до  арії-скарги lamento, чому сприяє риторика розспівів смислово 

значимих слів («гнуться», «ллються», «не бачу», «поплачу» и т.д.), а також 

опірність мелодичного руху за контуром Хреста (див.співвідношення 

висотностей f²-e¹- f² - f¹  в тт. 1-5, c² - f¹ - f² -g¹ в тт. 6-9 і т.п.). Однак повноті 

втілення аріозного викладення не сприяє відносно невеликий діапазон нони 

(e¹- f²), активність інструментального введення і завершення надає аналогії з 

романсом.  

В цілому вказані вступні та заключні мотиви побудовані на зворотах 

основного наспіву, однак поданих у варіантних поєднаннях, які відсутні у 

вокальному рядку, але, і це головне, доповнених хорально-псалмодичним 

резюме тт. 4-5 и 21-22, в якому сконцентрована символіка релігійного 

смирення й прийняття випробування. Так скромні інструментальні прелюдія 

та постлюдія значеннєво піднесені до самостійного виразного квалітету, 

відсутнього у мелодичних зворотах вокального рядка. 

І в такій же вираженій уподібненості «романсу без слів» побудована 

п’єса за піснею «Чого ж вода каламутна?», що також відмечена значеннєво 

виділеним вступом і завершенням на рівні прелюдії та постлюдії. У ладовому 

відношенні мелодія містить характернее поєднання змінного ладу 

паралельних тональностей (в даному випадку B-dur і g-moll), мінорна 

складова яких представлена в хроматично ускладнених проявах 

натурального, гармонічного та мелодичного ладових варіантів.  

Дводольність типу 6/8 охоплює баладним тонусом ритмічний склад 

композиції, що підкреслюється у вступіі завершенні елементом 

звуконаслідування (сплески «води каламутної», тт. 1-4, 15-20) та 

ритмомотивом, який у ХІХ столітті стійко асоціювався з бетховенським 

«мотивом долі» (див. в тт. 4 і 20). А це вже – бідермаєрівське посилання на 

високе у побутєвому виявленні страждань героїні.  

Таким чином, обробки А. Єдлічки об’єднують фортепіанні фактурні 
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заявки п’єс М. Лисенка, що відверто відтворюють бідермаєрівські «пісні без 

слів», і композиції А. Рубця, для них показовий фортепіанний фольклоризм 

М. Балакірєва, який намагався представити співацький принцип озвучування 

народних мелодій в клавіризованому поданні – фортепіанна специфіка 

фактури як оркестрального характеру звуковідтворення тут неможлива. У 

сукупності в п'єсах аналізованого збірника представлений шар «українського 

бідермаєра», що своїм салонним фольклоризмом відтворив високі заповіти 

салонів рококо.  

В даному збірнику репрезентований сюїтно-варіаційний принцип 

циклізації п’єс, авторську єдність яким надає національний колорит – 

«українські народні пісні» зїх опорою на квінтовий устій обіходних 

церковних наспівів та вираженість мотиву субкварти – і в підбірці яких 

помітна орієнтація на класику пісенно-романсового пласта. Окремі ж 

обрядові архаїзми мелодій в обробці А. Рубця в цілому у нього 

«покриваються» партесно-гармонічною акордикою, що значеннєво 

співвідноситься з одухотвореністю-релігійністю салонного музикування.   

І цей  український бідермаєр в контексті культури післявоєнного 

неорококо, руху тинейджерів і моди «Нью лук», амплуа «маленьких хазяєк 

великого дому», створених кінозірками типу Д. Дурбін, Б. Бардо, 

Л. Гурченко та ін., приймає стильову позицію «легкого» торкання 

глобальних тем. А такою стала національна ідея, що відсунула 

інтернаціоналізм-космополітизм першої половини ХХ сторіччя на користь 

національного самовизначення народів, створеного в мистецтві в тому числі 

через «легкі» форми популярних та масових видів та жанрів. 

Підсумковими виступають такі позиції: 

– збірник «Музыка отдыха. Избранные украинские народные песни» 

демонструє стилістично знаменні виявлення «українського бідермаєра» 1950-

х років як національно унікального відгуку на післявоєнний потік неорококо; 

– останнє в СРСР прийняло характер естетичної реабілітації культури, що 

свого часу була відкинута революцією (див.повернення на батьківщину 
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класика російського шансону О. Вертинського, випуск в 1951 кінострічки 

І. Пир’єва «Кубанські козаки», що відновила авторитет представників 

«російської Вандеї» 1917–1921 рр.та ін.); 

– більша частина п’єс названого збірника 1953 р. представляє собою 

відтворення концепції «Пісень без слів» Ф. Мендельсона, що найбільш 

показово для п’єс М. Лисенка та А. Єдлічки, які наближаються за фактурою 

до «романсів-арій без слів», з підкресленим фортепіанним акордовим 

складом звучання; 

– у сукупності п’єси як обробки для фортепіано українських мелодій 

утворюють варіаційно-сюїтну композицію «національного однодумства в 

різному», що спіставляється з концепцією циклу клавірних мініатюр рококо, 

підкреслена простота фактури яких поєдналася з глибоким  сакральним 

смислом презентованих образів-символів.  

Наведені відомості про фортепіанні композиції 

прототрадиціоналістського типу у ХІХ сторіччі мають бути доповнені 

даними щодо знакової саме для Одеси особистості П. Сокальского, як 

композитора і педагога, журналіста й організатора-просвітителя, який 

переконано відстоював у значущості ґрунтовного положення єдність 

українського й російського національного достоїнства у представництві 

слов'янської складової обох 

У  дослідженні С. Мірошниченко акцентовані особливості прояву 

освітньої діяльності П. Сокальского [100, с. 16-35]: він створив у 1860-ті роки 

в Одесі музичні класи, побудувані за принципом європейських 

консерваторій. І цей заклад не отримав офіційного статусу консерваторії, до 

1880-х років успішно працював як середня і вища музична школа на кошти 

меценатів, яких запалив своїм ентузіазмом П. Сокальський.  

Купкистські тяжіння П. Сокальського живили його публікації в 

одеській пресі у підтримку нової російської школи. Одночасно даний 

композитор, за вдалим спостереженням С. Мірошниченко, побудував 

жанрово-стильову стратегію української композиторської школи в особі 
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М. Лисенка, аж до співпадання ідеї опери за повістю «Тарас Бульба» 

М. Гоголя. А назва опери П. Сокальського «Облога Дубно» передувала 

принципу переломлення повісті Гоголя в лібрето твору Лисенка: судячи з 

усього, «поклик часу», порівняно з гоголівськими 1840-ми, вказував на інші 

гасла. Лисенко зберіг назву, дану письменником («Тарас Бульба»), хоча 

сутність сюжету із завершенням опери картиною гнівної помсти запорожців 

польській шляхті замість спокутувальної  вогняної  смерті  Тараса у Гоголя, – 

співпадає із подієвим поворотом в лібрето опери за Гоголєм у 

П. Сокальського.  

Як бачимо, творчість П. Сокальського засвідчила регіональну 

специфіку його особистості на Півдні України: єдність українського й 

російського в національно-стилістичних перевагах автора опери «Облога 

Дубно». А це принципово відмінне від традицій переплетення швидше 

українського й польського, як то маємо в особі М. Завадського, що 

символізував ці національні поєднання, показові для Києва і Львова [42, 

c. 421-422].  

П. Cокальський, який усвідомлював базисність для себе контактів з 

купкистами, у своїх фортепіанних творах вдавався до елементів театралізації 

подання прийомів фортепіанної гри, що стало паралеллю до фортепіанних 

внесків М. Лисенка. Але як і в останнього, вказані ознаки не могли 

закреслити салонного тла його піаністичних напрацювань, хоча він 

принципово ігнорував фортепіано у вираженні національного, і російського, і 

українського надбання, вважаючи його західноєвропейським внеском у 

культуру східнослов’янського ареалу. Така позиція значною мірою 

гальмувала визнання «класів», відкритих П. Cокальським у якості 

консерваторського закладу, хоча за програмами і підбором педагогів все 

відповідало ще у 1862 році нормативам консерваторської освіти – про це 

докладніше у С. Мірошниченко [100, с. 112-116]. 

Дослідниця демонструє певну «упереджуючу паралель» 

П. Сокальського відносно М. Лисенка [104, с.18] – це стосується і 
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трактування фортепіано при всьому скепсису першого відносно можливостей 

національного вираження через цей інструмент. Стосується сказане й 

елементів клавіристики рококо у фортепіанному спадку П. Сокальського як 

«продиктованого духом часу» чинника творчості. У виданні 1953 р. в 

редакції талановитого композитора і музикознавця Ф. Надененка випущена 

збірка композицій П. Сокальского, де у різножанрово представлені зразки 

здобутків автора, який вважав фортепіано «не національним» інструментом, 

однак для нього він створив числені різноманітні п’єси.  

Збірник містить як обробки народних пісень («Ескізи на теми народних 

пісень»), так і більш вільні композиції («Чумаки – музична картина», 

«Українські вечори» – фантазія, Вальси № 1, 2, 3, ін. Найбільш 

співвідносними з представленими  п’єсами як обробками народних мелодій є 

«Ескізи» (1885) Сокальського, де чітко виявлені риси «пісень без слів», ще й 

у підбірці шести п’єс, як у відповідних «зошитах» Ф. Мендельсона. Згідно зі 

своїми переконаннями, П. Сокальський, як щирий представник Одеси, 

воюючи за ствердження української ідеї у творчості, не відділяв ті зусилля 

від пропаганди російського і, взагалі, східнослов’янського фольклору. 

Контакти П. Сокальського з купкистами спиралися на «українофілію» 

перших, що знайшло вираження особливо у М. Мусоргського, запрошеного в 

Одесу і в Україну українськими товариствами. 

Цикл з щести обробок українських, російських і білоруських пісень 

(російська 1, білоруських 2, українських 3 в збірнику) побудований у завітах 

варіацій-сюїт, оскільки всі п’єси позв’язані інтервально-інтонаційно (фонізм 

квінти у вертикалі у першій, третій і шостій п’єсах, мелодійна опірність 

квінти-кварти у другій, четвертій і п’ятій), а також тонально-ладово. Останнє 

виражається у переважанні тонального рівня Н/h (№ 2, 4, 5), тоді як № 1 

(єдина, хоч і відкриваюча збірку, п’єса на російську пісню, що має явно зміст 

прелюдії) йде у fis, інтермедійний зміст (бо явно «переводить» з російського 

й білоруського славильного співу у специфічно українські полюси меланхолії 

й гумору № 5 і 6) має № 3 в cis. А от завершальна шоста п’єса на жартівливий 
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текст про «любов попова сина» показана в b-moll представляє одноіменно-

однотерцовудо h-moll, що показово для бідермаєрівської й романтичної 

традицій, перш за все для Ф. Шопена (пор. з тональними планами циклу й 

фінала Третьої сонати  тощо).  

Поєднання малої форми, фольклоризму в тематичному матеріалі з 

посиланнями на високі зразки (як вже відзначено, на Ф. Мендельсона й 

Ф. Шопена) складає відмітну рису одухотвореної простоти методу 

бідермаєра. Причому фактурно-тематичні посилання на Й. С. Баха у 

Ф. Мендельсона у його «простих» циклах «Пісень без слів» (із копіюванням 

шестичастинності, також показової для Лейпцізького кантора) не забуті 

П. Сокальським. І це не тільки шестичастинність у композиційному 

оформленні, але також наявність поліфонічного представлення фактури у №1 

і 2 у вигляді моделей підголоскової, з сольним заспівом і «хоровим 

підхопленням», поліфонії. А от у № 5 на мелодію української пісні-романсу 

«Ой уже зоря вечірняя» маємо ефекти бахіанського фактурного вирішення – 

з елементами імітаційного поліфонічного викладення.  

І таке виділення оборобки української пісні за № 5 у циклі підкреслене 

темпово-драматургічно: це єдина п’єса у повільному темпі, вона єдина і в 

показі романсово-аріозної мелодійності, складаючи явно ліричну 

кульмінацію циклу.  

Особливу сторінку складають дві композиції П. Сокальського, 

наближені до того, що називають «середньою формою»: «Чумаки» – музична 

картина» і «Українські вечори» – фантазія. Тут маємо приклад прямого 

впливу відповідних фольклористських творів О. Даргомижського (фантазія 

«Козачок»)і М. Глінки («Іспанські увертюри»), трохи далі – Ф. Ліста 

(«Угорська фантазія»). У фактурі помітні оркестральні прийоми регістрово-

тембральних зіставлень – але явно без повноти «рояльної оркестральності», 

яка була дорогою і купкистам (в особі М. Балакірєва в першу чергу), і автору 

«Угорських рапсодій».  

Як знаємо, чумакування як промисел і тип занять показове саме для 
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України – після розгрому Запорізької Січі позбавлена шляхетських привілеїв 

козацька старшина знайшла вкладення своїх організаційних, комерційно-

мандрівних і воєнно-охоронних можливостей саме в чумацтві (батько 

Т. Шевченка, будучи сином полковника Запорізької Січі з відповідним 

рівнем освіти і воєнної підготовки, чумакував і прийняв ранню смерть 

внаслідок зовсім некомфортного чумацького буття). В книзі А. Соколової 

[117,  c. 305 -312] представлені матеріали на підтримку спадкоємності 

чумацтва по відношенню до діяльності лицарськи підготовлених «торгових 

гостей» Київської й Новгородської Русі.  

Поетика чумацтва вирішується композитором в картинній динаміці 

наближення (від стиха-здалеку йдучих звучностей) до повноти зіставлень 

гучного співу й, можливо, танцю – і з завершенням на diminuendo аж до 

«розчинення у тиші» завершального morendo-pianissimo. Елементи 

звуконаслідування у вступних тт. 1-10 і «відгомін» того у тт. 47-52 і  158-167 

виділяють головний образ. То пісенна мелодія, що йде у басовому регістрі, 

далі обростаючи різнотембральними і різнорегістровими вторгненнями, 

набуваючи гомінкого шанування-спілкування у центральному епізоді 

Allegretto (тт. 53-107), а згодом (від т.108 і до кінця) зосереджуючись на 

співацькому поданні теми-образу, не без коротко-привітних закликів 

зустрічних (тт. 135-139, 159-157).   

Музична картина вирішена у тональності e-moll – E-dur, тобто у 

ідеальній тональності романтиків (пор.з Третім етюдом Ф. Шопена, який він 

сам пов’язував з образом дорогої його серцю Польщі  тощо). Показово те, що 

з певною веселістю поданий центральний епізод Allegretto в H-dur показаний 

на темі низхідної поступеневої послідовності, тобто із символікою 

церковного каяття-спокути, а вихідна мелодія, як вона експозиційно 

подається у тт. 11-15, вибудована за контуром кола-кільця, що означає 

Божествений початок [30, с. 25]. Як бачимо, Сокальський стримано подає 

можливості оркестрального розгортання «картини», обмежуючись 

акордовими наповненнями у різних регістрах основних тематичних побудов.  
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І в цьому ж «звуженому» поданні показана фантазія «Українські 

вечори» (1887), складна репризна трьохчастинність якої виводить на аналогії 

зі скерцо (правда, у «перевернутому» вигляді, оскільки крайні частини a-moll  

йдуть у помірному темпі, а середня , тт. 41-79, C-dur–- E-dur – у більш 

жвавому).В цілому звучання майже наскрізно «овокалене», надаючи всім 

тематичним складовим того слізно-меланхолійного тонусу, що так відрізняє 

український ліризм від контрастів російської пісенності-танцювальності.  

Заслуговують на увагу три Вальси-каприси П. Cокальського, які 

втілюють тип музикування салонних зібрань, для яких поетика вальсової 

танцювальності вирішувалася в ідеальному поданні «музики для слухання». І 

тому Вальс-каприс № 3, що має підзаголовок «Після балу», ніби резюмує 

символічну танцювальність інших Вальсів композитора. Кожний з цих 

вальсів, представлених у збірнику, втілює різні періоди творчості, але їх 

об’єднує чисто бідермаєрівська композиційна ідея «вальсового вінка», сюїти 

з вальсів, тобто жанр стає тематичним показником у варіантних стосунках 

тематизму.  

Формально Вальс-каприс № 1 (з ранніх творів) наближається до 

вальсу-скерцо, оскільки його репризна тричастинність з темповим 

«гальмуванням» у середньому розділі (Meno mosso) показова для вказаного 

жанрового нахилу. Однак якраз середня частина демонструє змінність 

вальсових тем, сама утворює репризну тричастинність, тим самим 

композиційно «відсторонюючи» ідею саме тричастинності цілого. Риси 

«вальсового вінка» відтворені яскравіше у Вальсі-каприсі № 2 (теж з ранніх 

композицій). А от Вальс-каприс № 3 (1880-ті)F-dur наближений до поемного 

викладення, з ладово і жанрово контрастною середньою побудовою (Più 

mosso, f-moll) – відверто розвиваючого типу.  

Зі сказанного напрошуються такі висновки: 

– оригінальною сторінкою української музики виступає фортепіанна 

творчість П. Сокальського, яка охоплює до нього складений жанр  «обробки» 

народної мелодії у фортепіанному викладені, а також демонструючи 
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самостійні спроби перенесення картинного інструменталізму купкистів у свої 

програмні фортепіанні твори - «музична картина» «Чумаки», фантазія 

«Українські вечори»; 

-  прототрадиціоналістські стильові риси заклав принцип писання «за 

моделю» у майстрів бідермаєра, які усвідомили бахіанство Ф. Мендельсона 

як посилання на одухотворенне високе, що надає салонній «полегшеній» 

піаністиці   шопенівського зразка значущості художньо самодостатнього 

мистецтва. 

Загалом відносно усього проаналізованого матеріалу маємо виділити 

зв’язки з рококо у бідермаєрівських побудовах фортепіанних п’єс названих 

авторів, що виявляє прототрадиціоналістські настанови мислення творців цих 

композицій. Вказаний «фортепіанний інфантилізм» мав місце у здобутках 

ХХ сторіччя, охоплюючи не тільки модерн Е. Саті, С. Прокоф’єва, 

Д. Шостаковича, Ф. Пуленка, Б. Шеффера та інших. Він прослідковується  й 

у творах відвертих традиціоналістів, у Д. Кабалевського, у В. Косенка, у 

одеського композитора С. Орфєєва та ін.    

Відповідно,  прототрадиціоналістські надбання в академічно 

налаштованих авторів ХІХ сторіччя заслуговують на осмислення їх в 

традиціях бідермаєра. Останній створив самостійну стильову позицію 

протягом усього романтичного століття, органічно поєднуючись, як це 

виявлено в аналізованих творах М. Лисенка, А. Рубця, А. Єдлічки, 

П. Сокальського, із проромантичними-прореалістичними/прокупкистськими 

рисами вираження. 

Неокласичний нахил прототрадиціоналістської творчості майстрів ХІХ 

сторіччя готує широкі можливості для виявлення традиціоналістського 

метанапряму у століття Науково-технічної революції і психології 

підсвідомого.   

Зі сказаного випливають такі узагальнення: 

– український бідермаєр середини ХІХ століття отримав значимий резонанс в 

мистецтві 1950-х років, у руслі естетичної реабілітації культури в СРСР 
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вказаного часового обсягу культурних явищ, відкинутих революцією 1917 

року, але тих що стали прийнятними після закінчення Великої Вітчизняної 

війни і ті, що органічно «вписалися» у хвилю Нью лук як післявоєнної 

розрядки в мас-культурному середовищі;  

– вказаний культурний тонус на відновлення позицій бідермаєра з опорою на 

салонність і досконалий зразок цього роду «Пісень без слів» Ф. Мендельсона 

заслуговує уваги як аргумент безпосередньої похідності традиціоналістських 

накопичень ХХ сторіччя від прототрадиціоналістської фортепіанної 

спадщини ХІХ століття; 

- проаналізовані п’єси українських авторів, і це найбільш помітне у 

композиціях М. Лисенка та А. Єдлічки, що наближаються за фактурою до 

«романсів-арій без слів», з підкресленим фортепіанним акордовим складом 

звучання, укладаються в межі музики салонного вжитку, що відбиває 

національну українську музичну емблематику, вироблену колами 

шляхетсько-дворянських верств, що успадковували надбання козацької 

культури минулих століть; 

– наявність впливу рококо у проаналізованих п’єсах як обробок для 

фортепіано українських мелодій у складі варіаційно-сюїтних композицій    

вказує на солідаризацію з культурним типом аристократичної культури, з її 

глибоким сакральним смислом, що підносив до мистецьких висот  народжені 

в бутті українського соціуму мелодії-піснеспіви. 

 

Узагальнення аналізу творів композиторів ХІХ сторіччя, що свідомо 

дотримувалися академічних засад заради повноти фахового ствердження 

національної музики у вираженні національних ідеалів мислення, виводить 

на ряд позицій: 

– жанр обробки народної пісні склав дещо базисне у демонстрації 

професійної майстерності і національної вираженості творчих позицій, 

причому у явному спиранні їх на навички салонного шляхетського-помісного 

піанізму, який викликав сумніви у П. Сокальського в представництві 
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національного тонусу творчості; 

– дотримання жанру обробки народної мелодії для фортепіано орієнтувало на 

стильовий шлях «пісні-романсу без слів», в якому чітко витримувалася 

бідермаєрівська увага посилання на високі індекси церковного як дотичного 

до професійної вченості мистецтва – поліфонічні ознаки фактури і музична 

символіка тем, показова й для творів цього роду Ф. Мендельсона, чітко 

дотримувалася майстрами, від М. Лисенка і А. Рубця до А. Єдлічки і 

П. Сокальського; 

– усі проаналізовані твори показують яскраво виражене творче 

співвідношення фольклористської змістовності і залучених з практики сюїт 

рококо і «пісенних вінків» бідермаєра варіаційно-сюїтних композиційних 

прийомів, що складають семантично показове художньо значиме протиріччя 

тематизму й архітектоніки, співвідносне з тим, що Л. Виготський зазначив 

для художнього ефекту в літературних творах; 

– у всіх проаналізованих зразках фортепіанної творчості українських авторів 

ХІХ століття знаходимо усвідомлену дотичність до конструкцій рококо з 

його одухотвореним народництвом, цілком сприйнятим бідермаєром в 

умовах реставраційних очікувань першої половини ХІХ сторіччя, але які 

залишилися суттєвими творчими орієнтирами і на другу половину віку 

романтизму, як про це свідчать композиції 1860-х – 1880-х років; 

– проаналізовані композиції українських митців, зосереджуючись на 

салонній «легкій» техніці подання творів, демонструють також, в особах 

М. Лисенка і П. Сокальського, виходи на засоби оркестрального піанізму, але 

це зроблене окремими «штрихами», які урізноманітнюють виразну палітру, 

не порушуючи її клавірного салонного стрижня; 

- зацікавленість фортепіанними мініатюрами українських майстрів доби 

романтизму у музичному вжитку середини ХХ сторіччя, як те демонстрували 

приведені видання 1950-х в радянській Україні, продемонструвала 

актуальність вказаних прототрадиціаналістських надбань для творчого обігу 

минулого століття, яке висунуло традиціоналізм у якості самостійного 
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стильового надбання метастильового наповнення. 

 

 

2.2. Фортепіанні і з фортепіано композиції В. Косенка, А. Штогаренка, 

Г. і П. Майбород, А. Кос-Анатольського у вираженні стильових ознак 

традиціоналізму  

 

Два імені – В. Косенко і А. Кос-Анатольський визначають митців, 

композиторський дар яких спирався на потужну піаністичну базу. Для обох 

фортепіанне виконавство було первинним фаховим виявленням, успіхи в 

якому побудували певний творчий фундамент під їх композиторський 

внесок. 

Відносно В. Косенка уточнюємо, що із закінченням Петербурзької (тоді 

Петроградської) консерваторії (1918) митець отримав два дипломи: 

композитора і піаніста. Не дивує вже те, що більша частина його творів – це 

фортепіанні твори, а також композиції з фортепіано (цикли романсів, 

скрипкова й віолончельна сонати, фортепіанне тріо та ін.). Характерною 

рисою творчості майстра є те, що вказані композиції складені ним були 

переважно у так званий житомирський період, тобто в час проживання і 

творчості у Житомирі, де він особисто виконував фортепіанні твори у ході 

концертної діяльності чи здійснював керівництво і наставництво інших 

виконавців його творів.  

Віктор Косенко працював у Житомирі, невеликому провінційному 

місті, але воно дало путівку в життя вельми значному обсягу творців 

світового рівня: письменник В. Короленко, відкривач ракетобудівництва і 

космонавтики С. Корольов, композитор і піаніст  Т. Ріхтер, батько 

уславленого С. Ріхтера, В. Малішевський, перший ректор Одеської 

консерваторії, видатний композитор України і згодом Польщі, провідний 

український композитор Б. Лятошинський, професор М. Рибицька, 

вихователька піаністичного дару К. Данькевича і багато інших знаних осіб.  
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Cказане стосується того, що можна назвати «таємницею Житомира», 

оскільки саме це місто і розташовані навколо нього села стали місцем 

розселення вигнаних з Новгорода у 1648 р. так званих «скоморохів». Так 

сумарно називали професійних ігреців і пісельників, що служили в 

князівських і боярських домах і церквах і були привілейованим шаром 

соціуму, а саме скоморохами треба називати мандруючих організаторів 

народних свят і обрядів. Доречі, прізвища Короленка, Корольова вказували 

на артистично-професійне походження тих родин, оскільки у колах 

пісельників-ігреців королями-крулями називали видатних представників 

артистичних вмінь. І до сьогодні в Житомирі і розташованих навколо нього 

селах зустрічаємо виражені балтські ознаки в анатомічній будові, показові 

для населення російської Півночі. 

