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Чень Сяо. Тема дослідження – «Образна поетика європейської 

опери як класичний феномен: музично-інтерпретативний аспект». – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за фахом 

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

А.В. Нежданової, міністерство культури України, Одеса, 2021. 

Актуальність теми та проблеми роботи зумовлюється технологічною та 

смисловою природою оперної творчості, що в процесі історичного 

становлення придбає канонічні риси та орієнтується на певні жанрово-

стильові прецеденти, також породжує низку наділених рисами синтезу 

прецедентних художніх текстів.  

Виявляється, що специфіка здійснюваного в опері видового 

художнього синтезу потребує особливого підходу, зумовленого роллю опери 

як свого роду психологічно-смислової матриці, орієнтованої на позитивний 

колективний досвід культурної свідомості; доводиться, що в основі оперного 

«синтезу мистецтв» лежить синтез різних художньо-виразових систем 

(видовищно-театральної, сценографічної, вербально-поетичної, візуально-

динамічної жестової, музично-інтонаційної), що слугують встановленню 

зовнішніх та внутрішніх меж, принципів, устоїв даної творчої сфери.  

Мета дослідження – визначити класичні основи оперної творчості як 

цілісного художньо-естетичного феномена та чинники їх моделювання у 

музичному змісті оперного твору.   

Головні завдання роботи: 

- виявити історичні та теоретичні передумови виокремлення класичних 

ознак оперної образності, зокрема роль образного тезаурусу оперної творчості 

доби бароко та раннього класицизму;  

- дослідити специфіку оперного синтезу та встановити відповідні 

актуальні вимоги до створення оперного образу; 

- розглянути категорію класичного та довести її значущість для 

оперознавства; 
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- розкрити шляхи музичного моделювання оперного образу, зокрема в 

класицистському оперному творі (на прикладі творів В. Моцарта) та у 

композиційно-виконавському процесі (на прикладі класичної російської 

опери); 

- визначити провідні тенденції реінновації оперного образного синтезу 

від доби романтизму до сучасності, зокрема напрям еволюції музичної 

концепції опери (музично-тематичного «сценарію» опери) у добу 

романтизму; 

- виявити взаємодію естетичного та музично-інтонаційного рівнів 

образної поетики опери як сферу дії жанрового канону; 

- розглянути взаємозв’язок інтерпретативного синтезу та класичної 

природи оперного образу. 

Об'єкт дослідження – історико-процесуальні та художньо-композиційні 

сторони процесу оперотворчості.  Предмет – системні константи оперного 

мистецтва як музично-інтерпретативного феномена. 

Хронологічні та національні межі дослідження зумовлені історією 

провідних європейських оперних шкіл та їх головними здобутками, від 

барокової доби до XXI століття, передбачають широкі компаративні оцінки 

та темпоральні узагальнення.  

Матеріалом роботи виступають естетичні, мистецтвознавчі, 

музикознавчі праці, що присвячені питанням оперної поетики; європейська 

оперна творчість в її жанрово-типологічному та персоналізовано-стильовому 

вимірах, зокрема оперні твори К. Монтеверді, Г. Перселла, В. Моцарта, 

М. Глінки, М. Римського-Корсакова, С. Танєєва, І. Стравінського, 

К. Сааріахо, деяких інших.  

Методологічна основа роботи зумовлюється поєднанням історичного, 

аксіологічного та семантичного підходів, передбачає поглиблення 

герменевтичного ракурсу оперознавства, зокрема запровадження й розвиток 

поняття реінновації як провідника епістемологічного методу, також 

включення соціокомунікативного ракурсу оцінки художніх явищ та 
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розширення дослідного поля убік сучасних оперних феноменів як 

наслідування класичним артефактам.   

 Наукова новизна дослідження полягає в наступному:  

Вперше:  

–  пропонується епістемологічний підхід до художнього змісту оперної 

творчості як до предмету музичного відтворення – репрезентації, разом з цим 

розвивається поняття художньої прецедентності щодо оперної творчості; 

–  розкривається явище музичної інтеграції-перетворення оперного образу 

у композиційно-виконавському процесі; 

–  пропонується поняття реінновації як рушію та показнику специфічної 

комунікативної природи синтетичного оперного образу, зумовленого ним 

інтерпретативного процесу; 

– запроваджується поняття інтерпретативного синтезу як основи 

індивідуально-стильового виконавського оперного образу. 

Одержали подальший розвиток: 

– характеристики оперного синтезу та оперного образу в їх взаємозв’язку та 

сумісному розвитку; 

Уточнено:  

– категорію класичного. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти  підрозділів, 

висновків, списку використаної літератури та додатку, що містить відомості 

про публікації та апробації. Обсяг основного тексту – 167 сторінок, 

бібліографія включає 203 найменування. 

Розділ 1 – «Проблема образного синтезу в оперознавстві» – звернений 

до питань про жанрову природу опери, що виявляє не просто синтез різних 

видів мистецтв, а й їх внутрішню інтонаційно-змістову єдність, що означає 

загальне коріння образних процесів, реалізованих різними художньо-мовними 

шляхами. Відзначається, що історичний період, пов'язаний з активним 

розвитком оперного жанру, збігається з тим часом європейської культури, 

коли її головним предметом стають комунікативні здатності людської 
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особистості як соціальної істоти з динамічними психологічними показниками, 

тобто здатності людини організовувати й певне соціальне середовище, і 

власну свідомість, внутрішній світ як світ почуттів і думок. 

Класичними ознаками  жанру на естетично-концепційному рівні 

постають домінування ідеї трагічного та вплив драми року; налаштованість на 

катартичний вплив як цілісний та підсумковий;  спирання на міфопоетичні 

образно-смислові засади; прагнення до смислових та мовних універсалій з 

певними рисами абстрагованості; збереження класицистичної композиційної 

моделі жанру як опорної; образний синтез як домінуюча стильова 

властивість, пов’язана з прийомом реінновації.(підтверджується взірцями 

оперної творчості від К. Монтеверді до І. Стравінського та А. Онеггера). 

 Вказується, що нові оперні музичні артикуляційні властивості 

народилися на грунті поетичного слова та у союзі з ним; звідси 

продуктивність уявлення про провідну роль музичного образу у взаємодії 

словесно-поетичного та музичного (вокального та інструментального) 

висловлення: саме музичний образ є головним джерелом художньої енергії, 

що обумовлює перетворення вербального художнього матеріалу шляхом 

«підключення» до музично-драматургічного процесу. 

Розділ 2 – «Від історичних настанов жанру до класичних стильових 

вимог: художня автономія оперної образності» – дозволяє відзначати, що до 

класичної музики найчастіше відносять музику професійної академічної 

традиції, від бароко до сучасності, з визначеними умовами музичної 

творчості та ставленням до творця музики, також до її функціональних 

здатностей. Неодмінними є вказівки на зв'язок класичної музики з 

принципами мистецтва класицизму у його стильовій цілісності; також 

загальною рисою у розумінні класичного типу музичної творчості є 

сприйняття його як серйозної діяльності, котра вимагає підготовки, 

вдумливого сприйняття, відрізняючись від інших різновидів музики як 

«легких», розважальних. Водночас виявляється, що на сьогодні існують 

класичні показники останніх, а межі академічного та позаакадемічного 
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(неакадемічного) мистецтва легко зсуваються й не завжди спроможні 

визначатися. 

Наголошується, що на сьогодні категоризація класичного в музиці 

спирається на усвідомлення історичного та ціннісно-смислового значення 

класичної музики, передбачає конкретизацію поняття про класичне стосовно 

саме музичного мистецького досвіду. Водночас виявляється надзвичайна 

важливість й широта класичного типу музичного мовлення, відповідно – 

потреба у збереженні класичного типу музичного мислення, що, зокрема, 

зумовлює оперний метод сучасної фінської композиторки К. Сааріахо. 

Класичними текстологічними показниками оперної творчості 

постають: 

На загальнозмістовому рівні – ототожнення понять класичного 

мистецтва та академічного типу професіоналізму, причому останнє 

стосується не лише музичної творчості, а й інших видів мистецької 

діяльності; складність та темпоральна розгорнутість музичної композиції 

складність та темпоральна розгорнутість музичної композиції, яка дозволяє 

передавати дієвість і піднесеність людського переживання, що 

опосередковується музичним звучанням; провідна роль теми  любові та 

антопоцентричних сюжетних настанов. 

На музично-текстовому рівні – організуюча та синтезуюче-смислова 

функція музичного начала, прагнення гармонії та краси у мовній побудові та 

структурному вирішенні композиції; використання класичних оперних 

інтонаційних моделей та музично-драматургічних прийомів, зокрема, 

повторювання мотивних, ладо-гармонійних, тембрових елементів оперних 

мелодій, що приймають значення лейтхарактеристик; розгорнутий діалог з 

історичним часом європейської опери як єдиним художнім феноменом, 

симультанність сприйняття й відтворення якого можна передати саме 

музично-інтонаційним шляхом; здійснення катарсису саме на рівні 

музичного тексту опери (що підтверджується аналізом творчості 

В. Моцарта). 
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На рівні музичного мовлення й також спільної художньої стилістики 

опери – мовленнєвий музичний інтонаційно-тематичний синтез як змістовий 

та логіко-конструктивний чинник (підтверджується на матеріалі цілісного 

вивчення творчості М. Глінки, деяких інших російських композиторів); 

смислова поліфонія та поліфонізм художнього мовлення (прихована та явна 

полістилістика) як типологічні текстологічні показники оперної творчості; 

опора на мелодійні компоненти музичного звучання (мовлення), зокрема на 

вокальний мелос. 

Розділ 3 – «Провідні тенденції реінновації оперного образного синтезу: 

від доби романтизму до сучасності» – спрямований до розкриття динамічних 

композиційно-драматургічних функції оперного образу, що зумовлене його 

цілісним семантичним моделюванням за допомогою руху й звучання, а 

вірніше – сценічного руху та психологічної динаміки, естетичний зміст яких 

сконцентрований у звучанні голосу оперного виконавця, у його мелодійній 

репрезентації.  

  Доводиться, що на даному естетичному архітектонічному рівні 

оперної форми можна охопити ту системну єдність, якою є оперний мелос: 

сукупність різних мелодійних характеристик оперних персонажів, 

репрезентуючих їх сюжетні й характерологічні функції. У цьому випадку 

оперні мелодії постають композиційно-семантичними траєкторіями розвитку 

образів оперних героїв, як створення нових інтонаційних моделей людської 

особистості, здатних виступати її ідеальними прототипами. 

 Саме даний інтонаційний лад оперної мови дозволяє вводити поняття 

про інтерпретативний стиль опери як специфічне вокально-виконавське 

явище. Важливим спостереженням є те, що в оперному мелосі виникає свого 

роду «горизонтальна полістилістика» або горизонтальне вирівнювання й 

антитетичність контрастних стилістичних комплексів, що служать 

виявленню психологічної поліфонії провідних оперних образів. При цьому 

музичне звучання здатне виконувати функції поетичного узагальнення, а 

оперна мелодія концентрує й своєрідно трансформує (чому сприяє й 
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виконавська вокальна інтерпретація) семантичні функції вербальної 

комунікації.  

Класичні риси (якості) оперної композиції з боку її вокально-

виконавської форми – це: провідна роль особистісного акторсько-

виконавського (від акту – дії та діяння) фактору оперної композиції;  

висунення на перший план мистецької дії оперного персонажу та відповідна 

до цього персоніфікація усіх художньо-виразових засобів; провідне значення 

персоніфікованих «вічних образів»; значення вокально-виконавської 

інтерпретації образу персонажу як головного засобу його усталення – 

інновації, відтак реінновації; формування особливого синтетичного феномена 

оперної мелодії, системи оперного мелосу; художньо-психологічний синтез 

як відтворення мистецьким шляхом емоційного багатства людської 

особистості. 

Значення сталого (класичного) взірця також набувають структурно-

смислові границі вокально-виконавської інтерпретації, її інтонаційні 

констант, мелодійні лексеми, що увійшли до арсеналу оперної форми в 

процесі її історичного становлення й діючого сценічного існування, тобто 

організували процес музичного оперного мовлення; власна впорядкованість 

оперного мелодійного мовлення, починаючи з вибору тембру й приймів 

артикуляції, вокального подиху (подачі голосу) і завершуючи типами  

оперних характерів, що передбачають й визначені способи сценічної 

поведінки; музично-катартична вмотивованість сюжетного оперного ходу, 

що стає вузловою для здійснення синтетичної образної природи оперного 

жанру. 

У заключних Висновках встановлюється, що поняття класичного, 

зокрема класичного в музиці, сьогодні набуває нової значущості на багатьох 

рівнях естетичних та мистецтвознавчих досліджень, також приймаючи й 

певний психологічний резонанс, тобто переростає у загальногуманітарну 

категорію. Водночас, незважаючи на велику за обсягом літературу, 

присвячену явищу класичного, важко знайти задовільне спільне 



9 
 
загальнозначуще поняття про класичне, особливо враховуючи його певну 

«генетичну подвійність», а саме – взаємодію історичних та теоретичних 

передумов його категоризації.  

Намагання виявити парадигматичні риси оперної творчості як 

важливого суспільного феномена, тобто значення опери як осередку етичних 

та естетичних культурних нормативів, мистецьких канонів, приводить до 

вивчення оперно-мовних властивостей, маючих ознаки і історично 

сформованих, і семантично заданих, тобто запрограмованих структурою та 

функціями саме даного жанру. 

Обидва аспекти вивчення класичного є відкритими, тобто такими, що 

не мають сталої системи оцінних підходів, а їх взаємозалежність підсилює 

складність проблеми. Водночас саме тому, що для сучасного музиканта, 

також пересічного реципієнта, категорія взірцевості, як визнаності та 

ідеальності водночас, як синонім досконалості, є напрочуд важливою, 

проблема ця потребує вивчення й вирішення. 

У цілому, в основі явища класичної оперної поетики залишаються 

незмінними три головних принципи, що відповідають трьом провідним 

функціям музичного діяння як художнього (формотворчо-композиційній 

когнітивній; інтонаційно-звуковій сугестивній; пізнавально-змістовій 

етичній):  

- «зробленість», довершеність форми, що забезпечує якість гармонії;  

- вибірковість інтонаційно-мотивного музичного матеріалу, яка дозволяє 

дотримуватися ідеалу краси;  

- установка на смисли, що породжені власним творчим досвідом музики 

як морально-естетичного феномена, іманентна змістовність, яка сприяє 

відчуттю досягнення істини, тобто здійсненню певного ідеального уявлення 

про людину та доцільність її життя. 

Відтак в основі оперної естетики класичного лежать основні ціннісні 

критерії істини, добра, краси, гармонії та смислу, а категорія класичного в 

оперному виконавстві позначає якість художнього твору як інтеграцію 
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етичного й естетичного, тобто як калокагатійне явище. Звідси й перевага в 

розумінні феномена оперно-класичного саме аксіологічного підходу, що 

переростає у семантичний на рівні музичного тексту, матеріалу конкретних 

музичних композицій; даний підхід дозволяє також засвідчувати ефекти 

множинності й музичного смислу, й значення класичного в музиці, тобто 

вказувати на полісемантичність класичного оперного образу. 

         Ключові слова: образна поетика опери, класичне, образно-видовий 

синтез, інтерпретативний синтез, художній прецедент, реінновація, музичне 

моделювання, композиційна інтеграція-перетворення. 
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The relevance of the topic and problems of the work is determined by the 

technological and semantic kind of opera, which in the process of historical 

formation acquires canonical features and focuses on certain genre and style 

precedents, also generates a number of features of synthesis of precedent artistic 

texts. 

It turns out that the specifics of the species artistic synthesis carried out in 

the opera requires a special approach due to the role of opera as a kind of 

psychological and semantic matrix focused on the positive collective experience of 

cultural consciousness; it is proved that the basis of opera "synthesis of arts" is the 

synthesis of various artistic and expressive systems (entertainment, theater, 

scenography, verbal and poetic, visual and dynamic gestures, musical and 

intonation), which serve to establish external and internal boundaries, principles, 

principles of this creative sphere.  
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The purpose of the study – is to determine the classical foundations of opera 

as a holistic artistic and aesthetic phenomenon and the factors of their modeling in 

the musical content of the opera.  

The main tasks of the work:  

- to identify the historical and theoretical prerequisites for the separation of 

classical features of opera imagery, in particular the role of the figurative thesaurus 

of opera in the Baroque and early classicism;  

- to study the specifics of opera synthesis and to establish the relevant 

current requirements for the creation of the opera image;  

- consider the category of classical and prove its significance for opera;  

- to reveal the ways of musical modeling of the opera image, in particular in 

the classicist opera (on the example of the works of W. Mozart) and in the 

compositional and performance process (on the example of classical Russian 

opera);  

- to determine the leading trends in the renewal of opera image synthesis 

from the Romantic era to the present, in particular the direction of evolution of the 

musical concept of opera (musical-thematic "script" of the opera) in the Romantic 

era;  

- to identify the interaction of aesthetic and musical-intonational levels of 

figurative poetics of opera as a sphere of genre canon;  

- to consider the relationship between interpretive synthesis and the classical 

nature of the opera image.  

The object of research – historical-procedural and artistic-compositional 

aspects of the process of operative creativity. Subject – system constants of opera 

art as a musical-interpretative phenomenon.  

The chronological and national boundaries of the study are determined by 

the history of the leading European opera schools and their main achievements, 

from the Baroque period to the XXI century, provide extensive comparative 

assessments and temporal generalizations.  
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The material of the work is aesthetic, art, musicological works on opera 

poetics; European opera in its genre-typological and personalized-stylistic 

dimensions, in particular operas by C. Monteverdi, G. Purcell, W. Mozart, 

M. Glinka, M. Rimsky-Korsakov, S. Taneyev, I. Stravinsky, K. Saariaho , some 

others.  

The methodological basis of the work is determined by a combination of 

historical, axiological and semantic approaches, involves deepening the 

hermeneutic perspective of operatives, including the introduction and development 

of reinnovation as a leader of the epistemological method, as well as the inclusion 

of socio-communicative perspective of artistic phenomena and expansion of the 

research field towards modern opera phenomena as an imitation of classical 

artifacts.  

The scientific novelty of the study is as follows:  

For the first time:  

- the epistemological approach to the artistic content of opera as a subject of 

musical reproduction – representation is offered, at the same time the concept of 

artistic precedent concerning opera is developed;  

- the phenomenon of musical integration-transformation of the opera image 

in the compositional-performance process is revealed;  

- the concept of reinnovation as a driver and indicator of the specific 

communicative nature of the synthetic opera image, the interpretive process caused 

by it is offered;  

- the concept of interpretive synthesis is introduced as the basis of 

individual-style performing opera image.  

Received further development:  

- characteristics of opera synthesis and opera image in their interrelation and 

joint development;  

Updated:  

- category of classical.  
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The dissertation consists of an introduction, three chapters, nine subsections, 

conclusions, a list of references and an appendix containing information about 

publications and tests. The volume of the main text is 167 pages, the bibliography 

includes 203 titles.  

Chapter 1 - "The problem of figurative synthesis in opera" - addresses issues 

of the genre nature of opera, which reveals not only the synthesis of different arts, 

but also their internal intonational and semantic unity, which means the common 

roots of figurative processes implemented in different artistic and linguistic ways . 

It is noted that the historical period associated with the active development of the 

opera genre coincides with the time of European culture, when its main subject is 

the communicative abilities of the human person as a social being with dynamic 

psychological indicators, ie human ability to organize consciousness, the inner 

world as a world of feelings and thoughts.  

The classic features of the genre at the aesthetic and conceptual level are the 

dominance of the idea of the tragic and the influence of the drama of the year; 

attitude to cathartic influence as a holistic and final; reliance on mythopoetic 

figurative and semantic principles; the desire for semantic and linguistic universals 

with certain features of abstraction; preservation of the classicist compositional 

model of the genre as a reference; figurative synthesis as a dominant stylistic 

feature associated with the reception of reinnovation (confirmed by examples of 

opera from C. Monteverdi to I. Stravinsky and A. Onegger).  

It is pointed out that new operatic musical articulatory properties were born 

on the basis of the poetic word and in union with it; hence the productivity of the 

idea of the leading role of musical image in the interaction of verbal-poetic and 

musical (vocal and instrumental) expression: musical image is the main source of 

artistic energy, which determines the transformation of verbal artistic material by 

"connecting" to the musical-dramatic process.  

Chapter 2 - "From the historical guidelines of the genre to the classical 

stylistic requirements: artistic autonomy of opera imagery" - notes that classical 

music often includes music of professional academic tradition, from Baroque to 
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modern, with certain conditions of musical creativity and attitude to music 

creators, as well to its functional abilities. Indications of the connection of classical 

music with the principles of the art of classicism in its stylistic integrity are 

indispensable; also a common feature in understanding the classical type of 

musical creativity is the perception of it as a serious activity that requires 

preparation, thoughtful perception, different from other types of music as "light", 

entertaining. At the same time, it turns out that today there are classic indicators of 

the latter, and the boundaries of academic and non-academic(non-academic) art is 

easily shifted and not always able to be determined.  

It is emphasized that today the categorization of the classical in music is 

based on awareness of the historical and value-semantic significance of classical 

music, involves the concretization of the concept of the classical in relation to the 

musical artistic experience. At the same time, the breadth of the classical type of 

musical speech is extremely important, as is the need to preserve the classical type 

of musical thinking, which, in particular, determines the opera method of the 

modern Finnish composer K. Saariaho.  

Classical textual indicators of opera are:  

At the general level – the identification of the concepts of classical art and 

the academic type of professionalism, and the latter applies not only to musical 

creativity, but also to other types of artistic activity; complexity and temporal 

unfolding of musical composition complexity and temporal unfolding of musical 

composition, which allows to convey the effectiveness and sublimity of human 

experience, mediated by musical sound; the leading role of the theme of love and 

anthropocentric plot guidelines.  

At the musical-textual level – the organizing and synthesizing-semantic 

function of the musical principle, the desire for harmony and beauty in the 

linguistic construction and structural solution of the composition; use of classical 

operatic intonation models and musical-dramatic techniques, in particular, 

repetition of motive, lado-harmonic, timbre elements of operatic melodies, which 

take on the meaning of leitcharacteristics; an extensive dialogue with the historical 
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time of European opera as the only artistic phenomenon, the simultaneity of 

perception and reproduction of which can be conveyed through musical and 

intonational ways; realization of catharsis at the level of the musical text of the 

opera (which is confirmed by the analysis of Mozart's work).  

At the level of musical speech and also the common artistic style of the 

opera – speech musical intonation-thematic synthesis as a semantic and logical-

constructive factor (confirmed by the material study of the works of M. Glinka, 

some other Russian composers); semantic polyphony and polyphony of artistic 

speech (hidden and explicit polystylistics) as typological textual indicators of 

opera; reliance on melodic components of musical sound (speech), in particular on 

vocal melody.  

Chapter 3 – "Leading trends in the renewal of opera image synthesis: from 

the Romantic era to the present" – aims to reveal the dynamic compositional and 

dramatic functions of the opera image, due to its holistic semantic modeling 

through movement and sound, or rather – stage movement and psychological 

dynamics, the aesthetic content of which is concentrated in the sound of the opera 

performer's voice, in his melodic representation.  

It turns out that at this aesthetic architectural level of the opera form it is 

possible to embrace the systemic unity, which is opera melody: a set of different 

melodic characteristics of opera characters, representing their plot and 

characterological functions. In this case, opera melodies appear as compositional 

and semantic trajectories of the development of images of opera heroes, as the 

creation of new intonation models of the human personality, capable of acting as 

its ideal prototypes.  

It is this intonation system of opera language that allows us to introduce the 

concept of interpretive style of opera as a specific vocal-performing phenomenon. 

An important observation is that in opera melody there is a kind of "horizontal 

polystylistics" or horizontal alignment and antithesis of contrasting stylistic 

complexes, which serve to reveal the psychological polyphony of leading opera 

images. Thus musical sounding is capable to carry out functions of poetic 
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generalization, and opera melody concentrates and transforms (which is facilitated 

by performing vocal interpretation) the semantic functions of verbal 

communication.  

The classical features (qualities) of the opera composition from the point of 

view of its vocal-performing form are: the leading role of the personal acting-

performing (from the act – action and deed) factor of the opera composition; 

bringing to the fore the artistic action of the opera character and the corresponding 

personification of all artistic and expressive means; the leading role of personified 

"eternal images"; the importance of vocal-performing interpretation of the image 

of the character as the main means of its establishment – innovation, hence 

reinnovation; formation of a special synthetic phenomenon of opera melody, opera 

melody system; artistic and psychological synthesis as an artistic reproduction of 

the emotional richness of the human personality.  

The structural-semantic boundaries of vocal-performing interpretation, its 

intonation constants, melodic tokens, which entered the arsenal of the opera form 

in the process of its historical formation and current stage existence, ie the 

organization of the process of musical opera speech; own orderliness of operatic 

melodic speech, beginning with the choice of timbre and methods of articulation, 

vocal breath (voice) and ending with the types of operatic characters, which 

include certain ways of stage behavior; musical-cathartic motivation of the plot 

opera, which becomes central to the realization of the synthetic figurative nature of 

the opera genre.  

In the final Conclusions it is established that the concept of classical, in 

particular classical in music, today acquires new significance at many levels of 

aesthetic and art studies, also taking on a certain psychological resonance, ie grows 

into a general humanitarian category. At the same time, despite the large volume of 

literature on the classical phenomenon, it is difficult to find a satisfactory common 

common notion of the classical, especially given its certain "genetic duality", 

namely - the interaction of historical and theoretical preconditions for its 

categorization.  



17 
 

Attempts to identify paradigmatic features of opera as an important social 

phenomenon, ie the importance of opera as a center of ethical and aesthetic cultural 

norms, artistic canons, leads to the study of opera and language properties, having 

features and historically formed, and semantically defined, ie genre.  

Both aspects of the study of the classical are open, ie those that do not have a 

stable system of evaluative approaches, and their interdependence increases the 

complexity of the problem. At the same time, because for the modern musician, as 

well as the average recipient, the category of exemplary, as recognition and 

ideality at the same time, as a synonym of perfection, is surprisingly important, this 

problem needs to be studied and solved.  

In general, at the heart of the phenomenon of classical opera poetics remain 

unchanged three main principles that correspond to the three leading functions of 

musical action as artistic (formative-compositional cognitive; intonation-sound 

suggestive; cognitive-semantic ethical):  

- "perfection", perfection of form, which ensures the quality of harmony;  

- selectivity of intonation-motive musical material, which allows to adhere to 

the ideal of beauty;  

- installation on the meanings generated by one's own creative experience of 

music as a moral and aesthetic phenomenon, immanent content, which contributes 

to the feeling of achieving the truth, ie the realization of a certain ideal idea of man 

and the expediency of his life.  

Thus, the operatic aesthetics of the classical is based on the basic value 

criteria of truth, goodness, beauty, harmony and meaning, and the category of the 

classical in operatic performance denotes the quality of a work of art as an 

integration of ethical and aesthetic, ie as a kalokagatic phenomenon. Hence the 

advantage in understanding the phenomenon of opera-classical axiological 

approach, which grows into semantic at the level of musical text, the material of 

specific musical compositions; this approach also allows us to attest to the effects 

of plurality and musical meaning and the meaning of the classical in music, ie to 

point to the polysemantic nature of the classical operatic image.  
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ВСТУП 
 

Актуальність теми та проблематики даної дисертації зумовлюється 

технологічною та смисловою природою оперної творчості, що в процесі 

історичного становлення придбає канонічні риси та орієнтується на певні 

жанрово-стильові прецеденти, також породжує низку наділених рисами 

синтезу прецедентних художніх текстів.  

На сьогодні важливою потребою музикознавчого дослідження постає 

вивчення класичних чинників, складових й ознак оперної образності, зокрема 

ролі образного тезаурусу оперної творчості доби бароко та раннього 

класицизму. Звідси виникає проблема виявлення специфіки оперного синтезу 

та встановлення відповідних актуальних вимог до створення оперного 

образу. Не менш актуальним для оперної жанрової сфери є розгляд категорії 

класичного та доведення її значущості для оперознавства. 

Також запропонований напрям дослідження дозволяє виявляти, що 

специфіка здійснюваного в опері видового художнього синтезу потребує 

особливого підходу, зумовленого роллю опери як свого роду психологічно-

смислової матриці, орієнтованої на позитивний колективний досвід 

культурної свідомості; доводити, що в основі оперного «синтезу мистецтв» 

лежить синтез різних художньо-виразових систем (видовищно-театральної, 

сценографічної, вербально-поетичної, візуально-динамічної жестової, 

музично-інтонаційної), що слугують встановленню зовнішніх та внутрішніх 

меж, принципів, устоїв даної творчої сфери.  

Мета дослідження – визначити класичні основи оперної творчості як 

цілісного художньо-естетичного феномена та чинники їх моделювання у 

музичному змісті оперного твору.   

Головні завдання роботи: 

- виявити історичні та теоретичні передумови виокремлення класичних 

ознак оперної образності, зокрема роль образного тезаурусу оперної творчості 

доби бароко та раннього класицизму;  
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- дослідити специфіку оперного синтезу та встановити відповідні 

актуальні вимоги до створення оперного образу; 

- розглянути категорію класичного та довести її значущість для 

оперознавства; 

- розкрити шляхи музичного моделювання оперного образу, зокрема в 

класицистському оперному творі (на прикладі творів В. Моцарта) та у 

композиційно-виконавському процесі (на прикладі класичної російської 

опери); 

- визначити провідні тенденції реінновації оперного образного синтезу 

від доби романтизму до сучасності, зокрема напрям еволюції музичної 

концепції опери (музично-тематичного «сценарію» опери) у добу 

романтизму; 

- виявити взаємодію естетичного та музично-інтонаційного рівнів 

образної поетики опери як сферу дії жанрового канону; 

- розглянути взаємозв’язок інтерпретативного синтезу та класичної 

природи оперного образу. 

Об'єкт дослідження – історико-процесуальні та художньо-

композиційні сторони процесу оперотворчості.  Предмет – системні 

константи оперного мистецтва як музично-інтерпретативного феномена. 

Хронологічні та національні межі дослідження зумовлені історією 

провідних європейських оперних шкіл та їх головними здобутками, від 

барокової доби до XXI століття, передбачають широкі компаративні оцінки 

та темпоральні узагальнення.  

Матеріалом роботи виступають естетичні, мистецтвознавчі, 

музикознавчі праці, що присвячені питанням оперної поетики; європейська 

оперна творчість в її жанрово-типологічному та персоналізовано-стильовому 

вимірах. Виокремлюються оперні твори К. Монтеверді, Г. Перселла, 

В. Моцарта, М. Глінки, М. Римського-Корсакова, С. Танєєва, 

І. Стравінського, А. Онеггера, П. Етвеша, К. Сааріахо, деякі інші. 
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Методологічна основа роботи зумовлюється поєднанням історичного, 

аксіологічного та семантичного підходів, передбачає поглиблення 

герменевтичного ракурсу оперознавства, зокрема запровадження й розвиток 

поняття реінновації як провідника епістемологічного методу, також 

включення соціокомунікативного ракурсу оцінки художніх явищ та 

розширення дослідного поля убік сучасних оперних феноменів як 

наслідування класичним артефактам.   

Методичні та теоретичні складові дослідження розподіляються за 

декількома основними напрямами. Перший з них визначається історичними 

та історіографічними працями, зокрема присвяченими оперній творчості, що 

зумовлюють музикознавчу науково-дослідну традицію (Г. Аберт, А. Адорно, 

Г. Алфеєвська, Б. Асафьєв, О. Берлянд-Чорна, В. Бобровський, І. Белза, 

В. Васіна-Гроссман, М. Галушко, Н. Герасимова-Персидська, Є. Герцман, 

Н. Гребенюк, Р. Грубер, М. Друскін, В. Задерацький, А. Кенігсберг, В. Конен, 

Л. Корабельникова, Г. Кречмар, Е. Курт, О. Левашова, Т. Ліванова, 

Л. Мазель, Г. Маркезі, В. Медушевський, О. Орлова, 

В. Протоповов,  О. Ручьєвська, С. Рицарев, С. Савенко, М. Сидорова, 

О. Скорбященська, І. Соллертинський, О. Соловцов, І. Сусідко, С. Тишко, 

Н. Туманіна, М. Угрюмов, В. Фоміна, В. Холопова, А. Хохловкіна, 

М. Черкашина-Губаренко, Є. Чигарьова, Г. Чичерін, О. Шелудякова, 

І. Юдкін, M. Bukotzer). 

Інший представлений естетико-філософськими, літературознавчими та 

музикологічними працями, що постають широким теоретичним 

обгрунтуванням аксіологічного та семантичного підходів, дозволяють 

запроваджувати категорії поетики, образу та класичного до музикознавчого 

дослідження (С. Аверінцев, А. Анікст, М. Арановський, М. Бахтін, 

М. Бердяєв, А. Боннар, Ю. Борєв, Д. Журкова, Л. Виготський, Г. Гадамер, 

М. Каган, Н. Коляденко, Е. Курт, О. Лосев, Ф. Ніцше, Ю. Лотман, Ф. Ніцше, 

О. Самойленко, П. Флоренський, В. Шестаков, J. Bernays).  
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Третій напрям утворюють сучасні дисертаційні розробки китайських 

дослідників, що пропонують оновлені погляди на оперну поетику (Бай 

Цюань, Ван Цюн, Джан Бібо, Дун Сіньюань, Лю Цзинь, У Цзинін, У 

Хуймінь, Чжан Кай, Чжен Цзін, Чжу Лу). 

Окрему групу утворюють музикознавчі праці останніх років, що 

звернені до творчості сучасних оперних композиторів, зокрема П. Етвеша та 

К. Сааріахо, дозволяють виявляти своєрідність їх музично-театральних ідей 

(В. Жаркова, Н. Саамішівілі, Г. Сидорова, Р. Сокачик). 

Наукова новизна дослідження полягає в наступному:  

Вперше:  

–  пропонується епістемологічний підхід до художнього змісту оперної 

творчості як до предмету музичного відтворення – репрезентації, разом з цим 

розвивається поняття художньої прецедентності щодо оперної творчості; 

–  розкривається явище музичної інтеграції-перетворення оперного образу 

у композиційно-виконавському процесі; 

–  пропонується поняття реінновації як рушію та показнику специфічної 

комунікативної природи синтетичного оперного образу, зумовленого ним 

інтерпретативного процесу; 

– запроваджується поняття інтерпретативного синтезу як основи 

індивідуально-стильового виконавського оперного образу. 

Одержали подальший розвиток: 

– характеристики оперного синтезу та оперного образу в їх взаємозв’язку та 

сумісному розвитку; 

Уточнено:  

– категорію класичного. 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає у 

визначенні класичних основ оперної творчості як цілісного художньо-

естетичного феномена та чинників їх моделювання у музичному змісті 

оперного твору. Дисертація також дозволяє розкрити шляхи музичного 

моделювання оперного образу, зокрема в класицистському оперному творі 
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(на прикладі творів В. Моцарта) та у композиційно-виконавському процесі 

(на прикладі класичної російської опери); визначити провідні тенденції 

реінновації оперного образного синтезу від доби романтизму до сучасності, 

зокрема напрям еволюції музичної концепції опери (музично-тематичного 

«сценарію» опери) у добу романтизму; виявити взаємодію естетичного та 

музично-інтонаційного рівнів образної поетики опери як сферу дії жанрового 

канону; розглянути взаємозв’язок інтерпретативного синтезу та класичної 

виконавської природи оперного образу. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що її 

матеріали можуть бути залучені до курсів історії музики, оперної 

драматургії, оперознавства у ЗВО мистецтва й культури України та Китаю. 

Окремі положення роботи можуть використовуватися у підготовці фахівців в 

класах сольного співу та оперної підготовки. 

Повнота викладення матеріалів у публікаціях. По темі дисертації 

опубліковано 4 статті, з них 1 – у періодичному науковому іноземному 

виданні (Польща). 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

дев’яти  підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатку, 

що містить відомості про публікації та апробації. Обсяг основного тексту – 

167 сторінок, бібліографія включає 203 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРОБЛЕМА ОБРАЗНОГО СИНТЕЗУ В ОПЕРОЗНАВСТВІ 

 

Перший розділ дослідження присвячений вивченню тих шляхів та 

чинників формування й розвитку оперного жанру в різних національних 

школах та на різних історико-стильових етапах, котрі зумовлюють 

кристалізацію класичних структурних рис даної жанрової форми. Водночас 

матеріал даного розділу дозволяє зрозуміти, що саме опера, як синтетичний 

різновид театрального мистецтва, сприяє художньо-естетичному усталенню 

певних канонів культурної свідомості, культурного буття й емоційно-

психологічного тезаурусу людини, тобто сприяє виявленню класичних засад 

людського життєтворчого досвіду.  

 

1.1. Історичні та теоретичні передумови виокремлення оперної 

образності 

 

Природа художнього жанру завжди зумовлюється життєво-змістовими 

та естетичними явищами, що потребують узагальнення та осмислення. Роль 

музично-театральної сфери у цьому сенсі виявляється особливою, навіть 

виключно важливою, оскільки виходить з усвідомлення протистояння життя 

й смерті, начала й завершення буття, плинності часу та вічності як головної 

цінності людської екзистенції. Тому ранні та більш пізні музично-театральні 

форми сприяють розвитку трагічного напряму у мистецтві, зокрема, у його 

найбільш безпосередньо-почуттєвому музичному втіленні. Зв'язок оперного 

жанру з трагічними художньо-естетичними настановами є історично 

сформованим та теоретично перевіреним, тобто неодноразово висвітлювався 

в естетичній та мистецтвознавчій літературі, однак, все рівно залишаються 

питання про образний зміст трагічних різновидів музично-театральної дії та 

механізми втілення трагедійних протиріч в образному змісті музично-
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театрального, зокрема оперного твору, що потребують подальшого розкриття 

й більш глибинного, вже суто музикознавчого, обґрунтування. 

Не можна також не зауважити, що розгляд проблеми трагічного у 

філософії тісно пов'язаний з вивченням історії мистецтва, базується на  

дослідженнях генезису музичного театру та опери, як однієї з провідних 

синтетичних – загально-мистецьких – жанрових форм. Тому 

загальноприйнятим є твердження про двоїстість оцінки трагічного: з одного 

боку, як естетичної та історико-культурологічної категорії, що відбиває 

основну антиномію людської екзистенції  – антиномію життя – смерті, також 

розкривається і як антиномія смерті – безсмертя (вічності часу); з іншого 

боку, як мистецтвознавчої категорії, що пов'язана з особливим сюжетно-

тематичним, образним змістом художнього твору, з відтворенням драми 

Року, котра вперше втілилася в давньогрецькій трагедії, тому дана трагедія 

назавжди залишилася у пам’яті культури як класичний взірець, художньо-

естетичний канон образного моделювання фатальної проблематики.  

Недарма й теорія античної трагедії – її поетика, вперше описана 

Аристотелем у класичній праці «Поетика» [12], може бути розглянута як 

фундамент наукової теорії мистецтва, в тому числі й музичної естетики.  

Зв'язок історії та жанрових особливостей давньогрецької трагедії з 

походженням опери, що лежить в основі художньо-естетичного феномена 

трагічного, відкривається Ф. Ніцше у праці «Народження трагедії з духу 

музики», у якій філософ прагнув «подивитися на науку під кутом зору митця, 

на мистецтво ж – під кутом зору життя…» [119, с. 36]  Перефразовуючи це 

висловлення, можна сказати, що головне при дослідженні трагічного в 

контексті проблеми генезису та образного змісту оперного жанру – 

подивитися на філософію під кутом зору музикознавця, а на музику (оперу) – 

під кутом зору історії як буття опери в життєвому світі культури. Крім 

того, ідея Ніцше про «походження трагедії з духу музики» справедливо 

доповнюється ідеями О. Лосєва, котрий вивчав «походження музики з духу 
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трагедії», особливо концентруючись на цьому питанні у праці «Будова 

художнього світовідчуття» («Музика, релігія, трагедія» [102]).   

Зв'язок двох названих феноменів – музики і трагедії – виявляється в 

процесі перетворення язичницького античного  міфу на тему трагедії – і далі 

– у сюжет та образну структуру оперного твору. До подібних процесів, як 

форми  трансляції та ескалації провідних культурних ідей, звертався 

швейцарський вчений А. Боннара («Грецька цивілізація» [36–37], котрий 

запропонував вельми повну, художньо та філософськи осмислену картину 

історії давньогрецького мистецтва,  театральної драматургії. 

Вже на основі філософсько-естетичних праць можна стверджувати, що 

трагічне є метасюжетом і постійною семантичною моделлю мистецтва, тому 

незаперечним і домінуючим є його вплив на формування опери. Слова 

«трагічна опера» варто сприймати як синонімічні до загального 

естетичного визначення жанру, а власне трагедійна, як міфологічного 

напряму, так і на історичних подієвих засадах, опера сприймається як 

осередок цілісної оперної поетики – як класична змістова модель жанру. 

Антична трагедія може розглядатися як головне історичне джерело 

опери за багатьма ознаками: образно-смисловим змістом, структурно-

композиційним вирішенням, виконавським та сценографічним аспектами 

тощо. Але головне, що пов'язує античний театр і музичний театр бароково-

класицистської доби – це створення у мистецтві антропологічної картини 

світу, тобто розміщення постаті людини, що протистоїть Часу та Року, в 

осередку системи світоспоглядання. 

Саме завдяки цьому виникає у руслі античного трагічного театру, 

продовжує розвиватися у річищі оперної творчості ідея Людини як 

піднесеної ідеальної, обожествленої істоти, що владна керувати світом. 

Будучи пов'язаною з золотою добою» давньогрецького мистецтва, дана ідея 

також входить до класичного тезаурусу світової культури. 

  Окрім цього, значення античної культури для наступних епох полягає 

в тому, що культура Стародавньої Греції утворює перший історичний етап у 
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розвитку європейської гуманістичної культури, і саме в ній визначаються 

перші еталони людської духовності, уявлення про внутрішній світ людини. 

Невипадково інтерес до трагічної античної теми, навіть в її умовному 

міфопоетичному представленні у добу романтизму та у ХХ столітті виявився 

пов'язаним з пошуком «вічних», архетипових сюжетів і образів, а це 

примушує «античну тему» тлумачити як парадигматичну у загальному 

історичному розвитку мистецтва, з’ясовувати на її основі різні способи 

образного синтезу, здійснюваного в оперному театрі.  

 Наголосимо і на тому, що проблема античності в широкому її розумінні 

може розглядатися з двох основних позицій: історичної (історико-

хронологічної) і  художньо-культурологічної (семантико-типологічної). 

Завдяки першій позиції, античну тему зв'язують як з використанням певних 

міфологічних сюжетів, вперше задіяних прадавніми авторами, так і з більш 

загальними явищами взаємодії поезії й музики, також з ідеями гармонії-

калокагатії та катартичного впливу. Тут міститься виток й іншої позиції, бо 

вона відкриває зв'язок античної теми як історично тривалого феномена та 

трагедійного переживання з його саме катартичною сутністю. 

      З музикознавчих позицій помітно, що у виникненні й розвитку опери 

найбільшої важливості набуває єдність даних позицій, тобто поєднання 

міфологічного сюжету і трагедійної інтерпретації. Завдяки цьому опера 

вводить до європейської музики тема Року, продовжуючи тенденцію 

образного синтезу саме як злиття міфологічної форми та трагедійного діяння, 

тобто вже на рівні естетичних компонентів та світоглядних ідей. Це сприяє 

становленню певних типів оперної композиції, музично-інтонаційної 

виразовості, а визначає роль певних стильових тенденцій в еволюції 

жанрової форми опери. 

У контексті визначення основних способів взаємодії  античної теми як 

трагічної з композиційно-стильовими умовами опери не лише проявляються  

«класичні» риси давньогрецького театру (античної трагедії), а й 
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встановлюються іманентні змістові, структурно-образні, канони жанрової 

форми опери.  

Почнемо з того, що творці dramma per musica у своєму прагненні 

викликати до життя дух античної трагедії повністю сприйняли її 

синкретичний характер, разом з тяжінням до міфологічних сюжетів. На 

думку В. Конен «це єдине, що зв'язувало зрілу оперу XVII – першої половини 

XVIII століття з ідеалами гуманістів» [89, c. 40]. Створений же ними тип 

музично-драматичної вистави демонструє вже інше естетичне явище. 

Наслідком діяльності гуманістів постає те, що «доля всієї професійної 

музики Західної Європи впродовж, принаймні, двох наступних століть, 

виявилася вирішальним чином пов'язаною з театром» [89, c. 41].  