Вказане переселення було свідоцтвом укорінених зв’язків України і 

населення «Господина Великого Новгорода», хранителя ряду традицій 

ранньовізантійської культурної традиції, яку категорично відмежовували від 

провідного місця в іосифлянському православ’ї Москви, починаючи з 

ХVсторіччя [50]. Високий інтелектуальний «заряд» Житомира, отриманий у 

XVII сторіччі, знайшов продовження у адміністративному підвищенні 

статусу міста у XVIII і розгорнувся у поліетнічному заселенні (аналог Одеси) 

в ХІХ віці із вираженими спільнотами польських, німецьких, єврейських 

мешканців при централізації навколо традиційного для Житомира 

православного образу віросповідання.  

Активізація культурного буття Житомира на зламі ХІХ і ХХ століть 

відповідала планетарному руху веризму, органічно пов’язаного із культом 

провінційної збереженості кореневих начал національного мислення (пор.з 

назвою «література рідних місць» китайського аналога веризму на початку 

ХХ сторіччя [74, с. 143-163]).  

 В дисертації В. Даценко, присвяченій творчості В. Косенка саме 

житомирського періоду його буття, виділяється аристократичний стрижень 

його просвітницької діяльності і наголошується чуттєвість до символістсько-
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модерністського світосприйняття:  

«Зусиллями В. Косенка у музичний побут Житомира була впроваджена 

культура салонного музикування, адже композитор виступав не лише на 

концертних майданчиках, але й у себе вдома, у колі своїх друзів – як 

музикантів, так і співаків. Салонне музикування є приналежністю 

аристократичної культури, що засвідчило тяжіння композитора до елітарного 

типу музикування» [33, c. 99].  

На наш погляд, дослідниця дещо перебільшує значимість 

індивідуальних зусиль Косенка у влаштуванні салонних зустрічей: 

дворянський-шляхетський прошарок населення Житомира був значним, що й 

зумовило успіх організаційно-пропагандистської діяльності В. Косенка, яка 

зробила його відомою особою в українських у цілому творчих колах, 

внаслідок чого й стало можливим переселення в Київ.  

І далі, розвиваючи думку про суттєвість салонного вжитку у колах 

«провінційного» Житомира, дослідниця узагальнює: 

«У виборі музичних пріоритетів зіграв роль і родовід композитора. На 

шляхетному походженні В. Косенка наголошували його однодумці, а 

безпосередні докази було знайдено К. Шамаєвою, яка натрапила на документ 

з меморіального музею, який містив особовий листок обліку кадрів, де було 

зазначено ‘Колишнє сословіє батьків – службовець’. Однак в іншому 

документі, а саме в копії заяви В. Косенка на ім’я директора Петроградської 

консерваторії, в якій він просив прийняти його до закладу, ми читаємо, що 

заяву написано від ‘Віктора Степановича Косенка, сина генерал-майора 

Степана Семеновича Косенка’. Саме з цього документу ми дізнаємося, що за 

соціальним походженням В. Косенко є дворянином. К. Шамаєва зазначає, що 

шляхетне походження у радянські часи могло перетворитися на тяжке 

обвинувачення, і ‘можливо, саме Житомир врятував для наступних поколінь 

від Ленінградської ЧК і караючого меча нової влади талановитого музиканта, 

композитора’…» [33, с.  100].  

Важливою складовою характеристики композитора В. Косенка є 
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посилання на те, що він «виступав як піаніст із сольними концертами і в 

ансамблях» [64, с.11]. Змістом розробок дисертантки В. Даценко стало 

виділення саме символістського стильового тонусу музики Косенка, навіть у 

тих композиціях, які він написав у Києві зі щирим бажанням «вписатися» у 

стилістику «соцреалізму».  

Дослідниця висуває концепцію циклу «Одинадцять етюдів у формі 

старовинних танців» В. Косенка як зміни «векторності його творчості, яка 

набуває рис об’єктивізації за рахунок звернення до неокласичного стилю». І 

висновок:  

«Символістськи орієнтований постромантизм змінюється на романтизований 

неоклассицизм, проте романтична складова залишається вельми вагомою у 

його стилетворенні» [33, с. 141]. 

Вказівка на базисність «романтичної складової» у стилі Косенка 

засвідчує саме традиціоналістський підхід у його торканнях символізму і 

неокласицизму. На наш погляд, виділення «інтравертності» Косенка в 

житомирський період як наслідок наближення до символізму не є 

продуктивним: символізм тлумачить суб’єктивність як занурення у світ 

інтуіції та віри, які є надсуб’єктивним началом у психології індивіда. І 

тяжіння до соцреалізму у Косенка стало органічним, але, як показала його 

біографія, безперспективним спрямуванням творчих пошуків. Композитору 

явно імпонував академічний естетизм вираження, чужий драматичним 

протиставленням добро–зло, як це складало зміст реалізму в його 

просоціалістичному тлумаченні. Але традиціоналістська основа 

соцреалістичних стильових переваг була зрозумілою і прийнятною для 

майстра. 

Вказана думка науковиці про згубність «екстравертності» для Косенка-

музиканта, вважаємо, є певним перебільшенням внутрішніх психологічних 

протиріч творця, тоді як політична підоснова подій 1937–1938 рр. була явно 

руйнівною для світо орієнтування митця, що склався в пошуках салонної 

«відгороженості» від бруду й пристрастей життєвих перипетій. І все ж 
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висновки авторки щодо суттєвих перебудов стильових засад від 

житомирського до київського періода є слушними і заслуговують на увагу в 

їх етапному розмежуванні стильово-особистісної еволюції від 1920-х на 

1930-ті роки: 

«…Ми спостерігаємо безперервність та спадковість у стильовій еволюції 

В. Косенка під час переходу від одних стильових детермінант до інших. 

Тяжіння до романтичного висловлювання, підсиленого символістською 

багатозначністю та невизначеністю, як вияв інтровертності мислення стає 

відмітною рисою В. Косенка протягом його усього творчого шляху. Завдяки 

цьому у своїх найкращих творах наступного періоду об’єктивізація музичних 

образів вже не сприймалася як природна стильова еволюція його музики, а 

стала наслідком компромісу з соцреалістичними художніми установками, 

слідувати яким від митців вимагала радянська влада…» [33, c. 141-142]. 

Звертаємо увагу на два цикли по 11 Етюдів у кожному ор. 8 і 19, що, з 

однієї сторони, відсторонила до прямого уподібнення з Ф. Шопеном з його 

циклами по 12 Етюдів в ор. 10 і 25, а, по-друге, натякало на цифрову 

символіку, значиму в  колах оточення композитора (народження 11.11.1896, 

також сакральна значущість «одиниці над десяттю», ін.). Автор гіпертрофує 

шопенівську знахідку кантиленних етюдів в уповільнених темпах, по-

символістськи «стираючи» протиставлення Етюдів у жвавих і повільних 

рухах, особливо це стосується ор. 19.  

Певною емблемою піаністичного мислення В. Косенка стає Поема-

легенда ор. 12 № 1, в якій маємо тонкий синтез шопенівських і 

скрябінівських стильових рис, поданий у формі «стислої» поемності ХХ 

сторіччя. Така поемність для України зрослася з хоровими «міні-поемами» 

М. Леонтовича. А от фортепіанне втілення – то вже авторська ініціатива 

митця. Нагадуємо тільки, що особливого роду мінімалізація музичного 

простору при символічному вкладенні в нього принципово масштабних, 

навіть космічних ідей висунула фігуру А. Веберна (а його аналог – 

«український Веберн» М. Леонтович). В. Косенко явно відзивався на «поклик 



88 
 
часу», коли створював компактну Поему-легенду.  

П’єса написана у формі періоду повторного типу (друге речення – від 

т. 25, тобто з середини загального обсягу Поеми) – пор.з аналогічною 

будовою фіналу Сонати b-moll Ф. Шопена. Скрябінівська «заклична» 

мелодійна фігура стає основою тематичного вираження, при тому що 

основна фактурна ідея тримається на ритмо-поліфонії шопенівського типу. 

Композиція позбавлена прямих фольклорних посилань у тематизмі, але 

мотивно-регістрова  розшарованість звучання теми по сполученням ais¹-h¹ i 

fis²-g²-dis²-fis²-e² (тт. 1-2 і далі) надає подоби мелодичному контуру до 

пісенно-романсових образів типу «Ой, ти дівчино зарученая». І романсовий 

«ген» виписує принцип гомофонно-гармонічної фактури – «скрябінізми» 

таким чином «академізовані-традиціоналізовані». 

І тут влучним є спостереження Ю. Малишева: 

«Слово ‘академічний’, ‘академізм’ нерідко розуміють як синоніми чогось 

негативного, консервативного, гальмуючого поступ. Для цього бувають 

підстави… що ніяк не можна закинути Косенку. А загалом академічний 

напрям – це насамперед високий рівень професіоналізму та художньої 

майстерності…» [25, с. 6].  

Академізм від ХІХ сторіччя базувався на класиці віденської школи, 

будучи збагачений завоюваннями романтизму Ф. Шопена в першу чергу в 

традиціоналістських настановах ХХ сторіччя. Тому уточнюємо: саме 

шопенівське і скрябінівське «торкання» надають академічному вираженню 

Косенка актуальне для ХХ століття входження в традиціоналізм.  

Шопеніана Косенка має продовження у творі, що має назву 

«Концертний вальс» ор. 22 № 1, загальна будова якого відзначена рисами 

рондальності і поемності «вальсового вінка». Твір написаний в улюбленій 

автором тональності fis, яка доповнена опорою на другу тему (від т. 17, 

Tempo I), поданої на рівні Dis. Є ще одна тема, від т. 25 в тональності С з 

мінорною субдомінантою, яка приводить до повторення першої теми (т. 49) в 

основній тональності.  



89 
 

Вихідна тема Вальсу мелодійно дуже приваблива, вражає відвертим 

«шопеніанством», але прихована поліфонія в контурі названої теми вводить 

романсову інтонацію, співзвучну українській романсовості, що тяжіє, попри 

специфіку того жанру, народженого в Іспанії у вигляді співу, чітко 

пов’язаного із текстовими інтонаційно-ритмічними утвореннями, до 

виконання у двох- триголосній фактурі. В дисертації Н. Каданцевої 

констатується:  

«…український романс, як і лірична пісня загалом, тяжіє до дуетного, а то і 

до трьохголосного подання (пор.з мадригалом), а іспанський ранній романс 

мав також багатоголосні варіанти втілення» [51, с.86] 

В центрі композиції Косенка показаний епізод в cis (Allegro, від т. 76), в 

якому прихована поліфонія мелодії першої теми змінюється діалогізацією 

подання мотивів-фраз – і це підкреслено динамікою та ремарками. Але така 

діалогізація не має нічого спільного з драматизацією, це компенсативна 

діалогічна структура, яка вписується у врочисту й пишну концертність 

подання «вінка вальсів», з яких кожний наступний тематичний образ є 

доповненням, варіантом того, що прозвучало.  

Репризний розділ відкривається повероненням другої теми в Dis (т.117, 

Tempo I), після якої йде третя тема в тональності експозиції (від т. 126, 

Allegro), після чого – повертається перша тема (від т. 150, Tempo I). а її 

викладення прикрашене Каденцією (т. 166) одною, а потім, після повторення 

першої теми (т. 161, Tempo I), другою Каденцією (т. 186). Кода Presto на 

матеріалі  першої теми (від т. 187) завершує той репризний каскад подання 

вихідної теми – доповнюючись третьою темою, цього разу в основній 

тональності (т. 217), а також другою темою, знов в Dis  (т. 231).  

В знак спорідненості образів і тональних устоїв першої і другої тем 

завершальний акорд Концертного вальсу, що охоплює арпеджіато п’ять 

октав фортепіанного діапазону, показаний у вигляді «тоніки з секстою», 

тобто в поєднанні акордики від fis та dis. Закінчення на акордиці типу 

«тоніки з секстою» є типовим для джазової гармонії, у вигляді тонального 
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устою має місце у Г. Малера (див.початок І частини його «Пісні про землю»). 

В цілому композиція має такий вигляд: 

 

А    В      С      А    D      B     C    AA¹  AA¹ А²CB 

fis  Dis   Cгр. fisсis    Dis   B    fis  fis  Dis 

___ ________ ___ ___  ______  _______________ __ 

Реф. 1епізод   реф. 2еп.  1 еп.      рефрен         1 еп. 

___________  ________ ________________________ 
Гол.п. зв.   пб.п.   гол.п. Еп.    зв.п.         гол.парт.          кода п.п.  зв. 

Сон.експоз.      епізод       сонатна  реприза     

 

Як бачимо, Концертний вальс В. Косенка пропонує цікаву 

конструкцію, в якій, з одного боку, моделюється недраматична модель 

«вальсових вінків» епохи Ф. Шуберта, де сюїтно-варіаційне викладення 

відроджує рондальність-варіаційність рококо. Елементи сонатної будови, 

завдяки змінності тонального подання третьої теми, що ніби виконує 

функцію побічної партії, представлені в тій дотичності зі строфічністю, що є 

ґенезою сонати, – в її адраматичному церковному началі.  

Таким чином, традиціоналізм В. Косенка у шубертіанському-

шопеніанському за стильовим наповненням аналізованому творі відзначений 

торканнями бідермаєра і неорококо в останньому, а також елементами 

постромантичного і примітивістського письма. 

 

А. Штогаренко представляв еліту радянської творчої інтелігенції, для 

якого офіційне визнання і адміністративна підтримка (ректор Київської 

консерваторії у 1954–1968 рр.) складали впевненість у виборі 

соцреалістичного напряму творчості, основаної на усвідомленому 

фольклоризмі і традиціоналістських засадах мислення людини обдарованої і 

непересічної. Своєю підготовкою А. Штогаренко зобов’язаний рідному 

Дніпропетровську (тепер Дніпро) і Харкову (навчання у С. Богатирьова), які 
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спрямували симфонічно-кантатні переваги його спадщини [143, с. 416-417]. 

Концертно-симфонічні композиції склали суттєву лінію його творчих тяжінь, 

серед яких виділяються концерт-сюїта для фортепіано і оркестру 

«Партизанські картини» (1957), «Симфонічні танці» для фортепіано (1980), 

«Чотири українських танця для скрипки з фортепіано» (1975), «Балада і 

жартівливий марш» для віолончелі з фортепіано (1963) та ін. твори.  

Спеціальний інтерес викливають п’єси А. Штогаренка, які написані у 

підкресленій самим автором жанровій подобі до знаменитих «Етюдів-

картин» С. Рахманінова: композитор пише присвячення С. Рахманінову.Так 

закладається бідермаєрівська основа конструкції творів («писання за 

моделлю»), але одночасно автор підкреслює суто жанрово-типологічне 

запозичення, починаючи свої «Етюди-малюнки» з неофольклористської 

репететивності, принципово чужої для рахманінівської виразної палітри. 

Український композитор заявляє 5 Етюдів-малюнків, тим кількісно 

відмежовуючись від Рахманінова, – й одночасно звертанням до цифрової 

символіки натякає на певний виразовий «символ віри», що надихав митця. 

Звертаємо увагу на двомовне подання жанрової сутності твору 

Штогаренка, причому в українському перекладі «Этюдов-картин» 

Рахманінова з'являється дещо авторськи підкреслене: «Етюди-малюнки», що 

масштабно «стискає» простір образів і одночасно віддаляє зображальність 

саме картинного розмаху. Фактура циклу у цілому тяжіє до педальності й 

остинатності, тобто віддзеркалюючи завоювання «нової фольклорної хвилі» 

1960-х, які до 1980-х, часу видання названого циклу, явно 

традиціоналізувалися і набули форми академічного вираження.  

А. Штогаренко пропонує певне «злиття» фовістських напрацювань 

М. Равеля – і виразних компонентів українських неофольклористів типу 

М. Скорика та В. Губи. Відповідно І п’єса у циклі 5 Етюдів-малюнків вбирає 

зображальну «фантасмагорію» (типу музики «Скарбо» зі знаменитого циклу 

«Нічні примари» М. Равеля). У цілому відмічена далі моторність, подана у 

стрижньовому призначенні в тематизмі, надає прелюдійного жанрового 
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забарблення усім п’єсам циклу, вказуючи на торкання імпресіоністично-

фовістських виразових принципів. 

Композиція з 5 п’єс відзначена симетрією темпових позначень – І, ІІІ й 

V йдуть у жвавих темпах, тоді як рух у ІІ і IV уповільнений. Однак моторне 

начало охоплює усі Етюди, як і тип техніки – як вже відзначено, 

«рухома» педальність та остінатні побудови на основі «щипкового» 

(клавірного) звуковидобування складають наскрізний принцип фактурного 

викладення. Цикл фактично однотональний (сюїтний), оскільки тональні 

устої h i b відзначають тонікальні  утворення всіх 5 частин. Від Рахманінова 

взята композиційна ідея кожного з Етюдів – репризна тричастинність за 

типом скерцо, з вираженим через темповий і тональний зсув середнім 

розділом. 

«Малюнок» п’єси І (Allegretto con fuoco) пов’язаний з уявленнями про 

сиву архаїку – чи збережені її рудименти у дитячих іграх. Виконавець, 

судячи з усього, повинен сам вибрати ракурс подання того «варваризму», 

який може наближатися до ритуальної серйозності чи до їх ігрової імітації. 

Середній розділ (від т. 32) видає дещо більш вільний показ матеріалу 

першого розділу («розвиваюча середина»), реприза (Tempo I, т. 122) 

відновлює «дива» регістрових зіставлень початкового етапу «малюнка». 

П’єса ІІ (Moderato assai) побудована на ідеї «триповерхової» 

контрастно-поліфонічної викладки позатерцієвих інтервальних «зчеплень», 

надаючи аналогії до «кластерної» техніки композицій Г. Коуелла. Однак саме 

в цій ІІ п’єсі маємо виразні контрасти застиглості й рухливої «зрушеності» 

від крайніх до центрального розділів. Останній (центральний розділ Con 

motto ed espressivo, тт. 15-23) енергією «зсуву» перетворює матеріал репризи 

(від т. 24 і до кінця), в якому ніби стихійно виникаюча цитата з «теми долі» 

П’ятої симфонії Л. Бетховена (т.25) вносить деякий насторожуючий натяк у 

виразну палітру спостережливого монологу аналізованої п’єси.  

ІІІ (Allegro non troppo) п’єса, «за малюнком» наближена до деякого 

архаїчного танцю, в якому жорсткі обриси змінюються «ніжністю гномів», 
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виводячи на діалог істот різних, але якось споріднених з «дивами» ІІ п’єси 

(пор.кластерні акорди середини цієї п’єси, тт. 27-38, з вертикаллю 

репризного проведення матеріалу номера другого (тт. 24-28). 

IV п’єса (Andante mesto) написана в хоральності квартакордів, які 

змінюють малюнки «розсіяних штрихів» центрального розділу (тт. 16-37). 

Відновлення їх «стояння» маємо в репризному розділі (Tempo I, від т. 38 до 

кінця). 

V п’єса (Marziale, con еnеrgia) жанрово-виразно нагадує знамениту 

Прелюдію g-mollC. Рахманінова, середній розділ марша-скерцо (Animato) 

побудований, як це вже опробувано в першому номері, на діалогізації 

вихідного монологічно подаваного матеріалу.  

Як бачимо, А. Штогаренко продемонстрував дотичність своїх 

стильових настанов до неофольклористичних винаходів «шістдесятників», 

наділяючи апробований жанровий комплекс відтінками актуальних 

стильових знахідок.  

 

В історії української музики виділилися «брати Майбороди», що 

склали суттєве крівне поєднання їх творчих можливостей (що зовсім не 

заохочувалося офіційними моральними нормативами радянського 

суспільства). Музичне виховання братів Георгія і Платона  Майбородів має ті 

спільні риси, які склалися: 1) спеціально композиторським нахилом творчості 

цих авторів і тяжінням до вокальних основ вираження, 2)спиранням обох на 

школу Л. Ревуцького, автора, безумовно відзначеного впливами модерну, 

однак того,  що давав свободу вибору своїм вихованцям, яку і здійснили 

талановиті брати, явно завертаючи стильові позиції до традиціоналістського 

письма.   

При цьому маємо розрізняти схильність Г. Майбороди до масштабних 

полотен історичних опер («Арсенал», «Тарас Шевченко», «Ярослав 

Мудрий», ін.), але не минаючи жанрів в «малих формах» типу пісень-

романсів і обробок народних пісень [79, с. 395; 80, с. 395-396]. 
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П. Майборода зосередився на творчості у «малих формах», написавши 

пісні, що склали золотий фонд пісенного обсягу України: «Рушничок», «Ми 

підем, де трави похилі», «Київський вальс». Суто вокальне мислення 

композитора дуже тактовно, але включає фортепіанне «вкладення» у 

звучання. Фортепіанними п’єсами Георгія і Платона Майбород були 

композиції, принципово наближені до жанру «пісні без слів». Публікації 

їхніх творів розмістилися у виданнях «популярної музики» [105; 106], тобто з 

демонстрацією пограниччя художньо самодостатньої і прикладної сфер.  

Вказані видання відверто відтворювати «український бідермаєр», про 

який так слушно писав О. Козаренко [57], демонструючи в «малих» формах 

неабияку довіру до здатності відтворювати високість душевних зрушень. 

Милою і з охотою виконаною є фортепіанна мініатюра Г. Майбороди «Не 

сумуй», Andantino, a-moll, розмір 6/8, в якій маємо наближення до музики 

прототрадиціоналізму ХІХ сторіччя, але з певним наближенням до вальсової 

ласкавості вираження, яка стала емблематичним жанровим показником 

пісень про Київ та інші відомі міста України («Києве мій» І. Шамо, 

«Київський вальс» Лістова, «Севастопольський вальс», ін.).  

П’єса відверто відтворює стильове шубертіанство-веберіанство у 

втіленні українського варіанту «дівчин за прядкою» – все звучить у високому 

регістрі, причому ансамблевим паралельним трьохголоссям: так 

здійснюється бідермаєрівське посилання на високий символ в контексті 

підкресленої простоти – на грані примітиву – загальної конструкції 

(ідентичні вступ і завершення на музиці основної теми, а в центрі – 

інструментальне відтворення строфічної вокальної побудови). 

Вельми цікавою є п’єса «Колгоспний вальс», e-moll, П. Майбороди у 

названому збірнику [106], де зібрані вальси «популярних радянських 

композиторів», серед яких дещо демонстративно виділяється своєю назвою 

«Колгоспний вальс» майстра. Підкреслення у заголовку «черноземності» 

такого вальсового вираження талановито поєднане у композитора з 

тендітністю регістрово-тембрального подання, з елементами фактури канту 
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(терцієві паралелізми у викладенні мелодії), із загально-конструктивними 

показниками рондальності (прямий натяк на зв’язок з рококо і його 

одухотвореною налаштованістю) і протосонатності-строфічності 

(розвиваючий принцип епізодів тт.28-45 і 60-75, причому з нахилом до g-a-

Gу першому і С-a-Gу другому).  

Так проступає виражальна ємність образу, а художня вагомість явно 

виділяється у п’єсі П. Майбороди, оскільки заявлена у заголовку «простота 

колгоспності» вишукано поєднана із вищеперелікованими ознаками 

салонного викладення. 

 

А. Кос-Анатольський складає високоталановите втілення 

бідермаєрівського світовідчуття України, в якому проверистський комплекс 

задіяний діалектними рисами національного спрямування. В магістерській 

роботі Сай Цзійя цікаво відзначається: 

«А. Кос-Анатольський представляв мистецтво Гуцульщини, певної частини 

Західної України, котра відмічена перетинанням впливів румуно-

молдавського і угорського етносів. Виходець з високоосвічених кіл 

інтелігенції цього краю, Кос-Анатольский, подібно до Г. Генделя, Р. Шумана, 

П. Чайковського, І. Стравінського та ін., отримав  юридичну освіту в єдності 

з консерваторською підготовкою. Відмічено захоплення джазовою музикою 

підчас навчання у Львові 1930-х, що визначило стійкі втіления у творчості 

майбутнього майстра фолк-рокових виразних засобів» [111 ,  с.27]. 

І далі юна дослідниця констатує:  

 «Музично-виконавська підготовка А. Кос-Анатольского визначалася 

навчанням фортепіанній грі, робота концертмейстера на різних рівнях 

адміністративної ієрархії засвідчувала позарядову підготовленість творця 

знаменитих тепер фортепіанних композицій, в ряду котрих – 12 Прелюдій. 

Цей шопенівський-скрябінівський штрих жанрового вибору є показовим для 

Львова: пам’ять про роботутут учня Ф. Шопена, найкрупнішого піаніста 
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Європи К. Мікулі, який був у кінці ХІХ сторіччя і ректором Львівської (тоді 

Лембергської) консерваторії [111,c. 29-30]. 

Треба пам’ятати, що композиторське творення А. Кос-Анатольського 

склалося в руслі театрального початку його композиторської діяльності 

(перша самостійна  композиторська робота була визначена замовленням 

музичного оформлення вистави  Львівського музично-драматичного театру в 

1941 році [61; 62]), а взагалі музичний імідж композитора визначила участь у 

групі «Ябцьо-джаза» в 1930-ті роки та піаністична виучка у виконавстві. 

Очевидним є нахил Кос-Анатольського до інструментальної сфери у 

композиторській діяльності, хоча здобутки у вокальних жанрах хорово-

ораторіального та пісенно-романсового типу склали самозначущий внесок у 

творчий портрет Майстра. Показовим є те, що у композитора одна опера, при 

наявності трьох балетів. А це вже засвідчує про чутливість автора до «духу 

часу» [30], який диктував у ХХ сторіччі  композиторам різних націй 

принциповий поворот до інструменталізму, – і це складає дещо протилежне 

суто вокальній орієнтації українських митців у вік романтизму. 

Інструментальні твори, написані А. Кос-Анатольським, визначилися в 

акцентуації концертно-оркестральних жанрів славильно-оспівуючої 

спрямованості, в чому проявилося духовне начало його творчості, що 

виключали втілення життєвих дисонансів трагічного-драматичного типу. 

Джазово-театральні умови композиторського старту не могли порушити 

основної настанови буття його сім’ї й оточення: шанування церковних начал 

творчого мислення. В результаті фортепіанніздобутки майстра, представлені 

концертно-святковими зразками («Гомін Верховини», «Гуцульська токата», 

«Буковинська сюїта»), виявляютьу якості центральних жанрових утворень –

фортепіанні Концерти та 12 Прелюдій, що резюмували прошопенівський 

стрій мислення автора цих надбань. 

Як відомо, Кос-Анатольський є автором двох фортепіанних Концертів, 

з яких Перший, в f-moll, згодом склав основу транскрипції для арфи. А це 

вже вказує на тип піанизму, який був принадним для автора: «політний», 
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«легкий», той що потребує виняткової пальцевої рухливості – у завітах 

салонного піанізму Ф. Шопена і його учня й послідовника К. Мікулі, особи, 

надзвичайно цінної для Львова й усієї Західної України. 

Початок Першого концерта А. Кос-Анатольського вказує на 

наслідуваність від «перегуків» соліста й оркестра у Першому концерті b-moll 

П. Чайковського, причому український митець ніби гіперболізує лірично-

моторний потенціал останнього. Адже у світовому розкладі намітилася 

тенденція подавати П. Чайковського «під купкизм» – пор. із знаменитою 

чикагською постановкою «Євгенія Онєгіна» 1970-х років, де все, починаючи 

з плать героїнь з турнюром, звучання драматичного тенора у ролі 

Володимира Ленського і заставки опери монументальним Полонезом з VI 

картини та ін., демонструє ознаки «великої опери» замість «ліричних сцен», 

позначених композитором.  

Дещо подібне сталося із виконанням названого Концерту 

П. Чайковського, в якому уповільнений темп (див. виконання В. Кляйберном 

та ін.) у початковій темі надавав виявлення ознакам епічно-симфонічного 

«багатирства». Але авторський темповий вказівник Allegro, витримування 

цього показника у грі надає фактурній вибудованості «полегшеність», 

включаючи гімнічну кантовість викладення, яка підкреслювалась 

Чайковським у концертних жанрах, трактованих у зв’язку зі славильністю 

духовної православної музики. 

І саме таку полегшену «політність» сприйняв Кос-Анатольський від 

Чайковського, а також компенсативність партій соліста й оркестру, тобто 

надаючи зв’язок з ранньоконцертними формами облігатної гри. Так, Кос-

Анатольський, з однієї сторони, відтворює бідермаєрівську настанову писати 

за моделлю-зразком, а, з іншої, переводить звучання у сферу «неорококо» 

ХХ сторіччя, зовсім не чужого автору «Онєгіна» (див. Концертні варації на 

тему рококо для віолончелі й оркестру й ін.). Тільки зв’язок музики 

Чайковського з культурою салону всіляко «відсторонювався» радянськими 
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дослідниками, тоді як Кос-Анатольський творчо-практично акцентував ту 

«заборонену» лінію, поставивши її у центр своєї композиторської позиції.  

Очевидною є інтонаційна самостійність Першого концерту А. Кос-

Анатольського: як завжди у нього, у темах знаходимо відгомін українських 

фольклорних утворень у вигляді «фіоритурних» запозичень – в розвиток 

«природної фігуративності пісень Полонини».  

В автора чується і прямий відгук на класику бідермаєрівського письма 

– пісенність тем-образів за Ф. Шубертом, у тому числі знаходимо у І частині 

Концерту показову «подвійну репризу» і нерозгорненість розробки – на 

користь гіпертрофії експозиційності, що   знаходимо також у музиці 

А. Брукнера, Г. Малера та ін.митців.  

Другий фортепіанний концерт композитора, a-moll, закріплює ту 

лірично-славильну настанову, яка була подана як авторський знак у першому 

творі названого типологічного призначення. В роботі Сай Цзійя, присвяченій 

Концертам українського майстра, акцентується «необарокова» облігатність 

трактування партії соліста, тим більш впевнено це подається, вважаючи на 

присвячення ІІ частини пам’яті дружини, а ІІІ – вітанню дочки. Подібні 

присвячення вказують на меморіальну значущість тлумачення жанру 

Концерта, за якою стоїть, як вже відзначалося при характеристиці Першого 

концерту, опора на духовний виток концертної типології [111, с. 35].   

Названа дослідниця наголошує принципову монологічність структури 

Концерту:  

«Усі теми композиції похідні від терцієвих мотивів першої теми та  

квінтового фонічного знака, виділеного в басових голосах супроводу 

мелодики (див. обігрування терцієвого осередка в мотиві т. 1 та фонізм 

квінти в басах т. 2). Друга тема І частини (див. ц. 11) представляє розспіваний 

варіант терцієвого мотиву. Квінтова педаль складає основу фактури ІІ 

частини, а мелодія (від ц. 1) відмічена терцієвим зворотом та квінтовим 

ходом. Пентахордний зворот дає основу 1-й темі фіналу, а 2-га тема (див. ц.8) 
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вибудувана в оспівуванні терцієвого інтервального показника» [111 , с. 35-

36]. 

І все ж сукупне драматургічне рішення Концерту явно зроблено з 

огляду на романтичний та постромантичний концерт: все починається з 

«вершини-витоку» ліричної кульмінації вступу (Introduzione, Andante), а 

останній містить два мотива. Перший з них – терцієвий зворот a¹ – h¹ – a¹ - c², 

який поданий в оркестровому викладенні і орієтований на контур Хреста, що 

вказує на надбуттєву значущість вираження. А другий – мазурочний хід (від 

ц.2 до ц.3), що уготовляє ошатність фактури Allegro. Але і сам по собі той 

мотив звучить символічно-піднесено: там є висхідна секвенція, що викликає 

стрижневу конструкцію anabasis,  символізуючи сходження душі до Неба.  

Так перші такти звучання Концерту задають високу абстракцію виразу, 

що направляє наступні жанрово-моторні побудови Allegroв русло розвитку 

тих піднесених ідей. 

Відзначена вище «спрощеність» тонально-структурного подання 

тематичного матеріалу не закриває ошатності фактурного оздоблення й 

гімнічно-радісного оспівування краси життєвих даностей: краса рідного 

краю, в краєвид якого вписуються постаті рідних осіб – дружини й дочки, 

яким присвячені ІІ та ІІІ частини циклу.Терцієві сполучення в мелодиці тем І 

частини Концерту мають ніби своє продовження у тонально-гармонічних 

відношеннях. Так, у кадансуючій побудові (ц.46 – і до кінця) підкреслений 

зворот з VI зниженим ступенем («шубертовий» VI ступінь) – і такий же 

зворот маємо у кінці фіналу.  

Так у тонічну сферу «втягується» терцієвий комплекс a-moll – f-moll, 

розширяючи однойменно-паралельний тональний ряд до співвідношень 

однотерцієвої  однойменності (опорність системи висотних переваг f-a-cis/C-

e). В контексті такого розв’язання тонально-ладових поєднань висотний 

рівень F-dur II частини складає не функціональну протилежність, але 

розширення висотної складової названої складної тоніки. Головне ж те, що 

сонатна форма AllegroI частини принципово наближена до свого історичного 
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витока – строфічності, складеної із компенсативно налаштованих заспіву – 

приспіву: саме в цьому плані побудовані відносини теми вступу і першої 

теми Allegro, що виконує функцію головної партії, – із побічною, вони 

написані у паралельних тональностях.  

А це в умовах ладового «розцвічування» (лідійська кварта виділена в 

цих темах) і змінності устоїв хроматизованого висотного ряду, що «знімає» 

ладові антитези, даючи «коливання» одного ладотонального поля.  

В ІІ  частині Andante tranquillo, Пам’яті моєї дружини Софії, виділені 

фонізми квінти – як педаль вертикалі і як мелодичний інтервальний 

стрижень. Як знаємо, квінта символізує Красу, Космос, Вічне, квінтовий 

устій відзначає інтервальну опору мелодій православної служби. Але і тут 

присутній ладовий зворот з лідійською квартою, вказуючи на спорідненість 

життєвого світовідчуття І частини і світлої  пам’яті близької людини (як це 

вказано у присвяченні ІІ частини дружині). У ритмічних зворотах 

впізнаються мотиви мазурки-куявека, складаючи асоціації до музики 

Ф. Шопена і його улюблених послідовностей з лідійською квартою. 

В тональному плані маємо «ковзання» з F у сфери d i b, виділяючи Des-

dur середнього розділу – як однотерцієву з d. Інтонаційно тема розділу в Des-

dur є варіантом другої теми Andante, що вивела звучання через збільшену 

гармонію від F у d-moll. Так середній розділ набуває рис розвиваючої 

побудови, а наявність у репризі проведень тем в f-moll надає структурі 

подоби до старовинної сонатної, тобто строфічно уподібненої сонатності: ІІ 

частина виступає майже «варіацією на структуру» відносно  І частини, що 

наводить паралелі до старовинної сонати-сюїти.  І в цій уподібненості частин 

циклу звертаємо увагу на наявність рис рондальності, знов-таки 

старовинного типу, тобто того різновиду рондо, який Б. Асаф’єв безсумнівно 

відносить до форм, побудованих за принципом тотожності, тобто тих, що 

забезпечені сакральним витоком [90, с. 102]. 

Фінал (Allegrovivo, Моїй дочці Лідії) повертає слухачів до гімнічної 

славильності I частини. Обидві теми фіналу – моторні, складають  втілення 
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динаміки молодості та енергійної сконцентрованості вираження. 8-тактовий 

вступ здійснює модуляцію з F II частини в а фіналу (тт. 1-5) і створює 

вступну настройку (тт.5-8) на основну 1-шу тему. В ній панує лідійська 

кварта – з елементами «угорської» гами. Проведення 1-ї теми в гармонічних 

віхиленнях (від ц. 6) виконує функцію зв’язуючої партії. 

Побічна партія (від ц.8) в C-dur підсилює моторну сторону руху; ладове 

забарвлення теми ґрунтується на гармонії «тоніки з секстою», тобто на 

втіленості в тональність C компонентів параллельного а. Модулюючі 

проведення (від ц.12) виступають у функції заключної.  

Місце розробки займає розділ Poco meno mosso (від ц. 23), де 1-ша тема 

(головна партія) максимально росцвічена мелізмами, легкими звучаннями 

стакато, які від ц. 26 змінюються «важкою» технікою мартелято та 

репетиційності, виводять на ритмічну свободу викладення (ц.29). 

Реприза – в A-dur, і головна партія (від ц. 30 до ц. 32), і побічна (від 

ц.32 до ц. 33) виписуються скорочено, «розчиняючись» в пасажах мартелято 

та завершуючись мініатюрною кодою Presto (ц. 38). При цьому проведення 

побічноїі в першій репризі, і в репризі-коді показані в «накладенні» на 

«спрощений» мотив головної, тим самим значеннєво ідентифікуючи ці теми-

образи. 

В цілому будова фіналу підлягає принципам рондо-сонати, в якій 

власне сонатні відношення «стерті» ладовою перемінністю викладення тем в 

системі хроматичної збагаченості мажоро-мінору, в яких паралельні 

тональності не дають ні ладових, ні інтервально-інтонаційних антитез.  Як 

відмічалося в аналізі І частини, завершальні такти фіналу підкреслюють 

«навколо-тонічне» положенняVI (низького в A-dur) cтупеня, тим самим 

включаючи у «споріднено-тонічне» коло устоїa/A – F/f.  Однотональне – в 

розширеномурозумінні тональностіяк ладовоїєдності однойменно-

паралельних тональностей – рішення Концерту наближає його до смислу-

конструкції меси, в якій Символ Віри розміщується в центрі композиції, це 
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пам’ять про Подвиг Христовий, а в даному разі центральна частина 

меморіальна-поминальна, представляє пам’ять про дорогу людину.  

Все сказане орієнтує на показовий для ХХ віку нахил концертного 

жанру до духовного витоку concerto da chiesa, а основоположним фактурним 

показником виступає облігатність партії соліста, відносно якої оркестр 

виконує компенсативну (доповнюючу) роль. І одночасно така трактовка 

складає спрощення структури, поєднуючи з традиціями бідермаєра, котрі у 

Львові через К. Мікулю, учня Ф. Шопена, ретельно зберігалися. 

Виконавське рішення Концерту підказане великим шанувальником та 

прекрасним виконавцем творів А. Кос-Анатольского – О. Козаренком. Саме в 

його поданні усвідомлюється висока простота бірдермаєрівського сенсу 

Концерта – як багатоскладного монолога, що охоплює моторну 

надіндивідуальну лірику Майстра, який пишався своєю злитістю з народом, 

котрий він представляв, а також торканням духовної краси своєї нації й 

оточення. 

Концерт Кос-Анатольського люблять юні піаністи, їм імпонує 

естетизм композитора, який він увібрав, через спадкоємця К. Микулі, учня 

Ф. Шопена, через прекрасного львівського піаніста-шопеніста 

О. Криштальського, дух культа краси звуку й образу. Піанізм Кос-

Антольського потребує блиску пасажних розкатів та м’якості звуковедення, 

однак зовсім далекий від співставлень смислів-антиподів. Тому лістівська 

надмірна пасажність, покликана до життя його же демонізмом, не 

приймається автором ліричних і дуже красивих пісень.  

Таким чином: 

1) проаналізований Концерт a-moll західноукраїнського композитора А. Кос-

Анатольського підкорює славильною-гімнічною міццю представлюваних 

образів, в котрих простота пісених зворотів поєднана з конструкцією 

старовинного концерту та вбирає духовний потенціал жанру, що зафіксоване 

меморіальним присвяченням ІІ частини пам’ятідружини композитора; 
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2) аналіз продемонстрував складне співвідношення «стертих» сонатних 

віношеньта рондальності, сукупну їх зверненість до строфічності, що надає 

будові усіх частин Концерту ознак старовинної сонатно-концертної форми 

«варіацій на структуру», підтриманих розширено тлумаченою тональністю у 

дусі опори на тонікальний комплекс однойменно-паралельних-однотерцієвих 

тональностей;  

3) ознаки «варіацій на структуру», однотональність циклу, ілюзорність 

сонатних відносин та всепроникаючий сенс рондальності-строфічності 

споріднює академічно-класичні настанови з бароковими витоками духовного 

концерту – з облігатною партією фортепіано, яка передбачає не 

протистояння оркестру, але доповнюваність-компенсативність, –у розвиток 

ідеї шопенівських концертів, народжених Варшавським бідермаєром [104, с. 

17-27], успадкованим в національному вимірі Кос-Анатольським; 

4) виражений традиціоналізм тонального мислення Кос-Анатольського у 

період розквіту авангардних здобутків другої хвилі з притаманними останнім 

тяжінням до атональності сонористичних та алеаторичних утворень 

засвідчив принципову позицію творця, що щедро «вбирав» неокласичну і не 

неофольклористичну новаційність – у вигляді доповнення-оздоби свого 

традиціоналістського, неоромантичного-неоімпресіоністичного забарвлення; 

5) виконавська прив’язаність до Концерту А. Кос-Анатольського складається 

на початку ХХІ століття на хвилі прошопенівського клавіризованого (за 

Д. Андросовою) піанізму, натхненого у Львові пам’яттю про учня Ф. Шопена 

К. Мікулі і спадкоємця останнього О. Криштальського, а також послідовною 

та високоталановитою пропагандистською роботою львівського піаніста-

композитора-теоретика О. Козаренка, який є ще й хранителем музичних 

цінностей Кос-Анатольського за місцем народження і творчого виходу в 

Коломиї; 

6) для Центральної, Східної та Південної України салонний блиск піанізму 

Кос-Анатольського стикається зі скрябінівськими фортепіанними 

надбаннями, які оригінально, але обережно й цілісно вклав Б. Лятошинський 
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у свої здобутки; останнє гостро відчуває Козаренко-піаніст, який, будучи 

щирим і захопленим пропагандистом композицій Кос-Анатольського, з 

неменшим натхненням і послідовністю грає і вивчає як музикознавець твори 

Б. Лятошинського, знаходячи у глави «українського авангарду» ознаки 

зв’язку з бідермаєрівськаими принципами, а значить, і з традиціоналізмом 

А. Кос-Анатольського. 

 

Еволюція традиціоналізму в умовах поставангарду може бути 

продемонстрована творчістю Ж. Колодуб, яка на грані ХХ і ХХІ століть 

демонструє пом’якшені ознаки модерну, що моделює «равеліану» і 

«стравінізми» початку минулого століть – в Сюїті № 2 для двох фортепіано 

(Концертній – ретро за визначенням авторки). Жанр фортепіанних дуетів і, 

ширше, фортепіанних ансамблів став затребуваним в контексті визнання 

творчості І. Вишнєградського, що відновив практику Й. С. Баха в писанні 

концертних творів для клавіру-соло чи фортепіанних ансамблів. 

Композиторка минає фортепіанно-ансамблеві вибудови типу Сонати для 

двох фортепіано й ударних Б. Бартока, в яких урівнювання фортепіанних і 

ударних звучань демонструвало «агресивну клавірність» раннього модерну, 

розгорнутого до примітивістських обріїв.  

Вибір Ж. Колодуб – це «середня лінія» промодерністських і 

традиціоналістських надбань типу «пом’якшеного» символізму В. Ребікова, 

М. Метнера, І. Падеревського та інших авторів, недооцінених в їх 

«серединності» щодо модерну й традиціоналізму в мистецтві ХХ століття. І 

знов-таки поставангардні установки грані ХХ і ХХІ віків дозволили 

відновити цінності епохи символізму – не тільки в повноті охоплення ідей 

класики цього напряму, представленого композиціями О. Скрябіна, 

К. Шимановського, але і виразниками «помірного» модерну, втіленого 

майстрами рівня В. Ребікова, І. Падеревського та ін. Того роду «ретро» 

переломлюється в Сюїті № 2 Ж. Колодуб, гендерний аспект творчості якої 

привертає її увагу до просалонного скрябінізму І. Вишнеградського і його 
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аналогів у творчості Ж. Ібера, А. Дітюйє, а також мінімалістських надбань 

американської школи 1980-х – 1990-х років.  

Сюїта – чотирьохчастинна, числове вирішення складу циклу відповідає 

нормативам інструментальних творів такого типу, але з відвертим 

ігноруванням «інтернаціонального» і танцювального наповнення «німецької» 

сюїти (алеманда-куранта тощо). Вільно-жанрове моторне насичення музики 

частин твору ближче до клавірності французької традиції рококо, але з 

вибором жанрових типів, усталених в музичних колах слов’янського світу: 

Вальс, Скерцо, Марш-гротеск, Концертне алегро (пор.із циклами 

В. Ребікова). Звертаємо увагу на принципове ігнорування темпово-жанрового 

контрасту п’єс у повільнихтемпах, наповнених провокальним ліризмом (див. 

Сарабанди у Сюїтах Й. С. Баха) і написаних у жвавому русі.  

Аналізована композиція демонструє певну єдність жанрово-образних 

показників: різновиди скерцо – в «чистому» вигляді (ІІ частина) і в характері 

жанрового скерцо (Вальс і Марш-гротеск І і ІІІ частин), скерцо-фіналу 

(Концертне алегро IV частини). Це цікавий поворот концепції «варіації на 

жанр» – в паралель до вальсових чи пісенних «вінків» романтичної доби, але 

минаючи ліричну настроєність останніх на користь «усміхненої гіперболи» 

через жанр скерцо. Гіперболізація скерцо має місце у Г. Малера, але це 

іронічне, описово картинне втілення, а в української авторки скерцо 

«усміхнено-зворушливе», навіть в Марші-гротеску, що дає певний синтез 

інтонацій Марша Берендея зі «Снігуроньки» М. Римського-Корсакова і 

Марша Трьох Апельсинів з опери «Любов до трьох апельсинів» 

С. Прокоф’єва.  

Найбільш розгорнутою п’єсою циклу є І (251 т.), тоді як ІІ і ІІІ 

підкреслено мініатюрні (60 і 98 тт.), а IV фінальна п’єса, єдина в темпі 

Allegro, має 129 т. Фактура Вальсу базується на певному ритмічному 

континуумі, співвідносному з фактурними індексами прелюдії, що за 

традиціями французької салонності, сприйнятої російськими й українськими 

митцями, складає сакральний початок усякої музики, оскільки остання 
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сприймалася у галліканстві як «прелюдія» до співу ангелів. 

Фінал циклу висуває фольклористський нахил: впізнавані народні 

мелодії надають викладенню подоби до числених сонатних фіналів, але з 

опорою на «сюїту в сюїті» – сюїтна будова відзначає принцип архітектоніки 

аналізованої композиції (далі в аналізі підкреслюється і сюїтна подоба 

будови Вальсу). Скерцо ІІ частини явно інтермедійно вирішене, риси 

інтермедійності відзначають тонус викладення Маршу-гротеску ІІІ частини 

циклу. В результаті вибудовується ліро-картинна композиція, якій певного 

епічного присмаку надає фінал з його тематичним фольклоризмом і 

розгорнутою експозиційною подачею тематичного матеріалу.   

Лірична моторика Вальсу І частини укладається в контури рондальної 

структури, в якій дещо намічені, але не виявлені сонатні відносини. А в 

цілому будова Вальсу наближається до варіацій-сюїти «вальсового вінка», 

оскільки близькі за мелодичним малюнком і жанрово пов’язані теми 

складають досить подовжену низку «ликів вальсу». У мелодиці першої теми, 

показаної з т. 5 у першого рояля, виділені «кільцеві» фігури (g-a-g - a-g-a - b-

c-b), які вказують на символіку Богопоминання [30, с. 25], а також акордовий 

комплекс «тоніки з секстою», що дає єдність тонально-ладових устоїв С/a. 

Подальше просування тематичного утворення «чіпляє» паралельно-

однойменний Es (від т. 43), а потім однойменно-однотерцовий Н (тт. 47-48), –

а ритмічний «зсув» (чітко чуємо дводольність у першого фортепіано в тт.45-

48) надає сематичної самостійності цій стислій і явно зв’язуючій за 

функцією другій темі частини.  

Третя тема подає кантиленний мелодійний вихід (1-ше фортепіано) – в 

основній тональності С, до якої контрапунктно приєднується (у 2-го 

фортепіано з т. 53) перша тема, модулювання якої (тт. 69-75) від С до F 

підготовляє вступ четвертої теми, завершальної у першому розділі Вальсу, 

що підкреслено «генеральною паузою» т. 84. Самостійний фактурно-ладовий 

колорит (F/d) відрізняє цю завершальну побудову першого розділу (тт. 77-

84), що включає «скерцозний штрих» вираження. Останній, при всій своїй 
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короткості, виступає у самостійному тематичному статусі «другого рефрену» 

рондальної («двічірондальної»?) структури цілого Вальсу, оскільки 

з’являється (в основній тональності С!) не тільки після першої, але і після 

третьої теми (тт. 155-165). 

П’ята тема (від т. 85, тональність g/G) вводить типово вальсову 

мелодику широкого дихання з певним аріозним запасом у вихідному мотиві 

(тт. 85-88), складаючи певне розгортання ідеї теми три (див.вище). Саме ця 

тема (і за домінантовою тональністю g/G, і за функцією фактурного 

відокремлення від акордики першої теми з подальшим показом її в основній 

тональності, від т. 197) виступає «в.о.побічної» у просонатних відносинах. 

Хоча йдеться про «врощені у історично вихідну строфічність» сонатні 

відносини, цілком позбавлені жанрової антитетичності. А тональність 

домінанти (g/G) в умовах хроматично розширеної тонально-ладової системи 

утворює не функціонально протилежну, але споріднену через медіантові 

«накладення» на тоніку першої теми з основною тональністю  побудову.  

Звертаємо увагу на підкреслений цитуванням третьої теми (від т. 101), 

що складає варіант-предтечу п’ятої, тональний колорит В, «зісковзуючий» у 

паралельний g, що утворює перед’іктову побудову до репризи першої теми. 

Поверенення останньої (від т.133) в основному С, з подальшим повторенням 

четвертої теми як носія «штриха скерцозності» (тт. 157-165, пор.з тт. 77-84), 

приводить до експозиційного показу п’ятої теми в G, зазначеної 

контрапунктуванням з першою темою (тт. 165-169, 173-175). А після 

підкресленого «протягування» п’ятої теми в експозиційному гомофонно-

гармонічному прояві, але в змінності G/e/B (тт.181-188) і з показом в В теми 

2 (тт. 189-192), – маємо репризу п’ятої теми в С (т. 197, ц.24).  

Модуляція в d вказаної специфічно вальсової теми (від т.25) виводить 

на скерцозний характер четвертої теми (тт. 221-224) – в експозиційних для 

неї змінностях F/d. А за цим – виступає й перша тема в основному С, 

завершуючи частину «розкладеним кластером» з глісандо у першого 

фортепіано і біфункціональною, у традиційній гармонії, вертикаллю (т. 241 і 
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до кінця), виділеною у партії другого роялю. В контексті ж розширення 

тональності С із «вбиранням» медіантових змінностей вказаний 

завершальний «розкладений» акорд являє собою поєднання тоніки з секстою   

з доповненням до цього тонічного нонакорду від С.  

Так втілюється «обернена» («дзеркальна») – і скорочена – реприза у 

сонатно-поемні контури Вальсу, при тому що центральний розробковий 

розділ (тт. 165-197) є надзвичайно стислим і не має специфічних рис 

«розробковості». Тут подається експозиційний тип представлення тем, даних 

у варіантному співвідношенні з експозиційним розділом – у вигляді 

контрапункту п’ятої і першої тем. А тональність G – повторює quasi-

домінантові подання теми 5 першого експозиційного розділу. 

Спеціальну увагу привертає певна двоїчність-двофазовість будови 

Вальсу – у вигляді двоскладової експозиції, де поява теми 5 відокремлена 

«генеральними» паузами (т. 84), а повторення теми 4 після показу досить 

яскравої теми 5 «розсікає» викладення на два потоки. І  без наскрізного 

паузування, але з підкресленням нового етапу викладення ефектом 

контрастної поліфонії (див.вище про суміщення тем 1 і 5 від т. 165) 

починається розвиваюча-репризна фаза (від т. 165 до кінця), яка трохи 

стискається порівняно з експозиційною розлогістю тематичного подання.  