       Можна вибудувати жанрову послідовність: антична трагедія – dramma 

per musica – опера. Якщо ж урахувати недовговічність та явно перехідний 

характер, композиційно-стильову несталість dramma per musica, опера й 

антична трагедія виявляються пов'язаними найтіснішим чином.  

Ще раз нагадаємо про деякі конститутивні риси античної трагедії, що 

ведуть від первинного ритуально-обрядового образного синкретизму то 

вторинно-художнього, у тому числі музично-драматичного, образного 

синтезу. 

      Ранні зразки трагедії існують як синкретичні, ритуально-художні. 

Класичні риси визначаються відносно своєрідності грецького театру в цілому 

й тих його тем, які згодом будуть одержувати тлумачення в трагедійному 

руслі. Синкретизм поставав в тому, що трагедія дозволяла виявляти різні 

родові й жанрово-видові ознаки мистецтва. Суттєвим є і те, що театр виник з 

цілої серії взаємозалежних феноменів, обумовлених моральним і 

соціоісторичним рівнем досвідом суспільства, також його здатністю до 

художньо-уявного моделювання  життя, що, зокрема, сприяло формуванню й 

певних  фольклорних традицій.  

Деякі дослідники наголошують, що пантеон  грецького язичництва  був  

перенаселений,  і багато божеств з нього могли б послужити символом 
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театру, що зароджувався. Але із усього сонму язичницьких богів театр 

вибрав Діоніса й почав свій шлях від культових «великих Діонисій». 

Швидше за все, коли Ніцше писав про виникнення трагедії з духу музики, він 

мав на увазі її перетворюючу та синтезуючу здатність, що проявлялася, 

звісно, на образному рівні. Є. Герцман висловлює дану позицію вже досить 

явно, коли зазначає, що релігійний діонісійський екстаз, поезія народних 

переказів і танцювально-мімічне начало могли бути об'єднаними в єдину 

художню форму тільки музичним шляхом, тобто лише на грунті музичного 

озвучання; лише воно було здатним організувати образну єдність 

відособлених форм художнього мислення.  

Така синтезуюча функція музики багато в чому визначила її 

верховенство. «Будь-який союз різних мистецтв не є співтовариством 

рівноправних, а утворює своєрідну ієрархічну систему, де заради існування 

самої системи влада добровільно віддається якому-небудь з мистецтв. При 

народженні театру таким гегемоном виявилася музика» [56, c. 179]. Культ 

Діоніса у свідомості стародавніх греків втілював живий світ, що змінюється, 

світ природу, його зародження  та його   руйнування, тобто постійний процес 

змін та відновлення, причому останнє також є безупинним.  

Музичне оформлення цього культу повинне було звертатися до 

звукових послідовностей, що виражали патетику метаморфоз природи. 

Найбільш повне втілення така музика отримала в дифірамбі. Сюжет 

дифірамба спочатку був присвячений тільки подіям, пов'язаним з Діонісом, а 

його емоційна мелодія, бурхливий ритм, стрімкий танець створювали 

неповторну оргіастичну атмосферу. Учасники ритуального дійства знали 

тільки схему обряду: сюжет, послідовність обрядових подій і танцювальні 

фігури, що супроводжували його. Усе інше залежало від художньої фантазії 

виконавців. Тому не дивно, що із загального ансамблю виділилися як 

пасивні, так і активні учасники. Найбільш талановиті брали ініціативу у свої 

руки. Аристотель називав їх  «екзархай» (грец. зачинателі, керівники хору) 

[12, c. 34]. Хор супроводжував їх спів своїми вигуками, репліками, 
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допустимим був діалог як співочий, так і мовний. Так у дифірамбі відбулося 

розшарування на корифея й хор, що було вже серйозний кроком на шляху 

формування трагедії, коли з хору поступово виділяється актор, співак та 

наратор. Одночасно з цим у сюжет, який колись був присвячений винятково 

Діонісу, поступово стали вторгатися й інші герої.  

Як зазначає Є. Герцман, на початку шостого століття до н.е. поруч з 

пісенно-танцювальними й розмовними побудовами, у дифірамбі стали 

поступово використовуватися вірші. Такий «збагачений» дифірамб існував у 

Коринфі; аналогічні події відбувалися в Аттиці, де до прадавніх свят, 

присвячених Діонісу – Малих Діонісій – додавалися грандіозні торжества, 

названі Великими Діонісіями. Значна роль приділялася тут виконанню 

«головної пісні» Діоніса – дифірамба. Але тепер він мав вже мало спільного з 

тою прадавньою обрядовою піснею-танцем, яка  виконувалася  колись  усіма 

учасниками релігійної церемонії. «Перед новими поколіннями постало 

небачене раніше видовище, у якому люди жили й умирали, любили й 

ненавиділи, страждали й раділи. Тут шляхетність сусідила з низькістю, 

щирість із підозрілістю, щастя із прикрістю й розчаруванням» [56, c. 185].  

Важливість вибору Діонісу як головного «героя» обряду, особлива 

культурологічна функція діонісійського начала змусили Ф. Ніцше розглядати 

діонисійство в гранично широкому онтологічному значенні. У концепції 

Ф. Ніцше природа трагічного й сутність античної трагедії обумовлені 

протистоянням аполонічного та діонісійського начал: «ці два настільки різні 

прагнення діють поруч одне з одним, найчастіше у відкритому розбраті між 

собою й взаємно спонукуючи один одного до все нових і могутніших 

породжень, щоб у них увічнити боротьбу названих протилежностей, тільки 

очевидно з'єднаних загальним словом «мистецтво»; поки, нарешті, 

чудодійним метафізичним актом еллінської «волі» вони не виявляться 

пов'язаними в деяку постійну подвійність і в цій подвійності не створять 

нарешті настільки ж діонісійський, як і аполонічний твір мистецтва – атичну 

трагедію» [119, с. 50].   
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За Ф. Ніцше, діонісійське та аполонічне утворюють вихідну антиномію 

трагедії і два основні плани її змісту, при цьому апологічним філософ називає 

мистецтво пластичних образів, а діонісійським – непластичне, тобто незриме, 

не представлене в зовнішніх матеріальних формах, мистецтво музики [119, 

с. 50].  Тим часом, Ніцше пише й про «музику Аполлона» (який був, як 

відомо по міфах, неперевершеним музикантом, співаком-кіфаредом і 

кіфаристом), але як про таку, з якої «Ретельно усувався, як неаполонічний, 

той елемент, який головним чином характерний для діонісіської музики, а 

разом з тим і для музики взагалі – приголомшлива могутність тону, 

однаковий потік мелосу й ні з чим не зрівняний світ гармонії. Діонісійський 

дифірамб спонукує людину до вищого підйому всіх її символічних 

здатностей, коли щось ще ніколи не випробуване шукає свого вираження  – 

знищення покривала Майї, єдинобуття, як геній роду й навіть самої природи» 

[119, с. 60]. 

Таким чином, Ніцше вказує на два роди – різні типи – самої музики, як 

такі, що виражають і стани свідомості, і різні «світи» – сфери буття: 

титанічну надмірність, екстатичність і стихійність діонісійського й 

особистісну індивідуацію зі збереженням меж і міри індивіда, 

врівноваженість і законослухняність аполонічного (див. [119, с. 69–70]). 

Символом діонісійського зрушення Ніцше вважав хор давньогрецької 

трагедії, причому хор саме дифірамбічний; він є й провідником ліричного 

начала. Лірика ж безпосередньо підводить до музики: «лірика настільки ж 

залежна від духу музики, як сама музика у своїй цілковитій необмеженості не 

має потреби в образі й понятті, але лише виносить їх поруч з собою... Світову 

символіку музики жодним чином не передаси тому на вичерпний лад у слові, 

тому що вона пов'язана зі споконвічним протиріччям і споконвічною 

скорботою в серце Першоєдиного й тим самим символізує сферу, що стоїть 

вище всіх явищ і попередня всякому явищу» [119, с. 83–84] 

Трагедія відбувається як взаємоперехід слова (поезії) – дії (драми) –  

музики (хорового дифірамба) або, як пише Ніцше: «ми повинні уявляти собі 
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грецьку трагедію як діонісійський хор, що все знову й знову розряджається 

аполонічним світом образів. Партії хору, якими переплетена трагедія, 

представляють, таким чином, у певному сенсі материнське лоно всього так 

званого діалогу, тобто сукупного світу сцени, власне драми. У цілій низці 

наступних одне за одним розряджень ця першооснова трагедії випромінює 

вищевказане бачення драми… і в силу цього має епічну природу, але, з 

іншого боку, як об'єктивація діонісійського стану, являє собою не 

аполонічний порятунок в ілюзії, а, навпаки, руйнування індивідуальності й 

об'єднання її зі споконвічним буттям. Таким чином, драма є аполонічним 

втіленням діонісійських пізнань і впливів і тому відділена від епосу мовби 

величезною прірвою» [119, с. 97]. Із цих слів Ніцше випливає, що образний 

синтез (або синерезис), якому сприяє музика в трагедії, відбувається як і 

зближення, і розділення лірики і епосу на основі драматичної дії, що  вбирає 

обидва начала, є неоднорідною, але цілісною від самого початку. 

Це ще одна важлива особливість античної трагедії – її постійна 

двоїстість, що проявляється в наявності факторів як сприятливих для 

загострення конфлікту, так і протилежних гармонізуючих, що вказують на 

його ілюзорність. Відтак подвійність драми Року, яку виявляє жанрова форма 

опери у своєму становленні, закладена в самій давньогрецькій трагедії. Тут 

вже позначені два шляхи розв'язання конфлікту: перший веде убік 

загострення трагедійності, безвихідності, неминучості катаклізму. Інший 

відкриває можливість зняття трагічних антиномій, гармонізації протиріч, 

погляду з більш загальних позицій, часто міфо-епічних.  

Він стає основною тенденцією інтерпретації семантичної моделі 

трагедії в опері, також сприяє розвитку трагічної семантики в музиці другої 

половини двадцятого століття. Найбільш істотна відмінність цих тенденцій 

інтерпретації трагічного – в оцінці можливостей виходу за межі головних 

життєвих протиріч. Перший шлях – трагедійний – пов'язаний з посиленням 

показу й переживанням неможливості виходу, другий – посттрагічний – 
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відразу заявляє про себе як про звільняючий вихід, відмовляючись від 

підпорядкування закону антиномії, що, однак, не скасовує сам закон.  

«Внутрішня полеміка» трагедійного й посттрагічного обумовлювала 

особливості античної трагедії. Трагедія як особливий жанр орієнтована на 

театрально-сценічне втілення, формування особливого типу героя, особливої 

логіки композиції, драматургії. Ці особливості можуть вийти за межі жанру 

трагедії, тобто стати загальними рисами втілення трагічного в мистецтві. До 

Нового часу воно виявляється в суперечливому вигляді в силу двоїстого 

ставлення до антиномії смерть–безсмертя, яка фіксує два напрямки еволюції 

людської свідомості – релігійний й світський. Посттрагічне, що виникло в 

контексті релігійно-християнської свідомості, знімає полярність емоційних 

оцінок і уводить від повсякденного реагування, ставить людину вище 

звичайного, тобто рятує її від профанних сторін життя.  

Інший, звичний для західноєвропейського мистецтва, шлях 

трагедійного образного синтезу розкривається в концепціях ренесансно-

барокового шекспірівського театру. Психологічна ускладненість 

внутрішнього світу людини передається зовнішньому буттю й розглядається 

як нескорима. Тому кінцевим підсумком такої трагедії стає загострення 

конфлікту, супроводжуване загибеллю героя.  

У Середньовіччі затверджується уявлення про мистецтво, як про 

самовпорядковану сферу позитивних цінностей, піднесено прекрасне. 

Релігійне розуміння відкриває в мистецтві те прекрасне, «яке є 

самодостатнім» (Августин). Трагедійно-художнє виявляє недосконалість 

людської природи, її обмеженість. Тому справжнім співчуттям може бути 

тільки божественне, воно здатне розв'язати людські проблеми. Тобто 

довершеним переживанням виступає саме пост трагічне, а трагедійність як 

художній феномен видається неможливою та небажаною, внаслідок переваги 

релігійних мотивів в інтерпретації основних антиномій буття.  

Своєрідність історичного шляху трагічної поетики пов'язана з тим, що 

класичний конфлікт давньогрецької трагедії одержує розвиток і втілення 
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тільки в Новий час, коли мистецтво стає професійною діяльністю людини. 

Звертання до трагедійних протиріч виявляється можливим тільки в 

мистецтві, тут вони придбають необхідну естетичну оцінку. Концепція 

трагічного в Новий час пов'язана з переглядом відносин людини до себе,  

загостренням протиріч у  художньо-образній системі й відборі відповідних 

цьому засобів виразовості.  

Трагедійність стає важливою жанрово-стильовою парадигмою в 

європейській музиці Нового часу, адже це період завершення й вищого 

прояву ренесансних явищ у культурі й мистецтві західноєвропейських країн, 

період кризи вузько ритуальних церковних жанрів і формування художньої 

культури нового, світського типу. Недарма першим класиком світської 

культури В. Конен називає Клаудіо Монтеверді. «Центральне місце у 

творчості Монтеверді займає тема страждання й жалю. З усього багатства 

психологічних і зовні жанрових мотивів, розкритих композитором, саме 

образи трагічних переживань були розроблені з найбільшою досконалістю» 

[87, c. 23].  

Можна сказати, що Монтеверді став основоположником трагічної 

поетики в музичному мистецтві, своєрідним джерелом, що подарувала світу 

стільки шедеврів. Саме він «відкрив» справжню оперу – провідний музичний 

жанр епохи класицизму й один з найважливіших у музичній культурі 

наступних століть у цілому. У його творчості беруть начало майже всі 

музично-виразові елементи опери й більшість сучасних музичних форм. 

Остання опера К. Монтеверді – «Коронація Поппеї» – «не тільки вінчає 

його власний творчий шлях, але безмірно піднімається над усім, що було 

створено в оперному жанрі до Глюка» [90, c. 55]. Звертаючись до античного 

сюжету, Монтеверді прагнув зобразити в музиці реальне людське почуття в 

його трагічній колізії. І в такій інтерпретації античного міфу він відновлює 

естетичний пафос античної трагедії та трагедійність як естетичний принцип, 

наближається до створення справжньої «чистої» трагедії, яка була б тою 

самою, що і в античному театру. Втілюючи трагічні колізії, композитор 
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вдається до допомоги риторичних фігур і відкриває їх нові художні 

можливості, розвиваючи сам принцип побудови музично-риторичних фігур, 

проявляючи при цьому творчу індивідуальність і винахідливість.  

Можна виділити кілька способів проробки музично-риторичних фігур в 

операх К. Монтеверді: буквальне використання музично-риторичних фігур, з 

перенесенням їх у власну виразову систему; внесення деяких змін у 

застосовувані фігури – часткове сполучення авторських музичних формул з 

фігурами риторичної системи; ненормативне використання нормативних 

музично-риторичних фігур; створення власних виразових прийомів, що не 

мають точних аналогів у системі музичних риторичних фігур, але стають 

авторські-нормативними у творчості Монтеверді. 

При виборі музичних прийомів в опері «Коронація Поппеї» Монтеверді 

керувався етичною значимістю персонажів – загальною семантикою образу. 

У наявності протиставлення двох основні образних сфер: позитивної й 

негативної. Характеристика негативних героїв (Нерона, Поппеї, Арнальти) 

часто пов'язана з підкреслено нормативним використанням риторичних 

фігур. Алегоричні образи-символи (Чеснота, Фортуна), що примикають до 

негативної сфери, відзначені підкресленою абстрактністю, на відміну від 

реальних героїв.  

Це досягається за рахунок використання найбільш нормативних, сталих 

музично-риторичних фігур – зображальних. При характеристиці лицемірної, 

спонукуваної лише честолюбством Поппеї використовується приймання 

невідповідності значення традиційних риторичних формул і даної емоційної 

ситуації, неправильного перебільшення у вираженні почуттів, вираженого, 

зокрема, у підкресленому підкоренні риторичним правилам. Для 

характеристики позитивних персонажів Монтеверді приходить до власних 

оригінальних музичних прийомів. Він використовує мелодико-ритмічні, 

фактурно-гармонійні, поліфонічні прийоми для окреслення почуттів, 

закріплюючи їх за конкретними значеннями, надаючи їм постійного, тобто 

знакового, характеру, канонізуючи їх у межах свого авторського стилю. 
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Наприклад, гармонійний прийом зіставлення мажору й мінору – свого роду 

гра світла й тіні, що відбиває  боротьбу добрих і злих помислів  в образі 

Оттона. Партія трагічних персонажів Оттона й Октавії відзначена 

хроматикою, зокрема множиною  малосекундових інтонацій в партії Октавії, 

що є знаками майбутньої оперної арії-lamento 

Іншим прийомом втілення трагічної концепції є наявність епізодів – 

вищих моментів позитивного духовного самовираження героїв. Вони 

пов'язані з такими психологічними кульмінаціями, коли сутність героїв 

оголюється до межі. Як приклад, можна назвати сцену Октавії і Годувальниці 

(1 д.,.5 сц.) або Сенеки й Паллади (1 д., 8 сц.), де, до речі, у черговий раз 

підкреслюється зловісна роль фатуму в людських долях і тлінність земного 

існування людини. Характер цих  епізодів мовби «підказує» дійсний смисл 

трагедії, який повинен сприяти катартичному подоланню розв'язки, хоч і за 

межами композиції. 

Поєднання та смисловий синтез двох полярно розведених образних 

сфер стає одним з головних способів втілення трагедійної антитези, що 

виникає на основі діалогізації емоційного змісту. Така  «двупланова» 

виразність музики стає індивідуальною рисою стилю Г. Перселла. Один 

яскраво виражений напрям його творчості – фольклорно-жанровий, незмінно 

пов'язаний з настроями веселощів. Але ще більш загострено та 

індивідуалізовано втілена в його музиці сфера витончених скорботних 

образів, що розроблена в мистецтві англійських мадрігалістів й знайшла 

відбиття в опері «Дидона та Еней».  

Тут переплітаються два плани: перший утворює трагічна психологічна 

лінія, виражена наскрізною дією; інший відтворює музичну лінію 

драматичної вистави, яка відтіняє центральну дію. Це – фантастичні картини 

(печера відьом), образи природи (бура), жанрово-комічні сценки (пісня 

матросів) і т. п. Дивне вторгнення  народно-казкового образу відьом у сферу 

античної міфології вносить в епос елементи комедії або навіть гротеску, 
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указуючи, тим самим, на те, що причина трагедії корениться в самій людині, 

а трагічний конфлікт є уявним.  

Таким чином, можна сказати, що в даній опері присутній імпульс 

подвійності, що нівелює головну особливість античної драми Року – 

протистояння людини та долі. Конфлікт породжується психологічною 

ускладненістю внутрішнього світу героїв і проектується на зовнішнє буття. 

Трагічна лінія представлена в опері образом Дидони, музичне втілення якого 

містить відповідний набір атрибутивних виразових засобів, зокрема насичена 

спадними малосекундовими інтонаціями. Квінтесенцією скорботних 

інтонацій подиху є тема баса із заключної арії вмираючої Дидони.  

Це класичний приклад варіацій на basso ostinato, що за структурою ясно 

передбачають хор Crucifixus із сі-мінорної меси Баха, аж до майже повної 

тотожності мелодії остинатного баса. Крім того, ритмічний малюнок теми в 

спадному мелодійному русі змушує згадати про «мотив бичування» з 

«Страстей по Матфею». Арія Дидони є вищим духовним самовираженням 

оперної героїні, яке вже відзначалося раніше у зв'язку з оперою Монтеверді                     

«Коронація Поппеї». Примітно, що в музичній характеристиці Енея такий 

епізод відсутній, його образ постає формалізованим і дещо перебільшеним. У 

його партії можна знайти штучну віртуозність, псевдопатетичність, 

відсутність ліричної емоції. Єдина дійсно трагічна героїня, що задтна до 

глибоких почуттів, це Дидона, і вже перша її арія свідчить про це. 

Г. Перселл своєрідно сполучає два шляхи втілення трагічного в опері, 

розкриваючи, з одного боку, глибину конфлікту, переживаного Дидоною, 

тобто в її образі йдучи трагедійним шляхом, а з іншого – підкреслюючи 

ігровий характер того, що відбувається в зовнішньому плані – у відносинах 

між персонажами. Досить згадати, що відьми танцюють в обіймах матросів; в 

їх образі немає нічого інфернального – це побутові персонажі. «Високі» 

мотиви трагедії, таким чином, знижуються й спрощуються, тобто 

профануються. Різкий контраст піднесених почуттів, сакральних переживань 
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і профанних дій, подій обумовлює унікальність інтерпретації античного міфу 

Перселлом. 

Відхід від гостро трагедійного трактування античної теми відбувається 

в процесі подальшого розвитку опери – а саме, в опері seria, обов'язковою 

умовою якої  стає «щаслива розв'язка». Навіть глюківська драма, з її 

гострими драматичними зіткненнями й психологічною правдивістю, 

глибиною й силою страстей, пропонує благополучне розв'язання конфлікту в 

інтерпретації міфу про Орфея. Однак не слід вважати, що seria розбудовує 

посттрагічний аспект трагічної теми. Це скоріше «передпосттрагічний» 

напрямок, адже єдине, що свідчить на користь зниження трагедійності – 

«позитивний» фінал, що дуже часто має умовний характер.  

Передача трагічної концепції в музиці стає можливою повною мірою 

завдяки роздвоєнню, діалогізації, показу суперечливості в єдності 

інтонаційно-стилістичного матеріалу. Це відбувається в ХIХ–XX ст., коли 

вже досягнуті рівні необхідної семантичної визначеності, знаковості в різних 

стильових системах, а потім досягає граничної експресії в музиці ХХ 

століття, що оперує вже різними знаковими системами.  

Так, в опері А. Онеггера «Антигона» античність з'являється в 

осучаснених формах, оскільки трагічний міф використовується Ж. Кокто як 

відвернена надісторична модель людських відносин, що не залежить від 

соціального контексту. Образ Антигони в тлумаченні Кокто близький 

Софоклу, але лінія страждання героїні ледь намічена, відсунута проблема 

вибору, сумніву. Але головним є те, що нового значення набуває у цьому 

оперному творі співвідношення словесного тексту і музики [131], адже 

йдеться про синтетичну композицію, образні можливості якою рівною мірою 

залежать від літературного та музичного джерел. Тому Онеггер прагне, і це 

зумовлює інтонаційний склад опери, донести до слухача всі відтінки й 

тонкощі словесного тексту. У зв'язку з цим  в опері здійснюється своєрідна 

реформа вокальної сторони: речитатив замінений вокальною мелодією, 

створюваної самим словом, кожному слову відповідає своя нота, ритму 
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музичної декламації – ритм розмовної мови; введені незвичайні акценти, що 

виділяють усередині фрази важливе слово, щоб підкреслити його виразний 

зміст. У цілому, музична драматургія «Антигони» відзначена яскравою 

динамікою, театральністю, однак постійне – зрима й незрима – присутність 

образу народу, а також момент високого узагальнення, затвердження 

позитивної ідеї (незважаючи на трагічну розв'язку) наближають її до творів 

ораторіального плану.  

Музична драматургія опери будується на взаємодії й зіткненні трьох 

музичних сфер: позитивних сил – зла – Антигони; остання є найбільш 

складною, тому що включає комплекс Року. Перша сфера характеризується 

гармонійною ясністю, консонантністю, діатонічністю, стійкістю, яскраво 

вираженим мелодійним началом (тематизм проходить у хорових 

інтермедіях). Іншу представляють скерцозні теми – гострі, лиховісні, ладово  

несталі. Для третьої сфери типові остродисонантні, гармонічно нестійкі теми.  

В опері використані тематичні комплекси двох видів. Спершу це теми, 

що узагальнюють окремі сфери, найбільш сильно змінюються, мають безліч 

модифікацій. Наприклад, «тема закону»  входить у комплекс тематизму й 

Креонта, і Антигони. У сценах з Креонтом вона зберігає первісну 

характеристику, але включаючись у сцени з Антигоною загострюється 

гармонічно, демонструючи вплив дисонансів. Терцієва інтонація з теми 

відіграє значну роль у характеристиці Антигони. Вона ж завершує оперу, у 

такий спосіб затверджуючи  правоту Антигони – залишаючи «останнє слово» 

за цією героїнею.  

По-друге, конкретні теми-символи, що утворюють внутрішню структуру 

кожної сфери розвитку: монотема «фатальної долі» Антигони (спадний 

хроматичний рух нижнього голосу зближає її з лейтмотивом «року роду 

Едипа»), тема «любові до братів» (ц.12), лейтмотив Ісмени (ц.3); оркестровий 

вступ до 8 картини – тема «фатальної приреченості», деякі інші. 

Партія Креонта більш однопланова, речитативна. У партії Антигони ж 

речитативні побудови чергуються з аріозними. Хорові інтермедії спираються 
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на тематизм сфери позитивних сил. Інструментальні епізоди розташовані 

вільно, протягом усієї партитури, не прив'язані до хорових інтермедій, хоча 

іноді зв'язані тематично (наприклад, кінець першої й другої інтермедії й 

кінець 9-й сцени). Основний трагічний конфлікт вирішується взаємодією й 

зіткненням оркестрової й вокальної інтонаційно-тематичних сфер. Взаємодія 

яскравого тематизму настільки рельєфна, що дозволяє сказати, що Онеггеру 

врешті-решт вдається втілити трагічний конфлікт сугубо музичними 

засобами; і у цілому трагіко-катартичний вплив опери цілком забезпечується 

її музичною стороною, звільняючись від необхідності шукати підтримки у 

слові.  

 

1.2. Класицистський образний тезаурус оперної творчості  
 
Трагедійна, різко конфліктна, інтерпретація теми античної трагедії 

типова для західноєвропейської оперної школи. Російська ж школа, з її 

тяжінням до епосу, котра поєднує інтерес до язичницької міфології з 

християнськими ідеями, більш схильна була до етично піднесеного 

тлумачення трагічної антитези. Крім того, російська школа була захоплена 

пошуками власної античності, і звертання до давньогрецьких сюжетів було 

для неї скоріше виключенням, аніж правилом. Особняком стоїть постать 

М. Мусоргського – найбільшого художника-трагіка, але він звертається до 

реальної історії, а не до міфології, позбавляє історичну тему ідеалізації. 

Дуже яскравою постаттю щодо епічної розв'язки оперної композиції 

був М. Римський-Корсаков. Його опера «Сервілія», хоч і не визнана (на 

думку О. Соловцова [151]) художньо повноцінним твором через надзвичайно 

слабку п'єсу О. Мея, але викликає інтерес у зв'язку з пошуками 

композитором музичної мови, яка була б відповідною до втілення сюжету з 

життя Прадавнього Рима. (Забігаючи вперед, можна відзначити, що ця ж 

проблема буде хвилювати у свій час і І. Стравінського). На думку самого 

Римського-Корсакова, сюжет драми «розв'язував руки щодо свободи стилю»; 



42 
 
тобто досить було уникати суперечного явно: явно німецького, очевидно 

французького, безсумнівно російського і т.д. Але, оскільки музики поза 

національністю не існує, усяка музика, яку прийнято вважати 

загальнолюдською, все-таки національна. Для «Сервілії» Римський-Корсаков 

обирає найбільш підходящий національний відтінок: почасти італійський, 

почасти грецький, а також візантійський і східний. У цілому ж музика 

«Сервілії» виявилася, як відзначає Соловцов, «надмірно «універсальною» – 

загальноромантичного типу – і позбавленою, всупереч прагненням автора, 

«національної конкретності» [151, с. 379]. 

Набагато більший інтерес представляє трактування фіналу опери – 

двочастинне: перша частина – смерть Сервілії; друга – проголошення Credo 

над тілом загиблої, що моралізує, заміняє конфлікт примиренням, є 

реалізацією посттрагічної тенденції – погляду на події з позиції 

християнського прощення.  

  Визначальною рисою оперної поетики М. Римського-Корсакова є 

підпорядкування композиції опери сталій інтерпретації сюжету, що свідчить 

про спрямованість композитора до визначеності образно-смислових 

відносин. Насамперед, це обов'язковий, який має місце в будь-якій опері, 

розподіл подій і персонажів (характерів) на дві сфери – як на два особливі 

світи, кожен з яких прагне до цілісності й домінування. Дане двосвітнє буття 

розкривається як обумовлене його антиномічністю, а сама антиномічність 

розуміється багатоманітно, а саме, як двосвіт: 

- побуту й фантастики (у цьому випадку під побутовим Римський-Корсаков 

має на увазі реальний досвід, тобто «природнє» історичне повсякденне життя 

людей і ті психологічні позиції, які властиві людям в їх повсякденній 

поведінці); 

- реального й ілюзорного (з «ілюзорним», тобто створеним уявою людини, у 

тому числі й поетичною уявою, можуть бути пов'язані й ті епізоди опери, у 

яких  розбудовується тема мистецтва, художньої творчості); 
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- добра й зла, світла й мороку, цінності й антицінності (добро й зло в 

Римського-Корсакова – своєрідні символи краси й каліцтва; добро постає як 

вираження внутрішньої краси людини, як злиття морального й природного, 

фізично досконалого – таке розуміння краси свідчить, по-перше, про 

близькість поглядів композитора до античного ідеалу калокагатії, по-друге, 

про класичні основи його світовідчування й творчості); 

- волі й необхідності або волі й примусу (ця антиномія, що так само типова 

для класичного світорозуміння, найбільш яскраво проявляється в операх на 

історичні сюжети): 

- язичництва й християнства (що не має на увазі їх соціально-ціннісну 

антиномічність, але, скоріше, виявляє історичну антиномічність релігійної 

свідомості). 

Більшість із названих  антиномій може виступати в одній оперній 

композиції, але при провідному положенні якої-небудь з них. Переплетення 

різних антиномій в опері на історичний сюжет яскравіше всього 

презентовано в «Сервілії», де  й двосвіт язичництва-християнства одержує 

гостро-конфліктного переломлення. У даній опері яскраво виражаються  такі 

антиномії як добро-зло, воля-примус – як у загальноісторичному ракурсі  

(протиставлення необмеженої влади префекта Тигелліна й волелюбності 

кращих громадян Рима), так і у твердому особистісному «двобої» головної 

героїні, Сервілії, з  Егнатієм. У наступній опері «Пан Воєвода» ці останні 

антиномії також є провідними, визначають розвиток сюжету і загальну 

композицію опери. 

В операх же, пов'язаних з казковими, «чарівними» сюжетами, на 

перший план висувається двосвіт побуту й фантастики. Ця антиномія стає 

визначальною в композиційному плані «Травневої ночі», обумовлюючи 

зіставлення людського як реального й природного як чудово перетвореного. 

Антиномія добро-зло відступає на другий план, реалізуючись в образному 

контрасті персонажів, що представляють одну фантастичну сферу: тендітної, 

ніжної Панночки й підступної, жорстокої Відьми-Мачухи. В опері «Ніч перед 
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Різдвом» Римський-Корсаков помітно підсилює тільки намічене Гоголем 

протиставлення «злої» і «доброї» фантастики, в образах Чорта, Солохи й 

Овсеня, Коляди. Однак, комедійність ситуацій згладжує даний конфлікт, 

надаючи опері риси гри-колядки. 

Двосвітність людського й природного  розкривається в «весняній 

казці», опері-билині «Садко», в «Сказанні про невидимий град Китеж». У 

цих операх природа представлена джерелом вічності – постійного 

відновлення буття, «безгрішності» – чистоти, доцільності, отже, 

виправданості існування; звідси інтерпретація природного начала як  

«високого етоса». Зближення людського й природного – найважливіша риса 

міфологічної свідомості, втім, як і класицистської естетики.  

У цьому оперна поетика Римського-Корсакова змикається з «поетикою 

наївного» Шиллера, для якого спілкування з природою було необхідною 

частиною морального виховання людини, досвіду шляхетного відчування. 

Шиллер, як і Руссо,, природне протиставляє цивілізованому; у такий спосіб 

ідеалізована «наївна краса» сільського побуту протиставляється 

урбаністичної перекрученості людського життя. Однак, природне – не тільки 

ідеальне й ідилічне; це й мир персоніфікованих уявлень про джерела й 

рушійні сили життя, суміжний з реальним, людським, родинний йому та, у 

той же час, суттєво від нього відмінний. 

Явище образного синтезу, зумовлене широким розмахом 

неокласицистської гри, виявляється важливою складовою стильового 

мислення І. Стравінського, чий внесок у музичне мистецтво ХХ століття, у 

тому числі в оперне мистецтво, важко переоцінити. Композитору було 

призначене довге творче життя: його перші зрілі твори відносяться до 1908-

го року, останній закінчений твір датується 1968-м роком. Протягом шести 

десятиліть він працював у різних музичних жанрах, весь час ставлячи перед 

собою нові завдання, що нерідко вражали несподіванкою вирішень, 

випробував у безперервній праці різні виразові можливості музичного 

мистецтва, різні музичні системи.  
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В. Холопова виділяє наступні основні стильові сфери, розроблені 

Стравінським: класицизм і бароко, що стикаються з рококо й маньєризмом, 

нідерландська поліфонія XVI-го століття, з нових стилеутворень ХХ-го 

століття – найбільше джаз і деякі композиційні особливості музики 

А. Веберна. Множина найрізноманітніших відгалужень в естетиці 

Стравінського стягаються до найважливішої, хоча й не єдиної, домінанти, 

яку Холопова називає «класицистський комплекс» [172] і який можна 

також називати класичним або неокласичним осередком авторського 

стилю композитора. Він включає й певні естетичні ідеї, і тематику, і жанрові 

риси творів, також музичну стилістику, що запроваджується у формі алюзій. 

Класицизм, як художній напрямок, зіграв вирішальну роль у Західній 

Європі, позначившись в галузі музики й у розвитку музичного театру XVIII 

століття, і в стабілізації інструментальних жанрів і форм у другій половині 

XVIII століття. У Росії класицизм, з'явившись з відомим запізненням, дуже 

скоро поступився місцем новим художнім напрямкам – романтизму, 

сентименталізму, реалізму.  

Російський музичний класицизм виявився в основному в операх 

Д. Бортнянського «Сокіл», «Син-Суперник», «Свято сеньйора». Характерно 

класицистськими були: єдність часу й місця в театральній виставі, 

використання типізованих сюжетів, чітко виражена «номерна структура» 

опери з єдністю афекту в кожному номері, ідеалізований характер героїв та їх 

емоцій і т.д. (норми французького класицизму, але засвоєні в російському 

музичному театрі разом зі схемою італійської опери-seria).  

Однією з основ західноєвропейського класицизму було звертання до 

античної культури, як до джерела загальноєвропейських художніх сюжетів і 

тем.  

Оскільки Давня Греція заклала основу всієї європейської культури, 

російські митці, створюючи національну класику, йшли за її взірцями. 

«Існувало уявлення, що побудова всякої культури починається з епосу» [172, 

с. 43] Такий історичний контекст додатково висвітлює й роль двох перших 
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російських класичних опер: «Івана Сусаніна» та «Руслана і Людмили» – 

епіко-трагічної й казково-епічної. У період формування російської музичної 

класики створення російського епосу, пошук «своєї античності», були 

питаннями культурного престижу нації. Через короткочасність свого 

існування російський класицизм «не встигнув виявити всієї повноти 

класицистських якостей, відомих західноєвропейській музичній творчості: 

широке використання античної тематики, тяжіння до відверненої ідеальності 

героїв, позанаціональна універсальність тем і ідей, стабільна повторюваність 

жанрів і форм» [172, с. 45]. Більшу частину названих властивостей відтворив 

І. Стравінський у ХХ столітті.  

  Композитора приваблювала естетика класицизму в його 

центральному, французькому варіанті, що виявилося в 20-і – 40-і роки, коли 

були створені «Цар Едип», «Аполлон Мусагет», «Персефона», «Орфей». У 

класицистському комплексі І. Стравінського В. Холопова відзначає одну 

важко вловиму, але дуже важливу якість – загальномузикальність або 

всемузикальність. Б. Асафьєв констатує узагальнюючу філософічність стилю 

Стравінського, інтерес до позаособистого, а коріння «позаособистого» бачить 

у народній творчості: універсалізм методу композитора виявляється як 

похідний від масово-народного, протипоставленого індивідуально- 

особистому.  

Сутність всемузикальності в тому, що кожний музичний засіб, у першу 

чергу, несе в собі значення музики як роду мистецтва в цілому, а в другу 

чергу воно пристосовується композитором до більш локальних завдань 

авторського стилю, жанру, конкретного твору. Звідси, з одного боку, варто 

відзначати різноманіття моделей музики Стравінського, а з іншого – 

прихильність до ідеалу всемузикальності, з якою пов'язана єдність стилю, 

методів композиції, принципів формоутворення.  

Ю. Лотман відзначає таку властивість неокласицизму Стравінського як 

метариторичність його художньої свідомості. «При риторичній свідомості 

потрібні стильові контрасти усередині тексту. Риторична домінанта 
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загострює відчуття стильової значимості, внаслідок чого виникає гра 

стилями, тобто стилістичними комплексами, до меж яких стискується стиль». 

Лотман   визначає стилістику, як «адаптацію знаків, їх авторське засвоєння», 

а риторику як «зіткнення знаків, підкреслення границь «свого – чужого» 

[105, с. 191] 

 Г. Алфеєвська відзначає, що для неокласичного періоду творчості 

Стравінського «характерно особливе, стилістично диференційоване освоєння 

матеріалу всієї відомої композитору музики й встановлення єдиних 

універсальних методів обробки цього різностильного матеріалу» [8, с. 129] 

Музичні елементи різного походження звичайно виступають у Стравінського 

як прикмети певного стилю, і, отже, зберігають своє вихідне образно-

смислове значення; таким чином, за полі стилістичною грою постає завдання 

образного синтезу.  

Це надзвичайно розширює семантичний контекст музики й 

супроводжує висуванню композитором на перший план загальнолюдської, 

вічної проблематики. Тому Алфеєвська зв'язує явища «неокласицизму» і 

«універсалізму художнього мислення», відзначаючи, що «у масштабі творчої 

еволюції Стравінського,  «універсальне» виникло на базі «національного», 

трактованого як специфічний прояв загальнолюдського» [8, c. 130].  Цю 

думку продовжує В. Задерацький у зв'язку з діалектичним розумінням 

Стравінським традицій мистецтва. Він пише: «З однієї сторони Стравінський 

бачить у традиції якесь вираження влади вічної, нерухливої сутності буття 

над мінливим часовим-просторово-тимчасовим буттям. Звідси апеляція до 

вічних тем мистецтва. З іншої сторони, традиція, як сума накопиченого 

досвіду вираження в мистецтві служить для Стравінського складним 

регулятором пошуку авторської стилістики» [72, c. 23]. Композитор 

сприймає традицію як процес безперервного відновлення відстояних 

принципів. У цьому сенсі творчість Стравінського протилежно тій сумі явищ, 

яка йменується музичним авангардом, при всій його різнорідності 

об'єднаного неприйняттям традиції в її основних властивостях. Інший 
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основний принцип – висування нової системи творчості, покликаної замінити 

традиційні встановлення . 

 Отже, предметом гострої турботи композитора є прийняття традиції і її 

перетворення. І в якості основного традиційного завіту він ухвалює 

обов'язковість національної орієнтованості стилю, коли даний стиль 

формується як класичний (неокласичний) феномен. 

 Відомо, що в перший період творчості Стравінський звернувся до кола 

інтонацій, що походять з російського (і ширше – східнослов'янського) 

фольклорного джерела. В. Задерацький вказує на одну важливу особливість 

російського пісенного мелосу  – варіантний повтор мотивних ланок на цій 

самій або іншій висоті. Мелодійні лінії в творах композитора переважно 

представляють систему повторюваних мотивів, які можуть мати варіантне 

вираження. У боротьбі варіантності й остинатності частіше домінує 

остинатність. Стравінський пропонує свій тип мелодико-тематичного 

розгортання, який Задерацький називає семантично екстенсивним, тематично 

концентрованим розгортанням. Такий тип мелодійного становлення 

породжує статику тематизованого мелосу й виявляє тенденції трактування 

мелодійного начала як одного з рівноправних елементів серед інших 

факторів виразовості. Крім того, виникає внутрішній акцент на 

фоноколористичних властивостях мотивно-інтонаційних елементів. Опора на 

вибрану інтервалику долається ритмічним відновленням і структурним 

перекомпонуванням інтервальних гнізд мотиву.  

Екстенсивний мелос вплинув не тільки на природу тематичних стуктур. 

Він містить у собі передумову до деіндивідуалізації мелодійного матеріалу, а 

на основі подібного екстенсивного мелосу виникає новий тип оркестрової 

поліфонії – комплементарно-сонорна поліфонія, де кожний голос є лише 

матеріалом для злиття з іншими. Він не претендує на самостійну рельєфність, 

його ритміка розраховується щодо інших голосів і пульсує за принципом 

комплементарного вирівнювання. Крайнє вираження деіндивідуалізації 

мелосу пов'язане з підміною лінійно-мелодійного процесу лінійно-ритмічним 
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– ритмічна поліфонія.  У переважному зверненні композитора до 

екстенсивного типу мелосу виявляється причина його активного відношення 

до остинатності. Нова її роль у мелодійних структурах породжує нове явище 

й у системі цілісного формоутворення – поліостинатність, тобто з'єднання в 

контрапункті різних остинатно організованих ліній і шарів. 

 Наростаюче прагнення до об'єктивізації мислення спочатку було 

пов'язане зі звертанням до моделей раннього класицизму й бароко. У 

пізньому періоді творчості І. Стравінського В. Задерацький знаходить дві 

обставини, які привели композитора до надіндивідуального тематизму: 

повернення до загальних законів старо-поліфонічного мислення (про це ж 

говорить і Холопова, виділяючи в якості однієї з історичних моделей у 

творах Стравінського «музику Ренесансу»: Жоскена, Ласо,  Палестрини.);  

прийняття певних норм серійного мислення, точніше проростання свого, 

індивідуального трактування серійності з передумов попередньої творчості. 

Усе це сприймається як наслідок устремління до максимально 

об'єктивованої образності, тобто до канонічних або класичних образних 

параметрів. І одним із проявів такох прагнень Стравінського до 

об'єктивізації стало нове розуміння епічного в музичному театрі, в оперному 

жанрі. 

Позаособистий музичний театр – таким є епічний ідеал Стравінського. 

Обраниця в «Весні священній» як і Наречена в «Весіллячці» позбавлені 

індивідуального вираження. Не суб'єктивне переживання, не особисте 

відношення до того, що відбувається, а втілення обрядового ритуального 

начала, обумовленого міфом, багатозначний смисл якого ствердився у 

свідомості багатьох поколінь, – от що хвилювало Стравінського, що він 

прагнув розвити у своїй опері-ораторії «Цар Едип», як відзначає М. Друскін 

[66, c. 202]. 

 Трактування Стравінським музичного дійства перетинається з ідеями 

Б. Брехта з приводу епічного театру: вистава повинна давати не копію 

дійсності, а свого роду повчальну дію, покликана вселити до свідомості 
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глядача певні ідеї. За Брехтом театр, що апелює до життєвої вірогідності – 

«театр переживання» – вимагає від глядача «ефекту присутності». Йому 

протистоїть «ефект відчуження», що встановлює дистанцію між глядачем і 

сценою – «театр показу (презентації)», дія якого засновано на спостереженні, 

оцінці. У першому випадку це сплав різнорідних театрально-сценічних 

елементів, в іншому – їх роз'єднання; чим воно сильніше, тим більше 

підвищується вплив «ефекту відчуження». «Умовність опери полягає в тому, 

що в ній використовуються раціональні елементи, що привносять риси 

фізичної вірогідності й реальності, але все це відразу знімається музикою. 

Умираюча людина реальна. Але якщо вона, умираючи, співає, то вся сцена 

набуває умовного характеру» [40, c. 299]. Далі Брехт вказує, що 

споконвічний конфлікт між музикою й сценічним втіленням може бути 

вирішений шляхом радикального роз'єднання елементів.  

 Стравінський і був тем композитором, який першим став на цей шлях 

(хоча вихідні ідеологічні позиції Брехта й Стравінського різні: для першого 

головне – повчання, для іншого – ігровий момент – «ритуальне позаособисте 

дійство»). Поштовхом могли послужити театральні експерименти, що 

проводилися дягилевською антрепризою. Перший – постановка «Золотого 

півника» у вигляді опери-балету, де розмежовувалися функції мовця й 

співаючого актора. У близькій манері виявилася вирішеної прем'єра 

«Солов'я» у постановці Вс. Мейерхольда. У ній були закладені статуарні 

принципи опери-ораторії «Цар Едип», у ній нерухливим є не тільки хор, але й 

діючі особи, які, згідно з авторською ремаркою, «одягнені в особливі 

костюми й маски. У них рухаються тільки руки й голови. Вони повинні 

справляти враження живих статуй». 

 Ще в 1908 році Вс. Мейерхольд указував на необхідність Нерухливого 

театру, у якості прообразу відзначаючи кращі з давньогрецьких трагедій: 

«Антигона», «Електра», «Едип у Колоні», «Прометей». На його погляд, ці 

трагедії нерухливі, оскільки в них немає не тільки матеріальної дії, того, що 

називається сюжетом, але й психологічного. Їх квазіподієвий стрижень – Рок 
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і положення людини у світі. З цією думкою перегукується висловлення 

Стравінського: «перетинання шляхів є не особистими, а геометричними 

фактами, і  мене цікавила саме геометрія, невідворотне перетинання ліній» 

[156, c. 98]. 

 Відповідно до двох вищезгаданих типів театру, для опери ХХ століття 

стає характерною поляризація двох типів, які можуть бути позначені як 

діюча психологічна драма й узагальнена – у дусі ораторії – статуарна опера. 

Перший із зазначених типів може бути представлений такими творами, як 

«Пеллеас і Мелізанда» К. Дебюссі, «Воццек» А. Берга, «Катерина Ізмайлова» 

Д. Шостаковича, «Вогненний ангел» С. Прокоф'єва. До другого можуть бути 

віднесені сценічні ораторії А. Онеггера «Цар Давид»,  «Жанна Д'арк на 

багатті», сценічна кантата К. Орфа «Карміна Бурана», опера-ораторія «Цар 

Едип» І. Стравінського.  

Б. Ярустовський визначає жанр «Едипа» як «оперний театр 

представлення» [196, с. 121].  Б. Асафьєв відзначає в ній відхід «як від чистої 

театральності, так і від музичної драми [15, c. 121]. До певної міри це 

відновлення майже втраченої лінії світської ораторії. Трагедія Едипа дана в 

чисто діловому, по-сучасному точному й чіткому переломленні. Із Софокла 

взяте тільки головне й істотне, усе те, що можна перевести на мову звукових 

образів музики. Зникли всі побутові атрибути, що конкретизують життя 

міста-поліса, виключені деякі персонажі (наприклад, Жрець), обмежилися 

функції головних діючих осіб, особливо Креонта, який в опері виявляється 

вже не одним з основних героїв, а епізодичною постаттю. Усі учасники 

оперної  дії є носіями головної драматичної сили, незримої, але постійно 

присутньої – сили Року, долі.  

        Б. Ярустовський, у зв'язку з еволюцією образу Едипа, вводить поняття 

«типового комплексу». За його думкою, Стравінський використовує цікавий 

музичний прийом «інтонаційного відбиття» – на багатьох «стиках» цього 

комплексу початкові інтонації сольних монологів Едипа органічно пов'язані з 

інтонаційною сферою «оповідача». Так, початок аріозо «Non, non reperias 
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vestus skelus Thebas..» побудований на тих же звуках до-мінорного тризвуку, 

якими закінчується попередня арія Креонта; соло Едипа після розповіді 

Тиресія починається з того ж звуку ре (на октаву вище ), яким закінчив свій 

монолог Тиресій. Сольні монологи головного героя психологічно багатші, 

ніж партії інших персонажів і часто, немов дзеркально, відбивають 

інтонаційну характеристику партнера. Чим ближче до катастрофи, тем 

гострішими є емоційні контрасти в монологах Едипа. Розповіді інших діючих 

осіб, як правило, однотипні за своїм емоційним змістом; їх образи подібні  

образам-маскам, що мають свій незмінний тип інтонацій. Мова йде про 

явище, що раніше фігурувало у зв'язку з третім стилістичним рівнем 

«Орестеї» Танєєва – типізованими інтонаціями гніву, помсти, скарги, 

героїчного прославляння і т.д. В «Едипі»  це: 

- героїчні бравурні інтонації – «розгонисті» ходи по звуках тризвуків; вони 

використовуються в одному аспекті (agitato), для Креонта й в іншому (у 

повільному русі, переважно в спадному напрямку) для Тиресія; 

- ювіляційні (орнаментальні, звичайно в русі шістнадцятими), що 

характеризують Едипа; 

- ламентозні (звичайно ланцюг спадних хроматичних утримувань), 

характерні для партії Іокасти: 

- вольові широкоінтервальні мелодійні фрази, майже завжди пов'язані із 

ключовими словесними фразами, наприклад: «Батьковбивця серед вас!» 

(Креонт), «Царевбивця – цар!» (Тиресій).      

Крім опори на узагальнені типи мелодійного руху, у даній опері-

ораторії (причому, на наш погляд, Стравінському ближче її саме 

класицистська, а не барокова жанрова модель) можна говорити про 

використання деяких принципів музично-риторичної системи й виділити 

наступні групи: 

 - повторення, що підкреслюють ключові фрази. Наприклад зізнання 

Едипом Іокасті у вчиненому – чотири рази повторювана мелодійна фраза на 

різні слова (ц. 119) 
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 - мелодійні фігури «жорсткуватого ходу» – у партії хору – ц.2, 8, 173, 

187; «жорсткуватий стрибок» – ц. 21. 

 - фігури пауз – утаювання – «іронічне скерцо» Едипа, де синкопований 

ритм, перекручене повторення музичного матеріалу партії Пастуха, 

паузування, вуалюють дійсний стан Едипа (у тому числі й іронічним тоном). 

 Ще один стилістичний шар в опері-ораторії – елементи поліфонії: 

наприклад, привітальний хор Іокасті (ц. 90), написаний у мотетно-

концертному стилі з застосуванням імітацій, але з постійним упором на 

вихідний акорд (тонічний). Елементи імітаційності пронизують більшу 

частину партії хору, але обмежуються лише імітацією вихідного мотиву, далі 

переходячи скоріше в гомофонно-гармонійний тип викладу. 

 Вертаючись до загальної характеристики опери-ораторії, слід зазначити 

таку її важливу особливість, як  текстовий (словесно-літературний) аспект. 

Мається на увазі використання «незрозумілої» латині. Звертаючись до 

абстрактної, «мертвої» латинської мови, до «класичної латини», 

Стравінський відмовляється від живого слова, що конкретизує. І не тільки в 

плані інтонацій; слово якоюсь мірою втрачає свою інформативно-

комунікативну функцію. Там же, де необхідно донести до слухача зміст 

трагедії (репліки спікера), автор переходить на французький, більш 

вживаний, аніж латинь. В «Едипі» почата спроба створення чисто 

інструментальної мелодики, не керованої мовною артикуляцією. Слово ж є 

додатковим виразовим елементом, по функції наближаючись до засобів 

музичної виразності. Словесна мова позбавлена емоційного фарбування й 

наближена до т. зв. музичному есперанто – надособистого, «незараженого» 

гостро емоційними інтонаціями звучання. 

 «З “Едипом” Стравінський впевнено вступив до фази 

надіндивідуалістичної творчості, прагнучи виразити зміст загальнозначущої 

античної трагедії в найпростіших звукових формулах, у широких 

узагальнюючих лініях і ритмах, в інтонаціях, що представляють собою відбір 

і нові комбінації класичних і побутових оборотів європейської оперної мови 
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(поза особистої та позаромантичної), головним чином з досвіду музично-

ораторських форм 18 ст.» [15, с. 269] Такий підсумок підводить Асафьєв, 

коротко формулюючи синтез останніх прагнень Стравінського, втілених в 

опері-ораторії «Цар Едип». 

 Для остаточного з'ясування своєрідності «Едипа» Стравінського, 

можна внести коротке порівняння його з «Едипом» Енеску, якого Друскін 

називає «антиподом твору Стравінського» [68, с. 210]. Основні відмінності 

стосуються, насамперед, жанру: якщо «Едипа» Стравінського можна 

віднести до узагальненого статуарного типу опери, те «Едип» Енеску – це 

діюча психологічна драма. У трактуванні Енеску Едип – епічний герой, 

втілення трагічної величі.  

Він виростає в ідеальний символ усього стійкого, сильного, він, своїми 

стражданнями, переконує нас: життя є вічне боріння, на противагу 

прийняттю життєвих закономірностей у концепції Стравінського. Енеску 

цікавить не «геометрія долі», цілеспрямованість боротьби, де, незалежно від 

фатуму, герой залишається вірним обраному шляху. В епічну драматургію 

своєї опери Енеску привносить завоювання сучасної психологічної драми – 

безкомпромисне оголення людських почуттів, експресивну гостроту 

переживань, що, в остаточному підсумку, визначає своєрідність і разючу 

відмінність твору від «Едипа» Стравінського. 

 Опера-ораторія «Цар Едип» Стравінського може послужити виведенню 

певних класичних рис оперного жанру на рівні образного змісту та загально 

тематичного розвитку, естетичних настанов, це: тяжіння до 

загальнозначущих, «вічних» тем в мистецтві; пошук універсальної музичної 

мови; над особистісна риторика, що приймає формульні позиції; розвиток 

умовно-ігрового начала, у тому числі і по відношенню до трагедійної 

антитези; розвиток принципів симультанної драматургії у синтетичному 

художньому матеріалі опери. 

Унікальність твору Стравінського полягає в тому, що в ньому 

здійснюється повернення до вихідного завдання античної трагедії: єдності 
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трагедійного й посттрагічного шляхів інтерпретації трагічної антиномії. Тому 

можна вважати, що «Цар Едип» є метатрагічною моделлю, що з'єднує в 

одночасності дві естетичні позиції, а виразові прийоми, що служать 

музичному втіленню трагедійного й посттрагічного ракурсів трагічної теми, 

котрі раніше існували окремо, у творі Стравінського співіснують, 

обумовлюючи особливості симультанної драматургії опери-ораторії. 

 

1.3. Специфіка оперного синтезу та актуальні вимоги вивчення 

оперного образу 

 
Не дивлячись на наявність достатньо широкого кола літератури, 

присвяченої оперному мистецтву,  ще відсутні музикознавчі праці, у яких з 

достатньою точністю визначалася б специфіка здійснюваного в опері 

оперного синтезу. І головною причиною даної ситуації вважаємо те, що 

більшість дослідників «зупиняється» на звичній констатації способів та 

проявів того видового художнього синтезу, який лежить в основі оперного 

жанру, тобто задовольняються констатацією так званого «синтезу мистецтв», 

який сприймається як головна передумова оперної творчості.  

Погоджуючись з тим що опера, дійсно, є  синтетичною мистецькою 

формою, пропонуємо виходити з її основоположних музичних якостей, що є 

першопричиною включення до жанрової оперної сфери й інших художньо-

виразових систем (видовищно-театральної, сценографічної, вербально-

поетичної, візуально-динамічної жестової, д. і.), що слугують більш повному 

та широкому, дієвому донесенню й роз’ясненню саме оперного музичного 

смислу.  

Даний підхід ніяким чином не заперечує того факту, що нові оперні 

музичні артикуляційні властивості народилися на грунті поетичного слова та 

у союзі з ним; більш за це, існуюча музикознавча література, присвячена 

питанням взаємодії поетичного та музичного інтонування, здатна 

підтвердити ідею провідної ролі музичного образу у взаємодії словесно-
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поетичного та музичного (вокального та інструментального) висловлення. 

Тобто саме музичний образ є головним джерелом тої художньої енергії, яка 

обумовлює залучення та перетворення вербального художнього матеріалу 

шляхом «підключення» до музично-драматургічного процесу. 

Звідси доведення пріоритетної ролі музичної драматургії у здійсненні 

оперного образного задуму та діяння, розкриття тих особливих музично-

композиційних механізмів, які забезпечують значення опери як актуального 

музично-драматичного феномена.  

Звернення до оперної творчості російських композиторів класичної для 

історії російської музики доби, XIX століття, пояснюється декількома 

причинами.  

По-перше, саме російська оперна школа названого періоду відкриває 

особливий оперний тип слова, котре входить до сукупного художнього 

матеріалу опер; по-друге, в російській опері народжується система музично-

композиційних зв’язків, що може бути уподібнена за логічними функціями 

сюжету літературного твору, тобто виникає новий іманентно-музичний, але 

вбираючий деякі принципи словесного логосу, тип драматургії; по-третє, 

саме на музичній основі створюються синтетичні за естетичними та 

художньо-смисловими ознаками оперні образи, котрі стають класичними 

взірцями, тобто еталонами, оперної драматургії. 

Вже широко визнаним можна вважати той факт, що музичне мистецтво 

здатне глибоко корелювати з людською свідомістю, виявляючи її  

процесуальні сторони у новому художньо-часовому вимірі, надаючи нового 

значення й самому усвідомленню часу. Звідси виникає особливий досвід 

пізнання часу та смислу як єдиного процесу, що визначає власну 

епістемологію музичної мови: на засадах музично-виразової системи 

упредметнюються  явища, що не підлягають жодній іншій концептуалізації, 

зокрема час, смисл, розуміння, переживання, почуття, естетичне відношення, 

внутрішня форма думки тощо, тобто ті ідеальні «речі», поза якими людське 

існування та людська культура неможливі. Важливим фактором у побудові 
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музичного образ, як ідеального та упредметненого водночас, так само, як і 

головним засобом створення часової континуальності музики, є інтонаційно-

мелодичний лад.  

Як справедливо зазначає О. Петрова [124], музичний образ має реальну 

здатність проникати в саму серцевину життєвого процесу, схоплюючи й 

передаючи людське переживання в його первинності й безпосередності, що 

практично недоступно жодному іншому виду мистецтв, причому важливим 

чинником тут постає єдність та нероздільність музичного звучання, 

континуумність та континуальність музичного висловлення. Слугуючи 

прилученню людини до вищого буття, вносячи додатковий смисловий вимір 

в її існування, музика також надає можливості випробовувати різні емоційно-

психологічні стани свідомості, відношення до реальності та розуміючі 

позиції стосовно неї.  

Створені музикою художньо-символічні інструменти стають важливою 

складовою зберігання та трансляції досвіду розуміння, як від однієї творчої 

особистості до іншої, так і від однієї історичної спільноти до іншого 

історичного часу. Таким чином музична мова, увесь виразовий лад музики 

слугують безперервній передачі й нарощуванню пізнавально-ціннісного 

досвіду людини, водночас – вдосконаленню мистецьких форм, у яких 

зберігається і розвивається далі цей досвід, що й є суттю реінноваційного 

процесу у галузі мистецтва. 

Дане явище реінновації підштовхує до застосування герменевтичного 

підходу у вивченні музично театральних, передоперних та власне оперних 

форм, оскільки між ними, особливо у річищі певної національної  традиції, 

існує тісне наслідування, смислова та технологічна естафета. 

Як виявляють деякі роботи сучасних китайських дослідників [64; 184], 

для становлення оперного методу російських композиторів особливо 

важливою була саме дана історична естафета ідей та форм, що вела від 

ранніх форм театру в прадавніх слов'ян, від народної творчості, обряд та свят 

часу общинно-родового ладу – до народного та придворного театрів, з 
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виставами, що мали змішаний синкретичний характер,  часто  будувалися на 

перетині пантоміми, співу, танців, «ігрищ» та інструментальних інтермедій 

тощо. Справедливо зазначається, що суто народним ігрищам, зокрема 

унікальному східному явищу скоморошества, в російській культурі 

протистояли церковні театралізовані дійства, насичені релігійною містикою, 

які знаходилися під впливом західноєвропейської церкви й літургічної драми.  

Даний синтез культурних традицій зберігається в різних формах 

російського театру й надалі, стаючи базовим для усіх інших видів та способів 

образного синтезу. У даному напрямі розвивався так званий «шкільний 

театр», традиція якого виникла в духовних навчальних закладах ще в XV 

столітті та який виконував важливу дидактичну роль: п'єси створювалися за 

зразком європейських міраклів, включаючи основну частину як «серйозну» 

(історична трагедія, алегорична драма) та додаткову інтермедійну як 

«веселу» (сатиричні побутові сценки, нерідко з політичним акцентом).  

Таким чином відкривається шлях естетично-родового синтезу епосу 

або драми та комедії, що також постає типологічним для досвіду російської 

опери.  

Першу третину XIX століття прийнято називати в історії російської 

музики «доглінкінським періодом» саме тому, що це був час поступового 

становлення композиторської й виконавської оперної школи, й дуже стрімко,  

з появою творів М. Глінки, російська опера сягає рівня класичних взірців 

європейської музичної творчості. 

В основі відкриттів – реінновацій – М. Глінки знаходиться глибинне 

авторське засвоєння мови західноєвропейської музики, починаючи від творів  

Глюка й Моцарта й завершуючи західноєвропейськими сучасниками цього 

російського митця. Саме на основі синтезу музично-мовленнєвих складових, 

образних планів академічної західноєвропейської та народної й міської 

побутової російської музики Глінка розроблює музичну концепцію – як 

провідний жанровий вимір – російської опери. 
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Варто наголосити, що він відштовхується від ідеї естетичного синтезу, 

коли  в «Івані Сусаніні» («Житті за царя») спирається на тип історичної 

епіко-драматичної опери, а в «Руслані й Людмилі» – на тип міфологічно-

легендарної лірико-епічної. Причому в обох операх головна естетична й 

сюжетна ідея реалізується завдяки музично-тематичному «сценарію», 

єдиному музично-драматургічному плану.  

Саме тому М. Угрюмов пропонує розглядати композиційні функції 

теми хору епілогу в опері «Іван Сусанін» у драматургічному плані, оскільки 

вона є логічним підсумком розвитку тематичного матеріалу, результатом 

завершального здійснення образно-технічної концепції, а «уся концепція 

опери – ні що інше, як грандіозна ретроспективна розробка (цієї – Ч. С.) теми 

від  кінця до початку» [168, с. 32].                 

Подібний композиційний задум, що охоплює не тільки принципи 

музично-тематичного становлення, але й розгортання ідеї в цілому, постає 

інноваційною рисою глінкінської епічної поетики; але він відновлюється, і 

саме як шлях до фінального образного синтезу, що впливає на тлумачення 

усіх персонажно-індивідуальних образів, в творчості як М. Римського-

Корсакова, так і М. Мусоргського, стаючи сталою реінноваційною рисою 

жанрового методу обох даних майстрів, не дивлячись на їх стильову 

відмінність. 

Так, М. Римський-Корсаков особливу увагу приділяє складним 

перехідним моментам в сценічному житті персонажів, що дозволяють 

відкривати сутність їх характерів шляхом запровадження ефекту спогаду – 

переживання, переосмислення минулих подій. Опера-пролог «Бояриня Віра 

Шелога» є монологом – спогадом про фатальну зустріч героїні з Іваном 

Грозним; монолог Сальєрі в опері «Моцарт і Сальєрі» є спогадом про 

творчий шлях і зустрічі з Моцартом; в «Псковитянці» розповідь-спогад 

Токмакова про народження Ольги визначає  її долю, її приреченість; 

експозиція фантастичної сфери в  «Травневій ночі» здійснюється в розповіді 

Левко про Панночку та злу відьму; в опері-балеті «Млада» зав'язка дії 
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виноситься за межі основного композиційного розвитку сюжету, як 

розповідь-спогад на початку опери, що відбувається у діалозі Мстивоя й 

Войславы; нарешті, доля Сервилії виявляється не прямим шляхом, а зі 

спогаду Егнатія, а остання дія «Китежа» є своєрідним спогадом-відлунням, 

про реальний світ людей та минуле буття Февронії. При цьому в основі 

оперної концепції знаходяться музично-драматургічні прийоми та форми, 

вокально-інструментальні тематичні утворення, що фіксують найбільш дієві 

інтонаційні засоби та ключові мотивні моменти.  

Провідна роль саме музично-драматургічних засобів яскраво 

виявляється в опері «Іван Сусанін» при зіставленні російського й польського 

«таборів»; тут для Глінки найбільш істотним, на погляд М. Угрюмова, є те, 

що композитор не просто створював «етнографічно достовірну музику», а 

формував «польський національний музичний стиль», рівноцінний 

«російському національному музичному стилю» [168, с. 78].  

Також за спостереженням М. Угрюмова, тільки в Шопена Глинка міг 

запозичити трактування полонезу як героїчної музичної поеми, втіленої в 

концертно-симфонічному масштабі. Автор зауважує, що «...те, що особливо 

йому (Глінці) полюбилося в Шопена, композитор приблизно цитував, мовби 

переказуючи своїми словами, не побоюючись докорів у нібито запозиченні. 

Таке, наприклад, урочистий початок другої пропозиції основної теми 

Полонезу (вступ усього оркестру), що разюче нагадує подібне й в образному 

плані початок знаменитого шопенівського полонезу Ля-мажор. І в той же час 

це типовий глінкінський стиль – російська музика про Польщу» [168, с. 80]. 

Так виникає специфічний прийом музичної алюзії, що веде до формування в 

опері Глинки особливої оперної музичної полістилістики – як способу 

музично створити й водночас розкрити смислову складність художнього 

образу.  

Подібний інтонаційно-тематичний метод побудови оперної композиції, 

розроблений Глінкою, втілився не тільки в «Житті за царя», але й в «Руслані і 

Людмилі», тобто він приймає наскрізний типовий характер, дозволяючи 
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вказувати на  наслідування композитором того принципу «психологічного 

реалізму», який був відкритим В. Моцартом в низці оперних творів, але 

найбільше в «Дон Жуані», тому виступає продовженням тенденції 

реінновації, котра сприймається як генетична типологічна риса оперної 

поетики, тобто як вираження специфічної «пам’яті жанру».  

М. Глінка успішно вирішує, як головне жанрове оперне завдання, 

проблему музичної автономії оперної форми, таким чином йдучи убік дійсної 

музичної драми, тобто твору, у якому музика визначає головний зміст – 

провідні образні реалії, а музичний текст, музична концепція набувають рис 

сюжетної ясності та логічної завершеності, переконливості. Цьому значною 

мірою сприяє широко розвиваний прийом «узагальнення через жанр», котрий 

в умовах оперної дії перетворюється також на прийом персоніфікації, 

образного виокремлення, конкретизації, зокрема – як зіставлення вокально-

пісенної та моторно-танцювальних інтонаційно-стилістичних сфер у 

характеристиках двох колективних етнічних начал. 

Отже, оперна ідея співставлення двох народів знаходить буквальне 

музичне втілення, а прийоми інтонаційно-тематичної драматургії 

здіймаються на новий рівень образної значущості, набувають нової 

концепційної вагомості. Головним, навіть кульмінаційним, моментом 

образного синтезу, здійснюваного Глінкою в цій опері, постає музично-

тематичний матеріал партії Івана Сусаніна, що й робить даного персонажа 

центральною постаттю у галереї оперних персонажів, адже усі провідні 

монотеми і лейттеми опери інтонаційно взаємодіють у даній партії.  

Відомо, що оперний метод М. Глінки не лише був підхопленим 

М. Мусоргським та М. Римським-Корсаковим, а й впливав на творчість 

О. Серова, П. Чайковського, С. Рахманінова, С. Танєєва, д. і. Головними 

класичними настановами російської опери, що успадковувалися від Глінки та 

розвивалися далі, були: сприйняття опери, за її загальножанровими та 

драматургічними якостями, як історичного феномена, що впроваджує саме 

історичну художньо-естетичну свідомість; прагнення до створення 
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національної оперної символіки як синтетичної, але з опорою саме на 

музичний матеріал; розуміння оперного образу та образного синтезу в опері 

як музично-тематичного процесу, що має константні та змінні елементи, але, 

у цілому, відкриває динамічну сутність оперного образу як відповідного до 

живої сутності людського характеру. 

До найбільш специфічних, показових для російської опери, також до 

найбільш розвинених та складних, багатоскладових, треба віднести образ 

народу, у котрому здійснюється найвищий естетичний та музично-

тематичний синтез. Слова М. Мусоргського «Я розумію народ як велику 

особистість, одушевлену єдиною ідеєю», що були у передмові до першого 

видання клавіру «Бориса Годунова», мали право розділити усі російські 

оперні композитори, починаючи з Глінки; у цьому сенсі, Мусоргський 

сформулював загальну методичну настанову російської класичної опери, що 

звертається до історичної теми і на її основі здійснює естетичний та 

композиційний, передусім – музично-композиційний, синтез.  

«Велика особистість» в російській історичній опері – це і колективний 

збиральний образ, і окремі його персоніфікації, «корифеї» від «хору» 

колективної народної свідомості; вона поєднує ідею соборності з мотивом 

героїчного вчинку, самопожертви заради загального – народного – блага, 

тому передбачає два рівні/сфери музично-інтонаційного втілення-

концептуалізації. 

Перший з них повинен виступати еквівалентом понять 

 соборна єдність, «ми», національна спільнота, навіть людський світ взагалі 

(але у переломленні через призму певного національного умогляду). 

Інший розриває позитивну сутність, позитивні особистісні 

психологічні якості окремих персонажів, призначених виступати 

протагоністами головної ідеї, тому дещо дзеркальних стосовно неї – саме у 

музичному сенсі, тобто в музично-інтонаційному вираженні та за 

семантичними функціями, зокрема у тембро-динамічному поданні та 

фактурно-ситуативних позиціях. 



63 
 

Навіть при ускладненні та драматизації образу народу, розшаруванні 

його характеристик та наданні йому нового трагічного відтінку, як це 

відбувається у творчості М. Мусоргського, зберігається загальне позитивне 

сприйняття ідеї народу, як ідеї колективної свідомості, що в історичному 

сенсі є важливішою та більш могутньою, аніж індивідуальна та окрема. У 

цьому виражається вплив первинної епічної установки оперного жанру, що 

презентує феномен пам’яті та ціннісно-меморіальний план культурної історії, 

зокрема, пов’язаної з системою християнських вірувань, що мають 

фундаментальне значення для російської національної свідомості.  

Звідси й двоїстість образу Бориса Годунова з однойменної опери 

М. Мусоргського, Івана Грозного з «Псковитянки» М. Римського-Корсакова, 

багатьох інших провідних персонажів російських опер, що персоніфікують 

образ влади, водночас претендують на залучення до низки жертовних 

особистостей, які керуються релігійними соборними потребами. 

У процесі аналізу подібних символічних персонажів з'ясовується, що 

 вони мають власну стильову динаміку, але їх взаємини з колективним 

збиральним образним началом, котре завжди має місце в історичній опері, є 

достатньо сталими: це своєрідний діалог розтотожнення, що завершується 

або злиттям-примиренням (в операх Глінки й Римського-Корсакова), або 

відділенням й трагічною загибеллю (в операх Мусоргського). 

З музичної сторони, колективне начало спирається на ораторіально-

хоровий комплекс (що має місце й у випадку його символізації в окремому 

персонажі), залучаючи усі різноманітні складові текстової сфери 

ораторіальності, яка складалася впродовж декількох століть у 

західноєвропейській та російських музичних традиціях; індивідуальні та 

особистісно поглиблені окремі характеристики розвивають мелодійну ліричну 

сферу, опосередковуючи як вокальний, так и інструментальний мелос, але з 

його перетворенням, з інтонаційною інтеграцією його на основі оперного 

вокально-голосового звуковидобування, тобто з вже специфічною оперною 

артикуляцією-подихом. 



64 
 

Отож оновлення розуміння оперної поетики зумовлюється дефініцією 

оперного образного синтезу, що тлумачиться як осередок музичної концепції 

оперного твору та основне художньо-естетичне завдання оперного жанру. 

Ідея образного синтезу розкривається як головний чинник оперної 

композиції у становленні змістових та формотворчих настанов російської 

класичної опери. Уточнюється значення колективного образного начала, що 

найчастіше презентується у  позитивному актантному плані – як образ 

народу, постає «крапкою відліку» в побудові системи індивідуальних 

персонажних характеристик, зокрема у розподілі музично-тематичного 

матеріалу. 

Запропонований у даному підрозділі роботи підхід до вивчення 

образної драматургії в опері, як у межах окремого оперного твору, так і на 

рівні оперного жанру у цілому, дозволяє, по-перше, виявляти художньо-

естетичну цілісність оперної композиції у процесі її еволюції та набуття 

типологічних рис, по-друге, засвідчувати основоположне значення 

музичного начала, музичних чинників побудови оперної форми, відповідно – 

затверджувати поняття музичної концепції як провідне для визначення 

природи оперного образного синтезу.  

Явище образного синтезу в опері розкривається у двох основних 

планах, що мають тісний взаємозв’язок та спільну композиційну динаміку, 

тобто рівноважні драматургічні функції: колективному та індивідуальному. 

Кожен з цих планів має власні механізми узагальнення та типологізації, 

залежно від жанрово-естетичної модальності оперної композиції. Водночас 

для кожного з них головним способом експлікації образного змісту – 

смислових показників оперного образу – є музичний тематизм, зокрема 

способи стилістичної побудови оперних мелодій, що дозволяє обговорювати 

своєрідний музично-тематичний сценарій оперного твору та пропонувати 

поглиблений аналітичний підхід до музично-інтонаційного змісту оперного 

образу. 

 



65 
 

Висновки до Розділу 1. Розділ 1 – «Проблема образного синтезу в 

оперознавстві» – звернений до питань про жанрову природу опери, що 

виявляє не просто синтез різних видів мистецтв, а й їх внутрішню 

інтонаційно-змістову єдність, що означає загальне коріння образних процесів, 

реалізованих різними художньо-мовними шляхами. Відзначається, що 

історичний період, пов'язаний з активним розвитком оперного жанру, 

збігається з тим часом європейської культури, коли її головним предметом 

стають комунікативні здатності людської особистості як соціальної істоти з 

динамічними психологічними показниками, тобто здатності людини 

організовувати й певне соціальне середовище, і власну свідомість, внутрішній 

світ як світ почуттів і думок. 

 Вказується, що нові оперні музичні артикуляційні властивості 

народилися на грунті поетичного слова та у союзі з ним; звідси 

продуктивність уявлення про провідну роль музичного образу у взаємодії 

словесно-поетичного та музичного (вокального та інструментального) 

висловлення: саме музичний образ є головним джерелом художньої енергії, 

що обумовлює перетворення вербального художнього матеріалу шляхом 

«підключення» до музично-драматургічного процесу. 

У цілому, класичними ознаками  жанру на естетично-концепційному 

рівні постають домінування ідеї трагічного та вплив драми року; 

налаштованість на катартичний вплив як цілісний та підсумковий;  спирання 

на міфопоетичні образно-смислові засади; прагнення до смислових та мовних 

універсалій з певними рисами абстрагованості; збереження класицистичної 

композиційної моделі жанру як опорної; образний синтез як домінуюча 

стильова властивість, пов’язана з прийомом реінновації. 
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РОЗДІЛ 2  

ВІД ІСТОРИЧНИХ НАСТАНОВ ЖАНРУ ДО КЛАСИЧНИХ 

СТИЛЬОВИХ ВИМОГ: ХУДОЖНЯ АВТОНОМІЯ ОПЕРНОЇ 

ОБРАЗНОСТІ 

Другий Розділ дисертації поглиблює вирішення її головних 

проблемних питань до рівня композиційної організації та мовно-

стилістичного змісту оперних творів, також до специфічної сфери музично-

драматургічних прийомів, що передбачають і виконавське розуміння. 

Водночас пропонуються різні контекстуальні підходи до явища художньої 

автономії оперної образності, як з боку історико-культурного середовища, 

так і з боку особистісно-творчої психології, що дозволяє розширювати поле 

дії семантичного метода в оперознавстві. 

 

2.1. До питання категоризації поняття класичного в оперознавстві 

та оперній творчості 

 

Виокремлення категорії класичного в сучасному оперознавстві можна 

пояснити  зумовлюється двома головними обставинами.  

Першою є те, що поняття класичного, зокрема класичного в музиці, 

сьогодні набуває нової значущості на багатьох рівнях естетичних та 

мистецтвознавчих досліджень, також приймаючи й певний психологічний 

резонанс, тобто переростає у загальногуманітарну категорію. Водночас, 

незважаючи на велику за обсягом літературу, присвячену явищу класичного,  

важко знайти задовільне спільне загальнозначуще поняття про класичне, 

особливо враховуючи його генетичну подвійність, а саме – взаємодію 

історичних та теоретичних передумов у процесі його категоризації (див. про 

це: [13; 71; 83; 86; 125; 177]). 

Інша обставина виростає з намагання виявити парадигматичні риси 

оперної творчості як важливого суспільного феномена, тобто значення опери 

як осередку етичних та естетичних культурних нормативів, мистецьких 
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канонів, котрі завжди організують оперну творчість, втілюються в оперно-

мовних властивостях. Тобто актуальною постає потреба з’ясувати класичні 

риси оперного жанру – і як історично сформовані, і як семантично задані, 

запрограмовані структурою та функціями саме даного жанру (див. про це: 

[35; 85; 106; 138]). 

Зазначимо, що обидва аспекти актуальності вивчення класичного є 

відкритими, тобто такими, що не мають сталої системи оцінних підходів, а їх 

взаємозалежність підсилює складність проблеми. Водночас саме те, що для 

сучасного музиканта, також пересічного реципієнта, категорія взірцевості, як 

визнаності та ідеальності водночас, як синонім досконалості, є напрочуд 

важливою, проблема ця потребує вивчення й вирішення. 

Передусім, звернемо увагу на те, у визначеннях класичного в музиці – і 

як класичної музики також – поєднуються узагальнюючі естетичні та 

специфічні аналітичні музикознавчі підходи. Так, найчастіше вважається, що 

класична музика – це сфера музичних творів, які увійшли до так званого 

пантеону музичного мистецтва, отже витримали випробування часом, 

можуть вважатися загальноприйнятими людською культурою. Разом з тим 

визнається, що до класичної музики найчастіше відносять музику 

професійної академічної традиції, від бароко до сучасності, з визначеними 

умовами музичної творчості та уявленнями  про особу творця музики, її 

функціональні здатності. 

Недарма неодмінними є вказівки на зв'язок класичної музики з 

принципами мистецтва класицизму у його стильовій цілісності. Відтак 

загальною рисою у розумінні класичного типу музичної творчості є 

сприйняття його як серйозної діяльності, котра вимагає підготовки, 

вдумливого сприйняття, відрізняючись від інших різновидів музики як 

«легкої», розважальної. Однак на сьогодні існує власна класика й в галузі 

останньої, а межі академічного та позаакадемічного й неакадемічного взагалі 

за походженням мистецтва легко зсуваються й навіть не завжди можуть бути 

визначеними. 
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Важливою рисою класичного мистецтва, у тому числі й музичного, 

особливо за часів вже повної автономії художнього досвіду, тобто його 

відокремлення  в особливу систему діяльнісних технологічних форм, постає 

антропоцентричність, причому з особливою цікавістю до побудови 

внутрішнього світу людини, тобто її психології, раціонально-логічних потреб 

та почуттєвих мотивацій; антропоцентризм Нового та Новітнього часів, що 

веде до певних мистецьких символічних відкриттів, відзначений тенденцією 

універсалізації – типологізації, що є одним з найбільш сталих показників 

класичного способу світосприйняття, світогляду. Й, дійсно, саме до 

подібного відтворення людини як усуспільненої всезагальної істоти схильна 

класична музика. Але людське існування є історично та персоналістично 

динамічним й класичні моделі людини або художнє моделювання взірціевої 

особистості примушені змінюватися, набувати нових змістових наповнень та 

соціооцінних конфігурацій. Особливо рухливими є уявлення саме про те, чим 

найбільш безпосередньо займається музичне мистецтво: про дух і смисл, про 

істинне призначення людського життя та його загальний етос. 

Тому ми прагнемо до визначення тих способів категоризації 

класичного в музиці, які є найбільш відповідними як до історичного та 

ціннісно-смислового походження, конститутивних культурних ознак цього 

явища, так і до типологічних показників оперної творчості, в її 

інституціональній художньо-функціональній цілісності та музично-мовній 

специфіці. 

Творча діяльність людини, як відомо, може приймати різноманітні 

форми, однією з яких постає музичне мистецтво. Саме розуміння за 

посередництвом мистецтва так званого «внутрішнього світу» здатне 

привести людину до усвідомлення власних особистісних якостей та їх 

діапазону. Подібні прозріння завжди стосуються й відкриття метафізичних 

основ буття людини, підтверджуючи таким чином (або спростовуючи) 

істинність життєвих людських прагнень, намагань. Даний діалог людської 

свідомості з загальносмисловими настановами людського буття можна 



69 
 
назвати найбільш сталим та найбільш загальним, водночас фундаментально 

необхідним для формування людської психіки та психології, онтологічним та 

аксіологічним. Тому ідеї, що втілюються у музичному творі, пов'язані з 

закономірностями буття людського духу взагалі, але з їх проекціями до 

певного історичного часу та етнічного простору, тобто з кожного разу 

новими орієнтаціями до динамічних потреб та інтересів людської свідомості.  

Однак саме з боку специфічної художньої системи музики, її мовного 

порядку та власного «гносису», формуються константні явища, котрі 

зберігають свою основоположну значущість навіть за помітними змінами  як 

історичного контексту, так і самого музичного тексту (див. про це: [13]).  

Йдеться про принципи музичної логіки – або про риси музичного 

логосу – котрі, по-перше, є назавжди даними музиці як автономній художній 

формі й тому назавжди зберігаються в ній, по-друге, забезпечують здатність 

музики до створення прекрасного як, передусім, особливого тонусу 

переживання сприйнятої дійсності, тобто здатність до катартичного 

переображення даної дійсності. 

Рухаючись у першому напрямі, а саме – до тих засадничих рис, ознак, 

мовних потреб музики, що неодмінно зумовлені її класичними інтенціями 

(або її пошуками класичного як взірцево-справжнього) варто звернутися до 

концепції В. Конен [86], згідно з якою головні закони класичної музики 

виражаються у встановленні принципів музичного письма, зокрема способів 

нотації; у відкритті сталих ладових закономірностей, зокрема мажоро-

мінорної системи; у розвитку принципів гомофонно-гармонічного 

багатоголосся та узгодженні їх з попередніми поліфонічними канонами 

професійної музики високої духовної традиції; у виробленні жанрових 

нормативів відповідно до родових естетичних понять та визначенні 

масштабів музичної форми як розгортання музичного звучання у 

часопросторі за певними правилами та прийомами.  

Саме останнє постає вирішальним у повороті європейської музичної 

культури доби класицизму, що усталила автономію музичного логосу, до 
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образних завдань світоглядно-філософського рівня, до концептуалізації 

процесу музичного мовлення як такого; таким чином відкривається, як 

постійна й необхідна, функція музичного мистецтва пропонувати завершені 

образно-смислові моделі людського життя, здатні присовуватися до різних 

соціально-практичних ситуацій, яка визначає особливу роль оперної 

жанрової форми. 

Звідси до конститутивних рис класичної музики потрапляють дієвість і 

піднесеність переживання, що опосередковується музичним звучанням, 

складність та темпоральна розгорнутість музичної композиції, наявність 

власного набору формальних ознак, формування за автономними 

регламентованими принципами, майже повне ототожнення понять 

класичного мистецтва та академічного типу професіоналізму, причому 

останнє стосується не лише музичної творчості, а й інших видів мистецької 

діяльності. 

Взаємодія, взаємозалежність класичного та академічного типів 

музичної творчості до сьогодні є відкритим питанням, оскільки, з одного 

боку, обидва дійсно передбачають канонічність, довершеність, рівняння на 

взірець (взірці), універсальність етичних значень, обізнаність в галузі 

художньої умовності. Про спорідненість даних явищ свідчить й їх спільна 

історія, тобто єдиний історичний час становлення світського типу музичного 

професіоналізму та жанрових засад академічної традиції музичного 

мистецтва, також тісно пов'язаний зі становленням опери.  

Але, з іншого боку, класичні музичні артефакти у період кінця 

минулого століття дуже наочно перетнули межу академічної та масової 

культури, стали одним з чинників популярної звичаєвої музики, не 

втрачаючи мовної специфіки, але, звичайно, зазнаючи тотальної реінновації у 

кожному випадку вживлення до іншого культурного контексту. Треба 

враховувати також і те, що явище переходу класичної музики до сфери 

масового споживання супроводжується розвитком тенденції нон-класичного 

у багатьох верствах культури, зокрема й в академічному мистецтві. Отже й у 



71 
 
власних протиріччях класичне та академічне, як інституціональні та 

конститутивні типи музичної творчості, виявляються спорідненими та 

пов’язаними спільною долею. 

Низка сучасних гуманітарних досліджень (переважно у галузі 

культурології) пропонує розуміти класичну музику як гранично універсальну 

музична мову, яку можна використовувати у різноманітних соціальних та 

смислових контекстах (див., зокрема: [71; 177]) . Стосовно ролі класичного та 

класичної музики формуються наступні теоретичні уявлення та пропозиції.  

По-перше, наголошується на розширенні функцій класичної музики в 

озвучуванні повсякденного середовища, що зумовлює наповнення різних 

життєвих просторів класичними музичними образами, але вже з іншим, 

локалізованим знаковим (емблематичним) ефектом.  

Таким чином класична музика виявляє здатність не тільки 

«одухотворити» цивілізаційний простір, але й надати засобам технічного 

прогресу нових семантичних функцій, зокрема допомогти подолати 

«порожній час», як час очікування, створити ситуацію гранично надособистої 

опосередкованої комунікації соціуму з окремим індивідом, здіймаючись над 

звичаєвими мовними настановами певного соціопсихологічного середовища 

тощо.  

По-друге, саме класична музика часто супроводжує процес роботи – як 

фізичної, так і інтелектуально-розумової, своєю присутністю сприяючи 

гармонізації свідомості працюючої людини, також привносячи у досить 

одноманітні операційні дії відчуття емоційно-смислової змістовності, 

надаючи явищу повторності (будь-чого) додаткового творчого значення, 

таким чином вносячи  естетичний елемент в ужиткову діяльність людини.  

По-третє, класична музика, особливо в певних своїх артефактах, що 

набули якості узагальнюючих соціокультурних маніфестів, на кшалт фіналу 

Дев’ятої симфонії Л. Бетховена, виступає могутнім чинником психологічного 

об'єднання людей у дійсно гуманітарну спільноту, що має єдині цілі та ідеали 

буття, оскільки завжди залишається «актуально-прекрасним» (Г. Гадамер) та 
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носієм етичного позитиву. Тому, наприклад, озвучування класичною 

музикою офіційних заходів не тільки впорядковує часову організацію події, 

але й допомагає створити піднесену атмосферу, котра не є для більшості 

сучасних людей звичною, буденною, у тому числі вносячи елементи 

соціального перформансу, учасники якого повинні увійти у певні 

соціокомунікативні образи, тобто зіграти роль самих себе, але в нових 

обставинах та зі зміненими міжособистісними стосунками, ушляхетненими 

та більш значущими. 

По-четверте, не можна не згадати про роль класичної музики в сфері 

персональних технічних комунікацій, в звуковому оформленні теле- та 

інтернет-мережі, сигналів мобільних телефонів. Навіть виникає враження, 

що, у випадках комунікацій за допомогою фрагментів класичних музичних 

творів, сучасні користувачі електронної техніки стають своєрідними 

співавторами класичного твору, повністю змінюючи його інформаційне 

призначення, надаючи йому нової утилітарності, тобто й нового 

прагматизму.  

В усякому разі, залишається незаперечним фактом, що класичні 

мелодії, серед яких важливим компонентом постають оперні мелодії, здатні 

входити до мовного середовища повсякденного спілкування, з одного боку, 

надаючи міжособистісному діалогу більш високого культурного статусу, з 

іншого – додаючи хрестоматійно відомому музичному матеріалу нового 

соціального сенсу, таким чином поглиблюючи його семантичні (художньо-

мовленнєві) здатності.  

По-п’яте, варто розрізняти зміст понять класичної музики та музичної  

класики, оскільки саме останнє, на наш погляд, є відкритим у жанровому 

сенсі, рівною мірою стосується як академічної традиції, так і масової музики, 

джазової культури, естрадного мистецтва тощо, тобто орієнтується на 

взірцеве та вибране, найбільш вживане в будь-якій сфері існування музичної 

творчості. Хоча й у цьому напрямі також ще не має достатньої теоретичної 

одностайності, оскільки існують внутрішні процеси художньо-змістової 
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міграції в самій музиці, у силу чого виникають перехідні форми творчості, 

що не належать остаточно до жодної з відомих сфер музики; також і 

розуміння поняття «мистецтва» набуває суттєвих змін, доповнюючись 

поняттями арт-дизайну, артифікації життя (побуту), медіа-арту, деякими 

іншими. 