В цілому музика І частини Сюїти демонструє «пам’ять про вальс», від 

його початку у танцювальних «вальсових вінках», й одночасно вводиться 

«натяк» на вальсову поемність Й. Штрауса. Але домінуючою смислово-

структурною ідеєю стає рондальність. Її кругова символіка  мелодично 

заявлена в першій темі, рефрені основного рондального кола п’єси (вона ж – 

«в.о.головної партії» у сонатних «натяках» поемного утворення). Таке двічі 

представлене подання ідеї кола – в традиціях сакральності салонного 

мистецтва [90, с. 102]. Останнє й реалізується у «полегшеній» (шопенівській-

скрябінівській) фактурній виписанності клавірної трактовки фортепіано у 

ніби дуетному варіанті представлення такого роду інструментального 

ансамблю.  
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Друга частина Сюїти – Скерцо, Allegretto, leggiero (усього 60 т. у 

жвавому темпі) – дійсно, п’єса-жарт, доречі, позбавлена характерної 

ритмічної трьохдольності, а за фактурними вимірами (стакато, спирання на 

«ігрову фігуру» в тематичному малюнку [148]), за тональним виразом (В) – є 

ніби продовженням грайливого образу четвертої теми Вальсу.   

Тонічний комплекс, який відкриває Скерцо і завершує п’єсу, 

демонструє певну«консонансонізацію» знаменитого «трістанового» акорду 

Р. Вагнера (справжня «емансипація консонансу» за Д. Андросовою [2, с. 67-

70]): на чіткій трьохзвучній базі B-dur’ної тоніки маємо «надбудову» у 

вигляді кварт’акорду g¹ – c² – f3. А це ніби «спрощує» до «шопенівської 

домінанти» (див.про шопенівську квартовість в домінанті у З. Лісси [135, с. 

342-348]), що виводить «прометеїв» акорд О. Скрябіна з вказаної 

«шопенівської домінанти» (заради справедливості треба додати, що та 

«шопенівська домінанта» є продовженням «моцартівської домінанти» з 

кварт; і це закономірно, оскільки Ф. Шопен був «моцартіанцем» у 

фортепіанній грі і в мисленні у цілому, при всіх цитатах з Л. Бетховена і не 

тільки). 

В Скерцо, як і у Вальсі першої частини циклу, авторка Сюїти 

застосовує контрапунктні нашарування у викладенні тем: початок другого 

речення періоду повторного типу, який відзначає одночастинну структуру 

Скерцо, від т. 23 показ мелодичного обсягу теми, представленої у першому 

реченні (тт. 5-19), йде у другого фортепіано, тоді як у першого з’являється 

інша тема, яка випливає з ігрово-скерцозного подання квартових складових 

початкового квартакорду (див.тт.23-25, пор.з тт. 1-4). 

Завершальна побудова Скерцо (від т. 37 до кінця) виступає у вигляді 

розгорнутого до рівня речення доповнення до періоду з двох речень, з яких 

останні 5 тактів є варіантом вступних 4 тактів. Арпеджовані фігури тт. 40-45 

є також, як і мелодійно-тематичний комплекс Скерцо, «продовженням» 

аналогічних побудов теми 4 Вальсу. Звертаємо також увагу на те, що 

вихідний мотив першої теми (див.тт. 5-6) побудований із «кільцевих» 
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послідовностей першої теми Вальсу, ніби жартуючи над сакральними 

натяками І частини Сюїти.  

Як бачимо, ІІ частина Скерцо складає певну пролонгацію у нові 

жанрові умови тематичних і тональних подань образу-структури Вальсу. І 

відверта двохфазовість в масштабах одночастинності в мініатюризованому 

вигляді успадковує майже поемну двофазність Вальсу. Авторка виписує 

обов’язкове паузування у кінці ІІ частини, певною мірою підкреслюючи 

дещо новий спосіб вираження, що наступає у ІІІ частині циклу.  

Третя частина Сюїти, Марш-гротеск, Marciale, secco, As, показує дещо 

новий ракурс типологічного подання п’єс циклу, хоча сама ідея гротесковості  

видає тільки підсилення скерцозності ІІ частини. А що стосується 

тональності As, то це є однотерцове утворення відносно паралельного а до С 

основної тональності циклу – у «накладенні» приміт С і а вибудована 

вертикаль початку Вальса. Як вже відмічалося, Марш є майже таким же 

інтермедійним, як і Скерцо ІІ частини (друге – 60 т., перше з названих тут – 

98, при обсязі Вальсу у 251 т.), його будова нагадує структуру Скерцо: тут 

також період (в даному варіанті – складний) повторного типу (тт. 1-47 – 1-ше 

речення, 49-81 друге, а доповнення, що виконує роль коди, тт. 92-98, третє 

речення, укрупнене повторенням тт. 82-92).  

Таким чином, і тут двохфазова будова домінує, хоч і в більш 

укрупненому поданні порівнянно зі Скерцо. Що стосується мотивного 

наповнення вихідної теми Марша-гротеску, то базовим виступає 

«кільцеподібний» мотив (с¹-b-с¹), правда, з т. 3 розгорнутий у низхідну 

послідовність catabasis, що означає, судячи з усього, певну іронію щодо 

ліричного потоку І частини, як це спостерігалося і в Скерцо. 

Фінальна п’єса, Концертне алегро, Allegro ma non troppo, С, 

виділяється, як відмічалося вище, фольклористським тематичним 

наповненням, а також збереженням маршової кроковості у ритмічному 

оформленні музичного руху. Тим самим фінал виступає певним 

продовженням-розвитком образу ІІІ частини, минаючи хіба гротескно-
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іронічне викладення образів. Навпаки, у жанровому характері проступає 

урочистість, ряд тем представлено у фактурі кантового співу із терцієвими 

паралелізмами у верхніх голосах, у цілому пафос маестозності відділяє 

образ фіналу від ліричного зачину І частини та інтермедійної 

об’єктивованості звучання ІІ і ІІІ частин.  

Перша тема фіналу складається з двох комплементарно показаних 

мотивів, з яких перший (тт. 1-2) явно має вступний урочисто презентуючий 

характер, тоді як другий (від т.3) заявляє токатний тип викладення. І якщо 

перший мотив дає майже зоровий ефект розсунення простору-руху, то 

другий знов виділяє кільцеподібну фігуру (див. с²-d²-с² у моториці правої 

руки в партії. 

Друга тема – в е, від т. 23 (ц.53), відмічена схожістю з фольклорною 

величальною мелодією на кантовому ритмі (чверть і дві восьмих) і з 

ознаками кантового терцієво-паралельного співу у верхніх голосах. 

Фольклорне джерело впізнаване в третій темі (від т. 31, ц.55, G). А далі – від 

т. 40, ц. 57 реприза 1 теми, а затим т. 56, ц. 61 знов тема 2, тільки в 

тональності g. Так розгорнулася подвійна експозиція, як у концертній формі 

(адже п’єса названа Концертне алегро!) – друга експозиція завершується у 

ніжних тихих тонах (див.ремарку dolce щодо показу другої теми в g у т. 56, а 

згодом ще й diminuendo з короткою, але фактурно наскрізною паузою,  т. 61).  

Від т. 62 з динамікою f на рівні G проходить тема 1 з показом її 

першого вступного мотиву, на який від т. 66 у «розсунутому» унісоні звучань 

мелодії у другій і малій октавах у першого фортепіано з’являється тема 

знаменитої мелодії гордої дівчини («Дівка в сінях стояла»), яка одночасно 

знаменита й тим, що той мелодичний образ має місце в типовому 

мелодійному поданні французького танцю бранль [21, с. 566] (див.про це у 

розділі, присвяченому обробці цієї пісні у А. Єдлічки).  

Укрупнене подання цієї мелодії знаходимо у тт.76-83 – з ефектами 

імітаційного канонічного проведення. І знов ця шляхетна тема  на тлі 

першого мотиву першої теми, на цей раз в тональності А, йде від т. 84 з 
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імітаційними підкресленнями й у супроводі її варіанту в характері cantabile 

(ремарка авторки, від т. 87). А затим – ця ж тема з виразним ефектом 

«завмирання» – Meno mosso, т.96, ц. 70, аж до найделікатнішого 

«розчинення» у арфоподібних акордах тт. 103-105. 

А з т. 106, ц. 72 в основній тональності показана знов перша тема в 

обох її мотивах, тільки перший поданий у ритмічному збільшенні – і на 

crescendo, хоч другий мотив (від т. 110, ц.79) даний subito piano, до цього 

приєднується «відголосок» теми 2 в es (однойменно-однотерцієва щодо С) у 

т. 118, ц. 75, після чого знов subito piano показаний другий мотив першої 

теми – в моделюючому русі від As до ясного С тт.  124-129. 

Даний опис демонструє ознаки репризи-коди фіналу, яка явно подає 

«спомин» про маестозний початок завершальної п’єси циклу – і на рівні 

«відлуння» проходить нагадування про значущі тональні центри цілого 

(друга тема в es, нагадуючи про Еs теми 2 І частини, початок завершального 

«бігу» другого мотиву першої теми фіналу в Аs – у явному ваідзеркаленні Аs 

Маршу-гротеску).  

Як бачимо, структура Концертної п’єси також тяжіє до суміщення 

рондальних і сонатних (концертно поданих) відносин, але з диспропорцією 

розділів, де перша і друга експозиції (тема 2 виконує функцію побічної), 

тт. 1-61 реєструють першу фазу викладення, тоді як розвиваючий і скорочена 

до репризи-коди реприза, тт. 62-129 складають другу фазу структури фіналу. 

Тим самим усі п’єси циклу відзначені принципом «варіацій на структуру», як 

це заявлено у старовинній сонаті-сюїті (заявлений ефект «ретро» у 

композиції!), має місце варіантне співвідношення тем, оскільки у головуючих 

тематичних утвореннях кожної з частин спостерігається виділення «мотиву 

кільця» Богоспоминального призначення. Чотирьохчастинність циклу 

підкорена теж двохфазовості, оскільки І-ІІ і ІІІ-IV частини споріднені 

фактурно-тематичними  спадкоємностями (див.вище).  

Драматургія цілого підкоряється принципу ліричності, оскільки саме 

перша п’єса Вальс є концентрованим втіленням ліризму, тоді як наступні в 
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скороченому і в моторно-жанровому поданні представляють «коментарі» до 

вихідного образу. А тихе-ідилічне завершення маестозного фіналу у своїй 

репризі-коді  втілює семантичну репризу-коду цілої композиції. 

Узагальнення відомостей щодо фортепіанних надбань українських 

композиторів-традиціоналістів В. Косенка, А. Штогаренка, Г.і  П. Майбород, 

А. Кос-Анатольського, Ж.Колодуб виводить на такі позиції висновків: 

– усі названі майстри свідомо тяжіли до академічної сталості виразних 

принципів музики, до естетизму стильових виявлень творів, але ніяк не 

минаючи відгомону на «поклик часу» і вкладаючи у свої композиції частіше 

імпресіоністично-фовістські, пронеокласичні й примітивістські, у випадку 

К. Данькевича проверистські стильові показники; 

– в особі В. Косенка маємо зацікавлене ставлення до символізму й салонного 

стилю музикування, але зроблених в умовах традиціоналізації тих 

символістських установлень у 1920-ті роки – і те ж маємо сказати про 

звернення чи то до веризму у К. Данькевича у 1940-ві, неофольклоризму 

А. Штогаренка у 1970-ті, коли стильові ознаки цього роду пройшли 

трансформацію академічного засвоєння і використання в учбовій і творчій 

практиці; 

– завоювання «права на традиціоналізм» мислення композиторам, яким у 

перед-перебудовні часи дорікали за їх «неноваційність» мислення, 

проявилося творчо переконливо в діяльності А. Кос-Анатольського, ошатний 

естетизм мислення якого підкорююче діяв на творче оточення, уготовляючи 

ту «дифузію» традиціоналізму й модернізму, яку спостерігаємо від початку 

1970-х і яка восторжествувала у 1990-ті і на початку ХХІ століття; 

– смислове навантаження тематизму цілковито по-різному вирішується 

кожним з авторів, твори яких залучені для аналізу, – відвертий фольклоризм 

(у змішанні традиційного фольклоризму і його примітивістської 

неофольклористичної версій) А. Кос-Анатольського, Г.та П. Майбород та 

неофольклористичні елементи А. Штогаренка контрастують зі стильовими 

цитатами з авторитетних авторських джерел В. Косенка, але той сукупний 
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тематизм складає усвідомлене протиріччя з композиційними схемами 

професійного мистецтва, коли йдеться про фольклористські залучення, а у 

випадку В. Косенка цитати в темах з романтичних авторів, налаштованих на 

крупні форми, поєднані зі «стислим» варіантом поемного подання, що 

відповідає антиромантичним настановам композицій ХХ століття; 

– ліризм позначає усі звернення традиціоналістів до тематики (поемність, 

сюїтність), яка в інших авторів вирішується у тонах драматизму чи 

театралізованої контрастності; відповідно салонний нахил застосованої 

піаністики складає дещо постійно-усталене в палітрі представлених образів-

смислів, в яких не стільки фольклоризм (чи фольклоризм частково) складає 

основу художньо-антиномічного сполучення тематизму і драматургічного 

цілого за Л. Виготським, але саме лірична надмірність викладення, яка 

сполучається із сонатно подібними структурами, «гасячи» драматично-

театральні виразності . 

 

 

2.3.  Фортепіанні і з фортепіано твори одеських композиторів-

традиціоналістів – В. Малішевського, К.Данькевича,С. Орфеєва, 

Т. Малюкової-Сидоренко,  В. Власова та ін. у виявлені національного 

початку творчого мислення в умовах українського Півдня 

 

Дослідження національних надбань незмінно стикається з необхідністю 

засвоєння у загальнонаціональному обсязі регіональних особливостей буття 

творчих осередків і композиторських шкіл, які  за своєю суттю являють 

фундамент загалу мистецького життя нації. Фортепіанне мистецтво Одеси 

визначене у ХХ столітті виходом двох піаністів світового рівня – С. Ріхтера й 

Е. Гілельса, а також багатьох митців вітчизняного значення. Композиторська 

школа тільки в наші дні засвоюється в повноті представництва її митцями 

всенаціонального і світового рівня, оскільки тільки в останні десятиріччя 

відкрилися можливості займатися спадщиною В. Ребікова і 
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В. Малішевського, які з ідеологічних причин вилучалися з мистецтвознавчих 

розвідок у радянській Україні. З Одесою пов’язана біографія 

П. Сокальського, діяльність якого мала всеукраїнське значення, хоч 

живилася специфічними для Півдня України і Одеси позиціями, відмінними 

від іншорегіональних надбань. 

І все ж, якщо і не безпосередньо щодо творчості  названих корифеїв, 

але через описи їх послідовників і вихованців ті матеріали накопичувалися в 

працях О. Маркової, В. Миронова, С. Мірошниченко[88; 92;100, с. 16-35], в 

книгах Р. Розенберг[108], в яких достоїнства здобутків К. Данькевича, 

С. Орфєєва та  числених учнів останнього аж  до сьогодення виводили на 

шанування їх вчителів і попередників, замовчуваних в офіційному 

музикознавстві. У працях педагогів Одеської консерваторії, перш за все, та 

інших дослідників давались характеристики композиторського буття Одеси, 

однак без спеціальної оцінки унікальності стилістичного вибору  регіона у 

цілому, тим більше у фортепіанному переломленні творчості, хоч виділені 

феноменологічні фігури П. Сокальського, В. Ребикова, К. Данькевича 

нерядоположенні в стилістичному обсязі. А в даній роботі перевага надається 

представникам прототрадиціоналістської і традиціоналістської стильової 

когорти. 

 Як вже відмічалося вище, одеська композиторська школа склалася на 

перетині етнокультурних установок, зумовлених релігійно-політичною 

стратегією існування Одеси як міста, покликаного від XVIII ст. стати 

форпостом наступу християнської Європи на світ ісламу і відвоювання 

Константинополя. І якщо першопоселенцями Одеси стали греки та арнаути, 

які персоніфікували ідею християнської  відплати  за захват Причорномор’я й 

Криму,  земель протослов’янського і грецького заселення, то подальше буття 

міста концентрувалося на культивуванні східнослов’янських культурних 

чинників у безпосередній взаємодії із західноєвропейськими настановами. І 

тому ще у 1820-ті роки О. Пушкін констатував відносно Одеси: «…тут все 

Европой дышит, веет…» . 
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Адже загальна історична обумовленість і архітектури, і культурної 

генези, й історичного призначення Одеси як нової столиці (що не склалося, 

але дало почесний титул Третього міста імперії), в цілому наслідуваністю 

стосовно Петербургу (Південна Пальміра, на відміну від Північної Пальміри, 

другої столиці імперії), – визначили й російськомовність вкрай 

багатонаціонального складу Одеси і особливе становище в ньому українства 

як неконфліктного з російським геном показника культурного наповнення 

міста.  

Вже відмічалося, але підкреслюємо спеціально виражене тяжіння 

Одеси до модерністичного принципу мистецького самоствердження, що 

ілюструється називанням кількох символічних для культури міста фігур: 

початок тут М. Врубеля, «вписаність» в культурну ауру міста О. Скрябіна 

і В. Ребікова (з 1880-х!) з його «психодрамами», що складають унікальний 

здобуток всеросійського і всеукраїнського мистецького простору, вагомість 

творчих внесків у 1910-ті В. Кандинського і К. Шимановського (фортепіанні 

«Маски» останнього мали визнання й захоплене прийняття в Одесі задовго 

до затвердження у Варшаві й у європейському бутті). І це все мистецький 

модерн, поряд з яким, усвідомлено і самостійно, вибудовувся 

традиціоналістсько-академічний стрій мислення-творчості.  

Першим в когорті митців Одеси названий В. Малішевський, який став 

центральною фігурою у музичному житті Одеси на початку ХХ сторіччя, 

змінивши на посту директора музичного училища у 1908 р. Д. Клімова, а з 

1913 р. вступивши на посаду першого ректора тільки-но відкритої Одеської 

консерваторії. Як учень М. Римського-Корсакова, В. Малішевський 

дотримувся академізованих, на той час купкистських позицій, що не 

заважало йому прислухатися до помірно-модерністських відкриттів 

американської школи в особі Е. Мак-Доуелла, а також щільно контактувати 

із представником післягрігівської Скандинавії в персоні К. Нільсена (див. 

програми концертів училища і консерваторії у 1900-ті –1910-ті роки [66]). 

Композитор, талановитий диригент, педагог-музикознавець, скрипаль-
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виконавець в одній особі В. Малішевський створив високоінтелектуальну 

ауру творчого спілкування. В числі викладачів був професор К. Кузнецов, 

послідовний адлеріанець, згодом професор Московської консерваторії. 

Працював випускник Віденської консерваторії композитор і піаніст Т. Ріхтер, 

довго згадуваний лише у зв’язку з трагічним поворотом біографії його 

геніального сина С. Ріхтера.  

  Діяльність Малішевського як  композитора-педагога привела до 

блискучого першого (і останнього – по політичним мотивам) у 1917 р. 

випуску композиторського класу, у складі 4 осіб, з яких 3 – К. Корчмарьов, 

М. Вілінський та О. Давиденко – зайняли провідне місце в мистецьких 

масштабах СРСР і радянської України.  

На жаль, яскравий початок названих композиторів-випускників класу 

Малішевського очікував суворий «революційний» 1921 р., відмічений 

звільненням В. Малішевського, вбивством його заступника Фідлера, взагалі 

широкою втечею з Одеси знаменитих фахівців – на що в місцевій пресі 

заявлена буття стаття: «Профессора бегут из Одессы»– про це в роботі 

О. Маркової і Л. Смирнової [99, с.17-18]. 

Вимушена еміграція В. Малішевського і більшості його сім’ї в Польщу 

дала для нової Вітчизни майстра вагомі переваги: професор Варшавської 

консерваторії, один з найкрупніших з композиторів 1920-х – 1930-х років, 

організатор знаменитого Конкурсу Ф. Шопена у 1928 р., нарешті педагог, у 

класі якого сформувався геній авангарду  польської композиторської школи  

другої половини ХХ сторіччя В. Лютославський.  

В. Малішевський у Польщі солідаризувався з композиторами-

традиціоналістами типу  Ф. Нововейського, С. Невядомського, певною мірою 

у протистоянні оточенню вихідця з України К. Шимановського як 

організатора польського модерну. Але традиціоналістська позиція 

В. Малішевського не завадила йому брати найактивнішу участь у 

промодерністськи налаштованих акціях, що знайшло свій відгомін у 

написанні ним «Куявської фантазії» для двох фортепіано. Елементи 
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равелівського фовізму і відверте звернення до неофольклористських засобів 

виразності в розвиток заповітів як М. Римського-Корсакова, так і 

І. Cтравінського, формально учня творця «Снігуроньки», надають вказаній 

фантазії рис «пограниччя» традиціоналізму й авангарду.  

Піаністичне рішення одного з найяскравіших творів В. Малішевського 

польського періоду було підготовлене фортепіанними здобутками одеського 

періоду життєдіяльності, що віддзеркалювали пріоритети Третього міста 

імперії. Одеса славилася своїми аристократичними-артистичними салонами, 

в яких знайшли безумовне визнання О. Скрябін, В. Ребіков, 

К. Шимановський (останній був прийнятий в Одесі в почесній шерензі 

геніального спадкоємства від Ф. Шопена – О. Скрябіна, що у 1910-ті 

набагато випереджало визнання у Варшаві й Петербурзі).   

Символічним ввижається те, що одним з творів, який склав ім’я 

композитору В. Малішевському і був надрукований у збірнику фортепіанних 

п’єс задовго до переїзду Малішевського на Південь, стала композиція «В 

салоне». Малішевський не мав спеціальної кваліфікації концертного піаніста, 

але його фортепіанне виконавство також визнавалося в музичних колах 

Одеси, що мала багаті накопичення салонного вжитку. П’єса «В салоне» 

В. Малішевського складена за моделлю-синтезом Балад та Вальсів-Мазурок 

Ф. Шопена, не наслідуючи спеціально жоден з названих компонентів 

жанрової єдності. 

Загальний тип композиції нагадує «мазурочно-вальсові вінки», 

складаючись з танцювально забарвлених тем, які, кінець кінцем, 

вибудовувалися у поемне ціле, де сонатні відносини «приглушені» – як це 

знаходимо в Першій баладі Шопена, де представлена послідовність тем у 

дусі сонатної експозиції, далі йде розробковий розділ, а в репризі теми, що 

претендувала на положення головної-побічної, показані знову в 

експозиційних тональностях. Таке рішення Шопена можна пояснити 

особливістю образів поеми А. Міцкевича, яка надихнула, за свідоцтвами 

сучасників, композитора. Малішевський явно скористався цією схемою 
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Першої балади Шопена, минаючи драматичне напруження літературно-

програмного витока, але віддзеркалюючи «сліди драматизму» у 

послідовності звучащих тем-образів. 

Вихідна тема (Allegro, Tempo rubato, A-dur) – явно з мазурочним 

нахилом в ритмо-жанрових вимірах, в «легкій» динамічній подачі на mf і p, 

але з явним «навантаженням» щільним підголосковим «сплетінням», що 

привносить у танцювальну тему певну жанрово-семантичну двозначність: 

танцювальність і заперечення моторики поліфонічними наскрізними 

мотивними лініями і відповідними їм «збиваннями» танцювально-моторного 

руху. Відмічаємо в цій початковій – і композиційно-рондально домінуючій – 

темі насиченість квартовими зворотами (див.мелодичний ряд початкового 

мотиву fis² - e3 - h² та ін.) в мелодії і в «блисках» квартових фонізмів по 

вертикалі.  

Друга тема (від т. 17, fis-moll) позбавлена прямого зв’язку з 

танцювальністю, має ніби ансамблево-хорове наповнення фактури – на forte! 

– в характері наполегливості й сили виразу. Інтонаційно тут виділяється хід 

на зменшену кварту (a¹ - eis¹) в мелодичній послідовності, який ніби «ламає» 

заявлену «помітність» квартових ходів першої теми. 

Вказане співвідношення може претендувати на послідовність головної і 

побічної партій сонатної експозиції. Але концентрованість виразності другої 

теми «розчиняється» в мотивах «зітхання» (тт. 35-37) – і на перший план знов 

виходить перша тема (тт. 38-45), вказуючи на вторгнення архітектоніки 

рондо. 

Надалі маємо епізод (Poco meno mosso, F-dur), в якому відзначені 

мотиви «зітхання» стають самозначущими – втягнутими у відвертий 

вальсовий рух, але явно, за фразуванням, перебивається ефектами тempo 

rubato (хоч це і не позначене спеціально ремарками автора). І знову маємо 

«густу», піаністично не дуже «зручну» фактуру, яка вказує на похідність її 

«стрічкових» наповнень від підголосковості й ансамблевості тем першого 

розділу. 
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В репризі (від т. 89) зберігається тональний план експозиції, але 

динаміка все «полегшує» (домінує р в першій темі і показане mf у другій), але 

«згущеність» фактури не послаблена, надаючи значущості вираження того, 

що навантажене поліфонічними нашаруваннями. Стрімка кода (від т. 112), 

вибудована на першій «мазурковій» темі, виводить як би на динамікою 

роблене «віддалення» дії, але завершальний динамічний і фактурний 

«стрибок» на квартовій інтонації e² - a² (тт. 142-143) звучить як ствердження 

смислу вихідної теми.  

Як знаємо, салон складає протилежність театральності, спрямований на 

створення «земного раю» у спілкуванні вишукано вихованих і мистецьки-

інтелектуально підготовлених осіб, головне, духовно-релігійно спрямованих 

не до «віддзеркалення життя», апріорно недосконалого, але на створення 

зразків досконалості. Рондальність будови – то церковний знак [90, с. 102], як 

і поліфонізованість фактурного викладення. Програмні асоціації, які 

проступають у жанрових виявленнях тем, подаються «натяком», вони не 

претендують на «сюжетне» втілення, вони віддзеркалюють прекрасні обриси 

жанрових відкриттів Ф. Шопена – і в цьому сенс п’єси Малішевського, 

складеної відповідно до назви.  

Як бачимо, традиціоналістська настанова композитора наочна, однак 

відчуваємо і торкання фактурних пошуків М. Регера, у якого класична-

романтична мелодика насичувалася «густотою» провагнерівської фактури, 

надаючи викладенню символістську «недомовленість» виразу.  

Салонний принцип подання музики Малішевський зберіг як музичну 

пам’ятку буття в Одесі і в певних творах польського періоду – свідоцтво 

тому романс на слова О. Пушкіна в польському перекладі у збірнику, 

виданому свого часу радянським і польським видавництвами [107]. Романс 

на вірші О. Пушкіна «Я думал, сердце позабыло» – «Myślałem, że nie umie 

serce» написаний в певному «оберненні» засобів, які знаходимо у п’єсі «В 

салоне».  

Композитор ніби «збирає» мазуркові ознаки ритміки, яких немає у 
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фортепіанному вступі тт. 1-5, тоді як із початком співацького втілення віршів 

мазурковий ритмічний стрижень стає чітко вираженим. Цей жанровий зріз і 

певним чином наближає до польського колориту пушкінські рядки, і 

одночасно надає інтимному вираженню серця, про яке йдеться у тексті вірша, 

надіндивідуальне вміння, «способность легкую страдать». І в завершальній 

фортепіанній постлюдії цей «згаданий навик серця» присутній – у вигляді 

формули мазурки (тт. 26-28). 

Символічною постає тональність As-dur, яка для музичного мислення 

поствагнерівської пори асоціюється із темою «благої смерті» з опери 

«Трістан» знаменитого автора. І в романсі йдеться про «жадане страждання» 

як принесення Красі. І саме у фортепіанній партії з’являється ряд 

«трістанових гармоній» (т. 11) у вигляді ввідних септакордів до мінорної 

домінанти й ІІ ступеня, хроматична насиченість яких уготовлює відхилення в 

мінорну субдомінанту (т. 12),   «підсвічуючи» напруженням вертикалі хід за 

типом catabasis у вокальному рядку, ще й зі «згущенням» його смислу 

низхідними ходами на септиму (див. звороти з 12 на 13 і з 13 на 14 тт.). 

Відмічений вагнеріанський штрих повністю виправдовується як 

суттєва виражальна складова у другій строфі, коли у т. 24 показаний варіант 

«трістанового акорду» (пор.: у Вагнера це f-h-dis¹-gis¹, у Малішевського B-e-

des¹-ges¹), що змістовно багато втілює ідею «забутої здібності страждання 

через Красу». Відзначимо, що Малішевський явно реагував на російський 

текст пушкінського вірша, досить незграбно перекладеного В. Мельцер-

Рутковською: у Пушкіна – значиме слово «затрепетали» як «відродження» 

здібності «прекрасного страждання», тоді як у перекладача нейтральне 

«wszystkie» (Малішевський був російськомовним до 1921 р., мова Пушкіна й 

інших корифеїв російської поезії була для нього глибоко своєю). 

Як бачимо, фортепіанна партія у романсі Малішевського семантично 

автономізована, наповнення акордової вертикалі містить знакові формули, 

які не здатна передати вокальна лінія, демонструючи традиції монологічного 

контрастно-поліфонічного мислення Ф. Шуберта та Г. Малера на рівні 
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музичного сприйняття ХХ сторіччя. Таким чином, традиціоналізм 

В. Малішевського був орієнтований на романтичні здобутки на основі 

тонально-гармонічної системи, але з показовою для ХХ сторіччя 

«колажністю» зіставлення демонстративних цитат – стильових і текстово 

точних.  

Академізм В. Малішевського не протистояв модерну, але засвоювався 

«вибірково» – недарма вихованець з випускників класу В. Малішевського 

1917 р., катеринославський дворянин К. Корчмарьов став активним діячем 

футуристського мистецтва, доречі, визнаного в Одесі 1910-х – початку 1920-

х років [103, с. ]. Паралельно з футуристичними захопленнями 

К. Корчмарьов писав у традиціоналістській манері, створивши чудову 

фортепіанну «Казку», яка стала фортепіанною перлиною репертуару 

талановитого піаніста післявоєнної Одеси Ю. Некрасова. Скрябіністські 

впливи у Корчмарьова в цьому творі створили особливого роду «казкову 

мазурочність», оскільки цей твір – «мазурка на 4/4» (подібно до того, як 

П. Чайковський писав Вальси у різних розмірах).  

 

Другою після В. Малішевського за значущістю фігурою 

традиціоналістської музичної творчості Одеси є Костянтин Федорович 

Данькевич, спадкоємець Малішевського через знаних співпрацівників 

першого ректора – В. Золотарьова та П. Молчанова (також, як і 

В. Малішевський, вихованців класу композиції М. Римського-Корсакова). Як 

піаніст Данькевич сформувався у класі професора М. Рибицької, якій, як 

учениці В. Пухальського у Київському училищі і А. Єсипової у 

Петербурзькій консерваторії, притаманні академічні в цілому настанови. Але 

зовсім не чужими їй були позиції символізму і салонного мистецтва в ньому 

(хоч ці слова про салон не можна було озвучувати під загрозою опинитися в 

стані «ворожих елементів»).  

Звідси її знаменита педагогічна установка у стратегії фортепіанної 

динаміки, навіяна салонною стриманістю виразу: за спогадами її вихованки 
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професора В. Кузикової, «краще не добрати, ніж перебрати» [99, с. 160]. 

Переписка М. Рибицької з Б. Яворським і висока характеристика останнім 

одеської професора-піаністки заслуговують на увагу самі по собі [69, с.47]. І 

всі ці відомості прямо стосуються фортепіанної палітри К. Данькевича, 

сформованої його, як він сам називав, «музичною мамою», Марією 

Іпатієвною Рибицькою. 

Будучи багатирського зросту і обдарований від природи масивним 

торсом, К. Данькевич залишив в Одесі легенди про свої виступи. І одна з 

таких легенд, за згадками музикантів старшого покоління, – це його виступ 

на одному з шефських концертів на підприємстві (у радянські часи це 

практикувалося досить широко), на наскоро поставленому настилі, що 

симулював сцену. А під час виступу, якраз на кульмінації, щось порушилося 

в споруді, і рояль став відсуватися від піаніста-Данькевича, який однією 

рукою утримав рояль, а другою, за обидві руки, дограв до кінця твір.  

Ця неймовірна фізична сила Данькевича-піаніста ніяк не позначалася 

на його манері гри – грав він рідкісно м’яким звуком, і навіть на 

кульмінаціях, легко «згущуючи» щільність подання фактури і рівня 

динаміки, він ніколи не допускав «стукання», ніколи не розкривав 

динамічний максимум своїх необмежених фізичних можливостей у грі. В 

роботі Л. Шевченко уточнюється амплуа Данькевича-піаніста як 

«українського Джона Огдона» за типом гри (а також за певним співпадінням 

біографічних даних у взаємовідносинах зі слухачами й офіційною пресою) 

[138, c. 338]. 

У цілому позиція Данькевича як митця так охарактеризована у статті 

О. Маркової: 

«Специфіка дару К. Данькевича визначилася в межах одеського українства, 

демонстративного й одночасно артистично умовного, карнавально 

представленого як відмітний показзник стилю особистості. Сім’я Кості 

Данькевича, що рано втратив батька (у 14-річному віці), була за коренями 

українська, українська національна ідея дорогою була батькам» [88, с. 16].  
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Так, в одному з листів 1910-х років Федір Данькевич, батько 

композитора і піаніста, писав: 

«…в Одесі був зі своєю трупою славетний Микола Карпович (Садовський. – 

Л.І.). Немає слів, щоб розповісти про те, яке могутнє враження справив він 

своєю грою і взагалі складом своєї незвичної трупи. Весь час його 

перебування в Одесі я був  у якому зачарованому колі… Переді мною, 

дійсно, промайнули тіні забутих прадідів…Дружина моя страшенно 

захоплена, навіть хоче йти на український кон» [88, с. 4]. 

Як справедливо відзначала О. Маркова у своїй роботі, Одеса являла 

яскравий зразок культури синтаксичного типу (за Ю. Лотманом [72]), для 

якої характерним є виражений артистичний тонус, подолання природності 

національно-етнічних задатків суб’єктів культури, органічний зв’язок з 

воєнно-імперським строєм в організації адміністративної діяльності та ін. 

[88, с. 15]. Зі сказаного витікає органіка української співучасті у будівництві 

культури Одеси – українські товариства в Одесі були традиційно сильними.  

І тільки в Одесі представлений український і російський одночасно 

композитор П. Сокальський (пор.з М. Завадським як польським і українським 

композитором та ін. [88, с. 15-16]). 

Не забуваємо, що Одеса була найкрупнішим осередком в Україні і в 

Росії мистецтва модерну-авангарду (з Одеси стартував як митець М. Врубель, 

з Одесою пов’язана діяльність В. Кандинського, О. Скрябіна, 

К. Шимановського, В. Ребікова та інших видатних представників світового 

модерну). І тому закономірно знаходимо такий опис культурного тонусу 

Одеси початку ХХ сторіччя, часу навчання К. Данькевича: 

«Вказані тяжіння до символістської піаністичної палітри французької школи 

в Одесі виявлялися тим більш послідовно, що тут працювала Н. Чегодаєва, 

учениця О. Скрябіна, а музика останнього мала особливо чуйне визнання в 

Одесі, про що мова йшла вище. І саме для ‘Южного Одесского вестника’ 

призначені були висловлювання великого композитора про ‘подолання 

драматизму й трагізму’ як провідної творчої ідеї останніх років  життя і 
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творчості… – адже… Одеса в особі Одеської Публіки прийняла безумовно 

салонний стиль Скрябіна у філармонічному викладенні, тим самим 

спрямувавши подальший шлях у світовому визнанні через столицю Франції, 

батьківщину салонного творчого мислення» [138, с. 339]. 

Навчання в консерваторії мало відверту академічну спрямованість, 

закладену послідовником М. Римського-Корсакова В. Малішевським, 

видатним композитором-традиціоналістом першої половини ХХ сторіччя, що 

не заважало вихованцям названого митця, першого ректора Одеської 

консерваторії, гнучко відгукуватися на модерністські «поклики часу».  Цей 

усвідомлений академічний традиціоналізм успадкував К. Данькевич у своїх 

композиціях, які мають виражену відзнаку впливу на нього веризму. Цей 

напрям у кінці ХІХ сторіччя був органічною складовою модерну, але, 

починаючи з 1920-х виступає, особливо у переконаного його проповідника в 

Італії, І. Піццетті, у якості особливого нахилу спеціального наслідування 

вердієвського реалізму.  

Веристський нахил закладений творчістю Т. Шевченка, п’єса якого 

«Назар Стодоля» надихнула двох знаменитих композиторів Одеси – 

П. Ніщинського і К. Данькевича. Проверистські лінії можна прослідкувати в 

«Катерині» Шевченка, яка, за сюжетом відмови люблячими батьками у 

допомозі своїй доньці заради спасіння честі сім’ї й роду, могла б була 

названа в термінах заголовку опери П. Масканьї: «Сільська честь». 

У згадуваній роботі О. Маркової відзначається: 

«Українство в умовах російськомовної Одеси спонтанно набувало  

проверистського тонусу, що безумовно приймалося як цінність культури  

діалектної  спрямованості (пор. сицилійський діалект в театрі Дж. Ді Грассо, 

А. Муско і т.п.). Українство Одеси органічно вписувалося в артистичний 

тонус психології одеситів, прихильниху відповідності з указаним 

синтаксичним поведінково-культурним стереотипом, втілювати різноманіття 

етнічно-національних проявів, відволікаючись від родово-особистісного 

показника в психології  суб’єктів культури» [88, c.17].  
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І далі авторка уточнює біографічні складові К. Данькевича: 

«Костя Данькевич виріс на поезії Пушкіна і Лермонтова, Шевченка і Франка, 

з 1913 р. хлопчика навчали фортепіанній грі. Далі були електротехнічний 

технікум, консерваторія, піаністичні успіхи під керівництвом «музичної 

мами» професора М.Рибицької, визнання композиторських виходів. Батько, 

Федір Данькевич, був полум’яним прихильником та діячем Революції, що 

передчасно загинув у вогні Громадянської війни. І це горіння ідеєю, здатність 

занурюватися в театр та гру, відстоювати перед негнучким Законом 

ображених, бурхливо радіти миттєвим удачам і мужньо долати здавалося б 

нездолане – таким ріс Костя Данькевич, таким його запам’ятали ті, що знали 

його особисто і, слава Богу, втілили у друкованому слові, сторінки котрого, 

перефразуючи М. Булгакова, не горять» [там само ]. 

Всі, хто пам’ятали Данькевича, відмічали те, що називають його 

«гіперартистизмом», оскільки його готовність до жарту-містифікації, навіть у 

трагіко-трагедійному контексті, неодноразово констатувалися всіма, хто 

зустрічався з ним. Це і в спогадах Т. Малюкової-Сидоренко про появу з 

жартом «загрози арешту» у П. Молчанова – саме у розпал арештів в часи 

«єжовщини» [99, с. 223]. 

О. Сокол, колишній ректор ОНМА, описав лекцію К. Данькевича, на 

якій він був присутній ще студентом: 

«Він грав, співав, декламував, зображав оркестр, ‘лицедійствував’, але вже 

музично… На наших же очах опера театральна перетворювалася на 

ораторську монооперу…» [100, с. 116] 

Артистична надмірність К. Данькевича, як усяке справжнє акторство, 

поєднувалася у нього з добродушністю й сміливістю. На посту ректора 

післявоєнної консерваторії він відчайдушно захищав колег та вчителів від 

репресивних акцій сталінських часів, а покидаючи Одесу, передав пост 

ректора С. Орфєєву, сину священника і учасника Вітчизняної війни. 

Карнавальна психологія Данькевича вписувалася в культурні установки 

Одеси – але програвала в умовах офіційно-столичного Києва: в столиці він 
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«не прижився», творчо дописав і довів до повноти втілення намічене і 

заявлене в Одесі.  

Артистичне чуття підказало К. Данькевичу відзначену вище творчу 

позицію, надзвичайно показову для Одеси, яка одночасно поєднувалася з 

прийнятими в радянській державності художніми нормативами. Прийнято 

було говорити про «сумарний романтизм» Данькевича – але це неточно по 

суті, бо романтичні зрізи музики цього композитора мали явно риси 

відстороненості-об’єктивованості, тобто це – «вторинний», «модельований» 

романтизм, а це вже повертає до неокласичних вимірів мистецтва ХХ 

сторіччя. Безсумнівною є висока талановитість Данькевича, що визначила 

велику  здібність чути свій час – і в межах традиціоналізму та офіційного 

соцреалізму він умів знаходити стилістичну позицію, що надавала  

неповторного характеру свіжості та щирої пафосності його творчим проявам. 

І цим стилістичним ключем-відкриттям для Данькевича став веризм.  

Нагадуємо, що в основі веризму як художнього методу покладено 

спирання в художніх засобах на природознавчу наукову ідею, а це була, перш 

за все, правда мовлення з опорою на діалектизми (в Італії веристська 

література й театр були представлені на сицилійському діалекті). Але так чи 

інакше, основою веризму стало сполучення художнього та наукового 

підходів. Однак таке сполучення показове і для соціалістичного реалізму. У 

якості прикладу певного художньо-методологічного зрощення веризму й 

соцреалізму – романи геніального М. Шолохова, які він писав з 

використанням донських козацьких діалектизмів.  

Але за ідеологічними показниками веризм та соцреалізм не можна 

порівнювати, бо соцреалізм (доречі, той що склався задовго до революції і 

тим більше до утворення СРСР) орієнтувався на комуністичну ідеологію, 

тоді як Дж. Пуччіні, визнаний представник оперного веризму (хоч сам він 

заперечував таку ідентифікацію його і веризму), тяжів до профашистських 

кіл. 

Одночасно веризм охопив різнонаціональні школи – це і веризм 
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С. Рахманінова (після війни його ім’я було легітимізоване у радянському 

мистецтві), і довго з ідеологічних причин невизнаний в СРСР оригінальний 

чеський веризм Л. Яначека, згодом усвідомлений як китайський веризм 

напрям «літератури рідних місць» у Китаї (див.працю Лю Бінцяна [75, с.143-

163]) та ін.  

Веризм тяжів до соціально-політичної символіки, яка іноді зовсім не 

відповідала установленням радянського способу мислення, але його 

політизованість і соціальна гострота подання тем-образів (див.посилання на 

події Французької революції у контрреволюційному трактуванні в «Андре 

Шеньє» У. Джордано, на Анжелотті в «Тоскі» Дж. Пуччіні, «Леніна 

італійського  Рісорджименто», як його називали, на антиколоніальні 

доктрини в «Мадам Баттерфляй» того ж автора та ін.) споріднювали із 

соцреалізмом.  

І оскільки батько К. Данькевича не тільки був переконаним 

шанувальником української ідеї, але, як вже відзначалося вище, полум’яним 

захисником соціалістичної революції, для Данькевича-молодшого 

соціалістичні ідеали складали органіку сприйняття, а веристські тяжіння 

відповідали щирому захопленню українським мистецьким світом, в якому 

веристські компоненти, починаючи з Т. Шевченка і діячів українського 

театру, очолюваного М. Кропивницьким, виявлялися щедро й оригінально, то 

поєднання вказаних методологічних творчих важелів для композитора Одеси 

складалося природно і, певною мірою, стихійно. 

Те, що мистецька Одеса сприймала веристські принципи як дещо 

природне для неї, засвідчують описи О. Маркової про щільність насичення 

репертуару оперної студії Одеської консерваторії творами типу 

передверистської «Травіати» Дж. Верді [23, с. 753] і «Чіо-Чіо-сан» 

Дж. Пуччіні. А коли ревнителі соціалістичної доброчесності піднімалися на 

зборах, вказуючи на «недостойний» для виховання молоді репертуар, де 

діють «дами напівсвіту» і «гейші», то такі гасла «зависали», і вказані 

постановки стійко трималися в учбово-репертуарному надбанні ОДК імені 
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А.В. Нежданової [88, c.17]. 

Веристський метод в поданні його К. Данькевичем органічно вбирав 

природний для українського мислення бідермаєрівський комплекс. 

Символічним постає звернення до «Назара Стодолі» Т. Шевченка в оперному 

композиторському самоствердженні, адже саме в цій п’єсі бідермаєрівська 

сумирність і християнська терпимість, як ніде у Шевченка, проявляються 

безсумнівно щедро. 

Повертаючись до фортепіанної підготовки К. Данькевича, акцентуємо 

той важливий факт його творчої біографії, що у 1936 році він став лауреатом 

Першої премії Всеукраїнського конкурсу піаністів, тим випередивши 

виконавським визнанням сукупність своїх здібностей і дарів (був визнаним 

оратором і співаком з прекрасним голосом). 

В роботі Лю Кетін, присвяченій регіональній культурі Тайваня в Китаї, 

яку вона порівнює з регіональними знахідками європейського музичного 

вжитку, приділена увага мистецькій Одесі і виділені влучні характеристики 

К. Данькевича, які були записані із посиланням на свідоцтва її педагогів: 

«Данькевич був прекрасним піаністом, однак для нього оперна творчість 

становила зосередження можливостей його композиторського прояву. Звідси 

– згорнутість фортепіанного внеску у видаванні композиції, …хоча фактурна 

‘розкиданість’ …вказувала на істотний вплив на нього й оркестрального 

піанізму Ф. Ліста… І це при тому, що в самій манері звуковидобування 

К. Данькевич-піаніст був гідним спадкоємцем завітів його ‘музичної мами’ 

професора М. Рибицької, що надзвичайно піклувалася про м'якість і 

делікатність звуковтілення. І величезний Данькевич – артистично вражав 

слухачів несподіваною при його комплекції ніжністю звуковедення, 

збереженням м'якої «оксамитності» торкань клавіш при всіх грандіозних 

розмахах його гри на forte» [75, с.160]. 

«Поема» К. Данькевича для фортепіано склала чудовий внесок у 

репертуар піаністів, демонструючи одночасно неабиякі піаністичні 

можливості композитора, що одержав визнання насамперед як виконавець, 
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лауреат Всеукраїнського конкурсу піаністів ще в 1930-ті роки. Твір 

справедливо позначений як Поема, хоча показові від часів Ф. Ліста жанрово-

темпові й тональні зміни Данькевич здійснив у досить стислих (пор.із 

«стислою драматургією» веристських опер-новел) обсягах 46-тактової (!) 

композиції. Відвертою стилістичною цитатою «з веристів» відзначена 

головна кульмінація Поеми Данькевича в тт. 24-27 з характерними 

паралелізмами септаккордів на ff і з підкресленим пунктиром стрибком. 

Загальний погляд на структуру Поеми констатує тричастинну репризну 

композицію (середина Animato e molto espressivo, тт. 15-32), з дещо 

трансформованими тонально й архітектонічно складовими першого розділу:  

початкова «дзвонна» фігура тт. 1-3 відтворюється у заключній побудові типу 

коди, тт. 43-47, тоді як саме реприза починається з т. 33 показом другої теми 

Поеми.  Твір написаний у «золотій» тональності романтичної Любові Des-dur 

(ремарка автора: Andante amoroso), починається з акорду «тоніки з секстою», 

апробованої й у джазовій сфері, й у творчості постромантика Г. Малера 

(див.вище). Введене авторське позначення педалі Ped.simile ніби включає 

«кластерний ореол» в щедро хроматизований, але цілком тональний стрій 

теми. 

З т. 4 вступає друга тема, яка відзначена подобою до любовних тем 

Р. Вагнера; вона починається в основній тональності Des-dur, модулюючи 

(від т. 7) в b-moll, потім в B-dur (т.10), в As-dur (т.12), де в упередження 

середнього розділу у «теноровому» регістрі проходить хроматизована лінія 

catabasis (тт. 11-14) des¹-c¹-ces-b, що стає продовженням двох тритонових 

«вигуків» (тт. 10-11). Так складається певний виразний «натяк» на 

драматичний поворот в образі amoroso. І своєрідним «розрядженням» того 

виражального «згущення» виступає тема середнього розділу (від т. 15), в якій 

підкреслена кантово-шансонна ритмічна фігура чверть – дві восьмих у 

помірному темпі (Animato…), архетиповість якої походить від славильного 

піснеспіву духовного наповнення. Ясно, що це образ Пісні, як оспівування 

Любові, заявленої на початку Поеми.  
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Тональний статус теми середини – C-dur, але даної з ознаками 

збільшеного ладу (зіставлення тонік c-e-g і c-e-gis), викладаючи гарні 

«переливи» паралельних й однойменно-однотерцієвих тонік від С на 

кульмінації (тт. 25-28), показані паралелізми великих септакордів, 

інтервально дотичні до збільшених гармоній. Звертаємо увагу на те, що 

відверто пісенно-аріозна тема середнього розділу дана в кантовому 

паралельному співі верхніх голосів, тоді як нижні голоси подають 

арпеджовані послідовності – за типом ноктюрновості Дж. Фільда, тобто в 

позначенні дотичності до духовного Трипсалмія [128, с. 50]. Вказані 

фактурні елементи позначають зв’язок образу з християнсько-любовним 

космізмом Р. Вагнера й О. Скрябіна, але минаючи наднапружену екстатику 

останнього в поданні такої безмежності Любові.  

В репризі перша й друга теми «переставлені», остання, починаючись в 

Des і охоплюючи тональність мінорної домінанти (шопенівський знак!) as-

moll, підводить до ствердження основного Des (т.42), надаючи можливість 

показати повноту amoroso першої теми. Завершальний акорд – знов «тоніка з 

секстою», оскільки тонічний акорд Des «втягує» субдомінантову гармонію (т. 

46), а завершальний тонічний арпеджіато т. 47 зроблений на педалі, 

показаній від т. 46.  

Так Поема К. Данькевича, «оминаючи» драматичні повороти, 

«скорочується» за рахунок розростання спостереження Краси Любові, що, 

за датою написання композиції у 1940-ві, дає чудовий зразок компенсативної 

творчості, потреба в якій у роки, опаленні жахами війни і соціальних 

потрясінь, своєрідно відзначилася висуненням офіційної «теорії 

безконфліктності» у соцреалістичному світогляді. Ця теорія згодом була 

справедливо піддана критиці за її «невідповідність» нормам життя – але її 

можна було оцінювати і з позицій подання компенсативності в творчості, що 

високоталановито проводили К. Данькевич, згодом А. Кос-Анатольський, які 

громадським почуттям усвідомлювали потребу змученого народу в естетизмі 

високого мистецтва – і щиро видавало те одухотворенне, а у перед-
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перебудовні десятиріччя щиро засуджуване мистецтво. 

Фортепіанний стиль Данькевича в Поемі тримається на спрощенні 

космічного максималізму скрябінівських фактурних побудов, явно 

спирається на академізований постромантизм і веристські засоби вираження, 

вкладаючись у цілому в широко прийняту «стислу поемність» 

примітивістських шарів композиторського мислення. 

 

Прямим спадкоємцем К. Данькевича і як композитора, і як 

адміністратора  став С. Орфєєв, також вихованець М. Вілінського і «творчий 

онук» В. Малішевського (наслідуваність відносно якого часто підкреслював, 

за спогадами випускниці його класу О. Маркової). 

Але, як вище вже вказувалося, С. Орфєєв наслідував (через 

М. Вілінського) школу В. Малішевського, який вже був у Варшаві, куди 

змушений був виїхати у 1921 р. (див.про це вище), ставши там вихователем 

В. Лютославського. Серафим Дмитрович Орфєєв був з родини священника, 

про це свідчать і його ім’я Серафим, і «штучність» прізвища, яку надавали 

вихованцям семінарій старої Росії. Сім’я майбутнього глави одеської хорової 

школи К. Пігрова, з якою поріднився Орфєєв, оженившись на його дочці, не 

могла заслонити молодого фахівця ні від переслідувань у «чорні» 1937–1939 

рр., ні від призиву на фронт у 1941, майбутній композитор з честю пройшов 

війну і був списаний за інвалідністю внаслідок тяжкого поранення.  