У цілому, в основі явища й поняття класичної музики – як і класичного 

в музиці – завжди залишаються незмінними три головних принципи, що 

відповідають трьом провідним функціям музичного діяння як художнього – 

формотворчо-композиційній когнітивній; інтонаційно-звуковій сугестивній; 

пізнавально-змістовій етичній: «зробленість» форми, що забезпечує якість 

гармонії; вибірковість інтонаційно-мотивного музичного матеріалу, що 

дозволяє дотримуватися ідеалу краси; установка на смисли, що породжені 

власним творчим досвідом музики як морально-естетичного феномена, 

іманентна змістовність, яка сприяє відчуттю досягнення істини, тобто 

здійснення певного ідеального уявлення про людину та доцільність її життя. 

Тому можна повністю погодитися з тим, що в основі музичної естетики 

класичного лежать основні ціннісні критерії істини, добра, краси, гармонії та 

смислу, а категорія класичного в музиці позначає якість художнього твору як 

інтеграцію етичного й естетичного, тобто як калокагатійне явище.  

Звідси й перевага в розумінні феномена музично-класичного саме 

аксіологічного підходу, що переростає у семантичний на рівні музичного 

тексту, матеріалу конкретних музичних композицій; даний підхід дозволяє 

також засвідчувати ефекти множинності й музичного смислу, й значення 

класичного в музиці, тобто вказувати на полісемантичність явища 

класичного музичного образу. 

Саме завдяки даній семантичній множинності класична музична 

традиція, як єдиний історичний феномен, постає предметом композиторської 

уяви в оперній творчості К. Сааріахо.  

Як дозволяють судити про це результати сучасних наукових 

досліджень, зокрема праця Н. Саамішвілі [138], в своїх операх Сааріахо 
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звертається до різноманітних шарів світової культури та використовує 

численні алюзій, прагнучи до створення складного, «багатошарового» 

оперного тексту, здатного сполучати часові виміри минулого, сьогодення й 

майбутнього, а тому в даній жанровій формі більш відчутний діалог 

композиторки з класичною традицією європейського музичного мистецтва. 

Зокрема, композиція опери «Любов здалеку», заснованої на легенді про 

знатного трубадура, котрий відправився в далеке плавання до прекрасної 

Дами, яка виспівується ним у піснях, але на цьому шляху пошуку ідеалу 

захворів та врешті-решт вмер на руках у бажаної коханої, відтворює 

вагнерівську ідею Liebestod, ідею злиття любові й смерті, відтак відсилає до 

«Тристана та Ізольди» Р, Вагнера, але також і до «Пелеасу й Мелізанди» 

К. Дебюссі.  

В процесі аналізу тексту цієї опери дослідниці вдалося виявити  

використання класичних оперних образних моделей як на рівні загальної 

композиції й способів розгортання сюжету, так і у царині музичної 

драматургії. Зокрема, доводиться, що музична драматургія опери 

організується повторюванням мотивних, ладо-гармонійних, тембрових 

елементів оперних мелодій, що приймають значення лейтхарактеристик, 

водночас мають спільне інтонаційне походження з теми далекої любові, яку 

можна сприймати як монотему усього твору. 

Не менш сталим, таким, що може називатися класичним для оперної 

форми, є прийом зіставлення двох образних світів: трубадура Жофре 

(баритон) та прекрасної Дами Клеманс (сопрано); причому комплекс засобів, 

зв'язаний зі сферою Жофре, з одного боку, відсилає до середньовічних 

музичних феноменів (діатоніка з вкрапленнями модальних зворотів, «чисті» 

квінти арф і струнних у супроводі»), а з іншого – вказує на його романтичну 

палкість, пасіонарність (вокальна партія втрачає кантиленність, у ній 

підсилюється декламаційність, діатоніку зміняє хроматика тощо).  

З образом Клеманс до опери входить східний колорит (з відтінками 

імпресіоністичних гармоній, найбільше в інструментальному звучанні), але 
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також і експресіоністська вокальна техніка (широкий спектр засобів 

вокалізації передбачає яскраву виразну декламація з охопленням широкого 

діапазону, складними інтонаційними стрибками й навіть переходом на говір, 

що нагадує прийоми Schprechstimme), взагалі притаманна К. Сааріахо. 

Таким чином, можна стверджувати, що видатна фінська композиторка, 

намагається узагальнити музичну поетику європейської опери як взірцеву, 

використовуючи її основні елементи на усіх рівнях оперної композиції, 

головне – надаючи оперній жанровій формі оновленого значення сучасної 

музичної класики.  

В даному творі Сааріахо виникає розгорнутий діалог з історичним 

часом європейської опери як єдиним художнім феноменом, симультанність 

сприйняття й відтворення якого можна передати саме музично-інтонаційним 

шляхом. Причому зберігаються усі головні критерії підходу до класичного в 

музиці: ідеалом на сюжетному та музичному шляху героїв опери 

залишаються краса, гармонія істинність почуття. Прагнення цього ідеалу 

виражене як настільки могутнє, що примушує йти на граничні жертви, 

включаючи розставання з власним життям, а це дозволяє знаходити в оперній 

творчості К. Сааріахо приклад реінновації класичної оперної теми фатуму. 

Відтак  можна стверджувати значущість явища класичного в музиці – 

як для музикознавчого дискурсу, так і для сучасної композиторської 

творчості. Нова актуальність класичного обумовлюється множинністю буття 

класичних музичних взірців у сучасному соціумі, в семантичній мережі 

сучасної культури. Це стає одним з важливих чинників оновлення уваги да 

класичних засад провідних музичних жанрів, зокрема опери, у творчості 

сучасних композиторів. Розкривається значення класичної музики – 

класичного типу музичного мовлення – як головної парадигми на сучасному 

етапі розвитку професійної академічної музичної традиції, зокрема оперної. 

Категоризація класичного в музиці спирається на усвідомлення 

історичного та ціннісно-смислового значення класичної музики, передбачає 

конкретизацію поняття про класичне стосовно саме музичного мистецького 
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досвіду, виявляє суттєві дискусійні моменти в обговоренні явища класичної 

музики – музичної класики. Водночас виявляється надзвичайна важливість й 

широта класичного типу музичного мовлення, відповідно – потреба у 

збереженні класичного типу музичного мислення, що, зокрема, зумовлює 

оперний метод сучасної композиторки, К. Сааріахо. 

 

2.2. Музичне моделювання образу в опері (на прикладі творчості 

В. Моцарта) 

 

Оперне діяння, як і будь-який інший художній вплив, досягає 

естетичної завершеності та психологічної повноти в ефекті катарсису. З цим 

складно-синтетичним художнім результатом пов'язаний загальний хід 

моделювання оперного образу, особливо, звісно, його музично-драматургічні 

складові, тобто засоби музичного становлення в їх композиційній 

розгорнутості та цілісності водночас.  

Серед найбільш переконливих, водночас композиційно та психологічно 

складних взірців оперного образного катарсису виокремлюється образ Дон 

Жуана в опері В. Моцарта, розкриття справжнього змісту якого потребує 

звернення до головних положень теорії катарсису в музиці у її сучасному 

значенні та поясненні. 

Починаючи шлях до катартичної таємниці образу моцартівського Дон 

Жуана, не можна не відзначити, що явище катарсису, особливо в його 

синтетичному оперному втіленні, донині залишається одним з 

найскладніших предметів музикознавчого дослідження, вимагає вивчення у 

двох напрямах: у зв’язку зі специфічною природою музики як художньо-

видової форми; на основі особливостей оперної поетики, тобто у зв’язку зі 

своєрідністю та призначенням оперних образів, які, передусім, є образами  

оперних персонажів.  

Саме на основі естетичного катартичного діяння можна найглибшим 

чином зрозуміти природу оперної творчості як широкої комунікативної 
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сфери, а також інтерпретативні завдання, що постають перед оперними 

виконавцями у процесі сценічно-драматичної реалізації оперного задуму. 

Подібний підхід до сумісного вирішення проблеми  катарсису та питань 

оперної поетики пропонується вперше, але він також дозволяє враховувати 

попередні розробки вчення про естетичне «очищення» – ті, що найближче 

підводять до художньої форми, до мовного матеріалу мистецтва.  

Відтак виникає потреба виявити значення катарсису як інтегративної 

художньої якості оперного образу, що виникає на основі взаємодії його 

естетичної та музично-виразової сторін.  

Звертаючись до катарсису як до загального «закону» та необхідного 

ефекту художнього діяння (як це вважає Л. Виготський [47]), треба 

відзначити, що психологічна сторона «очищення» дійсно є провідною. Адже 

катарсис діє шляхом зняття протиріч у людській свідомості, водночас 

сприяючи усвідомленню її власних антиномічних засад. Але дані механізми 

катарсису виникають завдяки специфіці художнього мовлення, як 

літературного, до якого найбільше звертається Виготський, так і музичного, 

до порівняльного вивчення котрого звертається О. Самойленко [141; 142]. 

Виходячи з вказаних досліджень, вихідним у підході до вивчення 

катарсису у мистецтві є те, що  художній образ як «означення значення» 

злитий зі знаковою формою, і саме це провокує його символічні пролонгації. 

Мова мистецтва – форма означення для даного художнього виду, є образною 

вже за своїм генезисом. Однак «значиме» в образі впливає безпосередньо, 

«заражаючи», як певна сугестія, а    «значуще» – предметний знак-форма – 

опосередковано, у межах спеціальної комунікації, що потребує від 

реципієнта підготовленості, володіння знанням про умовність жанру та 

стилю в мистецтві.  

У зовнішній матеріально-знаковій стороні художнього твору можна 

розрізняти три «шари»: безпосередньо сприйманий і переживаний, що 

організує доступність задуму і його почуттєву переконливість; потребуючий 

впізнання – розрізнення художніх структур, відволікаючий у знаковий бік, 
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відтак формалізований; образний, що визначає співвідношення між 

сприйнятим смисловим значенням та його знаковою експлікацією, відкриває 

таким чином справжній змістовий план твору, сприяє його проясненню. 

Крізь один шар художньої семантики «просвічує» інший; кожний крок 

сприйняття – впливу художнього задуму виявляється, таким чином, по-

своєму перетворюючим.  

 У зв'язку із цим у художньому творі слід розрізняти три опорні 

семантичні рівні: образний, безпосередньо емоційно, інтуїтивно-почуттєво 

значимий (внутрішня форма); мовно-технологічний раціонально-когнітивний 

(зовнішня форма); композиційний як роз’ясняючий (динамічний, 

драматургічний, медіальна форма). Названі рівні взаємообумовлені з трьома 

способами сприйняття мистецтва: безпосереднім оцінним (перший рівень), 

опосередкованим «безоцінним» (другий), опосередкованим оцінним (третій). 

Третій спосіб сприйняття стає провідним у катартичному усвідомленні, тому 

що змушує долати границі між «своїм» і «чужим». Мистецтво тому й 

виявляється, насамперед, досвідом розуміння, а катарсис стає для нього 

головним «прийомом» (за Л. Виготським).  

Функції катарсису, що формуються в процесі художнього впливу, 

розкриваються як переживання (емоційне реагування на образно-почуттєві 

стимули); дізнавання – спогад, актуалізація семантичної пам'яті з її 

логічними операціональними можливостями й понятійною спрямованістю; 

спів-творчість – сприйняття  цілого, «психологічний синтез». Незважаючи на 

єдність даних рівнів і планів у художньому творі, у різних видах мистецтва 

встановлюється різна черговість їх діяння. Так, у живописі насамперед 

«схоплюється» наочний композиційно-просторовий план – обсяг полотна, 

розташування на ньому фігур і предметів, розташування самої картини –

обмеженість зображеного рамою, місце експозиції – місце в інтер'єрі, колірна 

гамма, фігурне заповнення композиції тощо. Безпосереднє образне прийняття 

– неприйняття відсувається зовнішнім візуальним розташуванням 

живописного твору й затримується необхідністю впізнання його жанрово- 
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стильових ознак (як історичного або батального полотна, портрета або 

натюрморту, академічної або імпресіоністської роботи, традиціоналістського 

або авангардного, концептуального мистецтва і так далі); незважаючи на 

«видиму» доступність, «легкість» сприйняття такого  твору, воно є досить 

складним саме з позиції ототожнення з ним сприймаючого суб'єкта, вимагає 

тривалого вживання – розгляду  – концентрації особистісного досвіду в 

обмеженому, позбавленому явної динаміки, візуальному просторі образу. 

Звідси й невірні тлумачення живописної композиції як зовнішньої форми – 

наслідок першого поверхневого враження, з якого починається акт 

«образотворчої комунікації».  

Знайомство з літературним твором (у процесі читання) починається з 

опосередкування його жанрово стильових технологічних завдань: роман 

читають інакше, ніж новелу, поезію – інакше, ніж прозу. Тут насамперед 

формуються ті установки, вирішуються ті завдання, які висуває зовнішня 

форма; крім того, освоюється й вербалізована поняттєво-логічна форма 

образних трактувань (потрібно засвоїти сюжетну логіку й умовність 

словесних формулювань, прийняти тактику словесної гри, обрану автором). 

За ними іде безпосереднє образне враження від ходу сюжету, опису героїв, їх 

долі і так далі, що включає й «почуття стилю» – близькості або віддаленості 

манери оповідання, його мовних властивостей реципієнта, спорідненості або 

сторонності «способу життя» героїв і образу автора особистісному досвіду 

реципієнта (що виражається в категоріях «цікаво» – «нецікаво», захоплює – 

нудно, змушує продовжувати читання або припиняти). 

Часове здійснення літературної композиції робить сприйняття її 

динамічного рівня останнім, підсумковим і «мнемонічним», налаштованим 

на пригадування (аж до перечитування попередніх сторінок особливо 

старанними читачами).  Дана властивість літературного діяння зближає його 

з музичним.  

В останньому провідним, ініціюючим є безпосередньо слуховий 

образний план, у силу чого багато авторів вважає головним предметом 
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музичного пізнання емоційну сторону життя людини та йменують музику 

суто почуттєвою сферою; у тому числі припускаючи, що головне у музиці – 

це втілення відношення людини до людини – до іншої особистості й до самої 

себе, але відмовляючи музиці у логіко-дискурсивній самостійності. 

Водночас, виразити відносини людини й до людини неможливо без 

дискурсивної логіки, але в музиці вона набуває специфічного характеру.  

Крім того, емоційну сторону життя відтворюють і інші, крім музики, 

види мистецтва, але, як уже було показане, власними шляхами. Критерієм 

відмінностей між видами мистецтва повинні служити принципи їх системної 

впорядкованості, і саме це дозволяє пропонувати загальне моделювання 

катартичних умов художнього впливу в їх проекції до оперної творчості.  

Визначальна місія музичних засобів катарсису в оперній жанровій 

формі зумовлюється тим, що музика виявляє найбільш «чисту» послідовність 

діалогічних зусиль мистецтва, веде від безпосередньо оцінного сприйняття 

через розпізнавання мовних «норм» до охоплення композиційного цілого в 

його результуючих розділах.  

Відмінності музичного впливу від літературної «логіки композиції», 

котрі є істотними для змістової сторони твору, виражені, по-перше, у 

принциповій неможливості в процесі послідовного «живого» сприйняття 

«повернутися» до матеріалу, що вже пролунав, і це пояснює особливу роль 

повторень у музиці та їх особливі композиційні функції, також специфічне 

призначення музичної жанрової й стильової пам'яті, нарешті, іншу, у 

порівнянні з літературною, природу музичного тексту як загального 

«матеріалу» музики; по-друге, у не лише часовому, а й просторовому 

характері музичної композиції.  

Останній проявляється безпосередньо в резонансних фізичних 

звукових явищах, в акустичних і виконавських умовах музичних жанрів, 

опосередковано – у фактурних прийомах, що розбудовуються через освоєння 

«горизонталі» і «вертикалі» музичного висловлення до відкриття його 

«глибини».  
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Отже, композицію в музиці можна представити як часову й тимчасову 

відповідність загальної жанрово-стильової логіки й безпосередньо даних 

образних значень. Така відповідність обумовлює семантичні функції 

композиційних структур, дозволяє їм виступати досить прямими 

провідниками катартичного значення; тому семантичний аналіз музики 

потребує виявлення композиційних типів катарсису як на рівні загальних 

жанрових форм, так і у зв'язку з конкретними композиційними прийомами. 

Катарсис у музиці має процесуально-часові передумови, у які включене 

й композиційне розгортання художнього твору, він є умовним «місцем 

зустрічі» усіх тематичних компонентів і рівнів в «крапці» ідеального Над-

Адресата (у термінології М. Бахтіна), тобто в умовному образно-смисловому 

просторі. Як відомо, зустрічними стають тільки ті явища, що рухаються в 

протилежних напрямках, тобто виходять з протилежних позицій.  

Процес діалогу по найпершому своєму  визначенню завжди являє 

собою протистояння, протиріччя, «проти-почуття» (поняття Л. Виготського), 

певне боріння й подолання. Оскільки подолання матеріалу художньою 

формою й самоподолання особистості в художньому переживанні є важелем 

катарсису й головною його характеристикою у вченні Л. Виготського [47], 

можна вважати катарсис необхідними умовою й аспектом музичної форми. 

За Л. Виготським, здатність переживати катарсис як цілісне реагування 

свідомості адресована вищим психічним функціям людини, які, будучи 

соціально, історично обумовленими, спонукують цей самий соціум, цю саму 

культурну дійсність конструювати, заповнювати створеними людиною 

предметами – «інструментами» керування ззовні людською свідомістю, 

населяти світ символами. До таких предметів-символам відносяться й 

художні артефакти. Означаючись світом  соціальною дійсністю), свідомість 

людини його знаково опредметнює, відкриваючи свої і його нові можливості, 

тобто здійснює себе в діалозі зі світом за допомогою знакового визначення 

відносин з ним. Даний процес Л. Виготський називав сигніфікацією, уводячи 

цей термін до психологічної лексики. Саме сигніфікація – наділення-
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позначення реальних або уявлюваних об'єктів знаками з метою «зворотного» 

продуктивного впливу на процеси свідомості й мислення людини – стає 

засобом перетворення комунікаційної залежності особистості у владу над 

комунікацією, що, властиво, і дозволяє Виготському визнавати мистецтво 

«суспільною технікою почуттів». Дане поняття допомагає прояснити, що ж 

має на увазі дослідник під «подоланням матеріалу формою».  

Протиставлення матеріалу й форми можна вважати центральною 

апорією психології мистецтва Л. Виготського [47]. Жодне з цих начал не 

перемагає інше остаточно, тому що обидва вони рівною мірою потребують 

іншого. Окрім цього, матеріал і форма рівною мірою виявляють дійсне й 

можливе в мистецтві та у людській свідомості – на різних етапах їх 

«зустрічі», їх діалогу в просторово-часових контекстах художнього твору та 

художнього сприйняття.  

З одного боку, матеріал – це дійсність життя, дана в розпорядження 

митцю (автору), з іншого боку – його, автора, можливий вибір з усього 

матеріалу необхідних компонентів художнього задуму.  

 З одного боку, форма – речово-предметна дійсність мистецтва, 

художнього твору, з іншого боку – можливість тривалих смислових 

відкриттів, тобто ідеаційних проекцій. За словами Л. Виготського, автор 

завжди вибирає найбільш важкий, такий, що пручається, «ворожий» усім 

намірам і зусиллям автора сказати те, що він прагне сказати, матеріал. 

Дотримання даної умови дозволяє в мистецтві створювати особливу напругу 

композиційно-художніх меж, яка розв’язується катартичними зусиллями 

свідомості – як «відповіддю» на катартичні зусилля форми, найбільш помітні 

в її останніх завершальних побудовах.  

Матеріал для художника (письменника, композитора) – не тільки 

зовнішній життєвий ряд фактів, подій, відносин, вже відомий досвід 

художнього втілення смислу, але й він сам, його власна свідомість – 

внутрішній світ, душа. Найбільше ясно про таке розуміння матеріалу 

Л. Виготський говорить у зв'язку з питанням про сприйняття мистецтва, 
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наполягаючи, що художнє сприйняття повинно носити творчий характер і 

співавторську спрямованість: «…і сприйняття мистецтва вимагає творчості, 

тому що й для сприйняття мистецтва недостатньо просто щиро пережити те 

почуття, яке володіло автором, недостатньо розібратися в структурі самого 

твору – необхідно ще творчо подолати власне почуття, знайти його 

катарсис… Мистецтво вносить … лад і порядок у наші витрати душі…» [47, 

с. 315–316]. Не випадкове обговорення катарсису Виготський починає з 

питання про «усвідомленість почуття», причому лише в дев'ятому розділі 

своєї книги, після тривалого викладу інших, ведучих до поняття катарсису 

проблем… Власне, мова йде про відчуження авторського й сприймаючого  

«Я» від «іншості» художнього твору, що знову повертає до концепції діалогу 

М. Бахтіна.  

Зокрема, М. Бахтін пише: «Розуміючий входить …до ладу твору зі 

своїм, вже складеним світоглядом, зі своєї точкою зору, зі своїх позицій. Ці 

позиції певною мірою визначають його оцінку, але самі при цьому не 

залишаються незмінними: вони зазнають впливу твору, який завжди вносить 

щось нове… В акті розуміння відбувається боротьба, у результаті якої 

відбувається взаємна зміна й збагачення»; завершує це висловлення Бахтін 

думкою про предметну орієнтацію розуміння: «Зустріч з великим як із 

чимось визначальним, зобов'язуючим і єднальним – це вищий момент 

розуміння» [22, с. 366].  

«Зустріч» у поетиці Бахтіна розглядається як хронотопічний мотив, 

який може отримувати й метафоричне, і символічне застосування, виконує 

певні композиційні функції (служити зав'язкою, іноді кульмінацією або 

розв'язкою сюжету), придбає власні антиномічні субмотиви – знаходження – 

втрата, дізнавання – не-дізнавання, але Бахтін надає йому універсального 

культурного значення, вважаючи еквівалентом поняття контакту [23, с. 247–

248]. Важливіше всього те, що  автор відзначає «високий ступінь емоційно-

ціннісної інтенсивності» даного хронотопа [23, с. 392]. 
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Л. Виготський вказує, що трагедію потрібно закінчити й заповнити в 

собі, у своєму переживанні – у мовчанні [47, с. 496]. Але подібна 

завершеність може розглядатися як умова будь-якого розуміючого діалогу. 

Істина в діалозі народжується в паузах, у моменти «тиші», у перервах між 

висловленнями, дискурсивними побудовами, семантичними синтагмами, 

осмислюючими одиницями мови. Таким моментам перерви – «тиші» сприяє 

розділення, відособленість і структурна завершеність окремих висловлень, 

що входять у діалог.  

Підтвердження сказаному знаходимо в думці Бахтіна: «Мовчання – 

осмислений звук (слово) – пауза становлять особливу логосферу, єдину й 

безперервну структуру, відкриту (незавершиму) цілісність» [22, с. 357]. 

Застосовуючи сказане Бахтіним до музично-творчого процесу, відзначимо, 

що, в одному випадку, висловлення існує як внутрішньо-композиційний 

феномен, тобто в контексті художнього твору. В іншому – воно адресується 

загальним стилістичним і стильовим рівням музики. Взаємодія першого й 

іншого утворює «музичну логосферу» – загальний логос музики. «Через 

висловлення мова долучається до історичної неповторності й незавершеної 

цілісності логосфери» [22, с. 357].    

Процес катарсису в музиці здійснюється як функціонально-

семантичний діалог композиційних умов і тематичних утворень, що суттєво 

змінює уявлення про «матеріал», отже, і про «форму» у музиці, у порівнянні 

з позицією Л. Виготського.  Так, дослідник вважає матеріалом літературного 

твору «усе …готове – життєві відносини, історії, випадки, побутову 

обстановку, характери, усе те, що існує до, незалежно, поза “оповіданням” – 

якщо це зрозуміло й складно переказати своїми словами»; формою же 

виявляється «розташування цього матеріалу за законами художньої 

побудови…» [47, с. 187]. Для музичної поетики немає нічого вже «готового», 

зовнішнього, вона оперує образними та мовними величинами, що склалися у 

річищі художнього музичного діяння, тому створює різні естетичні вектори 
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катартичного впливу, зокрема трагічний, на власних композиційно-

стилістичних умовах.  

Специфікою музичного катарсису є долання негативних явищ у 

сприйнятті та переживаннях людини вже у самому музичному матеріалі – за 

загальною природою музичного мовлення. Тому трагедійне діяння також 

набуває при втіленні музичним шляхом естетичного пом’якшення, 

просвітлення та, у цілому, сприяє доланню того «когнітивного дисонансу», 

що стає провідним й заключним при літературному (театрально-

драматичному) трагедійному вирішенні. І саме цю музичну сторону 

передбачав Аристотель у формулі цілісного трагічного катарсису. 

Нагадаємо, що формула трагедії, запропонована Аристотелем в 

«Поетиці» («... трагедія є наслідування дії важливому й закінченому» і т.д.), 

стала знаменитою, завдяки своїм останнім словам: «...здійснююче шляхом 

страху й жалю очищення (катарсис) подібних афектів». Аристотель перевів 

відомий грекам ефект обрядового катарсису у сферу емоційно-

психологічного впливу (сприйняття) трагедії саме тому, що антична трагедія 

була музичною формою за своїми основними естетичними параметрами. 

Більша частина дослідників, які відштовхуються від аристотелівської 

Поетики, зводять проблему катарсису до питання про зміст афектів страху й 

жалю, про можливість їх перетворення або рятування від них. Так виникають 

численні психологічні, навіть психотерапевтичні, версії катарсису, які 

примушують забувати таку важливу неодмінну властивість катарсису за 

Аристотелем, як причетність музичним шляхом до вищого смислу й музичне, 

у хоровому співі, досягнення прекрасного в єдності його етичної й естетичної 

сторін. 

Варто також пригадати, що джерело катарсису і та сфера розуміння, 

яка обумовила естетичний зміст очищення – це не тільки Поетика 

Аристотеля, не тільки антична філософія, але все життя греків, уся 

давньогрецька культура. І не тільки вона – найбільш давньою, постійною й 

розвиненою сферою обрядової практики людини були саме обряди 
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очищення, про що щедро свідчить етнографічна, археологічна, історична 

література. Уже прадавня людина відчувала потребу провести межу між 

життям і смертю, позбутися жаху смерті й того, що пов'язане з нею – жаху 

хвороб, каліцтва, навіть старості. Поняття чистоти й очищення виявляються 

відразу пов'язаними зі спробами людини придбати безсмертя або віддалити 

смерть. Для того, щоб звільнитися від зла смерті, що може від індивіда 

передаватися роду в цілому, і існували обряди очищення. Історія й структура 

їх різноманітні, але одну особливість вони зберігають завжди: ці обряди 

передбачають жертву, яка гарантує необхідний ефект очищення. 

Уже в прадавніх співтовариствах такі жертви виникають у двох 

іпостасях – як жертви-вигнанці та як жертви-обранці. Як вигнанці, вони 

відповідають за все погане, що відбувається або може відбутися з родом; їх 

долею стає реальна жорстока розправа, хоча провина, що покладена на них, є 

вигаданою, не справжньою, інсценованою. Як обранці, вони гарантують 

людському роду чистоту й безсмертя, стають рятівними постатями, яким слід 

поклонятися, які персоніфікують найкращі ідеальні» людські риси, стають 

героями. Саме даний різновид трагічного катарсису, безпосередньо похідний 

від музичної форми античної трагедії, зумовлює естетичну природу оперного 

жанру.  

Переймаючи, успадковуючи історичний досвід античної трагедії з її 

катартичними функціями, опера сам прагне ставати новим породжуючим 

ціннісно-естетичним контекстом й художньо-синтетичним провідником 

«очищення». Тому особливу роль і в музичному втіленні катарсису, і в 

інтерпретації музикою образів оперних героїв завжди присутня трагічна 

антиномія, що тісно сусідить із темою любові. Спорідненість теми смерті з 

темою любові та неодмінне проведення їх разом крізь оперний сюжет 

впливає на оформлення і оперних характерів, і способів їх музично-

поетичного мовлення, тобто стає суттєвим інтерпретативним інтегративним 

підгрунттям, що повинне зводити до єдиного «катартичного тону» усі 

використані художньо-виразові засоби. 
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 Саме пильна увага до трагічної антиномії зближає оперні поетики 

оперних мистців барокової та класицистичної доби, досягає певної 

кульмінації у творчості В. Моцарта та впливає на інших композиторів, 

наприклад, на твори П. Чайковського. Тематизм любові протистоїть мотивам 

фатуму в більшості опер останнього, зокрема, стає основою трагічної 

розв'язки в операх «Мазепа» і «Пікова дама», визначаючи кларитивний 

(роз'яснений) катарсис як головний художньо-естетичний ефект завершення 

твору.  

 До такого роз'ясненого посттрагічного катарсису прагне й В. Моцарт в 

«Дон Жуані», вивільняючи позитивний стилістичний комплекс у момент 

фінальної кульмінації опери. Трагічна сутність центрального конфлікту 

опери не нівелюється через деякий відступ музичного тематизму смерті у 

фіналі твору. Подібне композиційне вирішення не означає відсутності 

катарсису, але підкреслює значимість в опері того його різновиду, який є 

властивим саме музичному мистецтву як «актуально-прекрасному», 

естетично доброзичливому феномену, за визначенням Г. Гадамера [52] і 

В. Холопової [173].  

Оперні твори В.-А. Моцарта справедливо вважаються класичною 

основою світового оперного театру, чому сприяють не лише принципи 

письма «віденських класиків», що чутні у мові опер Моцарта, й не лише 

взірцевість драматургічної організації текстів його опер, а, передусім, 

розвинена ним система музичних принципів створення образів провідних 

оперних персонажів, серед яких Дон Жуан займає особливе місце: 

інтерпретація Моцартом теми та ідеї Дон Жуана, як одного з «вічних 

образів», донині залишається взірцевою й неперевершеною з точки зору 

глибини розуміння та катартичного діяння названого образу. 

Моцартівську інтерпретацію можна називати повним й остаточним 

виправданням Дон Жуана, хоча і після цього Л. Бетховен називав сюжет 

«Дон Жуана» аморальним і віддавав перевагу «Чарівній флейті. Однак 

Моцарт розгледів в цьому образі усі головні парадокси людської особистості 
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та протиріччя драми людського життя, «веселої драми», як він її назвав, але 

лише тому, що такою її був здатним зробити Дон Жуан.  

Традиційне покарання головного персонажа наприкінці опери постає 

його перемогою над заборонами та обмеженнями суспільного життя завдяки 

принципам музично-образної драматургії, зокрема завдяки тому, що 

«психологічний контрапункт»-протистояння в опері між образами Жуана й 

Командора розв’язується музично-тематичним шляхом на користь Дон 

Жуана. Ця образна дуель життя і смерті починається з інтродукції до опери, а 

завершується в останніх «крапках» фіналу, тобто є магістраллю усього 

оперного образного розвитку  кульмінацією. Водночас варто зауважити, що 

позитивний смисл характеру Дон Жуана не вичерпується його 

протистоянням Командорові – як страху смерті та вгасанню почуття любові. 

Свої власні, особливі відносини Дон Жуан установлює з усіма діючими 

особами; не тільки з «тріо месників», але й з лірико-патетичною Ельвірою й 

пасторальними-простодушно-пасторальними Церлиной і Мазетто, нарешті, із 

профанно-грубуватим Лепорелло. Інтонації Дон Жуана, показові для нього 

тонально-ладові ознаки впроваджуються в партії інших персонажів, 

підкоряють собі їх характери, виявляючи особливу владу Жуана над людьми 

(не тільки над жінками), його талант «творчості життя». Так, центром 

збирання музичного Его Жуана є його Арія з Шампанським (Сі-бемоль 

мажор), значення якої повною мірою розкривається монотематичним 

шляхом, тобто завдяки участі її елементів в ансамблевих сценах, у звертанні 

до інших персонажів опери. 

У ході опери Дон Жуана й Командора характеризує контрастний 

музичний матеріал: мажор – мінор, перевага автентичних зворотів, діатоніки, 

тризвуків і квартових зворотів у партії Жуана – плагальності, альтерацій, 

відхилень, хроматичних ходів, фрігійського ладу, зменшених інтервалів у 

партії Командора. Однак в Арії з шампанським у середній частині звучить 

хроматизована фраза, у гармонії з'являється подвійна домінанта й мажор 

переміняється мінором, тобто присутні стилістичні елементи образу 
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Командора. І навпаки. Вступ в увертюрі починається з кварти й 

полуавтентичного звороту. За слушним спостереженням Є. Чигарьової, 

«також як мажорний тетрахорд мотиву арії «з шампанським» являє собою 

дзеркальне відбиття фрігійського тетрахорду увертюри, лейтінтервал Дон-

Жуана (автентична кварта) є своєрідним оберненням теми-епіграфа 

(висхідний рух замість спадного й стале закінчення замість несталого). Така 

«подібність по контрасту» зайвий раз доводить, що конфліктні сфери мають 

взаємозворотність, це два вияву однієї ідеї» [190, с. 90]. Нагадаємо також, що 

Ре мажор, як одна з тональних «фарб» Дон Жуана, є однойменним до ре 

мінору – лейт-тональності Командора й «месників». 

Більшість сучасних авторів  (див., напр.: [132; 139] солідарні в тому, що 

в «Дон Жуані» Моцарт пропонує новий ракурс розгляду людської 

особистості, тому що Дон Жуан одночасно грає в життя й кидає йому виклик. 

У той же час, у композиції опери Моцарта втримуються істотні 

передумови розуміння образа й характеру Дон Жуана як піднесено-

трагічного. Символічна фраза, вимовлена Дон Жуаном на цвинтарі: «Як ніч 

прекрасна, і світла, і прохолодна! Ця ніч немов створена для любові й 

насолод». У цих словах опосередковано виражене переживання 

недосяжності для людини в її прагненні до любові тієї досконалості, якою 

володіє прекрасне у природному середовищі.  

Можна припустити, що  в даній опері в одному персонажі Моцарт 

здійснив, і здійсним саме музичним шляхом, складний образний синтез, 

оскільки образний зміст персонажного плану Дон Жуана містить у собі усі 

провідні семантичні лінії опери, котрі утворюють головну концепцію, 

транслюють центральну ідею оперної композиції. Також зазначимо, що 

завдяки цьому моцартівський Дон Жуан постає дійсно класичним взірцем 

створення піднесеного оперного образу, бо втілює людський ідеал у всій 

його повноті й складності та у зв’язку з головною антиномією – трагічною 

антиномією – людського буття. Саме тому, аналізуючи тему смерті Дон 

Жуана, Г. Аберт  зауважував, що «Дон Жуан ставить на карту всю свою 
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особистість з такою енергією й силою, що досягає крайньої межі й напруги, 

що знаходить справді трагічну велич. Навіть у своїй загибелі він 

піднімається над людськими масштабами» [1, с. 103]. 

Відтак, у цілому, зазначимо, що вивчення конкретних музично-

драматургічних чинників оперного образу переконує, по-перше, у наявності 

специфічних естетичних передумов здійснення оперного образного синтезу 

як наслідку цілісної інтерпретації сюжетного ходу та характеру персонажу; 

по-друге, у провідному значенні катарсису як результату жанрового оперного 

діяння; по-третє, у специфіці організації та здійснення катарсису в опері саме 

музичним шляхом, тобто у музичній стороні оперного твору.  

Можемо відзначити також, що явище трагізму в образі й характері 

певного оперного персонажа означає таке авторське, композиторське та 

виконавське, розуміння головної антиномії оперної теми (сюжету), яке 

сприяє перетворенню трагедійного конфлікту у форму та мовне річище 

піднесеного посттрагічного осмислення (переживання), відповідаючи 

історичному генезису естетичного очищення.  

Трагічне в його оперному художньо-естетичному втіленні 

запрограмоване на катарсис як відчуття причетності до родового людського 

безсмертя – незалежно від конкретної художньо-композиційної модифікації; 

воно існує усередині не тільки трагедійного, а й драматичного, ліричного, 

комедійного різновидів, сюжетних відгалужень опери. Тому, зокрема, шлях 

провідних персонажів опер В. Моцарта – це шлях перетворення жертви-

вигнанця на жертву-обранця, тобто на ідеального героя, і це зумовлює 

провідну роль в операх різних варіантів мотиву випробувань. Даний мотив 

постає на музичному рівні стилістичним випробуванням тематичних 

структур, протиставленням різних музично-інтонаційних комплексів, 

сягаючи рівня трагічного «психологічного контрапункту» та його 

катартичного переживання-розв’язання.   
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2.3. Музична інтеграція-перетворення оперного образу у 

композиційно-виконавському процесі (на прикладі класичної російської 

опери) 

 

2.3.1. Оперна творчість М. Глінки як класичний жанровий прецедент. 

Незважаючи на великий корпус академічних досліджень творчості 

М. Глінки як класика вітчизняної музики, не можна вважати вичерпаними 

можливості аналітичних підходів до оперних творів Глинки, зокрема, до 

того, що найбільше відомий за назвою «Іван Сусанін», хоча має оригінальне 

найменування «Життя за царя» (див.: [14; 58-60; 74; 77; 99;  115; 122; 123; 

126; 164; 168]). Узагальнення відомостей про шляхи розвитку російської 

опери на початку дев'ятнадцятого століття, коли ще важко говорити про 

оперу в повному значенні даного жанрового поняття, свідчить про те, що 

провідне положення в російському музичному театрі займають змішані 

жанри (трагедія з музикою, водевіль, комічна опера, опера-балет), тобто 

твори, драматургія яких передбачає чергування музичних і словесно-

розмовних епізодів, часто наближені до типу мелодрами [78]. 

 У цьому культурно-історичному контексті М. Глінка намагається 

відкрити власний національний шлях російської опери як вже суто музично-

драматичного жанру, хоча з засадничими рисами видового мистецького 

синтезу, шлях, який пізніше буде називатися класичним за багатьма 

параметрами.  

Класична російська опера на сьогодні визнається цінним внеском до 

скарбниці світового музичного театру. Зародившись в епоху розквіту 

класико-романтичної за історико-стильовими ознаками італійської, 

французької й німецької опери, російська опера в XIX ст. не тільки 

наздогнала інші національні оперні школи, але й випередила їх. Багатобічний 

характер розвитку російського оперного театру в XIX ст. сприяв збагаченню 

світового мистецтва. Твори російських композиторів відкрили нову галузь 

оперної творчості, нові принципи музичної драматургії, наблизивши оперне 
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мистецтво до інших видів музичної творчості, насамперед до симфонії. І це 

здійснилося тому, що історія російської класичної опери нерозривно 

пов'язана з розвитком суспільного життя Росії, з розвитком філософсько-

естетичної думки та літературної творчості. Цими зв'язками опера 

відрізнялася вже в XVIII ст., виникши як національне явище в 70-ті рр., епоху 

розвитку російського просвітництва.  

Формування російської оперної школи йшло під впливом 

просвітницьких ідей, що виражалися в прагненні правдиво зобразити 

народне життя, а сюжети перших російських опер нерідко висували 

антикріпосницькі ідеї, характерні й для російського драматичного театру, й 

для російської літератури кінця XVIII в. Однак ці тенденції тоді ще не 

зложилися в цільну систему, вони виражалися емпірично в сценах з життя 

селян, у показі утиску їх поміщиками, у сатиричному зображенні дворянства. 

Такими є сюжети перших російських опер «Нещастя від карети» 

В. Пашкевича, лібрето Я. Княжніна (пост. в 1779 г.); «Ямщики на підставі» 

Є. Фоміна. В опері «Мірошник – чаклун, ошуканець і сват» з текстом 

О. Аблесимова й музикою М. Соколовського (у другій редакції  Є. Фоміна) 

висловлена ідея шляхетності праці селянина та висміяне дворянське чванство 

[78].  

Перші російські опери були п'єсами з музичними епізодами по ходу дії. 

Розмовні сцени мали в них дуже важливе значення, що відразу надавало їм 

подібність з композицією мелодрами. Музика перших опер була тісно 

пов'язана з російською народною піснею: композитори широко 

користувалися мелодіями популярних народних пісень, обробляли їх, 

роблячи основою опери. В «Мірошнику», наприклад, усі характеристики 

діючих осіб дані за допомогою народних пісень різного характеру. Прагнучи 

більшого професіоналізму в опануванні жанром опери, російські майстри 

вчилися оперній майстерності буквально па взірцях західноєвропейської 

опери, водночас відстоюючи незалежність свого національного напряму. Ця 

боротьба на довгі роки стала умовою існування російської опери, приймаючи 
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на нових етапах нові форми. Поряд з оперою-комедією в XVIII ст. з'явилися й 

інші оперні жанри. В 1790 г. при дворі відбулася вистава під заголовком 

«Начальне керування Олега», текст до якої написала імператриця Катерина 

II, а музику склали спільно композитори К. Каноббіо, Дж. Сарті й 

В. Пашкевич. Вистава носила не стільки оперний, скільки ораторіальний 

характер, і якоюсь мірою її навіть можна вважати першим зразком музично-

історичного жанру, настільки розповсюдженого в XIX столітті. У творчості 

видатного російського композитора Д. Бортнянського оперний жанр 

представлений ліричними операми «Сокіл» і « Син-Суперник», музика яких 

по розвиненості оперних форм і майстерності може бути поставлена поруч зі 

сучасними зразками західноєвропейської опери [78]. 

Оперний театр користувався в XVIII ст. великою популярністю. 

Поступово опера зі столиці проникнула в садибні театри. Кріпосний театр на 

рубежі XVIII і XIX ст. дає окремі високомистецькі зразки виконання опер і 

окремих ролей. Висуваються талановиті російські співаки й актори, як, 

наприклад, співачка О. Сандунова, яка виступала на столичній сцені, або 

кріпосна акторка театру Шереметьєва П. Жемчугова. 

Художні досягнення російської опери XVIII ст. дали поштовх 

бурхливому розвитку музичного театру в Росії в першій чверті XIX ст. 

 Зв'язки російського музичного театру з визначальними духовне життя епохи 

ідеями особливо підсилюються в роки Вітчизняної війни 1812 р. і в роки 

декабристського руху. Тема патріотизму, відбита в історичних і сучасних 

сюжетах, стає основою багатьох драматичних і музичних спектаклів, але, все 

рівно, на початку XIX ст. ще не можна говорити про оперу в повному 

значенні цього слова. До Глінки російська опера не знала творів, драматургія 

яких опиралася б тільки на музику без розмовних епізодів. 

Видатним композитором «трагедії на музиці» був О. Козловський, який 

створював музику до трагедій Озерова, Катеніна, Шаховського. У жанрі 

водевілю успішно працювали композитори О. Аляб'єв та О. Верстовський, 

що склали музику до низки водевілів гумористичного й сатиричного змісту 
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[78]. Особливим успіхом користувалася «Дніпровська русалка» («Леста»), що 

мала кілька частин. Музику до неї писали композитори С. Давидов, К. Кавос; 

почасти була використана музика австрійського композитора Кауера. 

«Дніпровська русалка» довго не сходила зі сцени не тільки завдяки цікавості 

сюжету, в основних рисах, що передбачає сюжет пушкінської «Русалки», не 

тільки завдяки розкішній постановці, але й завдяки мелодійної, простий і 

доступній музиці. Італійському композитору К. Кавосу, котрий з юних років 

працював у Росії й приклав багато сил для розвитку російського оперного 

виконавства, належить перша спроба створити історико-героїчну оперу. В 

1815 р. він поставив у Петербурзі оперу «Іван Сусанін», у якій, ґрунтуючись 

на одному з епізодів боротьби російського народу проти польського 

вторгнення на початку XVII ст., спробував створити національно-

патріотичну виставу. Ця опера відповідала настроям суспільства, що 

пережило визвольну війну проти Наполеона. Однак найзначнішим 

композитором першої третини XIX ст. повинен бути визнаний 

О. Верстовський, що згадувався як автор музики до водевілів. Його опери 

«Пан Твардовський», «Аскольдова могила», «Вадим» та інші утворювали 

новий етап розвитку російської опери до Глінки [77].  

У творчості Верстовського відбилися характерні риси російського 

романтизму. Російська старовина, поетичні перекази Київської Русі, казки й 

легенди лежать в основі його опер. Значну роль у них відіграє чарівний 

елемент. Музика Верстовського, спирається на народнопісенне мистецтво, а 

його герої типові для народної творчості. Будучи майстром оперної 

драматургії, Верстовський створив романтично барвисті сцени 

фантастичного змісту. Зразком його стилю може служити опера «Аскольдова 

могила», що зберіглася в репертуарі до сьогодні. У ній виявилися кращі риси 

Верстовського – мелодійна обдарованість,  драматургічне чуття, вміння 

створювати живі й характерні образи діючих осіб. Твори Верстовського 

можна вважати пролегоменом до класичного періоду історії російської 
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опери, у них узагальнені й розвинені всі кращі якості попереднього й 

сучасного їм періоду розвитку російської оперної музики. 