Покровительство К. Данькевича, який, будучи прийнятим у 

передвоєнні роки в когорту найперспективніших митців України, а у 

післявоєнній Одесі, після арешту М. Чернятинського (був талановитим 

диригентом і чесним  ректором в окупованій Одесі) висунутий на ректорську 

посаду в Одеській консерваторії, дало С.Д. Орфєєву шлях до 

адміністративного ствердження. Орфєєв, діставши високу посаду ректора 

після від’їзду Данькевича у Київ (1953), став керівною фігурою музичного 

життя Одеси, а згодом завідувачем кафедри історії музики в Одеській 

консерваторії, тим відкривши новий етап музикознавчого самоствердження її 
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спеціалістів. З класу С. Орфєєва вийшли провідні музикознавці України, у 

тому числі професор О. Маркова. Щодо композиторського класу, 

очолюваного С. Орфєєвим, то тут безперечно провідною фігурою стала 

Т. Малюкова-Сидоренко, що наслідувала суттєві сторони стильових симпатій 

свого вчителя. 

У центрі творчих досягнень С. Орфєєва були хорові, у тому числі 

написані для церкви композиції. Відомо, що з 30-х років до 1949 року 

включно незмінним керівником одеського архієрейського хору був К. Пігров. 

В магістерській роботі Т. Станко знаходимо такі уточнення щодо роботи 

Орфєєва з церковними хорами: 

«По  заказу К. Пігрова композитор С. Орфеєв, який високо цінував  рівень 

співу й ту репертуарну спрямованість, обробив для хора антифони восьми 

гласів на утрені знаменного розспіву, «Милость мира» Київського розспіву 

для Литургії Василія Великого, що не выходять  з репертуару хора 

Успенського собора і до сьогодення. При ньому склад хору досягав 70-80 

осіб, кожний  з яких відповідав вельми високим вимогам до голосових і 

музичних даних, грамотності та творчої дисципліни. Хор потрясав своїм 

органоподібним звучанням, бездоганною інтонацією, ансамблевою злитістю, 

и найтоншим нюансуванням у виконанні найскладніших духовних творів. 

Йому були доступні двохорові концерти Д. Бортнянського «Кто Бог велий, 

яко Бог наш», «Тебе Бога хвалим», «Отче наш» Сарті та інші» [120, c. 23]. 

Таким чином, Орфєєв як композитор уславився перш за все своїми 

хоровими творами, основу яких заклали написані для церкви гармонізації 

канонічних наспівів (див.магістерську Т. Cтанко, далі – матеріали [120, с. 45-

47]). Авторка приділила увагу аналізу гармонізацій Орфєєвим Степенних та 

Прокименів на 1-8 гласи, виділивши певні ознаки орфеєвського внеску у 

подання церковного канону. По-перше, вражає впевнена зверненість 

гармонізацій до структур-смислів кантовості й партесності в 

представленні вказаних жанрів, при тому що Степенні поєднані з кантовою 

фактурою, тоді як Прокимени з партесною. І та партесність у запису 
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передбачала респонсорне використання чи обмежувалася вказівкою на 

можливості хорового виконання.  

Другим значимим узагальненням аналізу стали констатації залучення з 

техніки М. Леонтовича, коли у фактурі гармонізацій множинно подаються 

поступневі риторичні фігури за типом anabasis і особливо catabasis, 

знаменуючи піднесення душі  або спокутна її путь. 

Усвідомлення композитором смислонаповнення даного прийому виявляється 

особливо яскраво, коли цей образ підтримується на відповідний текст 

іншими засобами виразності, зокрема регістрово-екстремальними (як це мало 

місце в тенорових, басових партіях у Степенних та  Прокименах на 1-й, 2-й, 

7-й, 8-й гласи). 

Також наявна риторична побудованість і самих канонічних наспівів, і 

тексту, сформованого гармонізацією, що яскраво виявляється в номерах, 

відмічених ритмічним ефектом синкопи (Степенні 4-го та 7-го гласів), тоді як 

превалюючим виступає ритмічний принцип кантової-шансонної формули (в 

прямому й зворотному русі: о ⌡⌡ и  ⌡⌡о ). Славильний комплекс цієї 

формули складає основи кантової лірики у цілому – С. Д. Орфєєв 

підтримував прийнятий принцип вираження, підключаючи колорування 

басу, іноді тенора.  

Особливо відзначаються ладові виходи гармонізації, яка спирається на 

модальну техніку змінності, а переважаючими виступають структури 

домінантових ладів та змінність I таVII ступенів в натуральному мінорі, що 

наближає  метод Орфєєва до пошуків його старшого сучасника Л. Яначека. 

Останній виділяв саме ці ладові позиції в моделюванні старовинної, 

православної генетично, пісенності Моравії. Зближує з яначківським 

проекспресіонізмом інтерес до високорегістрового «силового» прояву 

чоловічих голосів, особливо тенорів.  

Вражає усвідомлене використання Орфєєвим можливостей бар-форми, 

що була оголошена Р. Вагнером атрибутом німецького майстерзангу, але 

історично і в самий майстерзанг привнесена візантійською традицією,  
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 отримавши  пізніше застосування у творчості композиторів у 

музиці спокутно-сповідальній. Орфєєв гармонізував Степенні та Прокимени 

в єдиній композиції, що в нотах втілено наскрізною нумерацією, 

хоч використання в службі не передбачає  непереривного звучання 

Степенної та Прокимена. Однак ці наспіви позвя’зані в каноні, як показав 

аналіз мелодичних структур, відмінності яких (а ці відміни Орфєєв 

підкреслив стилістично: кантовість – партесність) поєднані зі смислово 

значимим наслідуванням в мелодичній символіці, в будові ладів-звукорядів і 

т.ін.  

Відзначене посилання С. Орфєєва на М. Леонтовича у свій час робило 

честь мистецькому смаку і громадянській відповідальності першого: 

церковні корені творця «Щедрика» викликали підозрілість в офіційній 

радянській культурній аурі. Орфєєв щиро захоплювався творами 

М. Леонтовича, пропагував їх серед колег і студентів, на заняттях з гармонії 

всіляко підкреслював «лінії» – згідно з засадами контрастно-поліфонічного 

мислення українського майстра, повною мірою оцінені лише згодом. І ще 

одна сторона дару Леонтовича, яка глибоко імпонувала Орфєєву: 

мініатюризм.  

С. Д. Орфєєв зіставляв свою творчість зі спадщиною М. Леонтовича – і 

рядом авторів-мініатюристів рівня О. Лядова, В. Ребікова. Орфеєв не 

приймав антиестетизм Нововіденської школи: його церковне виховання 

відсторонювало від модерністських «жорсткостей». Для нього заповіт 

В. Одоєвського про суто консонантну природу церковної музики [134, с. 202] 

став стрижньовим відносно функції музики взагалі. Відповідно, Орфєєв 

свідомо сповідав традицію, органічно включаючи в обсяг засобів виразності 

естетично дотичні до неї надбання модерну (в тому числі неофольклоризм 

М. Леонтовича).  

Звертання до інструментальних жанрів у Орфєєва мало у 

композиторському його розкладі вторинний смисл, причому його 

«хормейстерський» підхід заохочував не «рояльність», але саме 
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«клавірність» (за Д. Андросовою [4]) піаністичної гри. Він сам, сідаючи за 

інструмент, грав «обережно-вокально», явно чуючи за піаністичною 

палітрою наслідування сакрального співу, тобто позбавленого театральних 

контрастів і чуттєвої «свободи вираження». Фортепіанні мініатюри 

С. Орфєєва «розкидані» в його рукописах, далеко не все було видане. 

Піаністи не тільки Одеси, але й України із задоволенням беруть в роботу 

цикл «Альбом для юнацтва», явно по-бідермаєрівськи створений «за 

моделлю» подібних видань попередників і одночасно той, що містить тонкі 

торкання актуально-сьогоденних вимірів мистецтва. 

Цей твір Орфєєва, «Альбом для юнацтва», він присвятив своїм 

старшим синам (Колі й Вові, що, за іронією долі, не стали продовжувачами 

музичних традицій сім’ї, єдиний спадкоємець цього роду – молодший 

Михайло, не згаданий батьком у присвяченні). Цей цикл створює певну 

послідовність «пісень без слів» у спадок  бідермаєра Ф. Мендельсона, у якого 

фактурна спрощеність сполучена із  багатозначною символікою музичних 

архетипових «нагадувань», що надають  художньої ємності вираження.  

І ця наслідуваність бідермайєра-романтизму в Орфєєва сполучена із 

демонстраціями посилань на поліфонічні фактурні прикмети, тобто на 

церковні символи, надаючи  явне залучення до спадщини символізму. Таким 

є «Листок з альбому», що відкриває збірник п'єс: тут має місце і «вальс на 

2/4» як розвиток різноритмічної «російської вальсовості» П. Чайковського, і 

посилання на виписану в басі спадну хроматичну гаму catabasis, дану у 

хроматичній «жорсткості» і тим втілюючу ідею спокутного страждання (тт. 

1-7).  

І вказаний церковний образ рясно «розкиданий» у п'єсах Орфєєва. Як 

відмічалося вище, Орфєєв був переконаним шанувальником спадку 

М. Леонтовича (відзначимо, у роки явно стриманого ставлення до 

мініатюризму і «церковщини» генія «українського Веберна»). Автор не 

наполягав на циклізації п’єс при виконанні, але і не заперечував тлумачення 

у їх рядоположеності. Тут маємо наслідування принципів французької 
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клавірної традиції, яка багато в чому випередила алеаторичні принципи ХХ 

сторіччя – і це має місце в ідеї композиції С. Орфєєва.  

В Орфєєва спостерігаємо певну серіалізацію фактурного викладення 

через терцієву уніфікацію вертикалі й горизонталі, що нагадує «міні- 

серійність» К. Дебюссі і викликає в пам’яті «протосерійність» клавесиністів 

французької школи (що складали свої цикли, виходячи з «риторичної теми» 

інтервально-фактурного «згустку»). Звертаємо увагу на те, що сама назва 

№ 1 «Листок з альбому» засвідчує спадкоємність до французького 

аристократизму, що мав продовження в бутті українського й російського 

салону.  

Як бачимо, в аналізі розкривається зовсім неоднозначна стильова 

вибірка С. Орфеєва, традиціоналізм якого і явне переважання фактури 

клавірного типу споріднювали його як із заповітами аристократизму рококо 

(в бідермаєрівській корекції), так і з символістськими значущостями, що 

формально були відкинуті «поколінням 1920-х», але постійно живили, через 

«фовізм равелізмів», через «герметизм» національно-футуристичних 

пошуків, музичні відкриття усього ХХ сторіччя. 

Для С. Орфєєва – теоретика гармонічних побудов – особливо дорогою 

була концепція однойменно-паралельних і однотерцієвих тональностей, яка 

отримала виявлення у Ф. Шопена, а згодом зайняла спеціальне місце у 

К. Дебюссі й раннього О. Скрябіна. Таким чином, і творчо-практично, і 

науково-теоретично традиціоналізм С. Орфєєва ґрунтувався на перетині 

постромантичного та імпресіоністично-фовістського, «м’якого» 

символістського принципів мислення. 

 

Цю ж лінію спадкоємності від «м’якого символізму» й фовістських 

елементів підхопила у своїх фортепіанних творах Т. Малюкова-Сидоренко, 

учениця С. Орфєєва по класу композиції (а в роки війни займалася у 

видатного представника школи С. Танєєва в Одесі у С. Контратьева [103, с. 

221-232]). Композиторка завжди спиралася на тональне мислення, тобто була 
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в руслі традиціоналістського погляду на музичну виражальність, але 

одночасно відзначилася широтою торкань неокласики і сприйнятих від свого 

вчителя C. Орфєєва імпресіоністично-символістських позицій. 

У циклі «4 прелюдії для фортепіано» (Київ, 1959) знов маємо 

виражений вихід на здобутки імпресіонізму-символізму й салонності, від 

яких ніколи не відступав її вчитель С. Орфєєв і які тонко вкладала у свої 

твори Т. Сидоренко-Малюкова.Саме звернення до жанру прелюдії вельми 

значуще: це і торкання французької салонної клавірної традиції, це і 

шопенівсько-дебюссістсько-скрябінівські жанрові переваги, дорогі для 

музикантів і публіки Одеси. Відразу відвідзначимо ритмічну особливість 

циклу: наповнення вальсовістю, при тому що вальс як такий не з’являється 

на сторінках твору.  

Усі 4 Прелюдії відзначені подобою будови (типу старовинної сонатної 

– двохчастинної форми, наближені до свого витоку строфічності), тобто має 

місце «варіація на структуру», знов-таки показова для ранньосонатного-

ранньосюїтного формотворення, тобто маємо тенденцію неокласичного 

тлумачення форми. Одночасно чотири Прелюдії здаються різнотональними в 

класичних вимірах (І – в с, ІІ – в е, ІІІ – А-е дорійський, IV – в b), але в 

романтично-імпресіоністичних це послідовність однойменно-паралельних і 

однотерцієвих тональностей – пор. із заповітами Орфєєва-теоретика, який 

усвідомлював необхідність принципового розширення можливостей 

тонально-ладового підходу. 

Наведені тональності циклу Прелюдій від І до ІІ демонструють 

паралельно-однотерцієве співвідношення (e-moll як однотерцева до Es-dur як 

паралельної до головного с-moll). Змінна тональна забарвленість ІІІ Прелюдії 

(А – е) демонструє вихід на однойменний А-dur, однойменно-паралельної 

тональності до С/с. Нарешті, b-moll IV Прелюдії складає паралельну 

тональність до Des, яка своєю чергою є однойменно-однотерцієвою до 

єдності С/c. 

Наявність саме 4 п’єс у циклі співвідносить ціле з сонатою-сюїтою 
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раннього  інструменталізму, провокуючи паралелі до «німецької еклектики» 

(чи французької, вважаючи на кельтське тло усіх складових «німецької» 

сюїти алеманда-куранта-сарабанда-жига?). Вказана альтернатива німецьке – 

французьке у будові циклу складається точкою зору на смисл цих зовнішньо 

«різнонаціональних» п’єс-образів, які стикуються з «культурною німецькою 

ідеєю» щодо різнонаціонального наповнення Європи, в якій культурна 

домінанта надрелігійно-конфесійно і наддержавного явного «німецького 

образу світу» виводить на німецьку першість у європейській музичній 

діяльності.  

І в цій логіці передування алеманди як представника «німецького» 

танецю, сприймається згідно з першістю Віденської школи у музичному 

оснащенні європейського світу. 

Але має місце і дещо інший підхід. Адже алеманами (чи швабами) 

називали німецькі племена, які в силу історичних обставин перейняли 

кельтську освіченість завдяки проживанню на межі німецького і кельтського 

ареалів. Тоді куранта – французький танець цілком презентує кельтський 

культурний ген, сарабанда, як танець іспанського походження нації, що 

«увібрала» кельтські компоненти, також стає спеціальним поворотом 

кельтсько-гальського світобачення. Ну а жига – це від початку ірландський 

танець, хоч сумарно називають його англійським, а ірландці підкреслено 

виступають в річищі кельтських, а не германсько-англських традицій.  

В цьому переліку расово-культурний принцип «кельтсько культурної 

всеохопленості» виводить на першість французько-гальського духу у 

музичних перевагах Європи. І це стає очевидним від кінця ХІХ сторіччя, 

коли музичне лідерство «німецького генія», закладене віденцями, було 

витіснене гальсько-слов’янською експансією, ніби справдовуючи колись 

висказану тезу О. Пушкіна, що наслідував відповідні переконання 

М. Ломоносова: кельти й слов’яни були колись однією нацією.  

Залишаючи в стороні цю полеміку про германську чи кельтсько-

французьку першість в побудовах сюїти, в музиці Т. Сидоренко-Малюкової 
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знаходимо швидше натяки на салонний стиль французької традиції, оскільки 

її Прелюдії не містять демонстративних для німецької (від Й. С. Баха!) сюїти 

темпово-жанрових контрастів. Всі 4 Прелюдії показують певні рівні 

виявлення моторики, що виводить на моторність «розлитої прелюдійності» 

К. Дебюссі, яка широко узагальнювала сакральність танцювальної традиції 

Франції, несумісної з німецько-італійським принципом ієрархії спів – танець 

як високого і «приземленого».  

Прелюдія І (Allegro moderato) демонструє «вальсові елементи» в ритмо-

мотивах і в м’яких зворотах ввіднотонового оспівування устоїв. Фактурним 

розподілом початкового акорду виділений фонізм «пустої» квінти, який 

неодноразово в паралелях басових послідовностей виявляє свою інтервальну 

виділеність – а квінта як така знаменує Космос, простір і Красу. Тональне 

викладення єдиної для п’єси теми в найближчих до основного c-moll  (с, далі 

Es від т. 13, згодом g від т. 21) зміняється новою якістю ладо-тональності – на 

рівні Ges-dur (т. 27), тобто у тритоновій відстані тонікальностей цих 

тональних систем.  

Тема в основній тональності (дана без вступного «розкачування», яке 

передувало їй у тт. 1-4) приходить на новому динамічному рівні ff у т. 39, 

модуляційні «сковзання» подають послідовності f-moll (від т. 47) і As-dur (від 

т. 51), тобто підкреслюючи субдомінантову сферу репризного проведення як 

органічного ходу в цьому розділі. В результаті складається «рухлива» 

тричастинність, в якій перший етап (тт. 1-26) подає алюзію до сонатних 

виділень у строфічному викладенні (від тоніки до домінантової сфери), 

згодом виступає розвиваючий розділ (від Ges, т. 27), після чого репризне 

проведення фіксує традиційну спорідненість тоніки і субдомінантової сфери 

у репризних побудовах. 

Фонізм квінти в басах і риси старовинної тричастинної сонатності 

знаходимо у найбільш наближеній до вальса п’єсі ІІ (Allegro). Тут вражає 

поява на грані першого й другого розділів форми – «quasi-трістановий» акорд 

в т. 8 (що підкреслено ферматою). Квартове наповнення вертикалі дещо 
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пом’якшене у порівнянні з «прянощами» вагнерівської емблеми «томління». 

Але наявність низхідних хроматичних послідовностей, що упереджують у тт. 

3-4, 7 появу означеної «неточної цитати» з Вагнера, явно нагадують 

хроматизовані, на елементах catabasis побудовані теми кохання в операх 

творця «Трістана». 

Ці хроматичні низхідні лінії щедро насичують розвиваючий розділ 

тт. 9-17 у вигляді підкресленої мелодійної лінії та послідовність показана 

наприкінці п’єси у тт. 24-27. Це вказує на свідоме авторське «розбавлення» 

трістанівського «томління» у красі вальсового «коливання».  

ІІІ п’єса (Moderato) показує ніби свою інтермедійність («повзуча» 

тональність А-е) – і за темпом та характерним рухом на 5/8 категоричну 

відмежованість від сарабанди як гіпотетичного «ліричного центру» 

традиційної «німецької» (чи «французької») сюїти. І тут показана значущість 

квінтового інтервального стрижня басових послідовностей, тільки на цей раз 

спрямованого на підтримку п’ятидольного «кружляння» мелодичної 

побудови у верхніх, паралельними терціями показаних голосах. В результаті 

сумарно проступає кантова фактурна ідея, а п’ятидольне рахування чітко 

асоціюється чи то з кельтською, чи слов’нсько-руською архаїкою.  

Однотемова побудова п’єси підтягнута під структуру старовинної 

сонатної двочастинної форми, оскільки експозиційний показ теми у вихідній 

(А) і побічній (G від т. 13) – змінюються розвиваючою побудовою (від а у т. 

21, а потім в с у т.25, з виходом на f у т. 29). Тут представлений показ нового 

елементу вираження – енергійні тірати (див. тт. 23, 27, 29, 31). Реприза 

першої теми (т. 35) містить «відгомін» тірат у вигляді висхідних 

мотивів тт. 37-39, 42-43). В результаті репризний розділ наповнюється 

алюзіями до музики розвиваючого розділу, який приймає на себе функцію 

другої теми (аналогія з побічною партією сонатних побудов).  

IV Прелюдія (Allegro agitato) продовжує кельтсько-слов’янський рух 

п’ятидольника (що отримав спеціальну назву у філологів: «сугубий 

амфібрахій»), тільки в такому поданні орієнтований на примітивістські 
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виявлення остінато. Прелюдія чітко подає ефект просторового «наближення 

– віддалення» за рахунок динамічних змін crescendo – diminuendo, тим 

наближаючи оркестральні аналогії, певною мірою протилежні панівній 

клавірності трактування фортепіано. Однак відсутність контрастно-

тематичних утворень, фактурна вирівняність викладення «знімає» 

оркестральну значущість звучання. 

Прелюдія побудована в трьох етапах, з яких перші два (тт. 1-26, 27-42) 

дають дещо відмінні риси «allegro barbaro» в слов’янсько-кельтському 

ритмопрочитанні. Перше тематичне утворення (тт. 1-26) показане в басових 

звучаннях, чітко розшаровується на два пласти остінатного баса і арпеджіо 

«розбитих» акордів, акордів як таких над остінатним звучанням, хіба що на 

рівні третього речення періоду теми (тт. 19-26) це басове зосередження дещо 

порушується.  

Другий тематичний комплекс (від т. 27, тонікальний рівень as) охоплює 

максимально «розсунуті» регістрові зіставлення, які на кілька тактів (тт. 35-

42) «піднімають» басову остинатну фігуру у більш високу позицію. І сам 

контур остінато трохи змінюється – на користь рівномірної пульсації 

чвертями нижнього голосу, який сам «розкидається» по різних регістрах.  

Репризне проведення першої теми (від т. 43) дане в гучномовній 

динаміці fff  і у дзвоноподібному коливанні змін баса і акордів у другій-третій 

октавах. Таким чином, вибудованість репризи на першій темі доповнена 

фактурними оздобами другої теми, претендуючи на синтез обох тем в 

основній тонікальності від b. І пропорційно вказане репризне проведення 

охоплює майже половину обсягу п’єси (тт. 43-82), тим самим вказуючи на 

сумарність перших двох тематичних етапів стосовно  репризної-синтезуючої 

фази – і тоді проступають контури двочастинної сонатності старовинного 

типу: 
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     А            В           АВ 

     B            as            b 

_______    _____    _______ 

Тт.1-26      27-42     43 - 82 

______________    _________ 

         І                            ІІ 

 

Охоплюючи дані аналізу усіх чотирьох Прелюдій, відзначаємо 

наростання від ІІІ до фінальної п’єс ознак двофазовості викладення, що 

відображає загальну композицію прелюдійного циклу, в якому І-ІІ і ІІІ-IV 

п’єси пов’язані виразними показниками. Вальсовість охоплює тип руху у І-ІІ, 

також панівною структурою виступає розділеність на три етапи вираження. 

ІІІ-IV п’єси поєднані ритмічною ознакою п’ятидольника, а також впевнено 

показаною двофазовістю конструкції. 

Прелюдії Т. Сидоренко-Малюкової засвідчують традиціоналістську 

позицію, не чужу зверненню до неокласичних і примітивістських ознак 

мислення. Вихованці Т. Сидоренко-Малюкової успадкували швидше її 

тяжіння до контакту з модерном. Найбільш відомим її випускником класу 

композиції став О. Красотов, що очолив промодерністське композиторське 

крило.  

У Красотова  знаходимо продовження означеної жанрової традиції 

писання циклу прелюдій – «Три прелюдії», але вже з оглядкою не на 

Дебюссі, але швидше на П. Хіндеміта й Б. Бартока: у цього автора 

уніфікуючим викладення інтервалом виступає квартовість, що є явно більш 

жорсткою, але епохально-парадигмально визначеною (за О. Марковою [87, с. 

127]). Напрошується також порівняння цієї квартовості з «Курськими 

піснями» Г. Свиридова, які стали у 1950-ті знаком «поклику часу» і мали 

великий вплив на сучасників.  

О. Красотов, за своїми переконаннями далеким від релігійно-

сповідальних настроїв, все ж через ці парадигмальні ознаки фортепіанного 
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мислення доторкнувся до «неоготичних» вподобань зламу 1950-х – 1960-х 

років (пор.із п’єсами Б. Шеффера, лідера і визначного теоретика авангарду 

тих переламних років). 

Випускники О. Красотова явно тяжіли до модернізму, тоді як 

традиціоналізм на деякий час став здобутком класу Г. Успенського, 

талановитого музиканта і педагога, який передчасно пішов з життя.  

Значною фігурою у традиціоналістському руслі творчості став 

О. Станко, фортепіанні твори якого, за виконавським фахом скрипаля 

високоталановитого і концертно налаштованого, все ж мали спеціальне 

місце. У тому числі то цикл «Паризькі образи», присвячений Д. Андросовій 

як піаністці – аналіз цього циклу здійснений у її книзі [4, с.264], з висновками 

щодо торкань його традиціоналістського письма до певних сторін 

прокоф’євського неокласицизму й імпресіоністсько-фовістських виразних 

надбань.  

Відзначаємо, узагальнюючи аналіз фортепіанної музики композиторів 

Одеси ХХ сторіччя, такі показники: суттєвість зв’язку із салонною 

культурою, уникнення прямого фольклоризму (особливо яскраво це 

проступає у середині ХХ ст. на тлі виявлення «нової фольклорної хвилі», 

уособленої в Україні діяльністю М. Скорика та ін.). При цьому має місце 

демонстративний просалонний європеїзм мислення – і спирання на 

клавіризоване фортепіано. При схильності до поліфонічних прийомів, одеські 

композитори явно відстонюються від демонстративного імітаційного 

поліфонізму київської композиторської школи Б. Лятошинського, тяжіючи до 

контрастної поліфонії, солідарної з мініатюризмом М. Леонтовича, однак 

поданим в інструментально-фортепіанному виявленні.  