З ними російська опера вже впевнено вступає у свій класичний період, 

ознаменований ім’ям М. Глінки. У музикознавстві загальноприйняте 

вказувати, що історико-трагедійна опера «Іван Сусанін» (1830) і казково-

епічна «Руслан і Людмила» поклали початок двом найважливішим 

напрямкам російського музичного театру. Також загальним місцем в 

історіології російської музики є думка про те, що творчі принципи Глінки 

були перетворені й розвинені наступним поколінням російських 

композиторів, тобто з'явилися сталим взірцем зрілого композиторського 

професіоналізму, тобто класичним прикладом оперної майстерності. 

Опери Глінки є цілісними музично-драматичними творами, у яких 

основний образний зміст виражений засобами музики. Замість окремих 

сольних і хорових номерів, Глінка створює великі, розгорнуті оперні форми, 

зі справді симфонічною майстерністю розбудовуючи їх. В «Івані Сусаніні» 

Глінка оспівав героїчне минуле Росії, з великою художньою правдою 

втілюючи типові образи представників російського народу та 

протиставляючи різні національні музично-мовні сфери. Однак, насамперед, 

слід відзначити, що творчість Глінки, у цілому, належить до класичної 

(класицистської) гуманістичної лінії, яка прагне зберегти тон і цілісність 

антично-ренесанского бачення можливостей «культурного водійства».  

Роботи російських філософів культурологічного напрямку дозволяють 

бачити причини особливої динамічності – перехідності – російської культури 

в розглянутий період як результат «зустрічного руху» двох її домінуючих 

тенденцій – спрямованості до універсального, до общинного духовного 

єднання й до граничної духовної інтеграції творчої діяльності людини, до 

соборності – і – спрямованості до трагедійно-жертовних аспектів історичного 

життя, до ідей відособленості й самітності людської особистості, до розколу, 

що став «станом свідомості», психологічним фактором культури [25–27; 54–

55; 103; 152–154]. 
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Названі тенденції обумовили «двосвітність» російської музики цих 

років, що виразилася, насамперед, у розмежуванні прагнення до «всеєдності» 

у синтетичних – всеосяжних, претендуючих на універсальність – жанрових 

формах музики і художньої декларації відмежування, ізольованості, 

«самітності» музично-стильових моделей. Сполучною лінією між даними 

сферами стає «тема порятунку» – і як общинного, і як особистісного 

перетворення, що зливаються в досягненні людського безсмертя як загальної 

мети освоєння миру, тобто тема, що є трагічною у своїй смислові та 

естетичній основі.  

Підпорядкування масштабних епічних задумів авторському ліричному 

«слуху» дають можливість говорити про ліризацію великих жанрових форм, 

що веде до принципового відновлення драматургічних функцій композиції. 

Емансипація особистісного начала, таким чином, відбувається шляхом його 

усуспільнення – як шляхом «спогаду» про общинну жанрову форму музики, 

що проявляється й у відношенні до найбільш традиційної сфери – культової 

хорової музики, котра виконує особливу канонічну місію в російській 

музичній культурі. 

Феномен «стильової пам'яті» в російській музиці, також в оперній 

творчості, виникає внаслідок інтересу до тих досягненням європейської й 

національної культури, які можуть придбати значення «абсолютних 

цінностей» (у термінології П. Флоренського [170]), відтак класичних 

настанов.  

Типовими стають три шляхи розвитку цієї «стильової пам'яті» – шлях 

«запам'ятовування» нового, у тому числі – раніше пропущеного  в музичному 

досвіді (заповнення  «пробілів» пам'яті, причому, жанрових пробілів 

насамперед); збереження – відтворення – тих сторін її, які вже стали 

нормативним початком у теперішньому часі російської музики;  повернення 

– дізнавання тих її шарів, які представляються найбільш надійними 

«місцями» зберігання російської музичної мови, її рідним «етосом». Перший 

веде до вивчення ренесансної поліфонії – строгого контрапункту й – через 
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них – до образів античної трагедії, до спроб відродження духу 

давньогрецького епосу. Інший шлях найбільш характерний для симфонізму й 

камерно-інструментальної творчості, звернених до класичного досвіду 

російського інструментального циклу, що реалізують як типові для 

петербурзької симфонії принципи монотематизму, так і характерні для 

московської школи принципи широкого «хвильового» мелодійного розвитку 

та образну конфліктність. 

Ренесансним за духом – як відродження національних традицій – є й 

третій шлях. Він пов'язаний з розвитком нового інтересу до російської 

церковної музики, яка в силу свого строгого соціального призначення й 

стильової канонічності представляється особливо «російською»; даний 

інтерес відбитий і в розвитку російської музичної медієевістики, що створила 

можливість встановлення жанрових меж церковної традиції як специфічно 

музичних. 

Збагачення «стильової пам'яті» російської музики в дев'ятнадцятому 

столітті було підпорядкованим більш спільному завданнюдосягнення 

історичної єдності музики як художньої форми й пошуку універсальних 

складових стильового досвіду. З цим завданням зв'язане й наполегливе 

прагнення до багатоаспектного поліфонічного синтезу як до нової 

«композиційної гармонії» різних способів музичної формотворчості. Даний 

синтез здійснюється на різних рівнях, включаючи образно-смисловий та 

музично-мовний, якщо йдеться про окремі жанрові форми. З даними 

процесами  була тісно пов’язана оперна творчість М. Глінки.  

Відомо, що за допомогою своїх викладачів юності – Фsльда й Мейера, а 

пізніше й у Петербурзький період, у суспільстві аматорів музики, Глінка мав 

можливість познайомитися з творами Бетховена, Гайдна, Глюка, Керубіні й 

Моцарта, і саме останній своїм оркестровим оперним письмом спричинив на 

Глінку безпосередній та великий вплив.  

Привертає увагу і той факт, що намір написати російську національну 

оперу виник у Глінки в Італії. По спогадах друзів композитора, ще в 1832 
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році він викладав докладний план патріотичної опери, награвав мелодії 

майбутніх арій і ансамблів. У той час Глінка припускав писати оперу по 

повісті В. Жуковського «Марьїн гай», однак поет запропонував іншу тему – 

тему подвигу російського селянина Івана Сусаніна, що пожертвував своїм 

життям для порятунку батьківщини від ворогів. Подвиг костромського 

селянина був співзвучним беззавітному героїзму російських людей у 

боротьбі з наполеонівськими полчищами. В 1823 році з'явилася віршована 

поема К. Рилєєва «Іван Сусанін», що виявила помітний вплив на образ 

головного героя глінкінської опери. Думка, подана Жуковським, цілком 

захопила уяву композитора. 

За рекомендацією двору лібретистом став Є.Ф. Розен. У ході роботи 

план опери мінявся: задумана спочатку як трьохактна, вона перетворилася в 

п’ятиактну, а потім – у чотирьохактну з епілогом. Ще в період репетицій на 

настійну вимогу Миколи I назва опери було змінено на «Життя за царя», що 

повинне було додати їй монархічної спрямованості.  

«Сусанінська тема» знаходила живий відгук у сучасників композитора.  

На основі ряду історіографічних робіт [60; 74; 126] можна зробити наступне 

узагальнення. Історична особа Іван Сусанін був старостою села Домніно, що 

належить боярам Романовим. В 1612 році Земський собор обрав на царство 

боярина Михайла Романова. Він персоніфікував тоді насамперед ідею 

відновлення порядку й державності. Сцену Сусаніна в лісі Глінка для опери 

розробив сам, і знамениті слова відповіді Сусаніна полякам: «Туди завів я 

вас, куди й сірий вовк не забігав, куди й чорний вран костей не затягав» 

складені композитором.  

27 листопада 1836 року відбулася прем'єра. Спектакль пройшов з 

величезним успіхом. Співали геніальні російські співаки О. Петров (Сусанін) 

і А. Петрова-Воробйова (Ваня). В «Записках» Глінка відзначив: «Успіх опери 

був довершеним, я був у чаду й тепер рішуче не пам'ятаю, що відбувалося, 

коли підняли завісу» [58, c. 234]. Кн. В.Одоєвський писав: «Цією оперою 

вирішувалося питання важливе для мистецтва взагалі й для російського 
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мистецтва особливо, а саме: існування російської опери, російської музики, 

нарешті, існуванню взагалі народної музики. Композитор, багатий своїм 

талантом, довів блискучим досвідом, що російська мелодія, природно то 

тужлива, то весела, то відважна може бути піднесена до трагічного стилю 

(курсив наш – Ч. С.)» [59, c. 240].  

Не можна не погодитися зі ствердженням, що своїми операми Глінка 

поклав початок новому явищу у світовому музичному мистецтві –

російському трагедійно-епічному оперному театру, подальшими вершинами 

в розвитку якого стали «Борис Годунов» і «Хованщина» М. Мусоргського, 

«Князь Ігор» О. Бородіна, «Сказання про невидимий град Китеж» 

М. Римського-Корсакова. У всіх названих операх зачіпаються корінні, таємні, 

основні духовні начала буття російської культури.  

Але для того, щоб нова споруда російської опери була побудована 

досить міцно, необхідно було закласти свій, національно-самобутній, 

інтонаційно-мелодійний фундамент, тобто знайти національно-самобутню 

російську оперну мову – як мова музична, по перевазі, але, у той же час, що 

дозволяє реалізовуватися з достатньою виразністю словесно-поетичному й 

сюжетно-сценічному компонентам опери.  

 Щодо цього Глінка також першим обґрунтував внутрішній генетичний 

зв'язок оперного мелосу й мелодійної культури російського романсу й пісні. 

Тут він виступає одночасно з такими композиторами, як Аляб'єв, Варламов, 

Гурилев, Верстовський, відкривши шлях цілій плеяді російських ліриків, 

починаючи з геніального Даргомижського.  У числі безпосередніх 

співавторів композитора були, крім самого Пушкіна, чудові російські поети 

пушкінської доби: Баратинський, Батюшков, Дельвиг, Жуковський, Кольцов. 

У тісній співдружності з поетами Глінка виробив традицію російської 

вокальної музики, у якій широта й пластичність розспіву гармонічно 

сполучалася з реалістичною влучністю мовних інтонацій.  

Глінці ми також зобов'язані становленням російської вокальної школи. 

Відомо, що великий композитор сам охоче займався зі співаками, 
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послуживши тут прикладом багатьом поколінням російських композиторів. 

Уважне вивчення основ італійського співу й шедеврів італійської опери не 

затьмарили його інтересу до російського фольклору. В його музиці не 

міститься пряме цитування, композитор вільно створював власні, яскраво 

національні, мелодії, у яких узагальнені російський народний колорит, 

своєрідність російської діатоніки, м'які обриси російських стародавніх ладів. 

Глінка ніколи не повторював, не копіював народні мелодії, а скоріше йшов 

по шляху ідеалізації, поетизації народного матеріалу, піднімав і 

вдосконалював музичні скарби, сприйняті від народу [99].  

Відданість російським національним ідеалам не заважала Глінці 

виявляти інтерес до музичних культур інших народів, зокрема до світу 

іспанської музики. яку він осягав, за його словами, від «візників, мастерових і 

інших представників простого люду». У результаті він виявився чи не 

першим з композиторів-класиків, що відкрили незрівнянну принадність 

іспанської музики. У кожної національності він знаходив тільки їй властиві 

музичні красоти й влучно втілював їх у своїх партитурах.  

«Сусанінська історія», що фігурувала в XVII і XVIII ст. винятково в 

юридичних актах, на самому початку XIX в. знайшла свою літературну 

іпостась. Опера М. Глінки зафіксувала остаточний варіант історії 

костромського селянина, хоча дотепер ведуться суперечки навколо 

історичної вірогідності самого сюжету.  

Історія подвигу Івана Сусаніна в XVII ст. фіксувалася тричі: в указах 

1619, 1633 і 1691 рр. Перший документ – грамота врятованого царя Михайла 

Федоровича – так оповідає про те, що відбулося в Костромському повіті: Як 

ми Великий Государ Цар і Великий Князь Михайло Федорович всея Русі в 

минулому в 121 році були на Костромі, і в ті пори приходили в Костромський 

повіт Польські й Литовські люди, а тестя його Богдашкова Івана Сусаніна в 

ті пори Литовські люди вилучали і його катували великими немірними 

катуваннями. А катували в нього, де в ті пори ми Великий Государ Цар і 

Великий Князь Михайло Федорович всея Русі були, і він Іван відав про нас 
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Великого Государя, де ми в ті пори були, терплячи від тих Польських і 

Литовських людей немірні катування, про нас Великого Государя тим 

Польським і Литовським людям, де ми в ті пори були, не сказав, і Польські й 

Литовські люди замучили його до смерті [74].  

Аналогічну розповідь про подвиг Сусаніна містить і указ від 30 січня 

1633 р. Він був виданий з приводу переселення дочки Івана Сусаніна 

Антоніди «з дітьми єя з Данилком та з Костькою» на палацове пустище 

Коробово того ж Костромського повіту в обмін на володіння в селі 

Деревеньки Домнінської вотчини, передані в Новоспаський монастир за 

упокій душі матері Михайла Федоровича Марфи Іванівни. Останній в 

XVII ст. указ щодо нащадків Сусаніна з'явився в правління царів Івана й 

Петра у вересні 1691 р. Під цією датою указ опублікований у Повному 

зібранні законів. Саме цей документ названий Глінкою в примітці до статті 

1810 р. і віднесений до 1690 р., що, можливо, пов'язане з неправильним 

перекладом ним дати по літочисленню від Створення світу в дату від Різдва 

Христова.  

30-е роки XIX ст. виявилися благодатними для появи славильных 

сюжетів та пісень. Трагічні події Вітчизняної війни 1812 р., повстання 

декабристів в 1825 р., відродження православної духовності й доброчинний 

вплив особистості імператора Миколи Павловича, що зумів згуртувати 

навколо себе Росію в неясний час – усе це виявилося необхідним історичним 

тлом для того, щоб затвердити православний ідеал Вітчизни. На історичному 

роздоріжжі між республіканською й православно-самодержавною 

концепцією держави, слідом за А. Львовим і В. Жуковським, свій вибір 

зробив М. Глінка, усією міццю свого видатного дарування, що підтримав 

ідеал православного патріотизму.  

Його опера з перших тактів захопила слухачів не тільки новизною 

російської народної інтонації, але й могутнім зарядом духовного 

патріотизму, що пронизав кожний такт дивного твору. Це була не просто 

опера, але немов би православна меса російського патріотизму. Або – ціла 



102 
 
опера-гімн... Перед слухачами в музично-сценічних образах на весь зріст 

вставав сам ідеал російської державності, що подавалася з погляду його 

сприйняття російським народом. Хресна жертва подвигу Івана Сусаніна 

беззастережно підтверджувала: народ – зі своїм царем, а не з іноземцями 

(аналогія з сучасністю була досить прозора). Ідейною кульмінацією опери 

був славильний кант-молитва «Слався, слався, Російський Цар» в епілозі, 

майже цілком присвяченому прославлянню великого роду Романових. 

Створений у традиціях петровських віватних кантів-молитов, з опорою на 

церковний хорал та ювіляційний мелос, простий і доступний по музиці, хор 

«Слався» захопив усіх присутніх небувалим зарядом патріотизму, втіленим у 

російській опері [126]. 

Після закінчення опери розчулений цар запросив Глінку до себе в 

ложу, виразив йому свою вдячність за чудовий твір і запропонував 

перейменувати оперу в «Життя за царя». У знак найвищого схвалення твору 

імператор вручив російському композитору дорогоцінний перстень, який усе 

життя, як найбільшу святиню, зберігав М. Глинка. 

Хор «Слався, Російський Цар» поступово став неофіційним 

династичним гімном Росії. Тому що М. Глінка небагато запізнився із 

прем'єрою опери, його «Слався» не міг бути затверджений державною 

піснею офіційно. «Боже, Царя зберігай» А. Львова вже був прийнятий у 

якості Народного гімну за три роки до прем'єри опери Глінки. Однак 

прекрасна талановита музика в комбінації з патріотичним текстом зробили 

«Слався» дуже популярним у всіх російських людей – від царя до 

простолюдина.  

Хор «Слався, Російський Цар» як неофіційний династичний гімн часто 

виконували по врочистих випадках, поряд з «Боже, Царя зберігай», аж до 

початку ХХ в. З кінця XIX в. почастішали спроби використовувати музику 

М. Глінки для втілення далеких ідей. Це допомогло хору «Слався» 

переступити трагічний рубіж 1917 р. Після Жовтневого перевороту він 

виконувався як у Білій, так і в Червоній армії, але з різними словами. 
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Славильний кант Глінки був дуже популярний і в СРСР, особливе після того, 

як в 30-і роки в опери «Іван Сусанін» з'явився новий текст С. Городецького, 

що радикально змінив предмет жертовного подвигу Сусаніна: з Царя на 

столицю держави – Москву. «Слався» регулярно відіграли на парадах в 

оркестровому варіанті як урочистий марш. І понині його часто виконують по 

особливо пам'ятних і ювілейних датах.  

Творчість М. Глінки для П. Чайковського – початок усіх начал у 

російській музиці саме тому, що одне з перших глибоких вражень 10-річного  

Чайковського й перше музично-театральне – «Життя за царя» у Петербурзі, 

опера, яка залишилася однією з найулюбленіших до кінця його днів. Іншу 

оперу Глінки – «Руслана і Людмилу» – Чайковський довідався, уже будучи 

учнем консерваторії.  

Музично-критичні статті Чайковського виповнені судженнями про 

музику Глінки, про окремі його твори, що звучали в театрі та у концертах. 

Але, може бути, найбільш виразне висловлення ми знаходимо в Щоденнику 

(запис 27 червня 1888): «...Небувале, дивне явище в сфері мистецтва. ... На 34 

році життя ставить оперу, по геніальності, розмаху, новизні й бездоганності 

техніки варту місця поряд з самим великим і глибоким, що є в мистецтві. ... 

Глінка раптом, одним кроком став поряд (так! поряд!) з Моцартом, з 

Бетховеном і з ким завгодно. Це можна без усякого перебільшення сказати 

про людину, що створила "Слався"!... Напевно, ніхто більш мене не цінує й 

не любить музику Глінки... Не менший прояв надзвичайної геніальності є 

"Камаринська"... Майже п'ятдесят років пройшло: російських симфонічних 

творів написане багато, можна сказати, що є справжня російська симфонічна 

школа. І що ж? Уся вона в "Камаринській", подібно тому, як дуб увесь у 

жолуді! І довго з цього багатого джерела будуть черпати російські автори, 

тому що потрібно багато часу й багато сил, щоб вичерпати все це багатство» 

[92]. 

П. Чайковський цілком усвідомлював своє «походження» від Глінки. В 

одному з листів до свого видавця П. Юргенсона він урочисто повідомляє про 
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свою приналежність до школи Глінки – російської національної музичної 

школі. 

Можна знайти вплив Глінки в різних жанрових сферах творчості 

Чайковського, в окремих творах. Іспанські увертюри Глінки стали зразком 

при творі «Італійського капричіо». Створюючи балети, Петро Ілліч багато в 

чому виходив з розгорнутих балетних сюїт в обох операх свого попередника. 

Відгомони романсів Глінки виразно чутні у вокальній ліриці Чайковського. 

М. Глінка назвав свій твір «вітчизняною героїко-трагічною оперою», 

додавши опері епічний розмах, наситивши її дію масовими хоровими 

сценами. Особисті долі окремих героїв з'являються в нерозривному зв'язку з 

долями батьківщини. Широкі картини життя народу, побуту, російської 

природи сполучаються в опері із глибоким розкриттям багатогранних 

характерів. Але все-таки справжнім головним героєм опери є Сусанін, 

значення образу якого визначає й місце хорових сцен, і семантичну функцію 

узагальненого образа народу в опері. 

Увертюра починається величним вступом. Схвильованість і 

динамічність її основного, швидкого розділу передбачає драматичні події 

опери. У першому акті значне місце займають хори. Інтродукція «Родина 

моя» – велична народна сцена; основна мелодія хору, немов підказана 

широким роздоллям російських просторів, нагадує народну пісню. Каватина 

й рондо Антоніди «Ах ти, поле, поле» відзначені то мрійливим смутком, то 

пустотливою грацією, створюють поетичний образ дівчини. Поступово до 

кінця каватини селяни знову заповнюють сцену. Входить Сусанін, що 

вернувся з міста. Весіллю, яке так чекає Антоніда, не бувати: країна в 

небезпеці, поляки наступають, «горе російським людям, коли знову Москва 

під владу ворогам потрапить!» – говорить він. За сценою чується хор 

веслярів. На ріці з'являється човен; з неї виходить Собінін. З гарячим 

вітанням він звертається до Антоніди: «Радість безмірна! чи Ти, душа моя, 

червона дівиця!» Сусанін запитує його, з якими новинами він прийшов. Що в 

Москві? Чи Наша вона? Собінін розповідає про перемогу війська 
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Пожарського над поляками. Селяни з радістю слухають його розповідь, 

підхоплюючи його репліки. Старий Сусанін, однак, стриманий: «Не настала 

ще пора! Ні, не час ще не тужити про країну рідну, про нещасну Русь!» 

Антоніда дивиться на Сусаніна, бачить заклопотаність на його обличчі. «Нам 

чого ж чекати?» – запитує вона батька, думаючи увесь час про весілля із 

Собініним. Тепер Собінін сам наближається до настрою Антоніди; вони про 

щось тихо розмовляють, поки кілька голосів затягують пісні – «пісню 

відважну». «Князь Пожарський мовив слово...» Говорять же Антоніда й 

Собінін, очевидно, про заборону Сусаніна зіграти їм весілля. І от Собінін 

швидким рухом перериває виконання пісні й прямо ставить запитання 

Сусаніну: «Як? Ужель не бувати моєму весіллю?» Сусанін непохитний: «Що 

за веселощі у цей час!» І тоді Собінін і Антоніда дуже сердечно просять 

старого (М'яким ліризмом проникнуть терцет «Не тужи, рідний»). Сусанін 

рішуче заявляє, що весілля буде тоді, коли Бог дасть Русі царя. Але зі слів 

Собініна виявляється, що великий собор уже ставить (вибирає) царя. І хто ж 

він? «Наш боярин» ( тобто Михайло Федорович Романов).Коли так, говорить 

Сусанін, весіллю бути. Усе радіють. Сусанін з дочкою й нареченим іде до 

свого двору; народ розходиться. 

Другий акт різко контрастує з першим. Тут основне місце займають 

блискучі бальні танці. За врочистим полонезом випливає енергійний, 

стрімкий краков'як; плавний, легкий вальс переміняється темпераментною 

мазуркою. 

Третій акт ділиться на дві частини. Перша – лірична, інтимна по 

настрою, відрізняється світлим колоритом, спокійним, повільним плином дії; 

тут переважають сольні номери й ансамблеві сцени. Другій половині акту 

властиві стрімкий розвиток дії, різкі контрасти, драматичні зіткнення; музика 

виражає хвилювання, сум, гнів, тривогу. Світла і ясна мелодія пісні Вані « Як 

мати вбили в малого пташеняти» і дует Сусаніна й Вані передають почуття 

непотьмареної радості й спокою. Ці почуття розбудовуються у великому 

ансамблі головних діючих осіб («Милі діти»). Сцена Сусаніна з поляками – 



106 
 
центральний і найбільш драматичний епізод акту. Композитор використовує 

тут ритми полонезу й мазурки, у партії ж Сусаніна звучать широкі наспіви 

хорової інтродукції. Весільному хору подруг Антоніди «Разгулялися, 

разливалися» з його м'якими мелодійними оборотами властивий яскраво 

виражений народно-пісенний склад. Повний щиросердечного хвилювання 

романс Антоніди з хором «Не про те уболіваю, подруженьки». 

Четвертий акт випереджається симфонічним антрактом, що малює 

нічний зимовий пейзаж. Він ділиться на дві сцени. Глухий ліс. Ніч. Входять 

збройні селяни й з ними Собінін (ця сцена в постановках опери звичайно 

опускається). Селяни (вони співають хором) міркують, яким шляхом іти їм 

на поляків. Селян підбадьорює Собінін. Він співає свою арію «Братики, у 

заметіль, у невідомій глухомані». До кінця арії все знову натхнені й готові 

відправитися далі на пошуки Сусаніна. Собінін і селяни йдуть. Відбувається 

зміна декорацій.  

Сцена являє собою частину лісу в монастирській садибі. Вбігає Ваня. 

Звучить його велика героїчна арія «Бєдний кінь у полі впав» (цей номер був 

складений композитором вже після постановки опери на сцені й виконується 

звичайно замість попередньої сцени Собініна із селянами в глухому лісі). 

Отже, Ваня бігцем добіг сюди, до царського двору. Він стукається у ворота 

монастиря. Йому ніхто не відповідає. Він журиться, що він не витязь і не 

богатир – він зламав би тоді ворота й увійшов би в монастир і попередив би 

царя із царицею про небезпеку. Він знову стукається й кричить, щоб 

відкрили ворота. Нарешті за воротами чуються голоси. Це прокинулася 

боярська прислуги. Вони здивовані, хто це до них ломиться, адже це не 

хуртовина виє, не птах кричить, не мрець у ворота домагається. «Ні, то горі-

лихо у воріт стоїть. Чи Виходити нам?» – коливаються вони. Нарешті, вони 

відмикають ворота, бачать Ваню. Він розповідає їм про все, що відбулося: як 

прийшли поляки, як зажадали вони, щоб Сусанін відвів їх до царя, як мужній 

селянин повів їх неправильною дорогою й завів у непрохідний ліс. Розповідь 

Вані спонукує бояр скоріше відправлятися до царя (його, як виявилося, тут, 
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куди прийшов Ваня, немає). Бояри посилають Ваню вперед: «Ти, як Божий 

посол, спереду ступай!». Ваня не без гордості погоджується: «Я, як Божий 

посол, спереду піду». Усе йдуть. 

Фінал опери утворює найбільш драматична її сцена, її кульмінація – 

сцена Сусаніна з поляками в глухому лісі, куди цей мужній селянин завів їх, 

щоб погубити. У глибині сцени показуються поляки, змучені, що ледве йдуть 

у супроводі Сусаніна. Вони клянуть «проклятого москаля». Вони виходять на 

прогалину: хоча б тут відпочити. Вони збираються розвести вогонь. Поки 

вони думають, що він випадково збився зі шляху. «Шлях мий прямий, але от 

причина: наша Русь для ваших братів непогодна й гірка!» Поляки 

влаштовуються спати біля розведеного вогню. Сусанін залишається один на 

авансцені. Він співає свою найвідомішу арію «Чують правду!..» (її текст 

значно відрізняється від того, що вклав у вуста героя С. Городецький). Після 

скорботних міркувань і благання до Господа підкріпити його в смертну 

годину, Сусанін згадує про родину. Він подумки прощається з Антонідою, 

Собініну доручає турботу про неї, журиться про Ваню, який знову осиротіє. 

Зрештою він з усіма з ними прощається. Сусанін оглядається: усе колом 

сплять. Він теж лягає («Та і я здрімну-засну, сном-дрімотою підкріплюся: сил 

для катування треба багато»).  

В оркестрі звучить музика, що зображує виття вітру. Хуртовина 

підсилюється. Поляки прокидаються, буря затихає. Вони збираються далі в 

шлях. Але тепер їм стає ясно, що Сусанін навмисно завів їх у цю глухомань, 

щоб вони тут загинули. Вони підходять до Сусаніна, будять його й 

допитуються, хитрить він чи ні. І отут він відкриває їм правду: «Туди завів я 

вас, куди й сірий вовк не забігав!». Поляки шаленіють: «Бийте до смерті 

ворога!» – кричать вони й убивають Сусаніна. 

Епілог – грандіозна масова сцена. Звучить оркестровий вступ. Завіса 

піднімається. Сцена являє собою одну з вулиць Москви. Юрби народу у 

святкових платтях повільно проходять по сцені. Звучить знаменитий хор 
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«Слався, слався, свята Русь». Народ славословить царя: «Святкуй урочистий 

день и, радій, веселися: твій цар іде! Царя-Государя зустрічає народ!) 

Повільно входять Антоніда, Ваня й Собінін. Вони смутні, адже до 

цього врочистого дня не дожив Сусанін. По сцені проходить невеликий 

військовий загін, який, помітивши цю сумну групу, сповільнює крок. До них 

звертається начальник загону. Він запитує, чому вони смутні, коли всі 

радіють? Він здивований, коли раптом довідається, що вони родичка 

Сусаніна, про якого «у народі поголоска, що врятував він царя!» Він разом з 

воїнами свого загону виражає скорботні почуття з приводу смерті Сусаніна й 

повідомляє, що вони сповна відплатили полякам. 

Оперу завершує величний хор «Слався» – світлий гімн російському 

народу художній пам'ятник беззавітному народному патріотизму (див.: 

[121]). 

Отже, навіть загальний хід оперної дії, що представляє сюжетну канву, 

дозволяє переконатися в тому, наскільки значне місце, відведене Глінкою 

характеристиці  психологічного плану опери – почуттів, переживань, 

емоційних відносин, що формуються в процесі розгортання музично-

сценічного задуму. Важливість даного плану опери пояснює й те, що задум 

твору виник, насамперед, як музичний, пов'язаний з музичною стороною 

оперного тексту. 

Тому настільки важливі для Глінки ті музичні прийоми, які дозволяють 

утримувати на першому плані, постійно розбудовувати музичну ідею опери. 

Не випадково О. Сєров особливо підкреслював прийом застосування 

рельєфних фраз, що повторюються, і мотивів (лейтмотивів) в опері «Життя за 

царя», який часто пояснюють як успадкування розвиненого 

західноєвропейськими композиторами приймання лейттематизму. 

Однак, дані й інші музично-драматургічні прийоми відкриті Глінкою у 

зв'язку з  тим цілком музичним шляхом до «Івана Сусаніна», яким він ішов 

до написання опери в її синтетичній цілісності. Слід зазначити, що на цьому 

шляху помітну роль зіграло спілкування Глінки з О. Пушкіним. Вони 



109 
 
познайомилися в 1828 році, і М. Глінка сповіщає про це у своїх «Записках»: 

«Близько цього часу я часто зустрічався з найвідомішим поетом нашим 

Олександром Сергійовичем Пушкіним, який хаживал і раніше того до нас у 

пансіон до брата свого, що виховувався зі мною в пансіоні, і користувався 

його знайомством до самої кончини» [58, c. 182]. І в наступному ж абзаці 

спогадів читаємо щось загадкове: «Провів близько цілого дня з Грибоєдовим 

(автором комедії «Горе від розуму»). Він був дуже гарний музикант і 

повідомив мені тему грузинської пісні, на яку  незабаром потім  О.С. Пушкін 

написав романс «Не співай, красуня, при мені»» [58, c. 183]. Якщо врахувати, 

що Глинка, як правило, спочатку складав музику, а потім підбирав до 

складеної музики текст, то відзначена вище обставина відповідає дійсності. 

Примітна деталь, що показує особливо поважне відношення композитора до 

великого поета: у мемуарах М. Глінки всі його друзі й знайомі згадуються 

винятково прізвищами без ініціалів. І тільки О. Пушкін, навіть при 

перерахуванні з іншими прізвищами, завжди виділяється композитором 

наявністю ініціалів, а в цитованому вище тексті – з повним іменем та по 

батькові. 

На слова О. Пушкіна композитор написав 10 романсів, більша частина 

яких створена ним після 1837 року. Імовірно, у деяких з них пушкінський 

текст просто підійшов до вже складеної музики. Виключенням з цього 

способу складання вокальних творів став зумовлений пушкінськими віршами 

знаменитий романс «Я пам'ятаю дивовижну мить» [99].  

 Можливо, що й інші романси на слова О. Пушкіна, створені після смерті 

поета, також надихалися його віршами. З текстом же опери «Іван Сусанін» 

історія була особливою. Як звичайно, композитор уже склав музику майже 

всієї опери, а тексту ще не було. В. Стасов вважав за можливе віднести 

виникнення задуму опери до 1826 року, коли М. Глінка міг зустрічатися в 

Москві з О. Пушкіним, коли читали у дружньому колі «Бориса Годунова». 

Однак в «Записках» композитора, які писалися в 1854 році, пам'ять часто 

підводила його в плані встановлення точної дати тієї або іншої події [58]. 
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В 1834– 35 рр. він часто відвідував вечори у В. Жуковського в Зимовому 

палаці, на яких, за свідченням композитора, бували «О. Пушкін, князь 

В'яземський, Гоголь… при мені читав свою «Одруження», Плетньов, князь 

Одоєвський, Вільєгорський і інші». Глінка пише, що на одному зі зборів, 

«коли я виявив бажання прийнятися за російську оперу, Жуковський щиро 

схвалив мій намір і запропонував мені сюжет «Івана Сусаніна». Сцена в лісі 

глибоко урізалася в мою уяву: я знаходив у ній багато оригінального, 

характерно російського. Жуковський прагнув сам писати слова… Заняття не 

дозволили йому виконати свій намір (написав тільки весь текст епілогу 

опери), і він здав мене в цій справі на руки барона Розена, старанного 

літератора з німців» [58, c. 69]. 

Звернемо увагу на слова: «сцена в лісі глибоко урізалася…». Схоже, що 

М. Глінці прочитали або дали прочитати при цьому пропозиції думу 

К  Рилєєва «Іван Сусанін». У всякому разі, композитор, описуючи трохи 

пізніше процес твору опери, відзначить: «Сцену Сусаніна в лісі з поляками я 

писав зимою: усю цю сцену, перш ніж я почав писати, я часто з почуттям 

читав уголос (думу Рилєєва) і так жваво переносився в положення мого 

героя, що волосся в мене самого ставали сторчма й мороз продирав по шкірі» 

[58, c. 73]. 

В «Записках» композитор розкриває особливості своєї творчої 

лабораторії. «Моя уява, однак же, попередило старанного німця, – як би по 

чарівній дії раптом створився й план цілої опери, і думка протиставити 

російській музиці – польську; нарешті, багато тем і навіть подробиці 

розробки – усе це разом спалахнуло в голові моїй. Я почав працювати, і 

зовсім навпроти, а саме почав тим, чому інші кінчають, тобто, увертюрою… 

Теми з різних місць моєї опери, і часто з контрапунктичною розробкою, 

записував я в особливому зошиті в міру їх винаходу» [58, c. 118]. 

Далі починається робота з бароном Розеном, перед яким «постало 

чимало праці: більша частина не тільки тем, але й розробки п'єс були 

зроблені, і йому належало підробляти слова під музику, що вимагала іноді 
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самих різних розмірів». Нарешті, став можливим початок репетицій зі 

співаками й хором. І знову – знаменні для російської культури збіги. Перші 

репетиції опери проходили у фойє Александринського театру. Одночасно, на 

сцені театру, репетирували «Ревізора» М. Гоголя. Письменник був покірний 

музикою М. Глінки й пізніше дав блискучий відгук у статті «Петербурзькі 

записки 1836 року». 

От висловлення про твір М. Глінки «Іван Сусанін»  представників двох 

суспільних полюсів. «Глінка зовсім вивчив і осягнув дух нашої гармонії. У 

його мотивах ви знайдете все російське й ні однієї російської пісні (цитованої 

народної мелодії), яку всім коли-небудь траплялося чути...» 

(М. Вільєгорський). В опері «Іван Сусанін» видне «прагнення скористатися в 

ученій музиці елементами народної музики… усе це добро, усе це благо й усе 

це суть порука й застава прекрасної майбутності…». Підсумок підвів 

В. Одоєвський: «З оперою Глінки виникає те, чого вже давно чекають і не 

знаходять у Європі, – нова стихія в мистецтві й починається в його історії 

новий період: період російської музики» [116]. 

Нагадаємо, що з самого початку задуму опери в композитора вже 

сформувалося основне зерно сюжету: «думка протиставити російській музиці 

– польську». У музиці опери дана думка реалізувалася в такий спосіб. Усе 

російське виражається в ній протяжними, задушевними інтонаціями, 

одночасно виповненими внутрішньою впевненістю й незвичайної силою. Усе 

польське представлене практично винятково інтонаціями й ритмами танців. 

Причому, ці інтонації несуть підкреслено безстороннє психологічне 

навантаження перебільшеного характеру: помпезний, «чванливий» полонез; 

«вертка», нервозна «учуднена» інтонація мазурки; войовничо-хвалькуватий 

краков'як і т.п.. З одного боку – лад, мир, спокій, сердечність у музичному 

відображенні «російського табору». З іншого боку – пихатість, злостивість і 

агресивність у відображенні «польського табору». Таким чином, ключовим 

моментом усієї композиції опери з'явилася авторська, глінкінська, музична 

ідея, обумовлена потребою виразити, протиставляючи, певні морально-



112 
 
емоційні типи відносин, тобто певні «поетичні» – іншомовно-музичні – 

«концентрати ліричного».  

Історичний ефект явища М. Глінки був результатом впливу окремої 

особистості на середовище як свого, так і майбутнього часу. От чому й слід 

розглядати Глинку не як деталь історичного процесу, але як один з класичних 

імпульсів, що визначили хід музичного життя Росії. 

До появи Глинки російська музика носила провінційний характер, 

ініціатива музичної творчості була зосереджена в руках дилетантів, які для 

оформлення своїх творів користувалися послугами музикантів, що засвоїли 

ремесло західноєвропейської художньої музики. Глінка став першим 

російським композитором, що писав музику в ім'я її самої, тому поява 

художньо зацікавленої публіки й зміцнення принципів професійної 

композиторської творчості зв'язані в Росії з іменем Глінки, а ще точніше – 

саме зі створенням і постановкою опери «Життя за царя». 

Цьому передував один момент, яскравий по своїй новизні в Росії, що й 

зіграв чималу роль у створенні цієї опери – спеціальна музична освіта, 

отримана Глінкою, яка й допомогла йому направити своє дарування у 

відповідне русло. У цій спеціальній музичній освіті особливе місце займала 

поліфонія, до якої Глінка ставився не тільки як до технологічного засобу, але 

і як до принципу організації єдності музично-тематичного матеріалу, 

координації мелодійного й гармонійного вимірів музичного тексту, нарешті, 

як до способу створення образної єдності при збереженні своєрідності 

кожного з образів, що брав участь в «художній вертикалі смислу»  

Як писав П. Чайковський, воістину, великим щастям для російської 

музики була та обставина, що вчителем Глінки був знавець середньовічного 

церковного строгого стилю, Ден, а не інший який-небудь музикант, що 

засвоїв одну бахівську систему або генерал-бас по теоріях Рамо. Знання 

Глінкою основ західноєвропейського ладового мислення, родинних системам 

російського народного багатоголосся, і було саме тим, що допомогло йому 

усвідомити характер свого дарування. Є можливість припускати на підставі 
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другої поїздки Глінки до Відню та Берліну, що потяг його до строгого письма 

був, може бути, не тільки інтуїтивним, але усвідомленим і принциповим для 

поліфонічної спрямованості його стилю, що вперше повно виразилося в 

«Житті за царя» [99]. 

Вигнання Наполеона й Священний союз виразилися в російському 

суспільстві в уявленнях про загальну культуру й про специфічну місію Росії 

стосовно неї, а породжений цими ідеями попит на патріотичну музику дуже 

зріс і виразився в загальному прагненні до створення національних і 

обов'язково монументальних пам'ятників мистецтв. Специфічне положення 

Росії в Європі після наполеонівської епопеї; постійне зіткнення з 

культурними осередками Заходу й увага до проявів сучасної західної 

художньої музики, викликане тільки що згаданою ідеєю загальної культури, 

починають змінювати периферійний характер столичного укладу. Повільно, 

але все-таки починає виникати суспільне концертне життя, а хід передової 

західної думки, сприйманої й дворянством, починає викликати до життя й 

нові моменти: критичне відношення до ввезеної із закордону музики й 

перегляд свого відношення до творів російських композиторів. Це у свою 

чергу залучає інтерес іноземців. Росію, країну багату й політично впливову, 

починають відвідувати європейські музичні авторитети.  

 Таким чином, для повного й всебічного усвідомлення явища М. Глінки 

як класично-значущого не можна обмежуватися тільки місцевими 

російськими факторами, необхідно брати до уваги стан і устремління 

«загальної культури», факти, що в ту епоху твори Белліні, Буальдьє, 

Доніцетті, Россіні, Спонтіні вже обійшли увесь західний світ, що вже були 

створені найбільші твори Бетховена, що Вебер уже створив стиль 

романтичної фантастичної опери, що на арені музичного життя вже з'явився 

Мендельсон і стали проявлятися стильові тенденції творчості Берліоза, ліста, 

Шопена, Шумана. Тільки усвідомивши імпульси й сили, що породили 

вищезгадані й багато інших, сполучених з ними, явищ, можна говорити про 

роль Глінки. Однак саме тут необхідно підкреслити, що творчість Глінки 
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направилася по найбільш популярному руслу народної національної опери 

зовсім не в ім'я смаку сучасних йому співвітчизників, а як відбиття великих 

музичних подій Заходу початку XIX століття. 

 

2.3.2. Взірцеві риси оперної музичної мови М. Глінки: про 

прецедентність оперного музичного тексту 

Національний світогляд Глинки був безумовно натхнений прагненням, 

очистивши відому йому народну наспівність від наносних далеких елементів 

і оформивши її технічними прийомами сучасної йому західноєвропейської 

музики, настояти на найменшому викривленні закономірностей народних 

музичних культур. У Глінки народні музичні культури могли жити художнім 

життям лише у відбиттях і переломленнях, обумовлених його причетністю до 

західноєвропейської культури. А під таким кутом зору не може існувати 

безпосереднього відношення до народних музичних культур, а тільки 

почуття або побожне любовно-антикварне, або музейно-наукове, або, 

нарешті, творчо-активне, як до стимулу розвитку національної 

самосвідомості, що розвивається в Глінки й, згодом, з відомими змінами, в 

деяких членів Могутньої купки та її послідовників. 

Аналізуючи оперу «Життя за царя», яка була зустрінута з гучним 

захватом слов'янофілами й старанно замовчувалася західниками, не можна не 

відзначити, що музичних впливів у ній досить багато.  Слід підкреслити, що 

взагалі Глінка винятково винахідливий у використанні елементів мелосу, не 

тільки російського, але й того, що носить ознаки інших національностей; не 

без безпосереднього впливу західноєвропейських прийомів, він відтворює 

національний колорит Іспанії в «Арагонській хоті» і в «Ночі в Мадриді», 

Польщі – в «Житті за царя», вживає подобу арабських і перських музичних 

моделей в «Руслані і Людмилі» і віддає данину єврейському фольклору (арія 

Рахілі: «З гірських країн упав туман на долини»...) в «Князі Холмськом». 

Таким чином, національна широта та багатоелементність, незалежно від 

специфічної приналежності композитора до самої національності, є 
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характерною для творчості Глінки.  Аналогічна барвистість обумовлює і його 

оркестрове письмо, музичну мов, у цілому Інструментування Глінки, 

безумовно, ґрунтується не на італійських, а на зразках класичного напрямку 

й навіяна переважно прикладом оркестрового листа Моцарта в сфері опери. 

Але головне те, що М. Глінка був першим в історії художньої музики Росії, 

хто був проникнутим бажанням творити для музичної аудиторії, котра 

очікувала від мистецтва серйозних ідей і високої естетики. У цьому зв'язку 

варто згадати М. Угрюмова [168], праця якого до сьогоднішнього дня 

залишається єдиним обґрунтуванням справжнього цілісного музичного 

задуму Глінки в опері «Життя за царя».  

Було б справедливо назвати цього музикознавця представником 

«полемічного музикознавства», тобто такого, яке ініціюється прагненням 

змінити стереотипні наукові позиції, не уникає публіцистичного пафосу й 

суб'єктивних авторських пристрастей. Одночасно концепція Угрюмова 

залучає повнотою охоплення, активністю залучення положень опорних праць 

в області вітчизняної глинкініани (О. Сєрова, Б. Асафьєва, В. Протопопова, 

О. Левашової та низки інших), глибоким освоєнням не тільки оперного 

задуму Глінки, але і його контекстуальних факторів.  

Ця праця вона може послужити відправним матеріалом для 

формування досить тривалої низки тих проблем, які на сьогоднішній день 

актуальні не тільки у зв'язку з відновленням вітчизняної глінкініани, але й 

стосовно методологічних передумов вивчення російської музичної культури 

в цілому. Це не викликає особливого подиву, оскільки творчі відкриття 

Глінки стали фундаментом російської композиторської школи на всьому її 

історичному протязі – її класичними передумовами та чинниками.  

Вихідною й найбільш загальною проблемою в концепції Угрюмова 

представляється проблема діалогу, хоча він і не користується безпосередньо 

даним поняттям. Вона з'являється в подвійному вимірі: як проблема 

дослідницького (наукового гуманітарного) діалогу з вибраною культурно-

історичною даністю і як проблема художнього діалогу – у нашому випадку 
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глінкінського діалогу – з історією, подієвість якої послужила основою 

оперного сюжету. Характер діалогу з культурою, що перебуває на відчутній 

історичній дистанції,  принципами поетики, незалежно від того, чи є вона 

традиційною або авторською, також може бути двояким. У першій своїй 

можливості він сповна визначений М. Бахтіним; в іншій визначається – 

також вичерпно – підходом С. Аверинцева. Незважаючи на конгеніальність 

названих авторів і відому наступність позицій іншого стосовно того, що 

можна назвати «школою Бахтіна», вони виразили полярні відносини до 

етимології історико-культурологічного мистецтвознавчого знання. 

За словами М. Бахтіна, «ми ставимо чужій культурі нові питання, яких 

вона сама собі не ставила, ми шукаємо в ній відповіді на ці наші питання, і 

чужа культура відповідає нам, відкриваючи перед нами нові свої сторони, 

нові смислові глибини. Без своїх питань не можна творчо зрозуміти нічого 

іншого й чужого (але, звичайно, питань серйозних, справжніх)» [24, с. 354]. 

С. Аверинцев завжди додержується завдання проникнення на територію 

«іманентної» поетики й «виговорити» її на її ж мові, відволікшись від «усіх 

спроб відбору за критеріями сучасного смаку», від того, що «ми так звикли 

чути від істориків літератури» [2, с. 32]. Він прагне виявити «робочі 

установки» тих авторів, до творчості яких звертається, так, як вони 

«реконструюються з самих літературних пам'ятників».   

У позиції М. Угрюмова ми виявляємо своєрідний синтез вищевказаних 

підходів. З одного боку, даний автор відзначає, що запропонований їм аналіз 

направляється тим, що «... «Життя за царя є твір, що відбив у собі найбільш 

передові ідеї свого часу. Але саме – свого: підкреслимо це, тому що, що має 

місце у свій час практика підганяти твори минулого під перекручено 

зрозумілі розуміються «вимоги нашого часу», так само як і судження про них 

з таких «позицій» – практика ця вже давно відкинута ходом самої історії....» 

[168, с. 82]. Звідси особливий інтерес до історії створення й сценічній долі 

першої опери Глінки, зокрема, до творчої персони Є. Розена з метою її 

цілковитої «реабілітації» і, навпаки, «дискредитації» літературної версії 
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лібрето, створеної С. Городецьким. Щодо цього Угрюмов знаходить деяку 

«підтримку» у позиції М. Черкашиної. Хоча київський музикознавець  не 

розбудовує спеціально питання про історію лібрето й правочинність 

раннього найменування опери, проте, вона зауважує: « Як ні парадоксально, 

але нова редакція лібрето С. Городецького, володіючи багатьма 

незаперечними достоїнствами, до кінця не розкриває глибини авторського 

задуму. Невеликі зміни й зрушення в дії, словесному ряді (наприклад, заміна 

пори року й відповідно до цього – текстових деталей у першому акті) 

порушують образно-смислову спаяність частин. Варто згадати відклик 

О. Осовського про поетичні якості лібрето та його автора» [168,  c. 131–132].  

Прагнення захистити глінкінський оригінал Угрюмов виражає 

наступними словами: «... тепер уже треба з усією прямотою й 

безкомпромісністю поставити перед наукою й практикою лише одне, на 

вигляд суто «просте», запитання: а чому Глінка написав саме “Життя за 

царя” й написав його саме так, як написав?» [168, с. 7].  На це питання 

покликаний відповідати другий розділ дослідження, присвячений ідейно-

художньому задуму опери. Автор справедливо звертає увагу на те, що Глінка 

керується ідеєю державності, яка сформувалася й була необхідна в період 

Смутного часу, з якої виростає й особливе відношення до законного государя 

– символу верховної – освяченої – влади. У сучасний самому Глінці період 

розвитку самодержавства подібна ідея, подібне відношення вже немислимі. 

«...Глінкінська концепція була дуже далека від думки прославляння властиво 

монархії й особистості царя, як такої, тому що основна думка опери ще й у 

тому, що тільки відродження російської держави, як єдиної й сильної 

держави, лише це зможе покласти кінець  і внутрішній Смуті й домаганням 

іноземних держав на владу на Русі. У цьому плані підтекст опери... 

перегукується з пушкінським розумінням підсумку подій Смутного часу...» 

[168, с. 19]. Однак до цього питання Угрюмов вертається й у наступних, 

третьому й п'ятому, розділах роботи у зв'язку з обговоренням глибинних 

релігійних підстав її змісту – як насамперед визначаючих національний 
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характер твору Глінки. Подвиг Сусаніна в психологічному плані, у 

послідовності емоційних станів, характеризується як релігійний, тому що 

такий – і не міг бути іншим – сам герой: «Сусанін глибоко релігійний, але 

його релігійність – типова риса народної психології епохи Смутного часу...» 

[168, c. 61]. Так Угрюмов виявляє найважливіший для образної драматургії 

опери  мотив, який ми можемо визначити як метасюжетний – мотив віри. 

Завдяки даному семантичному факторові Глінці вдається прийти до кінцевої 

катартичної ідеї всієї опери – до ідеї соборності, що безпосередньо 

виразилася в знаменитому «Слався». Ідея ж соборності є домінантною вже не 

тільки для першої третини сімнадцятого століття, але й для всього 

дев'ятнадцятого. Не випадково до неї, як до семантичного центру музичної 

поетики, звернуться М. Римський-Корсаков і С. Танєєв, щодо цього (як і для 

низки інших, тут нами не розглянутих) бувших справжніми глінкіанцями. 

В обговоренні релігійної обумовленості задуму Глінки Угрюмов 

переходить на «іншу сторону» дослідницького діалогу, оскільки, розкривши 

відношення композитора до обраної оперної теми, задається своїми 

питаннями про причини цього відношення.  Так виникають аналогії між 

творами Глінки й Андре Жоліве (ораторією «Істина про Жанну» останнього); 

але так мотивується й хід власне музикознавчого аналізу, що поглиблює той 

шлях дослідження композиційної техніки Глінки, який був прокладений 

О. Сєровим: від заключної «крапки» усієї оперної композиції, тобто від хору 

«Слався» (що став і «пусковим важелем» і місцем остаточного «складання» 

музичного тексту).  

Угрюмов цитує слова Сєрова про хор епілогу, у яких цей хор 

характеризується як одне з «цілковитих виражень російської народності у 

музиці», по «високій мудрості простоти» рівне темі фінального хору Дев'ятої 

симфонії Бетховена [168, с. 26]. Угрюмов не заперечує проти цієї аналогії, 

але зауважує, що епічність «Слався» найбільше забезпечується не 

стилістичними паралелями з кантом, а інтонаційним спорідненням зі 

знаменним розспівом. Можливість полеміки з Сєровим, яка у дослідженні 
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Угрюмова глибоко завуальована, зненацька відроджується, звичайно, поза 

звертанням до позиції Сєрова в одній зі статей В. Медушевського. 

«Представимо чи «Слався» Глінки на місці фіналу Дев'ятої симфонії? 

Немислимо це! – хоча багато формально загальних моментів є в їхніх 

мелодіях. Звідки б узятися в симфонії такого самопіднесення в радісному 

захваті?! Немає ніяких передумов до нього в розвитку симфонії, тому що не 

від моці вона, здатність самозабуття, а від любові Божої, з неї народжується. 

А любов Божа – від православної віри. Тому замість маршового скандування 

звуків і розміреності запитально-відповідної структури – радісний передзвін, 

що нескінченно рветься вгору, терції й другого щабля ладу як у п'ятому гласі, 

що розучується в семінаріях на пісню «Благословенний Еси Господи». У 

музиці Глінки позначилася, пролунала уся свята культура Росії» [115, с. 24]. 

В. Медушевський уводить поняття «православної інтонації» як генеральної 

інтонації духовної музики – не тільки церковної, але й світської, вважаючи її 

генетично спорідненою з середньовічною російською монодією. З цього 

погляду опера Глінки може бути розглянута як авторський досвід 

монотематичного розвитку генеральної православної інтонації, що 

забезпечує музичному тексту духовну значимість. Хоча М. Угрюмов не 

ставить у такий спосіб питання про технічний задум опери і її музичну 

драматургію, логіка проведеного ним аналізу сприяє саме даному з'ясуванню.  

З православним духом опери Глінки «Життя за царя» пов'язана інша 

провідна проблема глінкінської поетики, що виявляється в роботі Угрюмова 

– проблема епічного методу – або – композиторського методу як епічного. 

Вона розкривається шляхом послідовного розгляду таких питань, як  

історизм опери, поліфонічна концепція її музичної драматургії, 

протиставлення російської музики польської як головна «думка» Глінки, 

виражена найбільше в ритмічному плані, особливості характерів Сусаніна й 

Антоніди в їх співвіднесеності й типовості для російського народу. На наш 

погляд, дані питання в тій же послідовності можуть бути визначені й 

розвинені як питання про історіософічність російської культурної свідомості, 
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рівною мірою властиву сімнадцятому й дев'ятнадцятому сторіччям, про 

створення Глінкою інонаціональної теми в російській музиці, що виражає 

характерну вже саме для дев'ятнадцятого століття поетику «всесвітньої 

чуйності», а тому внутрішньо неконфліктну, про специфіку, навіть 

унікальність російської поліфонії, заснованої на тематичному синтезі, 

забезпеченому інтонаційним спорідненням тем, що сполучаються, нарешті, 

про специфіку російського героїзму й російської трагедії, що прагнуть до 

посттрагічного катарсису. 

Не можна не відзначити й те, що у вирішенні названих питань 

Угрюмов виявляє їх внутрішній зв'язок, взаємозалежність. Так, він відзначає, 

що «...тематичний матеріал опери народжується з теми «Слався» не тільки – і 

не стільки! – звичайним інтонаційно-комбінаційним методом, скільки 

методом похідного поліфонічного контрасту або методом контрапунктів, 

тобто тим же самим способом, яким історично й виникла народна пісня з 

наспівів знаменного розспіву, тому що в самій суті композиторського 

мислення Глінки при створенні ним тем опери саме й лежала дивна 

давньоруська «майстерність інтонування» (Б. Асафьєв)» [168, с. 29]. Отже, у 

музичному відношенні історизм і поліфонічне походження оперного тексту 

взаємообумовлені. 

Композиційні функції теми хору епілогу Угрюмов пропонує 

розглядати у двох планах: у плані драматургічному, коли вона з'являється 

логічним підсумком розвитку тематичного матеріалу, й у плані образно-

технічної концепції цілого, коли дана тема – вихідний пункт розвитку цього 

ж матеріалу, а «уся концепція опери – ні що інше, як грандіозна 

ретроспективна розробка теми від кінця до початку» [168, с. 32]. 

Ретроспективний композиційний хід, що охоплює не тільки принципи 

музично-тематичного становлення, але й розгортання ідеї в цілому, є, на наш 

погляд, типовою й необхідною рисою авторської епічної поетики; ця та 

композиційна логіка, яка здатна забезпечити авторському опусу епічну 

авторитетність. Тому ми знаходимо її – як спадщину глінкінського методу – в 
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операх М. Римського-Корсакова, що опирається на ретроспективно-

мнемонічні композиційні ходи, котрі демонструють епічний ефект 

прирощування цінностей минулого, зміцнення цього минулого, пов'язаний з 

уявленням про час як такий, що спливає з майбутнього у минуле ( так зване 

«архе»). З цієї хронотопічної позиції найбільше оголюється природа епічного 

методу й похідність оперної поетики Римського-Корсакова від глінкінської.  

Інтерес до минулого, до історії як до сховища ціннісно-позитивного досвіду 

освоєння світу, приводить композитора до сюжетної експлікації 

ретроспективно-мнемонічного ходу, що має місце майже у всіх його творах. 

Дана експлікація пов'язана з такими спогадами героїв, які стають для них 

джерелом важливої життєвої сили. Для цього композитор створює особливі 

ситуації, мотивовані складними перехідними моментами в житті героя, що 

розкривають його сутність за допомогою спогаду – переживання, 

відтворення таким шляхом – шляхом переломлення у свідомості, 

осмислювання – минулих подій.  

Такими є опера-пролог «Бояриня Віра Шелога» з монологом – 

спогадом про фатальну зустріч героїні з Іваном Грозним. Монолог Сальєрі в 

опері «Моцарт і Сальєрі» стає своєрідною автобіографією цього персонажа – 

спогадом про творчий шлях і зустрічі з Моцартом. В «Псковитянці» 

розповідь-спогад Токмакова про народження Ольги вносить сум'яття в її 

душу й визначає  її долю, її приреченість. Експозиція фантастичного світу в  

«Травневій ночі» здійснюється в розповіді Левко – баладі про ніжну 

Панночку та про злу відьму – її Мачуху. В опері-балеті «Млада» зав'язка дії – 

вбивство головної героїні – виноситься за межі основного композиційного 

розвитку сюжету. Про цю подію ми довідаємося на початку опери з діалогу 

Мстивоя й Войславы. Зі спогадів про зустріч Марії й Воєводи формується 

зав'язка дії й в «Пані-Воєводі». Майбутня доля Сервілії з'ясовується не з 

прямого композиційного здійснення сюжету, а зі спогаду Егнатяя, наступні 

дії якого послужили поштовхом для всіх гостро-конфліктних ситуацій, 

пов'язаних з темою змови. Остання дія «Китежа» є ні чим іншим, аніж 
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спогадом, що відроджує, насамперед, світ Февронії, потім вже світ інших 

людяй, прагнучи створення вищої дійсності, що виправдовує недосконалості 

реального життя як ще не справджену можливість досягнення духовної 

волі…  

 Таким чином, в основі ретроспективної «розробки» оперної композиції 

лежить особливий інтерес до феномена пам'яті – як колективної, так і 

індивідуальної. Пам'ять стає провідною семантичною домінантою, 

відправним пунктом і одним з головних факторів епічної оперної композиції. 

Не випадково Бахтін відзначав, що «пам'ять, а не пізнання є основна творча 

здатність і сила прадавньої літератури», тобто літератури, що відтворює «світ 

епопеї» [21, с. 458] Але, у той же час, композиційне опредметнення пам'яті 

сприяє виявленню специфічних можливостей саме музичної композиції, для 

якої типовим є парадоксальний зв'язок прогностичних функцій 

експозиційного інтонаційно-тематичного матеріалу з його мнемонічною 

орієнтацією – апеляцією до відомого, того, що вже склалося, відбулося; саме 

в музиці прийом повторення, що передбачає, відіграє опорну формотворну 

роль. В оперному ж контексті даний ретроспективний прийом важливий тим, 

що, по-перше, з одного боку, виявляє значимість певної ситуації, а з іншого – 

згладжує її драматизм, конфліктну гостроту, тому що це вже не 

безпосередній розвиток основної дії, а спогад про неї, як про приречення, що 

вже відбулося, долі героя; по-друге, на музично-інтонаційному рівні створює 

ефект «нескінченного начала», чим, власне, і є міфологізована епічна 

композиція. 

Стосовно епічного характеру зіставлення російського й польського 

«таборів» в опері Глінки найбільш істотним, на погляд Угрюмова, є те, що 

композитор створював не просто етнографічно достовірну музику, але, 

відволікаючись від деталей і частковостей, формував «польський 

національний музичний стиль», у всіх відносинах рівноцінний «російському 

національному музичному стилю» [168, с. 78]. В опері музично представлено 

два народи, рівною мірою віддані Батьківщині й захищаючі її. У зв'язку із 



123 
 
цим і стає можливим співтворчий діалог Глінки як діалог «своє – чуже» – 

«чуже – своє», тобто діалог з традицією польської музики, для нього 

локалізованої в шопенівському стилі, шо адаптує та асимілює Глінка 

відкриває даний тип міжаторського стилістичного діалогу для наступних 

поколінь російських композиторів, так само як і його жанрові основи. 

Те, що Угрюмов називає «приблизним цитуванням», ми визначаємо як 

стилізацію з елементами алюзії, що веде до формування в опері Глінки 

особливої авторської внутрішньо несуперечливої полістилістики – способу 

музично позначити смислову складність художнього образу. Угрюмов 

цілком розкриває дане явище, не користуючись пропонованими нами 

поняттями, так само як він не користується категорією «монотематизм», але 

обґрунтовує саме її зміст як провідного принципу тематичного мислення 

Глінки. Він відзначає, що «... при глінкінському методі творення опери сама 

по собі відпадає необхідність у використанні жорстко-фіксованої системи 

лейтмотивів, канонізованої Вагнером, що й нині вже стала загальним місцем 

творів оперного жанру, так само як і принципом, що вже не має перспективи 

подальшого розвитку. Широке використання прийому лейтмотиву-паспорту 

персонажа або поняття заміняється при застосуванні глінкнінської техніки 

розвитком чисто симфонічним, заснованим  на прийомах варіантного 

виспівування стрижнів і на техніці чисто інтонаційного розвитку, що створює 

різноманітну систему внутрішньої єдності всього тематичного матеріалу 

твору й цементує композицію в єдиний моноліт (без настирливих повторень 

того самого!). Такий метод винятково перспективний, що й показала вже 

сучасна музика» [168, с. 88].  

Повернемося, однак, до питання про інонаціональну тему в опері 

Глінки як про відкриту ним форму міжавторського діалогу. Слідом за 

Шопеном, Глінка вводить у полонез мазурку, а в мазуркових епізодах опери 

Угрюмов вбачає явну «образно-технічну» подібність з творами в даному 

жанрі польського майстра. Втім, він підкреслює, що головне, звичайно, не в 

зовнішній подібності, але в тому «...що сама ідея незліченних трансформацій 
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широкого діапазону – від кокетства до трагедії включно, з усіма проміжними 

градаціями – сама ця ідея – принцип такого розуміння й перетворення жанру 

могла бути засвоєна Глінкою тільки з творчого досвіду Шопена, тому що 

…ніхто з польських композиторів не піднімався вище чисто побутового, 

прикладного розуміння як Мазурки, та й взагалі танцювальних жанрів – 

Вальсу й Полонезу» [168, с. 80 – 81]. 

Явище жанрової драматургії на основі персоніфікації й монотематичної 

розробки жанрового матеріалу виявляється в центрі третьої специфікованої 

сфери питань  дослідження Угрюмова, яку ми можемо позначити як 

проблему автономії опери як музичної форми. У термінології Угрюмова дана 

проблема визначається як створення дійсної музичної драми, тобто 

створення композиції, у якій музика визначала б собою все, аж до 

перетворення тексту лібрето в «музикотекст», тобто аж до перетворення 

словесно-поетичного тексту у фактор музичної виразовості [168, с. 88]. Але в 

силу цього музичний текст повинен придбати властивості сюжетної ясності й 

драматургічної переконливості, чому й сприяє широко розвинений прийом 

«узагальнення через жанр», який в умовах оперної дії перетворюється на 

прийом конкретизації, індивідуалізації за допомогою стилістики певного 

жанру. З цього погляду головна «думка» Глінки – протиставити росйський і 

польський народи – знаходить буквальне музичне втілення: «...чиста 

танцювальність практично майже відсутня у російських темах «Життя за 

царя» і, навпаки, майже суцільно танцювальна музика польська...» [168,              

с. 34].  

Цей, видається, частковий, хоча й діючий, прийом, відкриває 

принципово нові можливості інтонаційно-тематичної драматургії, а саме – 

протиставлення вокально-мовного й моторно-інструментального типів 

інтонування, у такий спосіб усвідомлення межі жанрових можливостей 

музичного тексту як межі між комплексами музичних синтагм, що 

придбають самостійне смислове значення, і тим, що сприяє формуванню 

нових умов їх взаємодії. Дані можливості визначать собою весь семантичний 
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лад композиторської музики двадцятого століття, що звернене до «великої 

теми» етичного затвердження людини у світі... 

Нагадаємо, що центром поліфонічного синтезу, здійснюваного Глінкою 

в його трагічній опері, є  музично-тематичний синтез, здійснюваний на 

основі партії Івана Сусаніна: тематичний матеріал опери народжується з теми 

«Слався» не стільки звичайним інтонаційно-комбінаційним методом, скільки 

методом похідного поліфонічного контрасту або методом контрапунктів. 

Іншим показовим для Глінки способом поліфонизації музичного 

матеріалу, але вже на рівні стилістики, є стилізація з елементами алюзії, що 

веде до формування особливої авторської, внутрішньо несуперечливої 

полістилістики – як способу музично позначити смислову складність 

художнього образа головного героя. 
 
 

Висновки до Розділу 2. Розділ 2 – «Від історичних настанов жанру до 

класичних стильових вимог: художня автономія оперної образності» – 

дозволяє відзначати, що до класичної музики найчастіше відносять музику 

професійної академічної традиції, від бароко до сучасності, з визначеними 

умовами музичної творчості та ставленням до творця музики, також до її 

функціональних здатностей. Неодмінними є вказівки на зв'язок класичної 

музики з принципами мистецтва класицизму у його стильовій цілісності; 

також загальною рисою у розумінні класичного типу музичної творчості є 

сприйняття його як серйозної діяльності, котра вимагає підготовки, 

вдумливого сприйняття, відрізняючись від інших різновидів музики як 

«легких», розважальних. Водночас виявляється, що на сьогодні існують 

класичні показники останніх, а межі академічного та позаакадемічного 

(неакадемічного) мистецтва легко зсуваються й не завжди спроможні 

визначатися. 

Наголошується, що на сьогодні категоризація класичного в музиці 

спирається на усвідомлення історичного та ціннісно-смислового значення 

класичної музики, передбачає конкретизацію поняття про класичне стосовно 
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саме музичного мистецького досвіду. Водночас виявляється надзвичайна 

важливість й широта класичного типу музичного мовлення, відповідно – 

потреба у збереженні класичного типу музичного мислення, що, зокрема, 

зумовлює оперний метод сучасної фінської композиторки К. Сааріахо. 

Класичними текстологічними показниками оперної творчості 

постають: 

На загальнозмістовому рівні – ототожнення понять класичного 

мистецтва та академічного типу професіоналізму, причому останнє 

стосується не лише музичної творчості, а й інших видів мистецької 

діяльності; складність та темпоральна розгорнутість музичної композиції, яка 

дозволяє передавати дієвість і піднесеність людського переживання, що 

опосередковується музичним звучанням; провідна роль теми  любові та 

антопоцентричних сюжетних настанов. 

На музично-текстовому рівні – організуюча та синтезуюче-смислова 

функція музичного начала, прагнення гармонії та краси у мовній побудові та 

структурному вирішенні композиції; використання класичних оперних 

інтонаційних моделей та музично-драматургічних прийомів, зокрема, 

повторювання мотивних, ладо-гармонійних, тембрових елементів оперних 

мелодій, що приймають значення лейтхарактеристик; розгорнутий діалог з 

історичним часом європейської опери як єдиним художнім феноменом, 

симультанність сприйняття й відтворення якого можна передати саме 

музично-інтонаційним шляхом; здійснення катарсису саме на рівні 

музичного тексту опери (що підтверджується аналізом творчості В. Моцарта 

та М. Глінки). 

На рівні музичного мовлення й також спільної художньої стилістики 

опери – мовленнєвий музичний інтонаційно-тематичний синтез як змістовий 

та логіко-конструктивний чинник (підтверджується на матеріалі цілісного 

вивчення творчості М. Глінки, деяких інших російських композиторів); 

смислова поліфонія та поліфонізм художнього мовлення (прихована та явна 

полістилістика) як типологічні текстологічні показники оперної творчості; 
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опора на мелодійні компоненти музичного звучання (мовлення), зокрема на 

вокальний мелос. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕІННОВАЦІЇ ОПЕРНОГО 

ОБРАЗНОГО СИНТЕЗУ: ВІД ДОБИ РОМАНТИЗМУ ДО 

СУЧАСНОСТІ 

Третій розділ дослідження спрямований до виявлення тих тенденцій 

образної поетики опери, що зберігають своє значення, навіть активуються 

наприкінці ХХ – на початку ХХI століття, стають типологічними для 

визначення явища сучасної опери, як своєрідного реінноваційного феномена, 

що виникає й діє за певними композиційними та художньо-мовними 

прецедентами, зокрема, культивує й розвиває усі способи створення образно-

смислового синтезу, якими володіє оперна поетика. Подібні процеси, що 

відбуваються  в оперній творчості від романтичної доби до сьогодні, 

підтверджують магістральну роль класичного, як універсальної художньо-

естетичної категорії, у долі цього жанру. 

 

3.1. Провідні тенденції еволюції музичної концепції опери – 

музично-тематичного «сценарію» опери у добу романтизму  

 

Між етосом трагічного, як міфопоетичною первинною основою 

оперного жанру, та створюваним завдяки музичній драматургії образним 

синтезом, як засадничою рисою оперної композиції, розміщується не менш 

важливий феномен музично-тематичної концепції, що передбачає й певні 

смислові узагальнені виміри, тематичність у широкому сенсі, і конкретні, 

вже виконавські, зокрема вокально інтоновані, музично-тематичні 

угрупування, «концепційні вузли».  

До таких вузлів, стаючи головним та перманентним щодо жанрової 

образної поетики опери, належить трагедійна інтерпретація теми любові, 

що не лише найліпше увиразнює семантичну специфіку опери, а й робить її  

образні парадигми актуальними за будь-який історичний час, включаючи 
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сучасний темпоральний контекст (у чому ми вже переконалися, звертаючись 

до творчості К. Сааріахо).  

Завдяки музично-виконавській специфіці, опера, як цілісна жанрова 

форма, дійсно найкраще відтворює образ любові як особистісного 

переживання – вираження смислового призначення особистої людської долі, 

надаючи йому монологічної властивості, але як наслідок ускладнення, 

загострення протиріч діалогу з навколишнім світом. Водночас, від барокової 

доби до романтичної, розбудовується широке абстрактно-піднесене, 

надособистісне розуміння ідеї любові, у чому виражається постійно діюча 

епічна тенденція оперної поетики, багато в чому – як спроба створення нової 

оперної міфологеми. Дана міфологема парадоксальним образом пов'язана із 

психологічним поглибленням теми любові, таким, яке пройшовши крізь 

«шар» індивідуальних емоцій, особистісних переживань, занурює до 

архетипового колективного несвідомого, звертає до надособистісної сили 

свідомості, що здатна управляти людиною, не будучи раціоналізованою нею. 

Подібне занурення виявляє тема любові/смерті в «Тристані і Ізольді» 

Р. Вагнера, для якого стане показовим використання розгорнутої системи 

лейтмотивів, але не таких, що виражають прямо образ любові, а навколишніх 

щодо нього, як сфера трансцендентного смислу, множини предметних і 

почуттєвих епіфеноменів сили любові.  

Герої Р. Вагнера, як і оперні персонажі Х.-В. Глюка, перетворюються 

на символічні фігури, за допомогою яких реалізується загальна світоглядна 

ідея [82]. Вони існують у власному ціннісному контексті, недоступному для 

повсякденної свідомості. Їх загибель стає знаком катастрофи цілого світу, 

вона надіндивідуальна, тому викликає не співчуття-жаль, а замилування й 

преклоніння, переростає в екстатичне оспівування образу надлюдини й 

спокутної, релігійно-жертовної сили любові. Так завершується опера 

«Тристан і Ізольда», у якій композитор найбільше повно розкриває своє 

розуміння теми любові.  
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Опираючись на середньовічний епос, Вагнер трансформує його 

сюжетно-образний зміст у руслі авторської оперної ідеї.   Вільна переробка, 

свого роду перетворення, є відмітною рисою роботи композиторів 

романтичного сторіччя з літературним першоджерелом. Але найбільшою 

волею відрізняється музична сторона неоміфологічної романтичної опери.  

Певним попередженням, одночасно, розвитком вільної музичної 

інтерпретації теми любові в єдності з розумінням її як непідвласної людині 

сили, що може підняти до святині, але може й знищити, є творчість 

Г. Берліоза. У своїй «Фантастичній симфонії» він піддає осміянню не тільки 

власну «ідею фікс» – пошук ідеальної улюбленої, але й «хоральну святиню» 

– тему Dies irae, трансформуючи її в танцювально-скерцозному 

оргіастичному плані, тобто гранично зміщуючи смислові наголоси в 

інтерпретації вокально-хорового храмового прообразу.  

 «Фантастична симфонія» розкривала нереалізованість ідеї любові – її 

несумісність зі свідомістю «героя»; настільки ж нездійсненою вона 

залишалася й в «Гарольді в Італії». «Героям» цих симфоній бракувало 

душевних сил і духовної величі для подолання життєвих перешкод на шляху 

любові. Тільки в «Ромео і Джульєтті» Берліоз досягає бажаного результату: 

любов, проходячи крізь смерть, затверджується як вища стихійна сила, 

підкоряючи й примиряючи ворогуючі роди людей. Дані твори Берліоза 

можна зрозуміти як єдиний цикл – триптих, що послідовно рухається до типу 

«синтетичної симфонії». Також наполегливо Берліоз усе життя шукає 

ідеальні відносини з жінками – шукає свою дороговказну зірку й знаходить 

наприкінці життя – у нерозділеному почутті до Естелли Ф., відверто оповідає 

про це у своїх «Мемуарах»; саме у зв'язку з цим, останнім, «сюжетом» 

власного життя він викладає своє життєве кредо, яке є й творчим девізом, 

оскільки одне від іншого для Берліоза невіддільне: «Яка з двох стихій може 

піднести людину до самої вищої з усіх вершин: любов або музика?… Це 

важке запитання. І все-таки я відповім так: любов не може дати уявлення про 

музику, а музика може дати уявлення про любов… Але навіщо 
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відокремлювати одну від іншої? Вони два крила однієї душі» [30, с. 710]. У 

даних словах відбита та ідея, яка визначила трактування циклу симфонії у 

творчості Берліоза. До неї він звертається в листі до Жозефа Д'ортига: «Я 

люблю прекрасне й дійсно, ти правий, визнаючи це; але в мене є й інша 

любов, набагато більш сильна й більша: це любов до любові» [29, с. 43].  

В «Ромео і Джульєтті» Берліоз додержується романтичного принципу 

роману-епопеї – розгорнутого ускладненого циклу, що з'єднує епічну 

широту, картинну багатомірність відтвореного світу людських відносин, 

соціального життя з лірико-психологічним поглиблено-аналітичним показом 

епізодів – етапів становлення цього світу. Перша й друга частини 

закінчуються скерцозними розділами, що учуднюють «високий тон» 

трагічного оповідання, ведуть до ілюзорного світу снів (який особливо 

цікавив Берліоза, починаючи з «Фантастичної», як світ вимислу, у якому 

бажане легкодоступне). Лише в третій частині «вдається» зберегти й підняти 

реальність, уникнути її жартівливо-фамільярного зниження – однак за 

межами особистої долі героїв.  

Композиційну логіку «Ромео і Джульєтти» не можна розглядати тільки 

з позиції інструментального циклу. У цій «синтетичній симфонії» сходяться 

різні жанрові мови музики, зокрема оперна, разом з нею – ораторіальна, 

потім вже симфонічна. Поліжанровість циклу пояснює й присутність у ньому 

різних стилістичних начал – аріозно-речитативного оперного, хорального 

(буквально ораторіального) і вільного «чисто» мелодійного, наділеного як 

експресивно-образними, так і дескриптивно-зображальними функціями. У 

силу цього структура симфонії стає подрібненою навіть усередині окремих 

розділів, переймається полістилістичними імпульсами, досягає музично-

мовної енциклопедичності. Принципова композиційна реорганізація 

жанрової форми симфонії  була ключовим моментом інтерпретації Берліозом 

шекспірівського сюжету, характерно романним свавіллям композитора 

стосовно академічної традиції композиторської творчості, за допомогою 

якого він мав намір наблизитися до ідей, художнього авторитету Шекспіра, 
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шанованого ним як «напівбог». «Чудності» композиції входили в стильові 

наміри Берліоза. Так, у листі до Г. Бюлова він писав з приводу сцени в 

гробниці Капулетті, що прагнув «додати своїй фантазії волі, яку позитивний 

зміст проспіваних слів не може їй надати», і звернутися до інструментальної 

мови – «мови більш багатої, більш різноманітної, менш стриманої й самою 

своєю невизначеністю незмірно більш могутньої в такому разі» [28, с. 267]. 

Загальне метонімічне значення симфонії – авторський дотик до 

«святині», спогад-відтворення у свідомості сучасників величі шеспірівського 

сюжету – визначається гіперболізацією масштабу композиції й виконавських 

засобів (збільшений склад духових, три хори у Фіналі, деяк. ін.).  Настільки ж 

величні оперні задуми Р.  Вагнера, об'єднані в епопею «Кільця нібелунга». 

Взірці епічної піднесеної інтерпретації теми любові можна знайти в тих 

казкових й легендарно-історичних різновидах оперного жанру, які 

супроводжують затвердження національно-стильових пріоритетів 

європейської оперної творчості. Щодо цього напрочуд ясною й 

переконливою з музичної сторони є концепція опери К.-М. Вебера «Чарівний 

стрілець».  Як справедливо помітив Т. Адорно, «Чарівному стрільцю» Вебера 

притаманне щось зовсім особливе, що виникло немов би поза традицією – 

властивість, яку Вебер ділив з Глюком. І Глюк, і Вебер готовили музику до 

того, щоб вона вирвалася з оковів строгої логіки; справу, почате ними, 

довершив Берліоз – не дарма улюбленими композиторами Берліоза були саме 

Глюк і Вебер» [5, с. 113]; не випадково також Берліоз доповнив оперу Вебера 

речитативами, що підмінюють розмовні вставки, що, втім, трохи порушило 

жанрову ідею зингшпилю й утруднило музичну драматургію. Можна навіть 

сказати, що дана опера – перший стилістично видатний твір, який не 

додержується заздалегідь установлених канонів стилю, а тому долає недоліки 

лібрето.  

         Історично «Чарівного стрільця» слід розглядати саме як романтичне 

відновлення німецького зингшпилю [53; 145; 146]; композитор черпає з нього 

енергію безпосереднього, роздільного. Музика включається епізодично й не 
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заповнює собою вся дію. Самостійність окремого, його незв'язаність з цілим 

стає головним стилістичним принципом. І хоча про «Чарівного стрільця» 

судили як про оперу, у якої немає заданого наперед стилю, у ньому чітко 

позначаються музичні ресурси втілення образа любові – від говірного тексту, 

мелодекламації в момент погрози її загибелі, в момент загрожуючої 

головному герою небезпеки, до маршево-гімнічного твердження перемоги 

моральної чистоти любові в тому лейтмотиві, який з теми Агати 

перетворюється на загальнонародну тему торжества добра. Даний лейтмотив 

є не стільки музичним вираженням почуття любові, скільки музичним 

девізом віри й служіння. Тому він, по-перше, відрізняється особливою 

активністю руху, що сходить, енергійним інтонуванням і пружним 

«квадратним» ритмом, по-друге – заснований на повторності, як у побудові 

тих сцен, у яких викладається (у строфічній формі), так і в композиції опери 

в цілому, надаючи їй форми рондо, стаючи її головним рефреном.   

Релігійне піднесення, відвернений характер, образні значення, що 

виходить за межі поведінки одного персонажа, властиві трактуванню обрауа 

любові у творчості російських композиторів XIX століття. В опері 

О. Бородіна тема любові трансформується в тему патріотичного боргу, а 

образ Ярославівни, яка персоніфікує ідею любові, виявляється збірним, 

таким, що піднімаються над драматичними колізіями, придбає надчасовий 

епічний зміст. Не менш абстрактно й сакралізовано розбудовується тема 

любові в оперній творчості М. Римського-Корсакова. У дисертації Джана 

Бібо вказується, що тема любові – наріжний камінь оперної поетики 

Римського-Корсакова, хоча музичних тем – лейтмотивів – любові ми в нього 

не зустрінемо. Любов в операх Римського виявляється сюжетним 

епіфеноменом, субмотивом, що супроводжує розкриття  психології героя у 

зв'язку з метасюжетом дива (або загибелі – залежно від ціннісного статусу 

героя опери). У розумінні Римського-Корсакова любов – це метаісторична, 

духовна домінанта. Любов-Дарунок, у розкритті її призначення 

композитором, поступово переростає в прагнення до довершеного і 
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завершеному в цьому роді відношення, до любові до бога, що пояснює 

активний, одночасно, світлий, спокутний характер жертви, принесеної «на 

вівтар» любові та її піднесено-гімнічне оспівування (см.: [65, с. 71-73 ].  

Але найбільш повним і завершеним абстрактно-моральним розумінням 

теми любові й найбільш чистим взірцем її епічної інтерпретації, з рисами 

семантичної ретроспекції, є опера С. Танєєва «Орестея». Її новаторський 

музично-драматургічний характер сполучається з ретельними реставраційно-

мнемонічними тенденціями у виборі сюжетно-образного й музично-

тематичного матеріалу. Танєєв прагнув додати змісту опери гранично 

об'єктивного значення, у той же час жоден з його творів не викликав такої 

кількості суперечливих суб'єктивних реакцій і суджень. Насамперед, 

музично-стильові асоціації, викликувані «Орестеєю», дивно різноманітні. 

О. Глазунову «музичні характеристики місцями нагадують «Русалку»; 

Н. Туманина в мелодиці Касандри бачить вплив Чайковського; 

В. Протопопов джерелом мелодійного стилю Клитемнестри й Ореста бачить 

опери Глюка й Чайковського; Б. Асафьєв в «Орестеї» бачить продовження 

«генделівської лінії вітчизняної опери»; С. Савенко зауважує, що тема 

Ореста-Месника «строгістю своїх обрисів нагадує стародавню чакону, але 

по-бетховенські жагучу й імпульсивну». Л. Корабельникова бачить 

загальностилістичні зв'язки «Орестеї» з російською оперою (Чайковським, 

Римським-Корсаковим, Глінкою, Бородіним), та із західноєвропейською 

(Глюком, Бетховеном, Верді, Вагнером). Крім того, вона відзначає й 

індивідуальність музичної мови Танєєва, правда зв'язує її з тим, що тематизм 

вокальних партій «носить більш узагальнений і нейтральний характер». 

Різні стильові асоціації, іноді вкрай протилежні, викликають ті самі 

фрагменти опери в різних, а іноді в того самого автора. Так, 

Л. Корабельниковій хор жінок (№2, «Слава Зевсу») нагадує жіночий хор (№ 

48) з «Іфігенії в Тавриді» і одночасно – хор в'язнів з «Фіделіо» [93, с. 119, 

120]. Н. Фіндейзену той же хор нагадує стиль Рубінштейна [169, с. 727].  

Н. Туманіна вважає, що плач-голосіння Ореста й Электри (у соль мінорі) 



135 
 
«воскрешає прадавні похоронні пісні» [163, с. 115]. В. Протопопов у 

відношенні того ж епізоду (соль-мінор) пише, що він мелодично зв'язаний «з 

ранніми романсами Танєєва» і несе в собі «сліди салонної ліричності» [127, 

с. 73].  С. Савенко у відношенні «дуетів згоди» Ореста й Электри ( у тому 

числі епізоду сіль мінор) пише, «мелодійна узагальненість тут граничить із 

безликістю» [137, с. 84].  У партії Агамемнона «Слава великим богам», на 

думку С. Савенко, «органічно з'єдналися генделівська лапідарність і героїка 

російського славильного канта» [137, с. 84], а Н. Фіндейзен бачить тут же 

вплив «Мендельсоно-Рубінштейнівського» стилю [169, с. 727]. 

Відносно ступеня близькості опери до античної трагедії, Б. Асафьєв, 

В. Протопопов, Н. Туманіна відзначають деякі моменти опери, що 

піднімаються «до висот істинно-трагічного», «дотичних до творчості 

Есхіла», виділяючи в них «стильне використання хору» і «прадавніх 

похоронних пісень» [17; 130, с. 73]. Одночасно з цим А. Асафьєв висловлює 

жаль, що «навіть у таких сценічних моментах…, де виступає культ і обряд… 

ніщо не тягне його (Танєєва – Ч.С.) до стилізації й колориту».  

Г. Бернандт вважає, що «Орестея» Танєєва «жодним чином не 

архаїчний досвід реставрації античної трагедії. Музична мова її вдало 

витримана у трохи умовному героїко-патріотичному плані» [33, с. 132]. 

Розбіжності в оцінках музикознавців спостерігаються й у співвіднесенні 

трилогії Танєєва з традиціями, що йдуть від ліричних музичних трагедій 

Х.- В. Глюка. 

Так, Л. Корабельникова й С. Савенко вважають, що Танєєв в «Орестеї» 

успадковує традиції трагедії класицизму й музичного театру Глюка, яким він 

завжди захоплювався [93, с. 114; 137, с. 80]. Їм протистоять думки 

Н. Туманіної про те, що «Танєєв був далекий від …думки… відродити стиль 

глюківських ліричних трагедій» [163, с. 117], що замикають «епоху 

ренесансно-античних впливів у музиці»; це «явище іншого порядку, не 

пов'язане з традиціями століття Освіти» [163, с. 117]. 
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Ще одна група протиріч у думках музикознавців виникає з приводу 

контрапунктичного стилю й ступеня складності форм опери С. Танєєва. 

Так Л. Корабельникова, говорячи про поліфонічний характер розвитку 

вступу до опери, виділяє там «бітональні ефекти». О. Глазунов у статті про 

«Орестею» пише про надлишок складних контрапунктичних комбінацій і 

витончень в опері, відзначає, що вона написана в досить складних формах. 

Газетні рецензії писали про оперу: «академічний жах», «професорська опера» 

[137, c. 80]. Проте, на публіку опера вчинила враження ясне, «нічого 

«страшного» і недоступного в поліфонії московського майстра не знайшли» 

[169]. Н. Фіндейзен у РМГ 1895 року писав, що опера «ясна за формою,… аж 

ніяк не зайво вчена, не академічна». 

«Нерівність», «неоднорідність» стилю танєєвської трилогії відзначені 

такими дослідниками, як Б. Асафьєв, С. Савенко, Л. Корабельникова.  

Так, Корабельникова, констатуючи складний стильовий сплав 

«Орестеї», зауважує, що «її зміст і особливості вимагають спеціального 

розгляду». Саме такого стильового аналізу опери не вистачає дослідникам, 

що обмежують себе або драматургічним аналізом опери (Н. Туманіна), або 

аналізом інтонаційно-тематичних зв'язків опери (Б. Асафьєв), або 

традиційним послідовним структурно-номерним аналізом (Г. Бернандт). 

Показово в цьому плані, що такий великий дослідник музичного стилю 

мелодики С. І. Танєєва, як В. Протопопов, у своїх аналізах взагалі обходить 

«Орестею». 

Розбіжності в оцінці «Орестеи» зберігаються й накопичуються по 

сьогоднішній день.  

Л. Корабельникова вважає, що Танєєв в «Орестеї» ішов до 

неокласицизму, відзначаючи, що у випадках «спадкувань» Танєєв «свідомо 

апелював до звичного для слухача досвіду, до семантики жанрів, прийомів і 

навіть інтонаційно-тематичних комплексів, що вже склалися. Пройде чверть 

століття – прообрази, що природно входили у музичну тканину, відділяться в 

естетиці музичного неокласицизму від митця, стануть відверто відтвореними 
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(стилізованими) моделями. В «Орестеї» Танєєв усе виголошує «від першої 

особи», без відчуження; прототипи, що зустрічаються, – «знак», що сприяє 

впізнаваності» [93, c. 120]. 

С. Савенко ж Танєєву в «Орестеї» відмовляє в стилізації: «Але його 

досвід – не стилізація. Стилізація виникає тоді, коли митець, що звертається 

до неї, розглядає її джерело як історично обмежене явище, яке колись 

народилося, прожило своє життя й умерло. Тому на нього можна дивитися з 

боку – любуватися або пародіювати, відтворювати або спотворювати. Для 

Танєєва ж класицизм, як і мистецтво старих поліфоністів або Баха – цінність 

від часу незалежна, що втілила корінні, сутнісні закони музичного мистецтва, 

які зберігають свою дієвість для художника будь-якої епохи» [137, c. 84]. 

Ця думка видається нам дуже важливою, бо вказує саме на сприйняття 

певних композиційних правил та образних канонів, в їх поєднанні, як 

класичних, тобто як «вічних цінностей», на чому, власне, й базується стиль 

Танєєва. 

А усі наведені вище протиріччя в судженнях музикознавців пов'язані з 

однієї корінною причиною: складністю, амбівалентністю, певною 

перехідністю музичного мислення й мови композитора.  

Цю перехідність можна визначити як рух від стійких традицій 

російської музичної класики XIX століття до нових естетичних, художніх 

вимогам неокласицизму, як напрямку, що відповідає духу культури початку 

XX століття.  