Фортепіанні твори композиторів, що представляють одеську творчу 

школу цього роду протягом ХХ століття, тобто в пору розквіту Одеси як 

центра Півдня України і найкрупнішого її міста, демонстрували реактивність, 

по-перше, на віяння модерну-авангарду цього історичного етапу, в деяких 

випадках випереджаючи творчі відкриття Петербургу й Москви, а по-друге, 



145 
 
співвідношення українського-російського та інших національних 

вкраплень, що складають гармонічну взаємодію і  тим відрізняються  від 

інших крупних центрів України – Києва, Львова та Харкова.  

У цілому ж фортепіанна творчість, як і мистецтво взагалі, надзвичайно 

органічно була позв’язана з культурою салону як аристократичного 

культурного здобутку, що визначалося неофіційним статусом Одеси – 

Третього міста імперії до 1917 р., інерція становища якого зберігалася аж до 

початку Другої світової війни і відновилася з заснуванням єдиного в Україні 

фестивалю Нової музики («Два дні і дві ночі Нової музики») у 1993 р., що діє 

і в сьогоденні.   

Ілюстрацією усталеності парадигмальних ознак стилістики одеських 

митців на основі фортепіанних жанрів є також п’єси сучасного талановитого 

і вельми затребуваного поза Одесою композитора і педагога Віктора 

Петровича Власова, чиї «П’єси для голосу і фортепіано»  виявляють  

мислительні типології мистецтва поставангарду, але все ж у продовження 

традиціоналістських засад академічного мистецтва ХХ століття.  

Професор В. Власов, педагог, виконавець і високоталановитий 

композитор Одеси, займає вельми почесне місце в українських музичних 

колах. Його твори, переважно для інструментального  складу, із 

задоволенням грають фахівці і аматори, їх щедро видавали і видають у 

слов’янських країнах, оскільки складені ним мелодії, замальовки, музичні 

нариси і розгорнуті авторські композиції завжди відбивають не тільки 

«поклик часу» як епохальну відмітину мислення, але і внутрішні 

розмежування доби й моменту сьогоденного буття. У полістилістичному 

океані мистецьких пошуків поставангарду виділяються останні десятиріччя, 

в яких вказані межстилістичні спроби все частіше звертаються до 

«тривіальностей» популярної сфери і старовини – в контексті запитів 

художньо самодостатнього мистецтва.  

Творчість В. П. Власова не обійдена увагою мистецтвознавців, у 

працях вихованців Одеської музичної академії, у тому числі це дослідження 
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Д. Андросової, І. Волканової, Ю. Жукової [3; 28; 45] і багатьох інших, 

приділена увага тим чи іншим композиціям, характеристикам стильових 

вподобань і звуковиражальним знахідкам, які так щедро прикрашають 

музичні винаходи композитора. Але є зріз творчості Власова, який 

спеціально не виділяють дослідники, хоч він складає певні основи його 

творчих професійних композиторських відкриттів: культурні акцентуації 

мислительних виборів поколінь, які невпинно зміняються у просуванні 

поставангарду до пост-поставангардної сьогоденності. 

В даному випадку звертаємося до твору, який є надзвичайно 

симптоматичним для Одеси і композитора В. Власова – це композиції для 

голосу і фортепіано на вірші Т. Шевченка і за текстами талановитого 

представника артистичної Одеси Р. Бродавка. Випереджаючою аналіз 

гіпотетичною тезою виступає оригінальна теоретична ідея про культурну 

запрограмованість творів стильово-типологічними напрацюваннями 

неоготики, які неможливі у класиці музичної творчості ХІХ–ХХ ст.і які 

спокійно проявляються у сьогоденних творчих зусиллях утримати фахові 

завоювання на висоті сучасних вимог до мистецької сфери. 

Чотири твори В. Власова, що стали предметом нашого аналізу, 

складають дещо принципово різне за віршованими текстами тих вокальних 

побудов із досить самостійною фортепіанною партією. Оскільки один з них – 

за шевченківськими рядками з відповідними трагікомедійними зрізами 

вболівання за жіночі долі України, а три інших складають цикл за текстами 

Р. Бродавка. Останні, своєю чергою, презентують поетично вільне втілення 

уявлень про японсько-китайську поезію. І це явно підказане зверненням до 

тричастинного викладення у Б. Лятошинського на вірші класиків епохи Тан, 

що також дає оригінальне переломлення ідеї «Пісні про землю» Г.Малера за 

поезіями танських авторів.  

Відповідно до словесно-поетичних побудов композитор подає різні 

стильово-музичні моделі, з яких шевченківські рядки надихають традиційно-

фольклористичний характер гомофонно-гармонічної фактури і діатонічного 
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ладового забарвлення, тоді як вірші Бродавка викликають засоби 

імпресіоністично-символістського письма із квартовими паралелізмами, із 

широтою компенсативної відносно вокальної партії інструменталістики 

фортепіано та ін. Автор ніби старанно «камуфлюється» у стильових ознаках, 

які відпрацьовані для подання відповідних змістів-образів, тоді як мелодійна 

вивіреність співацьких партій і жанрова витонченість трактування 

фортепіано недвозначно заявляє авторське – суто власівське – відчуття  

артистичного втілення ідей-стилів.  

Танцювальна ритміка – у дусі «козачка» – твору на вірші Т. Шевченка 

виводить на жанрову пісенну типологію. Але простота ладової діатоніки має 

певне інтонаційне забарвлення, непоказове для танцювального образу: 

натуральний мінор з неодноразово підкресленою послідовністю із низьким 

VII ступенем, що зосереджує увагу на нисхідній послідовності g-f-es-d, її 

виявлення на інших висотностях (d-c-b-a, c-b-a-g, ін.). Остання складає 

втілення символа спокути (послідовність сatabasis). Цей церковний символ у 

сполученні із ритмічною танцювально-ігровою виписаністю фактури набуває 

трагікомічного наповнення.  

Мелодична лінія співацької партії має ознаки прихованої поліфонії, 

оскільки більшість початкових мотивів відзначена ходом на широкий 

інтервал з наступним його «заповненням», що складає паралелі до класики 

тем Фуг Й. С. Баха. Особливо значущим виступає це торкання поліфонічних 

церковних-серйозних ознак вираження у показі «збитої» кульмінації у кінці 

куплетної побудови – див. низхідний октавний хід (показовий для 

старовинних церковних зворотів у втіленні «ангелобачення»)  g² - g¹ на слова 

«серденько», «лишенько». 

У цілому ж композиція В. Власова на вірші Т. Шевченка виділяється 

метафоричним насиченням значеннєвих показників у співвідношенні текста і 

музики. Останнє з указаних положень ілюструється композиційним 

вирішенням, в якому, на перший погляд, постає строфічність-куплетність. 

Але змістовна насиченість вступної побудови у вигляді фортепіанного 
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програвання і вокального приспіву чисто звуконаслідувального типу («Ой, 

ду-ду…»), що мотивно-ладово протистоїть куплетним повторам музики в 

основній строфі, – заслуговує спеціального акцентування.  

Саме у вступі фортепіано, а потім і у «підхваті» голосу самозначуще 

показане зіставлення паралелізмів І і VII натурального ступенів, що у 

«згорнутому» вигляді заявляє спокуту (впізнаваний елемент низхідної 

послідовності сatabasis). Звучання куплетів саме на вірші Шевченка йде у 

«звичному» гармонічному мінорі – із відміченими мелодичними 

«ускладненнями» партії голосу, що розвивають самостійно церковний 

високий знак, заданий у вступному інструментально-вокальному поданні 

тт. 1-8.  

Тому «зв’язуючі» куплетні триразові повтори за різними текстами з 

виходами фортепіано, які є «зменшеною», але відчутною проекцією 

значущого вступу, вводять рондоподібну будову у ціле: А В а В¹, а В² а’ В3, де 

фукція референа – у музиці вступу А і «скороченого» його подання у 

фортепіано типу а і а’. А форма рондо – із сакральними асоціаціями [90, c. 

102] складає привілей вторинно-жанрових побудов. Так фортепіанна партія – 

вельми значуще надбання у композиційному цілому, виводить на позатипову 

вокальну ознаку останнього, співвідносячи із тим, що на хоровому матеріалі 

М. Леонтовича прийнято називати «п’єсами для хору», а в даному випадку 

тяжіє до термінологічного дискурсу «п’єси для голосу і фортепіано». 

Цикл на вірші Р. Бродавка наслідує традицію, закладену вокальними 

творами К. Дебюссі, які за самостійністю й активністю фортепіанної партії й 

одночасно певною незалежністю псалмодуючого вокального рядка 

складають повну протилежність традиціям пісенності-романсовості, хоч 

узагальненість виразної лінії голосу в творі спонукає відносити це швидше 

до «пісні». Вокальні цикли Дебюссі – «Галантні свята», «Пісні Білитіс» 

демонструють стійкі співвідносини жанрового наповнення частин, в яких 

перша частина – прелюдійна, друга – скерцо, а третя тяжіє до вільної 

монологічності. В цьому відношенні вокальні цикли Дебюссі наслідують 
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жанрово-темпові побудови його інструментальних, зокрема симфонічних 

творів (див.структуру «Ноктюрнів», «Моря» і т.п.) – і французької 

інструменталістки у цілому (див.конструкцію Концертів  А. В’єтана та ін.). 

Споглядальність, чуйність до контактності з ренесансною-готичною 

поезією – це полонило Дебюссі у Маларме, це ж зумовило звернення до 

східних образів. І це має місце у «Китайському ронделі» К. Дебюссі, 

написаному на вірші композитора у наслідування класичної китайської поезії 

Тан (про це докладніше [56]), на яку М. Конрад вказував як на зразок 

Китайського ренесансу [60]. Відомим є також цикл Б. Лятошинського, 

написаний за віршами танських же поетів, продовжуючи у національному 

переломленні композицію Г. Малера на вірші поетів епохи Тан у перекладі 

німецькою, що склало паралель до відзначеного «китайського» опусу 

К. Дебюссі й заохотило подальші вільні переломлення віршів китайського чи 

японського походження в умовах національної мови.  

Перше, що привертає увагу при прослухуванні композиції В. Власова, 

те що вірші Р. Бродавка наслідують споглядальність, підкреслений естетизм 

висловлення, особливого роду короткість рядків і строф, акцентовану 

цнотливість у вираженні любовного почуття. І все ж у поезіях Бродавка 

проявляються  певні виразні елементи типу вольового нажиму у виявленні 

бажання домогтися уваги-згоди предмету зітхань (див.текст третього номера, 

фраза «…и в объятьях тебя держать» у кінці першого номера), які в поетиці 

Сходу неприпустимі. Така цілком європейська транскрипція східної 

стилістики у Р. Бродавка порівнюється з деякою відвертістю еротичних 

аналогій у «Китайському ронделі» Дебюссі, – а це не може мати місця в 

оригіналі Сходу.  

Але все ж аналогія до віршів Тан є наявною у поетичних нарисах 

Р. Бродавка – оскільки наявним є чотирьохрядковість строф, принципово 

пов’язана з артистичним світовідчуттям авторів Китаю VI-VIII ст. [60, с.5-7]. 

Виразна заданість інструментального початку у номерах циклу, 

самостійність і тематична угрунтованість фортепіанної партії (проведення 
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лейттеми-образу любовного замилування у фактурній виділеності 

паралельних кварт), нарешті інструментальна самозначущість вокального 

рядка – дозволяють окремі номери циклу упевнено жанрово визначити як 

«п’єси» за аналогією з інструментальним принципом викладення.  

В цьому плані показовим є те, що особлива піднесеність і смислова 

кульмінаційність фінального номера («У тебя под окном») виділена, перш за 

все, маестозними арпеджіо фортепіано, оскільки голос теситурно більш 

яскраво показаний у перших двох п’єсах, із завершальною кульмінацією на 

g², тоді як у третьому номері голос вище f² не піднімається. Але жвавий темп 

(Allegretto), відмічені вище пасажні фігурації  у фортепіано, сукупне 

теситурне піднесення звучання – з G -g перших п’єс до A фінальної – 

засвідчують загальну установку циклу на крещендуючу драматургію, тобто 

на кульмінацію у третьому номері.  

Доречі, крещендуюча драматургія явно корегує композиційний план 

кожного з номерів, підкреслюючи наростання напруги саме в останніх 

тактах. Тільки три останні такти композитор делікатно «вуалює» 

кульмінацію, тим самим «закриваючи» слова тексту, які звучать 

волюнтаристськи-європейськи («…будешь моей!»), у цнотливій тонкості 

східної естетики дещо надто відверті. 

Як вже було відмічено, через весь цикл проходить тема-образ, втілення 

якого (ряди паралельних кварт) можливе тільки у фортепіано. І це 

інструментальне начало вираження надає і вокальному рядку певної 

тендітності: дві перші п’єси циклу проходять на варіанті «ігрового» ритму 

(див.у Х. Бесселера [151]) ♫⌡ , тоді як у третьому номері маємо 

трьохдольний варіант цієї ж формули на 6/8: ♪♪♪ ⌡ . Доречі, композитор 

чуйно спирається на дводольні виміри, показові для позаєвропейського 

ритмовідчуття [58], вводячи  тридольність у третій п’єсі у вигляді  6/8, тобто 

у тому її типі, який зберігає рахунок на два.  

Така ритмічна уніфікація звучання інструменталізує вокальні партії, 

надаючи їм, як в у китайській музиці загалом, танцювально-моторний 
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колорит, контактний зі старовинно-оперною манерою прийняття суто 

ритмічного співу з дуже обережними ферматами (див.про це у О. Круглової 

[68, с. 51-52]). Тим самим у музику Власова разом із елементами «східного» 

колориту проникає також ранньобарокова манера камерного  співу із 

вишуканою філіровкою звуку на messa di voce [там само, с. 50].  

Загальна композиція циклу, як і вже відзначена вокальна манера, 

закладена ритмізацією звучання, «вуалюванням» завершальної кульмінації, 

вражає осмисленою аналогією до готичного-ренесансного відчуття форми 

циклу. При загальній співвіднесеності із подібними тричастинними циклами 

Дебюссі, із циклом на вірші китайських поетів Тан Б. Лятошинського, чуття 

форми-композиції Власова підказало йому несподіваний, можливо, поворот 

до бар-форми готики і ренесансу.  

Адже тонально й образно-тематично перші дві п’єси циклу принципово 

зближені: обидві йдуть у повільному темпі Andante, в обох має місце 

тематична опора на паралелізми кварт у фортепіано як спосіб втілення 

смутку покинутості, тональність G першої п’єси співвідносна за висотною 

подобою з g другої. А третя – і продовжує тематичні елементи перших двох 

(як згадка про смутні відчуття – menomosso - у середній частині фінальної 

п’єси знов з’являються відзначені паралельності кварт,  складаючи базовий 

тематизм І і ІІ частин), і вводить принципово нові виразні показники. Це і 

темп Allegretto після Andante двох перших, і «прихована» тридольність на 6/8 

після 2/4 першої і другої п’єс, нарешті, відмічений тональний зсув на рівень 

А після G-g перших двох.  

І підбірка віршів текстів (І ч. «Я пою», ІІ ч. «Дикий рис», ІІІ ч. «У тебя 

под окном») маємо також принципову зіставленість І-ІІ стосовно нової якості 

у ІІІ частині. У І-ІІ п’єсах маємо подобу образів, хоч і в різних нахилах (про 

це нижче): відчуття покинутості, паралель смутку ліричного героя і природи 

в номері один, гіпербола невгамовної у співчутті природи і покинутості у 

самовираженні героя, ін.в номері два). А от номер три – це «добрий знак» у 

природі «олюдненій», трояндовий кущ як ознака садового оточення – і в 



152 
 
паралель до цього «відродження виплеканої краси» – надія і майже 

впевненість у душевному стані героя.  

Відзначимо, що усі три п’єси демонструють від старовинної сонати 

похідний принцип «варіацій на структуру»: усі частини циклу побудовані у 

тричастинній чи наближеній до неї репризній формі. Але ця тричастинність 

досить різна. У перших двох п’єсах середина – розвиваючого типу, у другому 

номері реприза скорочена (останні 7 тактів, тт. 48-55). А от тричастинність 

третьої п’єси – найбільш симетрично налаштована, найбільш наближена до 

типу daCapo, тут середина складає темпово-тематично контрастну побудову 

(див.вище). В ній відверто проступають жанрові риси скерцо зі вставною 

темою тріо в середині.  

А от тричастинність перших двох п’єс (за масштабами викладу 

основної теми і розвиваючого розділу друга п’єса може бути трактованою і 

як репризна двочастинність) демонструє тематичні «стертості» між 

матеріалом основних і серединного розділів, що при уніфікованості 

ритмічної ходи і тематичному навантаженні фактурного осередка (квартові 

паралелізми) вказує на зв’язок із жанром прелюдії.  

Зі сказаного випливає, що загальна побудова циклу наближається до 

співвідношення образів-структур за типом А А¹ В, що нагадує специфіку бар-

форми,яка заявлена Р. Вагнером у «Майстерзінгерах» як ознака німецького 

майстерзанга, але історично це неточно: і майстерзанг, і міннезанг, і твори 

трубадурів-труверів Франції звернені до бар-форми як до специфічного 

музично-концепційного втілення двоїчності цінностей світу (цінності 

простоти й інтелектуальної вишуканості віри в готиці, цінності культури і 

віри у Ренесансі), охоплених істиною (Бога в готиці, Божественої Гармонії  у 

Ренесансі; про це докладно у О. Маркової [88, с. 132-139]).  

У готичних-ренесансних побудовах бар-форми послідовність А А¹ В 

охоплювала три строфи тексту, з яких дві йшли на тотожній музичній основі, 

тоді як похідний контраст представляла третя строфа (в німецькій 

термінології: Stollen-Stollen-Abgesang, буквально «строфа-строфа-приспів»). 
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Як бачимо, у циклі Власова майже точно витримана послідовність бар-

форми: музична подоба двох перших п’єс, причому з рисами quasi-народного 

паралелізму природного й людського в першій («Я пою»), з відмітинами 

інтелігентської відстороненості природи і людини  («Дикий рис»), тоді як у 

третій («У тебя под окном») маємо гармонію олюдненої садової рослинності 

і людської надії.  

       Зі сказаного виходить особливого роду спрямованість циклу В. Власова 

до неосимволістського ствердження творчого вираження, що угрунтоване на 

відчутті солідарності із символістськими обрисами початку ХХ ст. (риси 

наслідування К. Дебюссі і Б. Лятошинського), з одного боку, а з іншого – 

проакцентовані «неоготичні дотичності», які в концепції О. Маркової [85, 

с. 99-134] і в дисертації І. Навоєвої [99] осмислювалися у втіленні 

сьогоденних пост-поставангардних посилань. Намічена в композиції за 

текстом Т. Шевченка трактовка співвідношення фортепіано і голосу як 

«п’єси», у циклі на вірші Р. Бродавка знайшла повноту втілення тієї жанрово-

типологічної особливості.  

Зі зробленого аналізу випливає, що композиції В. Власова, висока 

обдарованість якого гарантує чуйне сприйняття ним «ідей часу», засвідчують 

наближення його до «типологічної еклектики» поставангарду, в якій 

демонстрація фолькоризму (твір на вірші Т. Шевченка) рядопокладена із 

просимволістським відчуттям близькості до цнотливої лірики Сходу та 

європейської готики: ознака bar-форми у циклі на вірші Р. Бродавка.  

У цілому вказані композиції втілюють той тип інструменталізованого 

подання вокалу (що вимагає мадригальної манери співу, що межує з 

оперністю), який прийнято від часів К. Дебюссі і М. Леонтовича називати 

«п’єсами для голосу і фортепіано»; а це природно для «неосимволізму» (за 

О. Марковою) у поставангардній стилістиці 1970-х – 2010-х років. 

Традиціоналістський вектор роботи В. Власова оригінально вписується у 

сучасні неоготичні запити, демонструючи гнучкість і усталеність творчої 

позиції майстра, який усвідомлює своє фахове покликання у здатності 
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адаптації до змінних умов нинішнього музичного буття. 

Узагальнення матеріалів аналізу творів одеських митців 

традиціоналістського напряму з упором на фортепіанну виразність творчого 

вираження виводить на ряд положень, суттєвих у представленні 

парадигмальних ознак сучасного стильового розподілу національного 

мистецтва. 

По-перше, це теза про спеціальну вираженість традиціоналізму в 

мистецькому просторі Одеси, яка з часів Третього міста імперії зайняла 

провідне становище у просуванні ідей модернізму й авангардизму. Одеса 

була найкрупнішим в Росії й Україні видавничим центром духовної 

літератури різних віросповідальних і конфесійних установ і, в першу чергу, 

православної орієнтованості. Відповідно, робота одеських композиторів 

традиціоналістського напряму підтримувалася могутньою традицією 

церковної музики хорово-вокальної спрямованості, що диктувало в 

інструментальній сфері піаністичних здобутків особливу увагу до салонного 

інструменталізму, одухотвореного і дотичного до виконавсько-

композиторського аристократизму вираження й письма. 

Салонний нахил піаністики композиторів-традиціоналістів Одеси, 

надзвичайно різних за їх стильовими вподобаннями, є безумовним – 

протягом усього ХХ століття й до сьогодення. Символізм композиторського 

виявлення В. Малішевського в Одесі публікацією п’єси «В салоні» у збірнику 

кінця ХІХ сторіччя справдився наступними розробками фортепіанної 

салонності у всіх визначних представників музичної Одеси, від 

безпосередніх вихованців Малішевського (К. Корчмарьова) до В.  Власова. 

Салонний піанізм творів В. Малішевського засвідчується усією 

сукупністю його спадку, у тому числі написаними вже в Польщі 

композиціями. Але базисність надбань періоду роботи в Одесі виявляється в 

незмінній гнучкості традиціоналістських, висхідних до школи М. Римського-

Корсакова, настанов і принципів, але здатних відзиватися на «поклики часу», 

у тому числі авангардного мистецтва. Запорука останнього – вихід з класу 
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Малішевського великого польського композитора-авангардиста 

В. Лютославського. 

Аналіз романсу В. Малішевського на вірші О. Пушкіна, написаного в 

Польщі, але в явній спадкоємності салонних установлень одеської творчої 

аури, показав особливу увагу до самостійності семантики фортепіанної партії 

відносно вокального рядка, зі спиранням на салонну клавірність 

піаністичного подання музики. 

Спеціальне місце у фортепіанному вираженні належить К. Данькевичу, 

високоталановитому  композитору і видатному піаністу, нечисленні твори 

якого мають відверту репертуарну виконавську затребуваність – його Поема 

для фортепіано була і залишається улюбленою виконавцями і педагогами 

композицією. Аналіз показав цікаві значеннєві накопичення в музиці Поеми, 

традиціоналістський проверистський і фовістський напрямки в якій вивели 

на парадигмальну ознаку «стислої» форми, показової для мислення майстрів, 

незалежно від дотримання ними традиціоналістських чи промодерністських 

позицій. Фортепіанна виразність Поеми Данькевича живилася 

«фортепіанним символізмом» скрябінівських заповітів, сприйнятих майстром 

від його «музичної мами» професора М. Рибицької. 

Фортепіанні здобутки С. Орфеєва, спадкоємця Данькевича у 

дотриманні заповітів школи В. Малішевського, вказують на чутливість до 

примітивістських тенденцій послідовного мініатюризму, спеціально 

виділеного ним у М. Леонтовича, у якого він щедро запозичував спирання на 

староцерковну поліфонію, але оминав безпосередній фольклоризм автора 

«Щедрика».  

Школа С. Орфеєва виявилася плідною як у музикознавчій, так і у 

композиторській лініях, виділивши в першій О. Маркову, а в другій 

Т. Сидеренко-Малюкову. Достоїнством розробок композиторського 

традиціоналізму стала надзвичайно гнучка здатність адаптації до 

промодерністських поштовхів, що знайшло своє вираження у найбільш 

яскравого вихованця класу композиції – лідера Одеси-модерн 1970-х – 1980-
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х років О. Красотова. Аналіз Чотирьох прелюдій для фортепіано 

Т. Сидоренко-Малюкової показав органічну успадкованість цієї композиції 

від імпресіоністично-фовістських вподобань французької і вітчизняної шкіл.  

Аналіз твору для голосу з фортепіано В. Власова, талановитого 

представника композиторської Одеси, продемонстрував його увагу до 

фольклорних «вкраплень» в палітру виразу, яка непоказова для композиторів 

Одеси у цілому, але стала доречною у композиції на слова Т. Шевченка – і 

відстороненою від музики на тексти Р. Бродавка, що засвоїв актуальні ноти 

поезії Сходу.  

У цілому композиторські здобутки традиціоналістів Одеси показові 

чуйністю до актуальної адаптації в річищі стильових напрацювань модерну-

авангарду минулого століття. Що ж до художнього ефекту співвідношення 

тематичної семантики і композиційного рішення, то в творчості одеських 

митців маємо різноманіття підходів, в яких стильові цитати в тематичних 

утвореннях, залучених з високих зразків художньозначимих творів 

масштабного втілення, показані у співвідношенні з композиційними 

нормативами, показовими для «стислих» конструкцій ХХ сторіччя.  

 

 

Висновки до Розділу 2  

 

Національне самоствердження українського мистецтва ХІХ століття 

незмінно зверталося до фортепіанної виразності, оскільки цей інструмент 

усвідомлювався як основа академічної підготовки – і великою історичною 

помилкою П. Сокальського стала недооцінка ним ролі цього інструмента у 

ствердженні національного образу мислення.  

Жанр обробки народної пісні склав базис професійної апробації 

національного начала, яке незмінно асоціювалося із народною творчістю – з 

часів рококо, одухотворена майстерність носіїв якого апелювала до народно-

національних спирань на селянський шар в тому числі духовного фольклору. 
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І саме аристократичний консерватизм в музичній сфері, що щиро сприйняв 

від гинучого аристократизму Франції заповіти салонної культури як суттєвої 

частки бідермаєра, у тому числі в його німецькому переломленні, став 

осередком «клавірної народності» вираження: видання «обробок народних 

мелодій» для фортепіано склали справжню енциклопедію композиторського 

фольклоризму, через який пройшли усі митці ХІХ «століття національної 

музики». 