З одного боку, С. Танєєв переступає поріг російської класичної школи, 

і насамперед тим, що значно сміливіше й ширше звертається до 

загальноєвропейського досвіду музично мистецтва. З іншого боку, у чому 

цілком можна погодитися з С. Савенко, він сприймає музичне минуле 

Європи як таку сукупність позитивних цінностей, яку слід вільно 

реконструювати, але не порушувати її, не вносити до неї відчужуючих 

стильових рис.  
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Таким чином, відійшовши від російського музичного класицизму, 

Танєєв не приходить до європейського неокласицизму, хоча й значною мірою 

орієнтований на нього. С. Савенко знаходить, на наш погляд, дуже вдале 

визначення такої позиції Танєєва. Вона пише: «класицизуючий досвід 

Танєєва для свого часу унікальний», іншими словами – унікальність творчого 

досвіду Танєєва дослідник бачить у тому явищі, яке визначає як 

«класицизація» і з яким ми пов’язуємо явище реінновації.   

Подібні міркування можна знайти у П. Ковальова, який вважає, що, 

відроджуючи певні стильові традиції, Танєєв робить їх матеріалом для 

«архітектури абсолютної музики». Ідею такої архітектури Ковальов 

розглядає у зв'язку з прагненням композитора ввести в російську музичну 

свідомість ті епохи західноєвропейської музики, які не були пережиті 

російською музикою [84, c. 35]. 

Цікаво відзначити, що почасти саме такі прагнення дійсно спонукали 

Танєєва звернутися до строгої поліфонії. Закономірно припустити, що 

володіючи послідовним логічним науковим мисленням, Танєєв не міг 

залишитися в межах тільки одного якогось стильового напрямку, а повинен 

був піти по шляху усе більш широких узагальнень у своїй художній 

творчості.  

Категорія «абсолютна музика», яку пропонує П. Ковальов, 

перегукується з поняттям про «класицизацію», що вводиться С. Савенко. 

Вони відповідають уявленням про універсальність творчого методу Танєєва, 

які можна вивести із усієї сукупності різноманітних оцінок його стилю. 

Універсальність стилю танєєвськой опери – це, очевидно, і є та якість, яка 

змушує деяких авторів говорити про несамостійність або неоднорідність його 

стилю. Але непоміченим залишається те, що ця якість обумовлена 

універсалізацією образа любові – як тієї моральної сили, що дорівнює істині 

й служить безсмертю людського роду. До теми такої любові Танєєв звертався 

й у кантаті «По прочитанню псалма», тому її заключні слова (з вірша 

О. Хомякова) служать ключем і до ідейного змісту оперної трилогії 
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«Орестея»: «Мені потрібно серце чистіше злата, мені потрібний брат, що 

любить брата, і воля міцна в праці, потрібна мені правда на суді». На цих 

словах кантата завершується грандіозним вокально-симфонічним апофеозом-

гімном. Таке ж гімнічне апофеозне завершення вінчає останню частину 

«Орестеї». 

С. Танєєв прагнув відкрити, насамперед, позитивні моральні чинники в 

минулому художньому досвіді, довести їх дієвість і необхідність у 

сьогоднішньому бутті людини. Своєрідність танєєвськой інтерпретації 

оперного жанру в дусі й руслі «класицизуючих» стильових тенденцій 

проявляється вже на рівні лібрето. Композитор використовує сюжет античної 

трагедії як певну схему, на основі якої можна розвинути й показати 

загальноісторичні моральні ідеї, затвердити незмінну красу етоса. У цій своїй 

тязі до узагальненого морального начала, ідей боргу й справедливості, до 

розкриття універсальних моментів у взаєминах людей, і нарешті, у прагненні 

до створення універсальної мови, що розкриває ці моменти, Танєєв близький 

концепціям Глюка, і – ширше – класицистського театру. Така подібність не 

видається випадковою, оскільки класицизм саме XVIII століття з найбільшою 

силою виражав у мистецтві ідеї універсальної гармонії, які завжди 

хвилювали Танєєва.  

Думки музикознавців з приводу лібрето опери Танєєва суперечливі. 

Різко негативне відношення до нього висловлюють Б. Асафьєв і П. Ковальов, 

що зауважує, що «лібретист Венкстерн, своїм псевдокласицизмом у дусі 

початку минулого століття, зовсім підрізав крила античної трагедії», і що це 

не робить честі літературному смаку Танєєва [84, c.42].  Л. Корабельникова 

також відзначає, що «лібрето «Орестеї» не тільки не адекватне своєму 

античному джерелу, але просто незрівнянне з ним» [93, c. 112].  

Н. Финдейзен у рецензії 1895 г. пише, що «лібрето є викривленням 

оригіналу», а в рецензії 1990 р., що «усе, що запозичене в лібрето з твору 

великого грецького драматурга, вражає своєю простотою, силою уяви й 

красою… обробку грецької трагедії для оперного лібрето, зроблену 
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п. А. Венкстерном, можна вважати досить вдалою». Позитивно оцінює 

лібрето С. Савенко («епітет «кепське», яким Асафьєв нагороджує лібрето, чи 

навряд слушний» [137, c. 82]). С. Савенко відзначає також, що «лібрето 

«Орестеї» в основних своїх подіях іде за трилогією Есхила», від якої 

відступає тільки під гнітом необхідності. 

Дійсно, з однієї сторони лібрето з'явилося скороченим варіантом 

трагедії Есхила по цілком зрозумілих міркуваннях: у лібрето опущений 

складний ланцюг звершення суду (лінія Агамемнон – Парис, лінія, пов'язана 

з Іфігенією); значно скорочений морально-правовий аспект трагедії, 

центральний в Есхила (немає сцени обрання ареопагу, повідомляється тільки 

факт), зведена до мінімуму сюжетна роль Електри. 

 З іншого боку, виникли нові акценти в лібрето, продиктовані вимогами 

сучасного театру. В опері «показане» (С. Савенко) те, про що оповідає 

есхилівський хор: сцена душевних страждань Клитемнестри; сцена 

переслідування Ореста фуріями. У поведінці Клитемнестри підкреслена 

пристрасть до Егіста, рушійна сила її кривавих злочинів, продиктована й 

відсутністю лінії жертвоприносин власної дочки. З цим пов'язане й 

акцентування співучасті в злочині Егіста, представленого в опері злобно-

боягузливим, хвалькуватим коханцем Цариці. (В Есхила Егіст вперше 

з'являється на сцені вже після вбивства Агамемнона дружиною).  

Від лібрето Танєєв чекав ясності й стійкості головної ідеї трилогії – ідеї 

торжества справедливості й розуму як вищого вираження людяності. Окремі 

недоліки в лібрето його не занадто тривожили. 

Танєєв не ставить перед собою завдання відродження античного жанру. 

Очевидно таке завдання й не могло бути виконаним в той період, коли 

створювалася опера. Антична тема привернула увагу Танєєва як зручна 

основа для постановки загальних моральних питань. Це відзначено багатьма 

дослідниками. Зокрема, І. Белза відзначає: «Не особисте щастя, не погоня за 

містичним відчуттям повноти життя, гірка дійсність якої відвертає від себе, а 

діючий початок важливий… для «Орестеї» Танєєва. Звідси й прагнення до 
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музично-філософських узагальнень і до продовження суб'єктивно-ліричних 

прийомів художнього висловлення в музиці «Орестеї» [41, с. 13]. 

Л. Корабельникова також затверджує, що «головним мотивом опери 

поставала етична проблема. Танєєв добре знав «Поетику» Аристотеля, що 

дає на початку шостої глави поняття катарсису. Корнель і інші французькі 

класицисти також указували на моральне значення очищення. Останні слова 

(перед славленням Афіни) концентрують ідею твору; їх виголошує сама 

богиня мудрості: «Хто серцевим каяттям і сльозами гріх відмив, хто 

очистився стражданням, той прощення заслужив» [93, с. 112]. 

С. Савенко справедливо зауважує, що «Танєєв почув в есхілівському 

завершенні ту ноту прославляння блага, закону й справедливості, яка була 

йому особливо близька. Він опускає тривалий диспут з фуріями (їх взагалі 

немає в останній картині), навіть не згадуючи про боротьбу богів; 

центральним стає мотив праведного суду, що знімає провину з Ореста, тому 

що він спокутував вчинене зло стражданнями ….Фінальна картина 

«Орестеи» – дійсне сповідання віри Танєєва» [137, c. 82]. 

Зв'язок з класицистським театром у Танєєва, з однієї сторони, 

виражений у перевазі загальних ідей над розвитком індивідуальних 

характерів, що приводить до відомої статуарності й сповільненості темпу дії. 

Б. Асафьєв відзначає, що для опери своєї Танєєв звернувся до концепції 

філософського порядку: людина перед лицем совісті або року. Тому опера 

його («Орестея»), по суті, позбавлена наочної драматичної дії, будучи, однак, 

драматично напруженим твором у плані музично-образного розвитку 

конфлікту. Дія опери є скоріше рухом ідеї, ніж характеру. 

Шлях, який обирає Танєєв – шлях глюківської трагедії, у якій ідея 

визначає всілякі повороти в характеристиці персонажів, а людина, людяність 

розуміється в широкому, узагальнююче-моральному плані.  

Згідно класицистському трактуванню персонажа в ролі «носія ідеї», як 

указує Н. Туманіна, «ідея відплати, невідворотності зла закріплена за 

образом Клитемнестри; «ідея потоптаної й потребуючої відновлення 
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справедливості» – за образом Ореста; («воля Ореста підлегла велінню бога 

Аполона. Музика з величезною силою дає образ людини волі, поневоленої 

загальною ідеєю»); «підпорядкованість ідеї Року, низинній волі якого не 

може протистояти людина, закріплена за образом Касандри». «Ідея вищої 

справедливості» закріплена за образом Аполона; «ідея божественного 

Розуму» – за образом Афіни-Палади. На думку Асафьєва, Туманіної, Савенко 

Афіна, що персоніфікує ідею божественного Розуму, особливо приваблива 

для Танєєва. Це був мовби символ його власного морально-художнього 

світогляду, який завжди тяжів до розуму, інтелектуального збагнення, до 

синтезу раціонального й інтуїтивного при пануванні інтелектуального, навіть 

у хвилини вищого натхнення; Фурії ж стають в опері символом докорів 

совісті й моральних мук [162]. 

По твердженнях музикознавців, кращі сторінки опери, де музика 

піднімається до трагедії, – це сцени, які найбільш яскраво й у найбільшому 

узагальненні виражають розвиток ідеї сюжету. Тому основними музичними 

образами опери стають лейтмотиви понять, а не героїв. 

У побудові мелодійної горизонталі «Орестеї» послідовно й досить 

наполегливо застосовуються характерні ознаки античної мелопеї, аналогічні 

тим, які можна знайти в 11 виданих при його житті фрагментах грецьких 

гімнів. 

Дана обставина дозволяє припустити, що С. Танєєв дійсно міг іти по 

шляху стилізації мелосу опери, але ця стилізація носить не мелодійний 

характер, тобто не містить у собі протиставлення античної мелодики як 

певної стильової моделі індивідуальному стилю самого автора. Напроти, 

Танєєв розчиняє той або інший прийом в загальному музичному тексті 

епізоду, позбавляє його гостроти й історичної характерності, нейтралізує і 

підкоряє загальній ідеї класицизованого синтезу інтонацій. Не випадково 

тому, що сучасники С. Танєєва не почули й не «пізнавали» у музиці опери 

конкретних зразків античної музики. 
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Відомі аналогії з композицією й характером античної трагедії дозволяє 

знайти також трактування хорових епізодів в опері, але воно носить значно 

більш опосередкований характер, багато в чому продиктоване тем досвідом 

наближення до хорової музики усередині трагедії, яким володіє 

європейський музичний театр після XVII століття. 

У переважній більшості номерів опери їх неодмінним учасником є хор, 

що вторгається й у сольні й в ансамблеві сцени як коментатор подій (сцена 

пророцтва Касандри, заключні сцени всіх трьох частин трилогії, сцена у 

могили), співрозмовник діючих осіб (сц. 3, 10, 12). 

Про сцени з функцією хору Н. Туманіна зауважує, що в них «роль хору 

зростає до значення хору в прадавній трагедії». Б. Асафьєв відзначає сцену у 

могили як одну з найбільш натхненних в «Орестеї», говорить, що хор тут 

виступає «як голос стороннього епічного начала, холодно споглядаючи, що 

відбувається, не схиляючись на чиюсь сторону». Подібне «античне» 

трактування хорів у трилогії переважає, а традиційних декоративно-фонових 

епізодів в опері майже немає.  

У цілому, з 31 номерів опери сольних – 4 (сц. 1, 4, 11, 14); оркестрових 

– 2 (вступ, антракт до 2 картини); ансамблевих – 3 (сц. 4, 7, 21); діалогічних 

сцен прохідного значення – 3 (сц. 18, 20, 29). Отже, 20 номерів, що 

залишилися – хорові сцени.  

Провідне значення в хоровій партитурі опери належить жіночим хорам 

і хоровим епізодам (їх 10), що з'являються, в основному, згідно з античною 

традицією, у зв'язку з культовими обрядами (сц. 2, 5, 15, 16, 17). В опері 

всього 2 чоловічих хори (сц. 3, 6) і 8 – змішаних хорів. 

С. Танєєв не мислив опери поза контрапунктичними прийомами. У 

листі П. Чайковському із приводу здійснення задуму опери на сюжет 

«Овечого джерела» Лопе де Вега він пише: «контрапункт застосований у 

самих великих розмірах (мені здається, Ваша думка не зовсім вірна, що в 

опері мало місця для контрапункту; напроти, і кращий доказ – опери 

Моцарта)». 
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Мова опери відрізняється великою цілісністю, а її стиль можна 

визначити як єдиний класицизиючий стиль, викликаний завданням уведення 

до російської опери теми любові в тій широкій інтерпретації, яку вона 

придбала за період існування класичних музичних традицій.  

Знову наголосимо, що міфопоетичні джерела теми любові в опері довго 

втримували її в колі умовних персонажів і дій, перетворювали на 

формальний елемент у системі взаємин діючих осіб, на один з додаткових 

факторів розвитку сюжету, але вона переростає на головну ідею – у трагічній 

інтерпретації. Тобто, зберігаючись у пам'яті жанру, вони дає паростки 

«нового епосу» – авторських інтерпретацій міфологічних і казково-

легендарних сюжетів  у творчості композиторів XIX сторіччя. До них 

належать і ті автори, які продовжують і перетворюють стильові установки 

романтизму, в інтерпретаціях яких підсилюються релігійні інтенції оперних 

сюжетів, завдяки чому останні набувають нового соціокультурного 

резонансу, причому саме з боку моральної сили почуттєвого досвіду любові. 

Так, досить великим є внесок Г. Берліоза в розвиток епічного 

розуміння теми любові, зокрема, своєрідність використання ним 

шекспірівського сюжету в «симфонії з хорами» «Ромео і Джульєтті», що має 

виразні оперні риси. Творчість Берліоза, як і деяких інших композиторів 

романтичного періоду (О. Бородіна, Р. Вагнера, Ш. Гуно, М. Римського-

Корсакова), дозволяє зрозуміти, що симфонізація ідеї любові й залежна від 

неї симфонізація опери сприяють епічному розмаху музично-сценічної дії, 

успадковуючи композиційні й семантичні функції хорової ораторіальної 

сфери. 

Якщо трагедійність визначає активний розвиток монотематичного 

методу музичної композиції, то епічний початок, який покликаний 

затверджувати постійну ціннісну основу буття, спрямований часто до 

лейтмотивності й дорученню головних лейтмотивів усуспільненим суб'єктам 

опери. Дані суб'єкти пов'язані, насамперед, з «хоровими персонажами», тобто 
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зі звучанням хору, але істотну підтримку, іноді – заміну, вони одержують з 

боку оркестрового звучання, симфонічного матеріалу опери.  

Розвиток оперного жанру пов'язаний з інтерпретацією античної 

міфології й наданням їй нового розуміння у світлі ренесансно-барокових 

установок європейської культури. Завдяки останнім відкривається внутрішня 

психологічна сторона опери, втілена в музичному матеріалі арій. Спрямована 

до теми любові, вона веде до створення образа страждаючого суб'єкта в 

музиці й до домінування мотиву розставання в інтерпретації долі люблячих 

(«Орфей» К. Монтеверді, «Дидона і Еней» Г. Перселла, «Орфей» Х.-В. Глюка 

служать підтвердженням даної риси «оперної любові».)  

 З іншого боку, згідно аполонічної та діонісійської сторін змісту 

античної трагедії, що є історичним передбаченням опери, показовою стає 

присутність божественної сили в долі оперних героїв, яка надає сакральної 

забарвленості оперному сюжету й визначає важливість для нього теми року. 

Остання певним чином заміщає тему любові, витісняє її на другий план 

оперної дії. Так, в «Орфеї» Х.- В. Глюка тема року, трансформуючись, 

переводиться із зовнішньої площини у внутрішню, перетворюючись з 

хорового мотиву фурій в аріозні відповіді Орфея, які постають важливим 

«мовним актом» цього персонажа, своєрідним опосередкованим 

«освідченням у коханні»; цей прийом знаходить активний розвиток в опері С. 

Танєєва «Орестея».  

Оперна реформа Х.-В. Глюка не нівелює, а підкреслює важливі типові 

риси опери-серіа, які залишаються опорними в розумінні оперного жанру. 

Зокрема, класицистська «серйозна» опера затверджує подвійність 

семантичної моделі оперного жанру як співвідношення планів загальної 

соціально-історичної події й особистого людського життя, сприяє 

переростанню сюжетної теми любові в музичний образ цілісного людського 

почуття. У становленні даного образа основними є такі засоби сольної 

презентації оперного персонажа, як мова-речитація («сухий речитатив»), 
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декламація, кантиленний спів, динаміка голосу й поведінки, сценічно-діючий 

контекст, форма й композиційна функція оперного мовного акту. 

Провідні риси трагедійної інтерпретації образа любові в опері 

визначаються в такий спосіб: звернення до літературних образів, які стали 

«вічними» або спрямовані до типових культурно-визнаних сюжетів, 

посилення літературних факторів серед позамузичних художніх впливів на 

оперу;  реалістичність, актуалізація-осучаснення характеру провідних 

персонажів, навіть за умови історичного сюжету; ускладнення психологічної 

природи образу, поєднане з ускладненням композиційної логіки, ріст ролі 

ансамблевих, безпосередньо діалогічних сцен; ріст монологічного начала на 

різних рівнях оперної дії; посилення протиріч у поведінці й музичній 

характеристиці персонажів, які є провідниками любовного відношення; 

усвідомлення любові як сили, яка будить рок, але й підносить, піднімає вгору 

цінність життя людини, яка протистоїть року.  

Провідні риси епічної класицизуючої інтерпретації теми любові в 

європейській опері є наступними. 

Драматизм ходу подій зм'якшується, іноді – знімається, 

передбачуваністю розв'язки, яка, у свою чергу, передбачена відданістю героя 

не власному особистісному почуттю, а суспільному обов'язку, його 

відповідальністю перед соціумом – почуттям боргу перед вищими 

Вчителями. Зразком подібної інтерпретації є опера К. Вебера «Вільний 

стрілець»; досить повно вона розкривається в операх М. Римського-

Корсакова, С. Танєєва. Особливим етапом на шляху твердження даної 

інтерпретативної тенденції виступає оперна творчість Р. Вагнера. 

Переважає тлумачення любові як «сторге» і «агапе, тобто як любові до 

близьких, до родини й друзів, як «стану свідомості», що сходить із 

анагогічної висоти, тому сприймається «за замовчуванням» з боку 

персоніфікованого суб'єкта оперної дії, будучи тем началом, якому він 

повністю віддає себе.  
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Масштаб дії виходить за межі локальної історичної або життєво-

повсякденної ситуації, мислиться як типовий для культурного існування 

людини, тому дана дія виявляє здатність ставати метафорою будь-якого 

історичного хронотопа, провокує осучаснені трактування – переноси в часі, 

зміни зовнішніх, видовищних, координат оперного сюжету. На новому рівні 

вертається умовність персонажів – як символічних фігур, які одним власним 

іменем уже виявляють надлюдську природу або особливе загальнолюдське 

призначення. Підвищується семантична єдність характеристик персонажів – 

суб'єктів оперної дії, цілісність образу діючої особи, що обумовлені 

статуарністю драматургічного положення цієї особи, рівнозначною його 

моральній непорушності. 

Підсилюється «об'єктивність» музичної мови героя – його зв'язок з 

колективними музичними жанрами, зокрема, пісенністю, гімнічністю, 

маршевістю та хоральністю. Засноване на подібних лексемах музичне 

висловлення передається від провідного персонажа хору й набуває 

узагальнюючого значення. 

Зберігається властива класицистській опері подвійна структура фіналу, 

яка відображає часовий збіг особистої й соціальної історії, надає завершенню 

особистої лінії оперної дії можливості піднятися на узагальнений рівень, а 

всьому фіналу надає катартичної ясності, кларитивності. 
 

3.2. Взаємодія естетичного та музично-інтонаційного рівнів 

образної поетики  опери  

 

Освоєння репертуару європейської опери, зокрема, творів класичного й 

романтичного періодів історії європейської музики, є основою творчості 

оперних співаків, у тому числі й китайських оперних виконавців. Завдяки 

цьому репертуару вони відкривають важливість вивчення такого важливого 

компонента оперного добутку, яким є мелодія.  
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 Незважаючи на те, що стосовно мелодійної побудови опери 

китайськими музикантами вже накопичений певний дослідницький досвід 

(Бай Цюань, 2017 [20]; Джан Бібо, 2005 [65]; У Цзинін, 2008 [166]; Чжен 

Цзін, 2013 [183]; Чжу Лу, 2012 [184]), сьогодні ще залишається ряд 

невирішених завдань вокального виконавського розуміння й відтворення 

образного змісту європейського оперного мелосу.  

 У цілому, теорія оперної мелодії перебуває в стані розробки, особливо 

з її вокально-виконавської сторони; це зв'язане зі складністю історії й теорії 

музичного мелосу в цілому, на що звертав увагу ще Б. Асафьєв (Б. Асафьєв, 

1963). Традиційне вчення про музичні форми (Ю. Тюлін, 1974) не дозволяє 

знайти всі необхідні для вокаліста-інтерпретатора підходи до оперної 

мелодії. Тому більш продуктивним виявляється текстологічний підхід, що 

відрізняється аналітичною поглибленістю й системністю, з одного боку, 

цілісністю й широтою охоплення факторів музичного мистецтва, з іншої 

(М. Арановський, 1969; О. Самойленко, 2002).  

До сьогоднішнього дня актуальним залишається й дослідження 

Е. Курта, що дозволяє підходити до змісту та організації оперної творчості як 

до синергетичного феномена, знаходити певну естафету ідей між працями 

видатного австрійського вченого й позиціями сучасних музикознавців, 

зокрема тих, які розбудовують уявлення про художні интерпретативні 

завдання вокалістів – виконавців оперних партій. 

 Отже важливим постає визначення найбільш продуктивних підходів 

до оперної мелодії як особливого жанрового й композиційного явища, що 

перебуває в центрі вокально-виконавської інтерпретації. Важливим аспектом 

є також висвітлення своєрідності оперного мелосу у зв'язку з конкретними 

образними музично-виконавськими  позиціями.  

Деякі сучасні дослідження (О. Шелудякова, 2006 [192]) дозволяють 

активізувати семантичний підхід до мелодійного змісту опери, до принципів 

мелодійної побудови оперного тексту, підтверджувати той факт, що оперна 

поетика у своєму історичному становленні не тільки тісно пов'язана з 
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феноменом мелодії, але й багато в чому сприяє його семантичному 

відокремленню. Виходячи з цього, дослідження оперного мелосу дозволяє 

вдосконалювати музикознавчі підходи до мелодійних властивостей і 

можливостей музики, в цілому. 

Поняття про мелодію залишається сьогодні єдиною і загальною 

вказівкою на організацію музичної матерії, сусідячи з категорією мелодики, а 

дана категорія позиціонується як універсалія музично-творчого процесу. 

О. Шелудякова навіть затверджує, що мелодика є первинним, споконвічним 

способом буття музики як висловлення; хоча за багатовікову історію музики 

вона мінялася (відповідно до розуміння музики в кожну з епох), але завжди 

залишалася провідним конструктивним музичним началом, поєднуючи досвід 

передкласичних і класико-романтичних періодів еволюції різних 

європейських жанрових форм, включаючи оперу. 

Жанрова природа опери завжди відрізнялася особливою складністю, 

виявляючи не просто синтез різних видів мистецтв, але їх внутрішню 

інтонаційно-змістову єдність, а це означає – і загальне коріння образних 

процесів, які реалізуються різними художньо-мовними шляхами. Історичний 

період, пов'язаний з активним розвитком оперного жанру, збігається з тим 

часом європейської культури, коли її головним предметом стають 

комунікативні здатності людської особистості як соціальної істоти з 

динамічними психологічними показниками, тобто здатності людини 

організовувати й певне соціальне середовище, і власну свідомість, свій 

внутрішній світ – як світ почуттів і думок, що мають соціальну значимість і 

естетичну височину. Словами Чжу Лу, головне в оперній концепції, причому 

саме як у музичній, полягає «у твердженні волі людського вибору, людської 

волі, людської свідомості й долі». Оперні герої виявляються покликаними 

давати свої відповіді «на суворі заборони античної драми долі» [184, c. 22–

23]. Одночасно помітимо, що стосовно оперних сюжетів, починаючи із 

творчості К. Монтеверді й Г. Перселла й закінчуючи творами 

І. Стравінського, К. Сааріахо, П. Етвеша, вихідні драматичні й трагедійні 
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прообрази приймають нові  семантичні позиції, обумовлені домінуючою 

музичною формою опери, у силу чого всі оперні герої придбають яскраво 

виражену ліричну модальність. 

Можна назвати кілька завдань, які є основними для музиканта-

виконавця, що аналізує оперну творчість, теоретичних, але одночасно й 

практично-доцільних: простежування еволюції способів створення образу 

героя в європейській опері; виявлення єдності підходів композиторів до 

осмислення образу оперного героя, яке змушує порушувати питання про 

вокальні тембри як визначальні умови при створенні образів провідних 

оперних персонажів; типологія музичних характерів оперних героїв при 

переході на рівень образної драматургії.  

Даний рівень образної драматургії виявляє синтетичні художні риси 

оперних персонажів, однак він дозволяє переконуватися й у провідній ролі їх 

музичних характеристики, у рольовому призначенні музично-мелодійних 

способів створення образу оперного героя. На даному рівні вивчення оперної 

поетики опорним стає протиставлення загальної логіки розвитку сюжету й 

сценічної долі провідних персонажів, від якого (протиставлення) залежить 

загальний естетичний лад оперного твору – його розуміння як епосу або 

драми, мелодрами або катартично загостреної трагедії. 

Отже, оперна образна драматургія відразу формується як внутрішньо 

суперечливий, поліфонічно задуманий і здійснюваний художній процес, усі 

фактори якого обумовлені тем складним соціально-психологічним 

контекстом, у якому відбувається становлення жанрової форми опери, отже 

визначаються її головні композиційні особливості.  

Відзначимо, що жанрово-семантична сторона оперознавчого підходу 

може претендувати на роль провідної у зв'язку з вивченням сценічної і 

музично-драматургічної природи опери. У тому числі, вокальне подання 

мелодраматичного аспекту оперної форми, дуже істотного в композиційних 

умовах оперного твору, стає провідним засобом виконавської експресії. 

Зокрема, виконання партій ліричних героїнь в операх російських італійських 
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композиторів XIX століття пов'язане з особливими образно-смисловими й 

технічними завданнями, які виникають із необхідності досягати 

мелодраматичної ефектності оперного образу в єдності його візуальної й 

аудіальної сторін, тобто і як зорового, і як звукового.  

Динамічні композиційно-драматургічні функції оперного образу 

можуть бути розкриті саме на тому рівні дослідження оперної форми, який 

пов'язаний з естетичним впливом оперної сцени, отже – з цілісним 

семантичним моделюванням оперного образу за допомогою руху й звучання, 

а вірніше – сценічного руху й психологічної динаміки, естетичний зміст 

яких сконцентрований у звучанні голосу оперного виконавця, у його 

мелодійній репрезентації.  

  На даному естетичному архітектонічному рівні оперної жанрової 

форми можна охопити та системну єдність, яким є оперний мелос – як 

сукупність різних мелодійних характеристик оперних персонажів, 

репрезентуючих їх сюжетні й характерологічні функції. У цьому випадку 

оперні мелодії виявляються композиційно-семантичними траєкторіями 

розвитку образів оперних героїв, зі своїми кульмінаційними зонами й 

крапками перетинання, і це не проста взаємодія вокальних голосів, хоча вони 

й володіють особливою оперної тембровою експресією, але створення нових 

інтонаційних моделей людської особистості, здатних виступати її 

ідеальними прототипами. 

 Саме даний інтонаційний лад оперної мови дозволяє вводити поняття 

про інтерпретативний стиль опери як специфічне вокально-виконавське 

явище, а також розглядати музичну концепцію опери як систему вокально-

виконавських прийомів, драматургічних засобів. Здатність музично-

звукового втілення оперної ідеї здобувати концептуальну завершеність 

висуває творчу особистість вокаліста в центр оперного тексту, а у 

вокальному інтонаційному матеріалі дозволяє знаходити головні особливості 

оперної мелодики.  
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Текстологічний підхід до оперної мелодії дозволяє визначати зовнішні 

й внутрішні структурно-смислові межі вокально-виконавської інтерпретації, 

виходячи з тих інтонаційних констант, мелодійних лексем, які увійшли до 

арсеналу оперної форми в процесі її історичного становлення й діючого 

сценічного існування, тобто включені до організації процесу музичного 

оперного мовлення. 

 Для оперного вокального мовлення, у його мелодійній якості – через 

яку проступають його головні комунікативні функції (мелодика голосу – 

головне у встановленні комунікативного статусу особистості, як 

затверджують деякі сучасні автори, наприклад О. Катаєва, 2011 [81]) – 

особливо показове укрупнення й емоційне посилення музично-виразових 

прийомів, аж до граничної індивідуалізації їх значення; дане художньо-

функціональне перетворення прийому може розглядатися як персоніфікація – 

закріплення певного індивідуально-предметного значення за конкретним 

музичним прийомом, а це підсилює конкретність, самостійність окремої 

інтонаційно-мелодійної побудови, визначає її трансформацію у мелодійний 

тематизм. 

Семантичні функції мелодії в опері обумовлені її адресацією, у всіх 

значеннях і жанрових положеннях, тому вищому стану позитивного 

резонансу людини зі світом, яке визначається як стан любові. Дослідження 

Чжен Цзін дозволяє затверджувати, що виділення мелодійної парадигми, 

розвиток особливого мелодійного стилю в оперній творчості композиторів 

класичної й романтичної епох обумовлені оперною специфікацією теми 

любові. Завдяки втіленню даної теми, що веде й об'єднує всі сюжетні 

повороти оперної дії, оперна мелодія дійсно виявляється «головною сольною 

музичною характеристикою, пов'язаною з нагромадженням різних 

семантичних властивостей і діалогізацією стилістичного матеріалу» [183, 

c. 37]. 

Китайський музикознавець, що освоює європейську оперну традицію, 

пропонує користуватися поняттям «мелодійної теми», відзначаючи, що 
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мелодійна тематична характеристика образу оперного героя представляє як 

індивідуалізовану сторону цього образу, так і його узагальнений смисл. Хоча 

семантична модель опери в цілому є більш широкою й різноманітною, ніж 

образно-смислова приуроченість мелодійної теми, але концепційна 

спрямованість оперного задуму, його ідейна конкретизація цілком залежать 

саме від індивідуальної інтерпретації «мелодійного вигляду» головного 

персонажа [183, c. 149–150].  

За її спостереженням, тема любові реалізується в опері як музично-

мелодійна, виражена засобами музичної стилістики, причому вона 

безпосередньо втілює образ оперного персонажа, підключаючи до нього всі 

засоби інтонаційного контексту. «У зв'язку з розвитком теми любові в опері  

суб'єктом дії виступає голос людини – його здатність до індивідуального 

вільного оперування власним голосом, а також окремі темброві ролі, 

специфічні темброві якості діючих осіб, які протистоять загальнотембровій 

хоровій або оркестровій стороні опери» [183, c.  163]. 

Звертаючись до аналізу оперних творів, Чжен Цзін особливу увагу 

приділяє лейтмотивній системі оперного тексту, завдяки якій мелодійна тема 

здатна виступати не тільки семантичною складовою оперного твору, але й 

ставати окремим репрезентантом, який, найчастіше, набуває 

персоніфікованих рис.  

Важливим спостереженням є те, що мелодійний матеріал опери виявляє 

іманентні естетичні й драматургічні закономірності, пов'язані з взаємодією 

вербальних і музичних факторів оперного мовлення персонажів. Також 

істотне зауваження, що в оперному мелосі виникає свого роду 

«горизонтальна полістилістика» або горизонтальне вирівнювання й 

антитетичність контрастних стилістичних комплексів, що служать 

виявленню психологічної поліфонії провідних оперних образів. При цьому 

музичне звучання здатне виконувати функції поетичного узагальнення, а 

оперна мелодія концентрує й своєрідно трансформує (чому сприяє й 
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виконавська вокальна інтерпретація) семантичні функції вербальної 

комунікації.  

Таким чином, комунікативні й семантичні функції оперної мелодії 

своєрідно діалогізують одна з одною і з оперною композицією як 

процесуальним цілим. З погляду специфіки оперного образу – як 

виникаючого не тільки в музичному звучанні, але саме в ньому набуваючого 

основних художніх показників, провідними властивостями оперних 

мелодійних тем є: 

- ясність і точність артикуляції, динамічність і піднесеність, емоційна 

яскравість музичного матеріалу (і його подачі),  деяка «збільшеність» 

художнього штриха й естетичного переживання;  

- включення до цільної оперної наррації, тобто відповідність тембрових 

градацій голосу, волі й ходу виконавської інтерпретації загальній сюжетній 

логіці й словесно-музичній драматургії твору; 

- індивідуалізація музичного подання, у контексті сценічної презентації, 

оперного образу. 

У єдності, дані сторони вокально-виконавської інтерпретації 

забезпечують переконливість музично-образної оперної концепції. 

Сфера оперної мелодики виявляє складно-складовий характер, оскільки 

до неї входять різноманітні стилістичні фігури й семантичні формули, 

причому не тільки вокального, але й змішаного, вокально-інструментального 

походження. Проте, її відмітною ознакою завжди залишається домінуюча 

вокально-голосова інтонаційність, причому індивідуалізованої сольної 

природи, що легко допускає відхилення від канонічних прийомів і способів 

музичного мовлення. Разом з цим, оперне мелодійне мовлення строго 

впорядковане, тобто дотримується встановлених правил побудови оперного 

тексту, починаючи з вибору тембру й прийомів артикуляції, вокального 

подиху (подачі голосу) і завершуючи типами  оперних характерів, що 

передбачають і сталі способи сценічної поведінки.  
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Оперній мелодії властиві: опора на горизонталь (підпорядкування їй 

вертикальних закономірностей), укрупнення елементів теми, посилення 

дискретності з метою підвищення виразності окремих інтонацій; чіткість, 

висотно-ритмічна фіксованість  мотивного рельєфу, що дозволяє, у тому 

числі, ясно доносити звучання й зміст слова, що є неодмінною частиною 

оперного мовлення, навіть у випадку його граничної музично-художньої 

волі; орієнтація на почуттєвий досвід, на «образ почуття», насамперед, тому 

емоційна наповненість і психологічна особистісна аргументація, вимога 

емпатії від кожного виконавця – як не просто «перевтілення», але вживання-

переродження в оперний образ; темброве призначення, тобто закріпленість за 

певним типом вокального голосу, отже закріпленість за людською 

особистістю з її типовими, хоча й еволюціонуючими, властивостями.  

Саме остання обставина дозволяє сприймати компендіум оперних 

мелодійних тем як своєрідну енциклопедію людських характерів і відносин, 

емоційних проекцій і способів переживання. У даній своїй ролі оперна 

мелодія фіксує вищі естетичні якості людини як соціалізованого діяльного 

суб'єкта.  
 

3.3. Інтерпретативно-стильовий синтез як основа нової оперно-

образної класицизації (від нової актуальності класичного музичного 

мислення до явища нової оперної класики) 

 

Поняття про сучасне, рівно як і визначення сучасної оперної творчості, 

особливо близько підводить до розуміння реінновації як необхідного 

механізму розвитку образної системи музики, особливо у тих жанрових 

сферах, що найбільше пов’язані з константними ціннісними установками, 

покликані створювати спільні смислові настанови, як у художньому плані, 

так і в контексті соціального буття. Звичайно на першому плані тут 

опиняється музичний театр у його найбільш професійно-академічній 

інституціональній оперній формі.  



156 
 

Стосовно нього поняття класичного набуває різних змістових рівнів та 

функціональних траєкторій, починаючи зі збереження жанрових нормативів 

(класичних рис)  та засвоєння й відтворення бароково-класицистичних 

моделей, у тому числі форм музичного мовлення (класицизація) й 

завершуючи виробленням цілком власних, але типових вже для умовно-

сучасного періоду принципів тлумачення оперної композиції, іноді у дуже 

вільній жанровій якості.  

Водночас досвід навіть найбільш сміливо-експериментальних оперних 

творів, постановок, музично-мовних вирішень обраного змісту оперного  

твору дозволяє переконатися у тому, що оновлення класичних домінант 

оперної творчості відбувається завжди навколо її незмінного смислового 

осередку: людини у її протистоянні буттєвим труднощам та її гармонії з 

вищими екзистенційними завданнями, тобто людини як трагічної істоти, що 

прагне досконалості від світу та від себе.  Будь-які зсуви у жанровій формі та 

у стильовому змісті опери не порушують її головної потреби вибудовувати 

цілісний та узагальнюючий образ людини як історичної істоти, 

впорядковуючої життєвий світ на основі певних моральних настанов. 

З даною конститутивною рисою сучасної оперної поетики пов’язані як 

нові відтворення класичного тезаурусу оперного жанру, так і відкриття, на 

засадах попереднього досвіду, тобто все ж таки з врахуванням прецедентних 

текстів (як музичних, так і літературних, як композиторських, так і 

виконавських), власних, відповідаючих поточному моменту, смислових та 

технологічних взірців. 

Як зазначав в своїх «Діалогах» І. Стравінський, створена «сon tempo», 

тобто разом з часом, відтак «су-часна», музика є найбільш цікавою тому, що 

теперішнє завжди є найбільш хвилюючим етапом в історії музики. Можливо 

цим, або якимось іншими обставинами, варто пояснювати той факт, що в 

осередку уваги дослідників в останні декілька десятиліть все частіше 

опиняються ті мистецькі явища (у всьому їх розмаїтті), які можна 

класифікувати як сучасні – або буквально суголосні за часом, або ті, що 
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належать до найближчого хронологічного поясу. І особливо показовим стає 

цей дослідницький діалог з сучасністю (або у пошуках сучасності) для тих 

авторів, які належать до композиторського цеху, і це зумовлює їх 

екзистенційну занепокоєність процесами створення музики, що завжди 

відбуваються у теперішньому, але акумулюють його творчий потенціал задля 

того, щоб подовжитися, пролонгувати свою мистецьку дію у загальному 

часовимірі [156].  

Знову звертаючись до думок І. Стравінського, помітимо, що він 

підкреслював значущість сучасно-нового в музиці (композиторській 

творчості) як такого, що відбувається не лише «тут та зараз», а відновлює 

зв’язки з «найстарішим та найбільш випробуваним», таким, що забезпечене 

художньою життєздатністю у всіх темпоральних позиціях (у «Діалогах»).   

Сказане характеризує коло особистісно-смислових та об’єктивно-

теоретичних передумов, що передують дослідно-творчому діалогу 

української композиторки Р. Сокачик з П. Етвешем, угорським 

композитором, що може називатися також «планетарною особистістю» 

(вираз Л. Улицької), оскльки живе і працює в різних країнах світу, має 

широкий інтернаціональний творчий досвід. Причому діалог це відбувся 

буквально і в декількох формах, і в буквально словесній розмовній, і в 

творчо-музичній, і теоретико-науковій, дозволяючи виявляти ті сторони 

оперної поетики Етвеша, які інші сучасні майстри, музикознавці, 

сприймають як взірцеві, тобто які можуть виступати сучасною класикою. 

Не викликає жодного сумніву, що сучасний угорський композитор 

П. Етвеш є однією з провідних світових композиторських постатей, хоча і 

недостатньо відомою в Україні, навіть у композиторських колах. Тому 

дослідження Р. Сокачик [147] постає справжнім проривом до 

«етвешезнавства» та відкриттям провідних оцінних підходів не лише до 

творчості даного композитора, а й до того, що відбувається у жанровому 

просторі, зокрема музично-театральному, сучасної композиторської поетики.  
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У дослідження висвітлюється ключова проблема сучасної оперної 

поетики, яку варто визначати як проблему пошуку сучасним композитором 

власного «місця» – і як діяльнісного, і як художньо-мовного (авторської 

мовної топосфери) у хронотопічній  культурній дійсності, тобто як пошук 

власної культурно-смислової ідентичності, що включає, звісно, і національну 

ідентифікацію, але лише як один з чинників аутопоезису.  

Значущість названого пошуку для Етвеша проясняється шляхом 

порівняння з творчими ініціативами таких представників угорської музичної 

культури, як Ференц Ліст та Ференц Еркель, низки інших композиторів, 

котрі, як пише Сокачик, «вміло слідкували за балансом угорського і 

європейського у своїй музиці» [147, с. 66]. Дослідницьким лейтмотивом стає 

проведення паралелей між музично-театральними пошуками Етвеша та 

новаторськими жанровими досягненнями  Бартока, зокрема, в опері «Замок 

герцога Синя Борода», котра «демонструє бездоганне музичне втілення 

своєрідною угорською мовою». Водночас українська авторка дуже слушно 

підкреслює, що  більш показовою для угорських мистців є тенденція 

«широкого використання літературних джерел мовами світового значення 

(англійською, німецькою, італійською чи французькою), які забезпечують 

універсальність сприйняття та можливість залучення широкої аудиторії».  

Вона наголошує, що ця тенденція є притаманною і творчості Петера 

Етвеша, «однак цей факт ніяким чином не зменшує значення цієї особистості 

в розвитку музичної культури Угорщини» [147, с. 67]. Взагалі 

персоналізовано-компаративний аспект дослідження дозволяє зрозуміти, що 

для сучасних угорських композиторів, як, припустимо, і для представників 

інших національних шкіл, відношення до  мовних (зокрема вербальних) 

топосів універсалізується (можливо навіть глобалізується), тому стосовно 

жанрових музично-театральних позицій Етвеша допустимо вказувати на 

встановлення «балансу» між угорським та світовим в хронотопічному 

тезаурусі культури. І як поєднуються, зливаються, різні просторові виміри 

культурного буття, так інтегруються і погляди на час, відчуття темпоральної 
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причетності, внаслідок чого в опері «Три сестри» (і не лише в ній) «Час 

також є персонажем, поряд із героями в кожній секвенції, у кожного з яких 

склалися свої відносини з Часом» [147, c. 158]. 

Наявність в теоретичному логосі роботи проблеми самовизначення 

композитора у часопросторі культури, пропозиція дієвих способів її 

розв’язання надає цій праці не лише науково-теоретичної, а й творчо-

прагматичної значущості, дозволяє знаходити в музикознавчих 

характеристиках й визначеннях пролегомени не лише до наукових 

пізнавальних, але й до музично-творчих технологічних інновацій. 

Але повернемося до контекстуалізації творчості та постаті композитора 

як необхідного щаблю презентації його жанрових ідей. Системно-панорамне 

змальовування історичного становлення угорської композиторської школи та 

тих діяльнісних сфер, в яких вона віднаходить себе якнайкраще, включає 

інформативно дуже насичені характеристики етапів шляху до Етвеша, 

виявляючи, таким чином, що для авторського жанрово-стильового вибору, а 

особливо для домінуючої у ньому оперної галузі, історичні зв’язки є 

вирішальними, такими, що зумовлюють ціннісні функції художньої 

конструкції на різних її рівнях.  

Проблема пошуку композитором «своєї», визначальної для авторського 

самоздійснення, жанрової форми та «нового музичного мислення» 

поєднується з проблемою розвитку опери у сучасному мистецькому світі, у 

якому музично-мовне оновлення «строгого консервативного світу оперних 

театрів» «до сих пір залишається більшою мірою лише мрією…» (див. с. 89 

дис.).  