Українські майстри в особах М. Лисенка, А. Рубця, А. Єдлічки, 

П. Сокальського щиро відгукнулися на «поклик часу» впровадженням у 

творчості того шару «шляхетної народності», без якого неможлива була 

академічна адаптація національної ідеї в європейському мистецтві епохи 

романтизму. Звуження до провокальної клавірності виразних засобів у 

А. Рубця, розширення до елементів оркестральності у викладенні у 

М. Лисенка і особливо П. Сокальського свідчить про гнучкість стратегії того 

«шляхетськи-дворянського народництва», що стало міцною базою 

формування національного мистецтва у цілому. 

Спирання на жанр «пісні-романсу без слів» підводило чіткий 

бідермаєрівський ґрунт під ті шукання  «фортепіанного народництва», що 

мали під собою історичний фундамент струнно-щипкової культури, яка 

породила клавірний інструменталізм, у тому числі духовного салонного 

призначення. 

Розвиток бідермаєрівського принципу у культурних умовах 

революційно вибухового ХХ сторіччя вимагав певної розумової 

автономізації від шукань, нерідко агресивно-нищівних, 

абсолютної новаційності, антитезою яким стала «самооборона 

традиціоналістів». Останні йшли назустріч певним видам новаційних 

установлень, але захищали академічний статус системи підготовки 

музикантів-фахівців, апелювали до принципової традиційності духовного 

мистецтва, значимість якого, після підйому художньосамодостатнього 

мистецького принципу Нового часу, стала затребуваною в століття Науково-
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технічної революції – і супутньої їй психології підсвідомого.  

Фортепіанні надбання українських композиторів-

традиціоналістів В. Косенка,А. Штогаренка, Г.і П. Майбородів, А. Кос-

Анатольського засвідчують їх свідоме тяжіння до академічної сталості 

виразних принципів музики, до естетизму стильових виявлень творів. Однак 

такий підхід не заперечував реакції на «поклик часу» чи «дух часу» [28] за 

Г. Гегелем, що заохочувало широке звернення традиціоналістів до 

імпресіоністично-фовістських, пронеокласичних й примітивістських, а у 

К. Данькевича  проверистських стильових індексів. У В. Косенка й інших 

високоталановитих майстрів знаходимо зацікавлене ставлення до 

символізму, до салонного стилю музикування, однак виявлене в умовах 

традиціоналізації-академізації тих модерністських установлень у 1920-ті 

роки. 

В аналізі творів А. Штогаренка, Ж. Колодуб знаходимо свідомі і 

послідовні звертання до модерних засобів неофольклористського-

примітивістського й неокласичного смислу, при тому що концепція 

жанрових типологій й загального плану творів вказує на традиціоналістський 

підхід авторів. 

Спеціальна сторінка в історії українського традиціоналізму ХХ 

століття належить завоюванню «права на традиціоналізм» мислення 

композиторами, яким  у перед-перебудовні часи  дорікали за їхню 

«неноваційність» мислення, що проявилося творчо-переконливо в діяльності 

А. Кос-Анатольського, естетизм мислення якого співпав з «дифузією» 

традиціоналізму й модернізму, що розпочалася у 1970-ті і восторжествувала 

на початку ХХІ століття. 

В цілому підкреслюємо спеціальну вираженість традиціоналізму в 

мистецтві Одеси як генетично Третього міста імперії, що зайняла провідне 

становище у втіленні ідей модернізму й авангардизму у кінці ХІХ – на 

початку ХХ століття. Будучи найкрупнішим в Росії й Україні видавничим 

центром духовної літератури різних віросповідальних і конфесійних установ, 
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але маючи базову  православну орієнтованість у вірі, Одеса була 

невіддільною й від традиційно-духовного мистецтва, яке від релігійних 

початків творчості висував на почесне місце традиціоналізм у мисленні і 

діях. Тому традиціоналістська установка у творчості, не менше ніж як у 

модерністів-авангардистів, була осмисленою і щирою, попри усі офіційні 

установки радянського уряду.  

Салонний нахил піаністики композиторів-традиціоналістів Одеси 

живився відвертим скрябінізмом, культивованим в цьому місті і уславленим 

у всеєвропейському оточенні публікацією через салон В. Іздебського [101] 

вперше в Росії п’єс А. Шенберга, підтвердився, за справедливим 

спостереженням Л. Шевченко [138, с.392],  тільки в Одеській консерваторії 

здійсненим запрошенням на кафедру спеціального фортепіано випускниці по 

класу фортепіано О. Скрябіна – Н. Чегодаєвої. Скрябінізм, 

«традиціоналізований» вкладенням підкреслених шопенівських слідів 

продемонстрував В. Малішевський, перший ректор Одеської консерваторії,  

у своїх творах для фортепіано і з фортепіано, причому з підкресленням 

семантичної автономізації в останніх (доречі, в традиціях символізму). 

Вивірений традиціоналізм В. Малішевського у збереженні 

купкистських заповітів М. Римського-Корсакова, не закривав для нього 

контактності з модерном («поміркованим», у стилі Е. Мак-Доуелла і 

К. Нільсена), що він зумів передати своїм високоталановитим випускникам 

першого й останнього для нього випуску 1917 р. – К. Корчмарьову, 

М. Вілінському, О. Давиденку. Всі вони схилялися до традиціоналізму, але 

кожен з них пройшов певні лінії модерну (М. Вілінський, О. Давиденко) і 

навіть авангарду (футуризм К. Корчмарьова).  

Та гнучкість взаємовідносин традиціоналізму В. Малішевського з 

радикальними течіями ХХ ст. проявилася в його роботі після вимушеної 

еміграції з 1921в Польщі: випуск в класі спеціальності у Варшавській 

консерваторії найкрупнішого авангардиста ХХ ст. В. Лютославського (хоч не 

такими простими були співвідношення Малішевського-традиціоналіста і 
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його геніального вихованця-авангардиста). 

Знайомство з творчістю найзначнішої після Малішевського фігури 

одеського композиторського осередку традиціоналістського типу (минаючи 

світового значення свідомих модерністів типу В. Ребікова) К. Данькевича, 

видатного композитора й піаніста в одній особі, згодом ректора післявоєнної 

Одеської консерваторії, демонструє спільні з вищевідзначеними митцями 

творчі схильності й переваги.  

Його відома інтересом виконавців до неї Поема знаменує оригінальний 

традиціоналізм мислення вихованця співпрацівників Малішевського 

В. Золотарьова і П. Молчанова по класу композиції і «поміркованої 

символістки» у виконавстві професора М. Рибицької. Маємо зразок «стислої» 

поемності, показової для модерністського мислення минулого сторіччя, а 

також відчутні ознаки символізму-фовізму й спеціально веризму, на той час 

традиціоналізованого у творчості І. Піццетті, Дж.-К. Менотті, С. Барбера.  

Спадкоємцем К.  Данькевича і в творчому сповіданні традиціоналізму, 

йу вірності курсу В. Малішевського, і в прийнятті адміністративного посту 

ректора Одеської консерваторії став С. Орфєєв, син православного 

священника і учасник, інвалід Вітчизняної війни. Він пишався своєю 

наслідуваністю класу В. Малішевського через свого педагога М. Вілінського, 

випускника класу першого ректора, природна для традицій його сім’ї 

орієнтованість на хорове церковне мистецтво (тому свідоцтво виконувані 

сьогодні гармонізації Орфєєва для храму) не закривала значущості 

фортепіанних внесків, що зроблено було бідермаєрівським за задумом і 

здійсненням його «Альбомом для юнацтва».  

Захват Орфеєва творчістю М. Леонтовича, у 1950-ті – 1960-ті дуже 

стримано сприйнятого офіційною Україною, викликав особливу увагу до 

контрастного поліфонізму у гармонізаціях і творах Орфєєва, який вкладав 

елементи примітивізму в стильову палітру майстра, – минаючи фольклоризм 

автора «Щедрика». 

Останнє – оминання фольклоризму – є відмітиною одеських майстрів, 
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що тяжіли до академічних нормативів у творчості, у тому числі й у тих, хто 

представляв модерн  (Т. Ріхтер, В. Ребіков, ін.). 

С. Орфєєв плідно працював як педагог у музикознавчій і в 

композиторській сфері; в першому з цих напрямів виділяється робота 

організатора оригінальної музикознавчої школи О. Маркова, а в другому, 

композиторському профілі виділяється випускниця Орфєєва Т. Сидоренко-

Малюкова. Традиціоналізм її був налаштований заняттями в окупованій 

Одесі під керівництвом вихованця С. Танєєва професора С. Контратьєва, 

згодом клас С. Орфєєва довершив традиціоналістське формування 

Т. Сидоренко-Малюкової – у напрямі дотичності до примітивістських шарів 

творчості, цінованих її вчителем через М. Леонтовича.  

В аналізі Чотирьох прелюдій для фортепіано названої авторки 

очевидною постає запозиченість засобів імпресіоніму-фовізму французької і 

вітчизняної шкіл, а також наявні певні торкання «поміркованого» 

неокласицизму. Композиторка продемонструвала гнучкість своєї 

традиціоналістської позиції до «втягування» засобів модерну, що дозволило 

Т. Сидоренко-Малюковій стати вдалим вихователем ревнителів 

модерністського образу мислення, у тому числі лідера одеських модерністів 

О. Красотова.  

Аналіз твору для голосу з фортепіано В. Власова, написаного за 

текстами Т. Шевченка і відомого в Одесі культурно-мистецького діяча 

Р. Бродавка, демонструє талановите переломлення представником 

композиторської Одеси, по-перше, певних фольклористських елементів, а, 

по-друге, органіки підключення до постмодерну, що демонструє 

взаємопроникнення традиціоналістських й антитрадиціоналістських 

компонентів виразу. 

Спеціальну сторону мислення одеських митців складає вирішення суто 

індивідуально кожним з них художнього співвідношення семантики 

тематизму й архітектонічних показників. З умов того, що для цієї 

регіональної лінії фольклоризм тематичних утворень, як вже відмічено, не є 
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показовим (і швидше як виняток з’являється в окремих композиціях 

Т. Сидоренко-Малюкової, В. Власова), то спеціальний сенс отримує 

співвідношення змістовності цитованих стильових пластів в темах-образах з 

композиційними вирішеннями, настроєними на «стислість» мислення ХХ 

сторіччя.  

В аналізованій композиції В. Малішевського наявна насиченість 

«бахізмами-шопенізмами» тематичних утворень, тоді як загальна схема, 

quasi-поемна, представлена хіба що в похідності від Рондо Шопена, тобто 

«згорнутого» варіанта поемності, але принципово ще більш «стиснутого» в 

архітектоніці В. Малішевського. 

В цій же спрямованості наділяти тематичні побудови опорою на 

значимі стильові шари знаменитих попередників, тоді як композиційні 

прийоми розраховані на буття малих форм, чітко прослідковуються майже у 

всіх авторів, здобутки яких залучені до аналізу. Можливо, цей принцип 

протиріччя семантики тем-образів і сенсу композиційного подання найбільш 

органічночітко проступає у К. Данькевича. Його Поема   показує відверті 

моделі крупних форм Ф. Шопена (типу Скерцо, Балад), тоді як компактність 

викладення композиції, створеної за зразком веристської новелістичності, 

наводить на зовсім інший смисловий ряд: художнє «замикання» суперечливої 

дії смислів тематичних структур і архітектоніки видається переконливим і 

надзвичайно чітким. 

В іншому співвідношенні, але не менш оригінально такі поєднання 

тематичних і архітектонічних контурів бачимо в композиції В. Власова, де 

наймасштабніші утворення шевченкіани в тематизмі, з відповідними 

фольклорними посиланнями, а також шар далекосхідної поетики, 

модельований віршами Р. Бродавка, виходить на композиційний принцип 

бідермаєрівських «пісенних вінків», демонструючи наявність художнього 

ефекту, запрограмованого, згідно з концепцією Л. Виготського, в кожному 

художньо повноцінному вираженні. 

Показовим для композиторського мислення одеських митців є більш 
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послідовне, ніж у українських композиторів у цілому, залучення у творах 

прийомів бідермаєра, що явно наближені до неорококо – і це спостерігаємо у 

В. Малішевського, дещо демонстративно у С. Орфеєва, О. Станко. Особлива 

прихильність Одеси до салонного типу мистецтва визвала до життя, судячи з 

усього, вказані елементи  уподібнення рококо у творчості. І парадоксальною 

виступає саме у одеських майстрів наслідуваність щодо паралелей до рококо 

прототрадиціоналістів ХІХ сторіччя на чолі М. Лисенком й П. Cокальським, 

хоча і зроблене в обминання атрибутивного фольклоризму останніх. 

Композиторські здобутки Одеси в руслі традиціоналістського 

світобачення засвідчують самостійну й незалежну від офіційної кон’юктури 

прихильність до традиційних засобів художнього вираження при тому, що 

чутливість до «покликів часу» вводить в їх стильові можливості щирі й щедрі 

запозичення із засобів модерну-авангарду.  
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ВИСНОВКИ 
 
 

В роботі осмислена значущість традиціоналізму як метастильового 

надбання, оскільки той стильовий пласт складається із низки, причому, 

поетапно-історично змінної, стилів-напрямків. Термінологічне визначення 

традиціоналізму як метастилю зроблене зі спиранням на професійне 

слововживання і в паралель до прийнятого в музикознавстві зазначення 

«метажанрової» якості [83, с. 120-148] відносно епохальних стильових шарів. 

Виділення вказаної метастильової якості зроблене в узагальнення вагомості 

вкладу у мистецькі надбання ХХ сторіччя не тільки новаційно налаштованих 

авторів, але і їх антиподів, що певною мірою протистояли модерну-авангарду 

на рівні геніальної творчості, тим зберігаючи «поліфонічноскладену» 

парадигму стильових розподілів у минулому столітті.  

Самостійним здобутком дослідження є систематизація даних про 

сукупність стилів-напрямів ХХ століття, що наслідували відкриття віку 

романтизму (романтизм–постромантизм, вердієвський й купкистський 

реалізм, академізований з 1920-х років веризм), пролонгуючи їх в умови 

«антиромантичного»ХХ століття і тим створюючи характерний для минулого 

віку «розкол» на антитези й одночасно співіснування останніх в межах 

парадигмальних показників цілого.   

Ціле ж стильової парадигми ХХ сторіччя – «гетерофонія» збереженого 

академізму в єдності з протиспрямованістю відносно першого стильового 

радикалізму модерну-авангарду (також метастильової єдності, в якій 

рядопокладені певні стилі-напрямки за Д. Андросовою [4, с. 386-392]).  

Такий підіхід в роботі апробований історичним завершенням стильових 

розкладів ХХ сторіччя  «полістилістикою» поставанагарда-постмодерна, в 

якому «концептуальне» мистецтво «змішує» показники традиціоналізму й 

модернізму. Більше того, «змішуються» художньосамодостатнє і прикладне 

мистецтва, народжуючи множинні кітч-культурні виходи, що «стирають» 

мистецько-видові розмежування.  
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У запропонованому О.  Марковою стильовому уточненні 

поставанагардної полістилістики як «неосимволізму» [89, с. 99-134] 

вказується на історично апробовану базисність і для традиціоналізму, і для 

модерну-авангарду символістських вимірів творчості з їх принциповою 

стильовою «серединністю» відносно і перших, і других, а також із впевненим 

тяжінням до стильової «еклектики», що народила згодом поставангардну 

«полістилістику».  

Аналіз творів свідомо діючих українських традиціоналістів показав, що 

найбільшою мірою наближення до межуючих з ними виявлень радикалів 

здійснювалося на базі імпресіонізму-символізму, які на прикладі творчості 

К. Дебюссі і О. Скрябіна в музиці постають як дещо  нероздільне. Числені 

символістські складові знаходимо у модерністів й авангардистів (див. 

символістські засади у С. Прокоф’єва, Б. Лятошинського, Б. Бріттена, 

В. Cильвестрова, М. Рославця, М. Обухова, І. Вишнеградського, О. Мессіана 

і пов’язаних з ним спадкоємністю вихованців у всіх частинах світу). Але не 

менш поширені посилання на імпресіонізм-символізм-фовізм у відвертих 

традиціоналістів рівня С. Рахманінова, С. Барбера, Дж.-К. Менотті, в 

українських представників традиціоналістського способу мислення. 

Творчим відкриттям даного дослідження виступає теза про 

атрибутивність для традиціоналістського метастилю формування еволюції  

його стильового наповнення, адаптуючого певні надбання модерну (а то й 

авангарду) до академічних критеріїв, «втягуючи», згідно з задачами втілення 

«поклику часу», все нові й нові шари первісно модерністичних здобутків. 

Першим рядом в тому  еволюційному сходженні виступає веризм, який у 

кінці ХІХ сторіччя в музичній проекції італійської школи виступає в якості 

вираженого модерну (в тому числі з ознаками виконавської вокалізації в 

операх, що порушують певні закони звуковедення bel canto), але згодом, від 

1920-х років «зрощується» з вердівським реалізмом, надихаючи 

традиціоналістське тло композицій І. Піццетті та інших митців.  

В аналогію до І. Піццетті можна назвати творчість С. Рахманінова, 
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початок самостійного шляху якого відкриває його «Алеко», що є прямим 

наслідуванням «Сільської честі» П. Масканьї і програмує новелістичність 

усіх опер цього композитора, але згодом ніяк не порушує традиціоналістські 

установлення його творчості.  

Спостереження механізму оновлення традиціоналістського набору 

напрямів від початку до кінця ХХ сторіччя пояснює історичну логічність 

виходу на полістилістику-неосимволізм поставангарду, в якому маємо 

принципове поєднання метастилів-антитез, з однії сторони, а з іншої – 

анігіляцію обох у сукупній «концептуальності» вираження, в якій художньо 

самодостатні складові традиціоналізму й модерну-авангарду заміняються 

засобами прикладної сфери, знімаючи до певної міри проблему видової  

самостійності музичної творчості. 

Художня значущість проаналізованих надбань українських авторів 

дозволила прослідкувати на цьому матеріалі дію механізму художності за 

Л. Виготським. Причому бідермаєрівські спроби фортепіанних обробок, 

запропоновані майстрами ХІХ століття, лише частково були введені в дію у 

митців ХХ сторіччя. В більшості випадків маємо оригінальне співвідношення 

стильових цитат-посилань в тематизмі, яке знаходиться у принциповій 

розбіжності із значимими архітектонічними схемами, закріплюючи тим 

самим художньопродуктивний пошук позафольклористських втілень 

національного феномену мислення. 

Названі теоретичні, у тому числі суто оригінальні теоретичні 

положення, апробуються аналізом у спеціально побудованій методиці, згідно 

з якою необхідно, з однії сторони, стильово зазначити традиціоналістський 

вибір (чи прототрадиціоналістський для явищ ХІХ сторіччя), а з іншої – 

вловити в аналізі наслідок стильової еволюції традиціоналізму згідно з 

запозиченнями з модерну для реакції на «поклик часу». 

Вказані методологічні й методичні розробки апробовані аналізом 

композиторів України, які представляли традиціоналізм в усвідомленні 

значущості академічних засад мистецького мислення і які уґрунтовані як 
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стильовими надбаннями індивідуально-творчого вибору, так і регіональними 

стильовими перевагами, відмінними від загальнонаціонального обсягу 

української музики. Для ілюстрації останньої тези наведені результати 

аналізу творів видатних одеських композиторів ХХ сторіччя, які, в силу 

регіональних особливостей наслідування культурних цінностей третього 

міста імперії, оминали, за деякими винятками, фольклористські засади 

мислення, солідаризуючись з попередниками ХІХ сторіччя у спиранні на 

салонну культуру. 

В роботі показано, що фортепіанний принцип відбору для аналізу 

творів композиторів України мав ту перевагу, що написання для вказаного 

інструмента композиції демонструвало академічну налаштованість на 

всеєвропейські вимоги до композиторської художньосамостійної творчості. І 

цей принцип засвідчений аналізом творів М. Лисенка, А. Рубця, А. Єдлічки, 

П. Сокальського (який з сумнівом ставився до національного колориту 

фортепіанних творів), які і своєю творчою біографією, і сутністю музично 

створеного демонстрували «шляхетне народництво», тяжіючи до 

бідермаєрівського «писання за моделлю» і з посиланням на високі зразки 

художнього мислення. 

В дисертації прослідковане майже повсюдне ствердження зв’язку із 

завітами рококо, ідеологічно закономірно запозиченого бідермаєром з 

одухотворено налаштованого аристократичного мистецтва XVIII століття, 

привертало увагу до жанру «обробки» народної мелодії – найбільшою мірою 

у вигляді написання «пісні-романсу без слів», плідного бідермаєрівського 

стереотипу фортепіанного наближення до народних витоків творчості. Ясно, 

що при  цьому підході фортепіано представлене салонною ознакою 

клавірності (за Д. Андросовою), хоча в певних виявленнях (в окремих п’єсах 

М. Лисенка і П. Сокальського) маємо наближення до оркестрових ефектів, 

згідних з купкистськими тяжіннями до симфонізованого фортепіанного 

лістіанства. 

Вказані наближення «обробок» в салонному піаністичному вигляді до 
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бідермаєрівських зразків і з відвертими апеляціями до рококо відповідали 

красі академізованого мистецького надбання, а фортепіанне лістіанство 

окремих сторінок у творах тих чи інших авторів засвідчувало чутливість до 

«поклику часу» (як це продемонстрували п’єси, написані М. Лисенком і 

П. Сокальським). 

Здобутком дослідження виступає уявлення про те, що 

традиціоналістські надбання ХХ сторіччя у подачі їх українськими  авторами 

цінні своєю причетністю до «українського бідермаєра» як атрибутивного 

показника українського ментального обсягу (в концепції О. Козаренка), хоча 

регіонально ці бідермаєрівські риси зовсім неоднозначно відбилися в 

мистецькому проторі Центральної, Східної, Південної і Західної України. В 

роботі зроблений акцент на тих регіональних розбіжностях, які 

віддзеркалюють музиканти Києва, Одеси і Львова, зважаючи на яскраві 

протилежності представництва в них відтінків традиціоналізму. В 

перспективі аналіз має бути доповнений спеціальними розробками про 

традиціоналістів українського Сходу. 

Виділені для аналізу автори (В. Косенко, А. Штогаренко, брати Г.і 

П. Майбороди, А. Кос-Анатольський та ін.) щиро сповідали 

традиціоналістське спрямування, одночасно чітко впроваджуючи огляди 

«ідей часу» в актуалізації стильових орієнтирів їх творчості. Ясно, що для 

всіх названих авторів і їх сучасників завіти романтизму-постромантизму 

пристосовані до умов ХХ сторіччя певним втіленням надіндивідуальних рис 

мислення, а також імпресіонізму-символізму, академізація яких у 1920-ті 

роки дозволила спеціальне наближення до неокласичних та примітивістських 

надбань світової музики.  

В роботі підкреслено, що найбільш показовою в цьому переліку 

виступає позиція В. Косенка, творчість якого допускає тлумачення і в 

торканнях символізму (як це зроблене в дисертації В. Даценко [33]). Але 

вибір ним традиціоналістського напряму у 1930-ті роки не можна 

примітивізувати вказівками на «прорадянську адаптацію», тонкий світ 
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косенківського творчого мислення заслуговує більш обережного розгляду: 

адже у світовому обсязі 1930-ті виділяють стильову традиціоналізацію, на 

зміну екстремалізму 1910-х – 1920-х років, саме у 1930-ті розквітає творчість 

класиків традиціоналізму І. Піццетті і С. Барбера, ін. 

В досліджені виділена фігура високоталановитого А. Кос-

Анатольського, усвідомлений традиціоналізм якого живився початком його 

музичної кар’єри у прикладній сфері (учасник «Ябцьо-джазу» й ін.), 

найширше визнання припадає на кінець ХХ сторіччя, коли у 

поставангардному мистецтві зрушилися розмежування модерну й 

традиціоналізму, і останній перестав бути способом викриття «несучасності» 

стильових виборів майстрів. 

Аналіз композицій одеських авторів демонструє регіональну специфіку 

їх розуміння традиції й традиціоналізму, що позв’язане, перш за все, з 

усвідомленням для цього міста укоріненості модерну-авангарду і вибору 

традиціоналізму зі спеціальною апеляцією до духовних засад музики. Це 

проявилося в безперечній авторитетності салонного духу мистецтва Одеси, 

навіть в умовах жорстких нажимів радянського стильового канону. В 

дисертації особливо піднімається значущість фігури першого ректора 

Одеської консерваторії і видатного композитора, диригента і педагога 

В. Малішевського, блискучий початок буття якого в Одесі був перерваний 

вимушеною еміграцією у 1921 р. Малішевський у своїй фортепіанній 

мініатюрі постає як «поет салону», складаючи згодом в різножанрових 

проявах довіру до музичного салонного аристократизму Одеси.  

Результатом аналізу обставин творчості і творів як таких виступає теза 

про те, що цікавим і свідомим був стильовий вибір К. Данькевича і його 

наступника на посту ректора і керівника музичного життя Одеси С. Орфєєва. 

Традиціоналізм Данькевича мав оригінальні торкання веризму, які в 

ідеологічних умовах радянської України були небажані, але складена ним 

«стисла» форма його Поеми принесла йому заслужене визнання і любов 

виконавців до цієї композиції. Традиціоналізм С. Орфєєва завіщаний 
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священницьким статусом його батька, що одночасно не закривало 

європейські устої його мислення, щире визнання відкритів мініатюризма 

М. Леонтовича.  

 Висновком дослідження виступає узагальнення про несуттєвіть для 

всіх названих майстрів  українського Півдня  фольклористської орієнтації, а 

національним знаком стало рівняння на вишуканий надіндивідуальний 

ліризм і особливого роду гнучкість (пор.з «хвилястістю» уявлень про 

українську душу [127]) в розумінні розмежувань традиціоналізму і модерну. 

Вказана особливість відверто характеризує творіння Т. Cидоренко-

Малюкової і сучасного представника композиторських традиціоналістських 

сил Одеси В. Власова. 
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мистецтво. Пам’яті В. Ребікова і В. Малішевського присвячується», 25–26 

вересня 2021, Одеса. 
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