Оперні твори П, Етвеша треба сприймати у цілісності творчого методу 

та усієї діяльнісної системи композитора, тому шлях до їх аналітичної оцінки 

пролягає крізь розгорнуті, виважені та добре прокоментовані виклади 

біографічних даних, хронологічні визначення етапів творчого шляху, 

процесу навчання та творчого зростання, потім власної освітньо-

просвітницької праці угорського майстра, який повністю реалізує, як 
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думається, завдання «створення угорської академічної музики сучасного 

типу» (про засадниче для угорських композиторів ХХ століття [147, c. 40].  

Відкриваються суттєві для композиторського самоздійснення 

діяльнісні чинники, пов’язані з освітньо-просвітницькими програмами, 

наприклад творчі завдання «школи Кодая», що стала важливим кроком у 

розвитку музики Угорщини, також роль «Етвеш-інституту» та міжнародного 

фонду сучасної музики «Етвеш».  

Вивчаючи творчу місію П. Етвеша як «посла угорської музичної 

культури у світі», який здатен забувати про власні творчі інтереси, дбаючи 

про популяризацію угорської музики, Р. Сокачик висвітлює основні види 

його діяльності (композиторську, диригентську та просвітницьку), 

намагається вивчити його інтерпретативний виконавський метод як такий, 

що дозволяє проникати і у царину композиторських інтенцій, підкреслюючи 

як корінну рису мислення Етвеша намагання уникнути суб’єктивизму та 

пильну увагу, деталізоване прискіпливе ставлення до музичного тексту [147, 

с. 84].  

Простежування за жанровими ознаками та стильовими рисами усіх 12 

опер Етвеша, з виділенням трьох основних жанрових групи – «великої 

опери», камерних постановок та особливого авторського «музичного театру», 

дозволяє типологізувати риси оперного мислення композитора. З іншого 

боку, за власним судженням Етвеша, котре підтверджується й 

різноманітністю способів створення ним оперного тексту, кожний його 

новий оперний опус – це і «новий етап творчості, з новим та неочікуваним 

акцентом на певний компонент театрального мистецтва», і «освоєння нового 

різновиду світового театру» [147, с. 92], і, нарешті, нова жанрова 

інтерпретація можливостей оперної вистави – оперної музики.  

Створення нового уявлення про оперну музику, тобто про звучання 

оперної мови як музичної і з боку музики інтегрованої, не дивлячись на 

множинність вербалізованих умов, різність словесних мов, що передують 

оперному сонору, постає головним досягненням композитора та його 
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провідним інноваційним напрямом у інтегрованій композиторсько-

виконавській оперній діяльності. Виявлення нових музичних якостей опер 

Етвеша, що впливають на тлумачення усіх жанрових складових, від вибору 

сюжетів і персоналій до тембрового визначення інтонаційних комплексів, є 

головним аналітичним досягненням Р. Сокачик, причому більшості з 

інноваційних рис аналізованих опер дисертантка намагається знайти 

естетико-семантичне пояснення й підтвердження. Важливим у цьому 

відношення стає прослідковування «японської лінії» у творчості Етвеша, яка 

стосується багатьох виразових параметрів й впливає на вироблення 

узагальненої символіки в мовних реаліях «музичного театру», як жанрового 

авторського різновиду оперної вистави.   

Особливою змістовою рисою, що пояснює привабливість для 

композитора японської культури, ритуаліки японського театру, східних 

споглядальних настроїв є тема смерті в її антиномічному сполученні з 

темою життя та, як відгалуження від неї, тема самогубства, що може 

тлумачитися у розсіяному (дифузному) семантичному плані як тема 

розставання – прощання з життям (особливо яскраво демонструється у 

«Трьох сестрах»).  

Дана специфічна, естетично усталена та, водночас, особистісно 

поглиблена (відображує власні переживання композитора, пов’язані з 

самогубством сина та деяких сучасників-митців) й оригінально трактована 

тема (семантична установка) зумовлює, по-перше, загальну трагічну 

експресію «музичного театру» Етвеша, по-друге, нове тлумачення оперного 

мелосу, зокрема вокального, але у тісному поєднанні з театралізованою грою 

інструментальними тембрами (персоніфікацією тембрової драматургії), веде 

до виникнення специфічних форм оперного речитативу та, відповідно до 

цього, особливих сценічно-музичних функцій оперних виконавців як 

речитаторів. 

У концепціях оперних творів відображується розуміння композитором 

традиції харакірі як онтологічно значущої: «він ототожнюю цю подію з 
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витвором мистецтва, який потребує не менше фізичних та психологічний 

зусиль й сконцентрованості, ніж створення складного мистецького опусу…» 

[147, с. 114], також як події, що виявляє особистісні відносини людини з 

часом. Це надає, на нашу думку, оперній поетиці П. Етвеша вираженої 

екзистенціалістської тенденції; і ця тенденція пасує йому значно більше, 

аніж так звана постмодерністська. Що ж стосується трагічного як естетичної 

універсалії, то воно зберігає свою дієвість і смислову важливість для 

оперного театру в його укорінених семантичних константах. І Етвеш 

безумовно це відчуває у своїх пошуках піднесеної та експресивної 

синтетичної музичної мови.  

Що стосується самої дефініції музичного театру, то вона залишається 

дискусійною навіть тоді, коли П. Етвеш пропонує власне визначення цієї 

жанрової іпостасі академічного оперного твору. Дане визначення важко 

приймати як остаточне, оскільки, звичайно, «домінування  елементів театру 

над музичними», яке він декларує [147, с. 129] насправді вказує на потребу в 

насиченні музичного матеріалу особливими інтонаційно-артикуляційними 

прийомами, на підсилення експресії саме музичного мовлення шляхом 

«умузичнення» словесних синтагм та вчинково-сценографічної сторони 

оперного образу.  

Тому й допускається виділення «комплексів тематик», що мають місце 

в кожній опері – «в яких композитору комфортно творити, серед яких 

зображення ритуалу (харікірі зокрема), меланхолія, фарс, сон/мрії, 

зображення нереальних, уявних явищ, осіб та місць», тобто зовсім різнорідні 

речі, але вони всі виражаються за посередництвом звукових комплексів, 

музичним шляхом [147, с. 128]. 

Також на майбутнє, напевне, залишається й питання про бартоківську 

естафету, яку спроможний прийняти Етвеш – як про те, що його може 

надихати на створення угорськомовної опери.  

Звертаючись до сторінок роботи, пов’язаних з розглядом опери «Три 

сестри», зауважимо, що цей твір, як особливо-знаковий у житті та оперній 
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творчості Етвеша, заслуговує на глибинне розкриття образної та музичної 

концепції, зокрема з боку семантики прощання та її відображення у ладо-

гармонічній символіці. Погоджуючись з тим, що ця опера не є простою 

музичною адаптацією п‘єси А. Чехова, важко прийняти думку, що 

композитор спрощує образи головних героїв опери, тим більш, що в новому 

тлумаченні цих образів виникають своєрідні «архетипні рухи», а це навряд 

чи можна сприйняти як спрощення.  

Особливо цікаво, що оновленою композиційною рисою постає 

запроваджений композитором принцип секвенціювання оперної дії – 

образного змісту, причому у двох вимірах: у сюжетно-подієвому порівнянні 

секвенцій між собою; у протиставленні іманентного плану (й плину) 

музичного матеріалу вербальним та видовищним характеристикам. 

Композитор дуже глибоко входить до словесного змісту твору А. Чехова, 

знаходячи у ньому ключові музичні моменти. Так, слова Ольги (однієї з 

сестер) – «Музика грає так весело, бадьоро, і хочеться жити! О боже мій! 

…Музика грає так весело, так радісно, і, здається, ще трохи, і ми дізнаємося, 

навіщо ми живемо, навіщо страждаємо…» – постають тим музичним 

моментом чехівської драми, з якого виростає задум опери.  

Треба зауважити, що П. Етвеш не обмежується лише трагічною 

оперною концепцією, створюючи авторські різновиди мюзиклу, зокрема в 

опері «Ангели в Америці», стосовно якого вказується, що «на відміну від 

оперети, основу якої становить музика твору, у мюзиклі вона відіграє роль 

лише одного з формотворчих компонентів, а якщо позбавити мюзикл музики, 

п‘єса буде придатною для постановки у драматичному театрі» [147, с. 161]. 

За нашим переконанням, мюзикл відрізняється якраз зростанням 

драматургічної ролі музичного матеріалу, і саме максимальне нарощування 

музичного потенціалу опереної композиції  відповідає жанровим інтересам 

Етвеша і, у цілому, стає нормативною рисою його музично-театральної 

творчості. Цю рису можна вважати загальною взірцевою рисою сучасної 

оперної поетики, у цілому.  
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Й саме дана риса дозволяє зрозуміти, чому створення опер стає 

головним призначенням того періоду творчості Кайї Сааріахо, що 

розгортається у 2000-х роках й знаменують вершину еволюції її стилю. 

Сучасна музикознавча література дозволяє засвідчувати, що шлях 

К. Сааріахо до вокальної творчості, зокрема оперної,  розпочався у ранні 

роки й включав інтерес до різних жанрових форм, так само, як і літературні 

тексти, використовувані в її вокальній музиці, демонстрували граничну 

широту стилістики (використовує вірші фінських, шведських, китайських, 

 англійських, американських, німецьких, особливо часто французьких поетів, 

 літературні мемуари, а також біблійні й священні давньоіндійські 

 тексти) [143]. Як вказує Г. Сидорова, К. Сааріахо є автором майже 

п'ятдесяти вокальних опусів різної складності й жанрового походження, 

причому її ранні вокальні опуси «Brüden» (Наречена, 1977) «Jing» (Цзин, 

1979), «Preludi-Tunnustus-Postludi» (Прелюдія-Сповідь-Постлюдия, 1980), 

«...sah den Vögeln»  (...дивися, птах, 1981), «Du gick, flog» (Ти пішла, утекла, 

1982) написані у цілком новітній інтонаційній манері.  

Цикли 80-х й 90-х років виявляють зацікавленість творчістю Шекспіра, 

зокрема темою сновидінь, також різними експериментами зі співочим 

голосом. Відзначається, що особливу сферу творчості Сааріахо становлять 

твори для голосу з електронікою: «Nuits, Adieux» (Ночі, вибачайте, 1991) 

«Lonh», «Tag des Jahrs» (День року, 2006), «Echo» (Луна, 2007), а етапним 

твором у плані розвитку мелодійного письма Саариахо стає цикл «Château de 

l'âme» (Замок душі, 1995–1996) для сопрано, восьми жіночих голосів і 

оркестру, що виявляє одну з головних тем творчості композиторки – тему 

Краси, що пов’язана з образами Любові та Жіночності, передвіщуючи  

оперу «Далека любов». П'ять частин цього циклу, що залучають прадавні 

індуїстські і єгипетські тексти, показують еволюцію жіночого любовного 

почуття, а вокальна й інструментальна партії ретельно пророблені  

відповідно до фонематичної побудови словесного тексту. Загальна 

драматургія циклу також вибудовується в опорі на вербальний матеріал, з 
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рельєфним виокремленням мелодійних ліній солюючого голосу: партія 

 соліста, розбудовуючись від тихого споглядання на початку, доходить до 

жагучих  закликів у кульмінації, і потім вертається до статики [143]. 

Взагалі вокальний голос у Сааріахо перетворюється на особливий 

інструмент, в деяких випадках, при поєднанні з електронним звучанням, 

набуваючи нових артикуляційних суто іманентних властивостей, що йдуть 

від дихання, від способу вимовляння, тлумачаться як безпосередня «мова 

душі» людини.  

Як вказує Г. Сидорова, Сааріахо створює численні ефекти й прийоми, 

що нагадують усі раніше відомі способи інтонування, від речитації-говоріння 

до кантиленного співу з експресивною декламацією, і це відбувається як у 

відповідності до словесного змісту, так і  як своєрідна гра з виразовими 

властивостями вокального тембру [143].  

При цьому темброва вокальна палітра розширюється шляхом 

комбінації з різними електронними звучаннями, тобто виникає певний діалог 

двох тембрових сфер, у якому вокальний голос уподібнюється до 

інструментального за свободою звуковидобування, а інструментальні умовні 

звучання за експресією суперничають з людським інтонуванням. Г. Сидорова 

зауважує також, що у вокальній творчості Сааріахо відобразилося її 

синестетичне світовідчування, й це відбулося тому, що композиторка 

схильна до синтетичних форм дуже широкого походження, що дозволяють 

поєднувати різни види мистецтва й виробляти їх єдину мову [143].  

Власне, це є однією з причин домінування програмного напряму в 

інструментальній творчості Сааріахо, так само, як пошук нею нових способів 

організації музичної матерії зсередини, тобто йдучи від природи самого 

звуку як музичного; звідси й захоплення спектральним методом композиції. 

Але особливо відрізняє метод Сааріахо підвищена увага до внутрішнього 

світу – людини, музики, звуку, природи, прагнення проникнути до 

внутрішньо-сутнісного начала буття, де б воно не проявлялося. Це 

поєднується з позитивним, у цілому, навіть з врахуванням трагічних 
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концепцій, ставлення до призначення людської долі, до здатності людини 

облаштовувати зовнішню дійсність.  

Так, В. Жаркова відзначає, що К. Сааріахо притаманна робота «на 

межі» і «за межею» традиційних звукових стратегій, оскільки вона 

усвідомлює необхідність єднання «природного» і «метафізичного» і навіть 

пише про це у власних статтях (напр., «У музиці, з музики, до музики» 

(2005). За спостереженням української музикознавиці, музика Сааріахо 

захоплює, зачаровує, заворожує, але і вимагає особливої «внутрішньої 

настройки», саме тому, що має надзвичайно широкий смисловий діапазон, 

пропонує нові «смислові перспективі духовного руху», прагне відтворювати 

життя «пробудженого серця». Процитувавши «важливе зізнання» Сааріахо 

стосовно того, що вона відчуває справжню пристрасть до того, щоб 

проникати в звук «Твори Каї Сааріахо презентують невпинні пошуки шляхів 

у глибину звуку, які мають кожного разу нові смислові проєкції і які можна 

визначити як концепт «життя звуку», вважаючи, що «у музичному контексті 

концепт – це вектор сприйняття і одночасно домінанта динамічного 

художнього сенсу» [70, с. 11–14]. Саме з погляду на  концепт «життя звуку» 

В. Жаркова вважає особливо видатним твором оперу «L’amour de loin» (у 

переклад «Далека любов» або «Любов здалеку»), прем’єра якої відбулася у 

2000 році на Зальцбурзькому фестивалі. З цього твору почалася співпраця з 

французьким письменником ліванського походження Аміном Маалуфу, 

американським театральним режисером Пітером Селларс (Селларс - 

постановник всіх музично-театральних творів Сааріахо), 

Причому бажання створити цю оперу виникло у Сааріахо ще в 1992 

році, після прем'єри опери О. Мессіана «Святий Франциск Асізький» 

(режисером був Селларс), що також відбулася на Зальцбургском фестивалі й 

вразила композиторку. К. Сааріахо зосередилась на  темі, що зовнішньо має 

міфопоетичні й історичні витоки, а насправді відкриває віртуальний світ 

символічної драми, що дозволяє долати межі – як історичні, так і національні 

і психологічні. Н. Саамішвілі зауважує з цього приводу,  що саме 
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«сполучення реального й міфічного, минулого й сьогодення, з'єднання 

елементів різних культур, що втілилися в спектаклях Селларса, по-своєму 

перегукуються з історіями із книг Маалуфа, що розповідають про 

мандрівників – з найдавніших часів до XX століття, – мандруючих між 

Сходом і Заходом, землями, мовами, релігіями. Усе це вкупі з об'єднуючим їх 

міркуванням про людей, долі й почуття, безумовно, було й залишається 

співзвучним ідейним інтересам Сааріахо» [138, с. 9].  

Як ми вже зазначали раніше, сюжет опери «Любов здалеку» 

заснований на легендарній історії про знатного трубадура, що відправився в 

далеке плавання до прекрасної Дами, що виспівується їм у піснях і знайомої 

лише по оповіданнях, але в шляху його наздогнала дивна хвороба, від якої 

він вмер на руках у своєї улюбленої, відтак смисловим осередком опери є 

ідея любові, причому в її ідеальній і, водночас, трагічній іпостасі: адже така 

любов недосяжна й межує з обожненням та жертовністю, у чому, власне, й 

полягає життєвий шлях, доля трубадура.   

Н. Саімішвілі наголошує на тому, що в опері відчувається відгомін 

культу Діви Марії, а сам же трубадур у лібрето вподібнюється Адаму, 

наводячи приклади алюзій на біблійні образи (древо пізнання, рай і пекло, 

заборонний плід). Водночас зауважується, що  головний герой опери 

подібний до суфіїв, тобто навіть у релігійному сенсі не є однозначним, 

прагне граничної широти у тлумаченні не лише ідеї людини, а й уявлення 

про бога [138, с. 7]. Але з композиційної сторони опера постає достатньо 

традиційною, включає 5 актів, що підрозділяються на 13 сцен, динаміка 

розгортається по типовому для драми плану (експозиція — зав'язка – 

розвиток (прихід до кульмінації) – розв'язка – епілог), а найбільш яскрава 

кульмінація припадає на IV акт, може тлумачитися як точка золотого 

перетину, співпадає з показом страждань героя та картини шторму, тобто 

використовує звичний паралелізм станів душі – природи.  

Дуже чітка композиційна побудова вливає і на цілком ясно сплановану 

музично-тематичну, темброво-інтонаційну драматургію., причому Сааріахо 
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виявила себе як майстер колористичного оркестрового письма. Як зазначає 

Н. Саамішвілі, у партитурі відбилися темброві пріоритети Сааріахо та 

характерні ознаки її оркестрового стилю: домінування дерев'яних духових, 

арфи й дзвенячих ударних. Особлива увага приділяється рівновазі вокального 

та оркестрового планів, а саме – розподілу матеріалу на умовно фоновий і 

рельєфний, «коли оркестр виконує функцію тла під час звучання вокальної 

партії й заповнює простір більш рельєфним матеріалом у моменти пауз у 

соліста, як би озиваючись на його репліку» [138, с. 13]. Саамішвілі 

справедливо зауважує, що така практика, що має в опері давню традицію, 

хоча і знаходить в Сааріахо нового індивідуального трактування.  

Також важливо зазначити, що композиторка успадковує певні риси  

музичного письма К. Дебюссі, Я. Сибеліуса, «що досягають тематичної 

щільності партитури, незважаючи на її прозорість».  

Нарешті, у партитурі «Любові здалеку» також задіяні електронні 

засоби, що не лише сприяють посиленню просторового обсягу звучання, а й 

утворюють його різні багатошарові плани (використвуються звуки вітру, 

моря, птахів, листів, дзвона й людського голосу, мовлення й шепіт). Тобто 

звукова тканина опери постає комбіновано-синтетичною, вміщує майже усі 

можливі способи створення музичного звучання. 

Таким самим, синтетичним, видається й стильовий зміст опери, яка не 

лише перетинається з операми Вагнера, Дебюссі, Мессіана, але й узагальнює 

смислові та технологічні атрибути різних напрямів і течій, починаючи від 

модернізму та символізму й завершуючи новим міфологізмом та 

метамодернізмом, причому все це вміщується у межі суто авторської 

оригінальної поетики, тобто широта синтезу не заважає Сааріахо 

висловлювати власні художні ідеї та естетичні позиції, особливо – розвивати 

власний музичний мовно-мовленнєвий план оперної композиції. 

Багатство алюзій також сприяє широті символічного діяння оперного 

тексту. За спостереженнями Н. Саамішвілі, в «Любові здалеку», 

неодноразово виникають відсилання до християнських образів, також до 
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суфійських та психоаналітичних асоціацій; в опері «Мати Адріана» 

виникають алюзії до біблійних образів (Мати Скорбна, Єва), водночас 

присутні епізоди, що йдуть коріннями до більш архаїчних дохристиянських 

часів; у моноопері «Емілі» містяться витримок з наукових праць І. Ньютона й 

міркувань дю Шатле, пригадуються різні імені великих діячів науки й 

мистецтва різних епох, тобто утворюється складний інтелектуально-

асоціативний шар, що суттєво змінює, поглиблює, природу оперних образів.  

Стосовно музичного мовлення, також виникають різні підходи й 

тлумачення, хоча всі вони, по-перше, визначаються специфікою сюжету, по-

друге, все рівно сприяють розвитку мелодійного плану; по-третє, всі твори 

містять в осередку яскраві жіночі образи, тому  можна вважати тему «вічної 

жіночності» також дотичною до оперної поетики К. Сааріахо.  

Так, вслід за музикознавицею, зазначимо, що в «Любові здалеку» 

переважають лірика, співуча мелодика, світлий гармонійний колорит, 

барвисте напівпрозоре оркестрове звучання. «Мати Адріана» і «Емілі» 

відрізняються від першої опери декламаційністю вокальних партій, 

дисонантним гармонійним колоритом. В «Матері Адріані» панує темне, густе 

оркестрове звучання, в «Емілі» – камерний стиль інструментального листа з 

великою роллю електронної обробки. Але, за думкою Саамішвілі, саме 

«центральне положення жіночих образів поєднує опери у своєрідний цикл. 

При цьому в кожному з них особистість героїні розкривається по-різному: 

жінка – об'єкт любовних зітхань, жінка – мати, жінка – учений» [138, c. 22]. 

Певним зрушенням попередньої концепції оперного жанру, водночас, 

все ж таки, підтвердженням основних мовно-стилістичних принципів постає 

остання опера К. Сааріахо, «Невинність»,  світова прем'єра якої відбулася у 

рамках фестивалю в Экс-Ан-Провансі на півдні Франції. В основі цього 

твору – найсучасніша, водночас цілком символічна, трагічна історія про 

провину та прощення, що зачіпає питання про соціальні взаємовідношення 

дорослих та дітей, про сімейні домовленості та цінності, про важливість або 

недбалість моральних настанов тощо. 
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Опера, що була написана на лібрето фінської письменниці Софі 

Оксанен, поставлена австралійським театральним режисером Саймоном 

Стоуном, містить вокальні партії на дев'ятьох мовах, відповідаючи задуму 

Сааріахо відтворити також почасти біблейську історію «вавілонського» 

нерозуміння між людьми, водночас їх прагнення до порозуміння й любові. 

Як зазначала сама композиторка, у ході твору ми поступово виявляємо й 

починаємо рзуміти відносини між персонажами, між мовами й усім іншим. 

Ми запитуємо себе, а хто саме невинний? Чи не всі ми в чомусь винуваті? 

[200] 

Відтак, в опері на п’ять дій, яка іде без перерв, основною мовою співу є 

англійська, а додатковими мовами є фінська, чеська, французька, румунська, 

шведська, німецька, іспанська, грецька1.  

                                                 
11Дія опери відбувається літнім вечором, у 2000-х роках, у Гельсінках. У Гельсінках в 
міжнародній школі сталася стрілянина: загинули десять учнів і одна вчителька. Учень 
школи застрелив їх зі зброї, яку вкрав із шафи свого батька. Оскільки на момент скоєння 
злочину він був неповнолітнім, йому не притягнуто кримінальних звинувачень, але його 
передали у відділ захисту дітей, а потім передали до психіатричної допомоги. Через 
десять років молодший брат стрільця одружується з жінкою, яку зустрів у Румунії. 
Наречена не знає про минулі події. Цей молодший брат хотів одружитися з людиною, яка 
не бачить його перш за все як брата стрільця. Сім'я вирішила, що від нареченої краще 
приховати існування брата-стрілка. Один з офіціантів компанії, що організовує кейтеринг 
весілля, захворів, а офіціантка, викликана на заміну, виявляється матір’ю однієї з жертв 
стрілянини. Лише по прибуттю вона розуміє, на чиє весілля її відправили, і ще більше 
шокується, коли з підслуханої розмови розуміє, що стрілець нещодавно вийшов на волю і 
почав нове життя під новою іменем. Але на весілля його не запросили, бо наречений 
більше ніколи не хоче бачити свого брата. Це забагато для офіціантки. Коли вона подає 
весільний торт, вона ламається і вимагає від його батьків пояснень щодо дій стрілка.  

Непередбачена поведінка офіціантки змушує родину розповісти нареченій про 
трагедію. Її реакція не така, як вони очікували: вона готова пробачити сказану їй брехню, 
бо закохалася в чоловіка, а не в його сім’ю.  

Проте наречений покидає свою дружину. Ця випадкова зустріч показала йому, що 
він не в змозі втекти від свого минулого і своєї сім’ї, хоча він так сильно намагався це 
зробити. Наречений вважає себе винним у трагедії. Він знав, що його брат таємно 
вправляється в стрільбі, і навіть брав участь у цих заняттях. Він так і зробив, бо 
захоплювався старшим братом і жадав його схвалення.  

Для нього це була гра, але якби він комусь про це сказав, трагедії можна було б 
уникнути. Він весь цей час тримав цю таємницю при собі. Історія зосереджена не на 
мотиваціях і психіці стрілка, а скоріше на жертвах і на тому, як люта вплинула на їхнє 
життя. Сюжет виявляє людей, які мали вплив на вчинок, і ніхто з них не невинний.  

Локації відкриті, як і часові рамки, але ще в 2000-х роках. Діти-актори можуть 
використовуватися для представлення персонажів у момент їх спогадів. Однак ні в якому 
разі Стрілець не повинен бути представлений на сцені [200].  
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Головною спільною рисою усіх рівнів оперного змісту у «Невинності» 

є поліфонічність, що набуває ознак гетерофонної умовної плутанини, бо і дія 

відбувається на різних поверхах сценічної конструкції, і час дії вільно 

переміщується з одного темпорального плану до іншого, з минулого до 

теперішнього й навпаки, і різні мови, що впливають на характер музичного 

звучання та вокальну артикуляцію, прагнуть до вишукування у єдину 

симультанну вертикаль смислу, що є, врешті решт, єдністю людей і у 

непорозумінні, приховуванні істини, і у пошуці любові, прощення.  

Таким чином, концепція даної опери є гранично парадоксальною й 

гранично трагічною, але вона сягає яскравого й «виписаного» у партитурі 

катарсису, завдяки, по-перше, домінуванню вокально-мелодійного плану, 

орієнтованого на «прекрасний спів», на щиру сердечну експресію (ефект 

«пробудженого серця»); по-друге, заключним консонансним за змістом та 

інтонаційною якістю сумісним оркестрово-вокальним звучанням; по-третє, 

завдяки драматичній композиції та музично-тематичній драматургії, що дуже 

чітко сплановані, мають визначені зони нарощування й спаду напруги, ведуть 

до заключної генеральної кульмінації, що передбачає заключну розрядку 

почуттів як очищення та звільнення від негативних емоцій. 

 

Висновки до Розділу 3. Розділ 3 – «Провідні тенденції реінновації 

оперного образного синтезу: від доби романтизму до сучасності» – 

спрямований до розкриття динамічних композиційно-драматургічних функції 

оперного образу, що зумовлені його цілісним семантичним моделюванням за 

допомогою руху й звучання, а вірніше – сценічного руху та психологічної 

динаміки, естетичний зміст яких сконцентрований у звучанні голосу 

оперного виконавця, у його мелодійній репрезентації.  

  Доводиться, що на даному естетичному архітектонічному рівні 

оперної форми можна охопити ту системну єдність, якою є оперний мелос: 
                                                                                                                                                             

 
 

https://translate.google.com/history
https://translate.google.com/history
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сукупність різних мелодійних характеристик оперних персонажів, 

репрезентуючих їх сюжетні й характерологічні функції. У цьому випадку 

оперні мелодії постають композиційно-семантичними траєкторіями розвитку 

образів оперних героїв, як створення нових інтонаційних моделей людської 

особистості, здатних виступати її ідеальними прототипами. 

Розкриваються ключові властивості оперної мелодії, які дозволяють 

характеризувати її як спосіб створення оперного мовлення, визначені головні 

фактори оперного мелодійного мовлення, до яких віднесені укрупнення 

елементів теми й посилення її дискретності, висотно-ритмічна фіксованість  

мотивного рельєфу, що дозволяє доносити звучання й зміст слова, орієнтація 

на «образ почуття», емоційна наповненість і психологічна особистісна 

аргументація, специфічне темброве призначення, тобто закріпленість за 

певним типом вокального голосу.  

Доведено, що саме інтонаційний лад оперної мови дозволяє вводити 

поняття про інтерпретативний стиль опери як специфічне вокально-

виконавське явище. Важливим спостереженням є те, що в оперному мелосі 

виникає свого роду «горизонтальна полістилістика» або горизонтальне 

вирівнювання й антитетичність контрастних стилістичних комплексів, що 

служать виявленню психологічної поліфонії провідних оперних образів. При 

цьому музичне звучання здатне виконувати функції поетичного 

узагальнення, а оперна мелодія концентрує й своєрідно трансформує (чому 

сприяє й виконавська вокальна інтерпретація) семантичні функції вербальної 

комунікації.  

У цілому, класичні риси (якості) оперної композиції з боку її вокально-

виконавської форми – це: провідна роль особистісного акторсько-

виконавського (від акту – дії та діяння) фактору оперної композиції;  

висунення на перший план мистецької дії оперного персонажу та відповідна 

до цього персоніфікація усіх художньо-виразових засобів; провідне значення 

персоніфікованих «вічних образів»; значення вокально-виконавської 

інтерпретації образу персонажу як головного засобу його усталення – 
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інновації, відтак реінновації; формування особливого синтетичного феномена 

оперної мелодії, системи оперного мелосу; художньо-психологічний синтез 

як відтворення мистецьким шляхом емоційного багатства людської 

особистості. 

Значення сталого (класичного) взірця також набувають структурно-

смислові границі вокально-виконавської інтерпретації, її інтонаційні 

констант, мелодійні лексеми, що увійшли до арсеналу оперної форми в 

процесі її історичного становлення й діючого сценічного існування, тобто 

організували процес музичного оперного мовлення; власна впорядкованість 

оперного мелодійного мовлення, починаючи з вибору тембру й приймів 

артикуляції, вокального подиху (подачі голосу) і завершуючи типами  

оперних характерів, що передбачають й визначені способи сценічної 

поведінки; музично-катартична вмотивованість сюжетного оперного ходу, 

що стає вузловою для здійснення синтетичної образної природи оперного 

жанру. 
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ВИСНОВКИ 
 

Внаслідок проведеного дослідження та у відповідності поставлених у 

ньому завдань варто запропонувати заключні узагальнюючі теоретичні 

положення та визначення. 

Перш за все, дана робота дозволила встановити, що оперна творчість, 

як цілісний історичний та художній феномен,  виробила й зберігає власні 

жанрові, композиційні, образно-змістові та мовні канони, що сприймаються 

як парадигматичні щодо даної сфери творчості, тобто взірцеві, дозволяють 

виявляти загальні класичні основи оперної поетики. 

У зв’язку з цим у дисертації були розглянуті історичні та теоретичні 

передумови виокремлення класичних ознак оперної образності, встановлені 

межі бароково-класицистського образного оперного тезаурусу, виявлена 

специфіка оперного синтезу та канонічні взірцеві вимоги до створення 

оперного образу – у першому розділі дослідження. 

Доводиться, що у контексті визначення основних способів взаємодії  

античної теми як трагічної з композиційно-стильовими умовами опери не 

лише проявляються  «класичні» риси давньогрецького театру (античної 

трагедії), а й встановлюються іманентні змістові, структурно-образні, канони 

жанрової форми опери.  

Так, було встановлено, що трагічне є метасюжетом і постійною 

семантичною моделлю мистецтва, тому незаперечним і домінуючим є його 

вплив на формування опери. Слова «трагічна опера» варто сприймати як 

синонімічні до загального естетичного визначення жанру, а власне 

трагедійна, як міфологічного напряму, так і на історичних подієвих засадах, 

опера сприймається як осередок цілісної оперної поетики – як класична 

змістова модель жанру. 

Виявилося, що античну тему зв'язують як з використанням певних 

міфологічних сюжетів, вперше задіяних прадавніми авторами, так і з більш 

загальними явищами взаємодії поезії й музики, також з ідеями гармонії-
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калокагатії та катартичного впливу. Тут міститься виток й іншої позиції, бо 

вона відкриває зв'язок античної теми як історично тривалого феномена та 

трагедійного переживання з його саме катартичною сутністю. Наголошені 

деякі конститутивні риси античної трагедії, що ведуть від первинного 

ритуально-обрядового образного синкретизму то вторинно-художнього, у 

тому числі музично-драматичного, образного синтезу. Також з’ясовується, 

що своєрідність історичного шляху трагічної поетики пов'язана з тим, що 

класичний конфлікт давньогрецької трагедії одержує розвиток і втілення 

тільки в Новий час, коли мистецтво стає професійною діяльністю людини. 

Звертання до трагедійних протиріч виявляється можливим тільки в 

мистецтві, тут вони придбають необхідну естетичну оцінку.  

Окремо важливим аспектом дослідження постала оцінка музичного 

мислення І. Стравінського, що засвоює музику Ренесансу (Жоскена, Лассо,  

Палестрини), разом з цим певні норми серійного письма, дещо інше, тобто 

вдається до неокласицистського діалогу з музичними текстами в наслідок 

устремління до максимально об'єктивованої образності, тобто до канонічних 

або класичних образних параметрів. Одним із проявів таких прагнень 

Стравінського до об'єктивізації є нове розуміння епічного в музичному 

театрі, в оперному жанрі. 

Виявлено, що створені музикою художньо-символічні інструменти 

стають важливою складовою зберігання та трансляції досвіду розуміння, як 

від однієї творчої особистості до іншої, так і від однієї історичної спільноти 

до іншого історичного часу. Таким чином музична мова, увесь виразовий лад 

музики слугують безперервній передачі й нарощуванню пізнавально-

ціннісного досвіду людини, водночас – вдосконаленню мистецьких форм, у 

яких зберігається і розвивається далі цей досвід, що й є суттю 

реінноваційного процесу у галузі мистецтва. 

Явище оперного образного синтезу розкривається на основі вивчення 

оперного методу М. Глінки, який не лише був підхопленим М. Мусоргським 

та М. Римським-Корсаковим, а й впливав на творчість О. Серова, 
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П. Чайковського, С. Рахманінова, С. Танєєва, д. і. Головними класичними 

настановами російської опери, що успадковувалися від Глінки та 

розвивалися далі, були: сприйняття опери, за її загальножанровими та 

драматургічними якостями, як історичного феномена, що впроваджує саме 

історичну художньо-естетичну свідомість; прагнення до створення 

національної оперної символіки як синтетичної, але з опорою саме на 

музичний матеріал; розуміння оперного образу та образного синтезу в опері 

як музично-тематичного процесу, що має константні та змінні елементи, але, 

у цілому, відкриває динамічну сутність оперного образу як відповідного до 

живої сутності людського характеру. 

Виявляється, що оновлення розуміння оперної поетики зумовлюється 

саме дефініцією оперного образного синтезу, що тлумачиться як осередок 

музичної концепції оперного твору та основне художньо-естетичне завдання 

оперного жанру. Ідея образного синтезу розкривається як головний чинник 

оперної композиції у становленні змістових та формотворчих настанов 

російської класичної опери. Уточнюється значення колективного образного 

начала, що найчастіше презентується у  позитивному актантному плані – як 

образ народу, постає «крапкою відліку» в побудові системи індивідуальних 

персонажних характеристик, зокрема у розподілі музично-тематичного 

матеріалу. 

Явище образного синтезу в опері розкривається у двох основних 

планах, що мають тісний взаємозв’язок та спільну композиційну динаміку, 

тобто рівноважні драматургічні функції: колективному та індивідуальному. 

Кожен з цих планів має власні механізми узагальнення та типологізації, 

залежно від жанрово-естетичної модальності оперної композиції. Водночас 

для кожного з них головним способом експлікації образного змісту – 

смислових показників оперного образу – є музичний тематизм, зокрема 

способи стилістичної побудови оперних мелодій, що дозволяє обговорювати 

своєрідний музично-тематичний сценарій оперного твору та пропонувати 
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поглиблений аналітичний підхід до музично-інтонаційного змісту оперного 

образу. 

У цілому, з матеріалу Розділу 1 випливає, що класичними ознаками  

жанру на естетично-концепційному рівні постають домінування ідеї 

трагічного та вплив драми року; налаштованість на катартичний вплив як 

цілісний та підсумковий;  спирання на міфопоетичні образно-смислові засади; 

прагнення до смислових та мовних універсалій з певними рисами 

абстрагованості; збереження класицистичної композиційної моделі жанру як 

опорної; образний синтез як домінуюча стильова властивість, пов’язана з 

прийомом реінновації. 

Розгляд категорії класичного та доведення її значущості для 

оперознавства, розкриття шляхів музичного моделювання оперного образу, 

зокрема в класицистському оперному творі (на прикладі творів В. Моцарта) 

та у композиційно-виконавському процесі (на прикладі класичної російської 

опери) здійснено у Розділі 2 дисертації. 

Виявляється, що важливою рисою класичного мистецтва, у тому числі 

й музичного, особливо за часів вже повної автономії художнього досвіду, 

тобто його відокремлення  в особливу систему діяльнісних технологічних 

форм, постає антропоцентричність, причому з особливою цікавістю до 

побудови внутрішнього світу людини, тобто її психології, раціонально-

логічних потреб та почуттєвих мотивацій; антропоцентризм Нового та 

Новітнього часів, що веде до певних мистецьких символічних відкрить, 

відзначений тенденцією універсалізації – типологізації, що є одним з 

найбільш сталих показників класичного способу світосприйняття, світогляду. 

до конститутивних рис класичної музики потрапляють дієвість і піднесеність 

переживання, що опосередковується музичним звучанням, складність та 

темпоральна розгорнутість музичної композиції, наявність власного набору 

формальних ознак, формування за автономними регламентованими 

принципами, майже повне ототожнення понять класичного мистецтва та 

академічного типу професіоналізму, причому останнє стосується не лише 
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музичної творчості, а й інших видів мистецької діяльності. Варто розуміти 

класичну музику як гранично універсальну музична мову, яку можна 

використовувати у різноманітних соціальних та смислових контекстах 

Визначальна місія музичних засобів катарсису в оперній жанровій 

формі зумовлюється тим, що музика виявляє найбільш «чисту» послідовність 

діалогічних зусиль мистецтва, веде від безпосередньо оцінного сприйняття 

через розпізнавання мовних «норм» до охоплення композиційного цілого в 

його результуючих розділах. 

Вивчення конкретних музично-драматургічних чинників оперного 

образу переконує, по-перше, у наявності специфічних естетичних передумов 

здійснення оперного образного синтезу як наслідку цілісної інтерпретації 

сюжетного ходу та характеру персонажу; по-друге, у провідному значенні 

катарсису як результату жанрового оперного діяння; по-третє, у специфіці 

організації та здійснення катарсису в опері саме музичним шляхом, тобто у 

музичній стороні оперного твору.  

Можемо відзначити також, що явище трагізму в образі й характері 

певного оперного персонажа означає таке авторське, композиторське та 

виконавське, розуміння головної антиномії оперної теми (сюжету), яке 

сприяє перетворенню трагедійного конфлікту у форму та мовне річище 

піднесеного посттрагічного осмислення (переживання), відповідаючи 

історичному генезису естетичного очищення. 

Підтверджується, що опери Глінки є цілісними музично-драматичними 

творами, у яких основний образний зміст виражений засобами музики. 

Замість окремих сольних і хорових номерів, Глінка створює великі, 

розгорнуті оперні форми, зі справді симфонічною майстерністю 

розбудовуючи їх. В «Івані Сусаніні» Глінка оспівав героїчне минуле Росії, з 

великою художньою правдою втілюючи типові образи представників 

російського народу та протиставляючи різні національні музично-мовні 

сфери. Однак, насамперед, слід відзначити, що творчість Глінки, у цілому, 

належить до класичної (класицистської) гуманістичної лінії, яка прагне 
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зберегти тон і цілісність антично-ренесанского бачення можливостей 

«культурного водійства».  

У цілому висновки з Розділу 2 свідчать, що класичними 

текстологічними показниками оперної творчості постають: 

На загальнозмістовому рівні – ототожнення понять класичного 

мистецтва та академічного типу професіоналізму, причому останнє 

стосується не лише музичної творчості, а й інших видів мистецької 

діяльності; складність та темпоральна розгорнутість музичної композиції, яка 

дозволяє передавати дієвість і піднесеність людського переживання, що 

опосередковується музичним звучанням; провідна роль теми  любові та 

антопоцентричних сюжетних настанов. 

На музично-текстовому рівні – організуюча та синтезуюче-смислова 

функція музичного начала, прагнення гармонії та краси у мовній побудові та 

структурному вирішенні композиції; використання класичних оперних 

інтонаційних моделей та музично-драматургічних прийомів, зокрема, 

повторювання мотивних, ладо-гармонійних, тембрових елементів оперних 

мелодій, що приймають значення лейтхарактеристик; розгорнутий діалог з 

історичним часом європейської опери як єдиним художнім феноменом, 

симультанність сприйняття й відтворення якого можна передати саме 

музично-інтонаційним шляхом; здійснення катарсису саме на рівні 

музичного тексту опери (що підтверджується аналізом творчості В. Моцарта 

та М. Глінки). 

На рівні музичного мовлення й також спільної художньої стилістики 

опери – мовленнєвий музичний інтонаційно-тематичний синтез як змістовий 

та логіко-конструктивний чинник (підтверджується на матеріалі цілісного 

вивчення творчості М. Глінки, деяких інших російських композиторів); 

смислова поліфонія та поліфонізм художнього мовлення (прихована та явна 

полістилістика) як типологічні текстологічні показники оперної творчості; 

опора на мелодійні компоненти музичного звучання (мовлення), зокрема на 

вокальний мелос. 
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Визначення провідних тенденцій реінновації оперного образного 

синтезу від доби романтизму до сучасності, зокрема напрям еволюції 

музичної концепції опери, також виявлення взаємодії естетичного та 

музично-інтонаційного рівнів образної поетики опери як сфери дії жанрового 

канону, також розгляд взаємозв’язку інтерпретативного синтезу та класичної 

природи оперного образу  відбуваються у матеріалі Розділу 3. 

Тут доводиться, що важливий феномен музично-тематичної концепції 

передбачає й певні смислові узагальнені виміри, тематичність у широкому 

сенсі, і конкретні, вже виконавські, зокрема вокально інтоновані, музично-

тематичні угрупування, «концепційні вузли». До таких вузлів, стаючи 

головним та перманентним щодо жанрової образної поетики опери, належить 

трагедійна інтерпретація теми любові, що не лише найліпше увиразнює 

семантичну специфіку опери, а й робить її  образні парадигми актуальними 

за будь-який історичний час, включаючи сучасний темпоральний контекст.  

Завдяки музично-виконавській специфіці, опера, як цілісна жанрова 

форма, дійсно найкраще відтворює образ любові як особистісного 

переживання – вираження смислового призначення особистої людської долі, 

надаючи йому монологічної властивості, але як наслідок ускладнення, 

загострення протиріч діалогу з навколишнім світом 

Наголошується, що саме сприйняття певних композиційних правил та 

образних канонів, в їх поєднанні, як класичних, тобто як «вічних цінностей», 

є основою оперного стилю С. Танєєва, а унікальність його творчого досвіду 

зумовлюється явищем «класицизації», з яким ми пов’язуємо явище 

реінновації.  Визначаються провідні риси епічної класицизуючої 

інтерпретації теми любові в європейській опері 

Також визначається, що оперні мелодії є композиційно-семантичними 

траєкторіями розвитку образів оперних героїв, зі своїми кульмінаційними 

зонами й крапками перетинання, і це не проста взаємодія вокальних голосів, 

хоча вони й володіють особливою оперної тембровою експресією, але 
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створення нових інтонаційних моделей людської особистості, здатних 

виступати її ідеальними прототипами. 

 Саме даний інтонаційний лад оперної мови дозволяє вводити поняття 

про інтерпретативний стиль опери як специфічне вокально-виконавське 

явище, а також розглядати музичну концепцію опери як систему вокально-

виконавських прийомів, драматургічних засобів. Оперне мелодійне мовлення 

є строго впорядкованим, тобто дотримується встановлених правил побудови 

оперного тексту, починаючи з вибору тембру й прийомів артикуляції, 

вокального подиху (подачі голосу) і завершуючи типами  оперних 

характерів, що передбачають і сталі способи сценічної поведінки.  

Виявляється, що досвід навіть найбільш сміливо-експериментальних 

оперних творів, постановок, музично-мовних вирішень обраного змісту 

оперного  твору дозволяє переконатися у тому, що оновлення класичних 

домінант оперної творчості відбувається завжди навколо її незмінного 

смислового осередку: людини у її протистоянні буттєвим труднощам та її 

гармонії з вищими екзистенційними завданнями, тобто людини як трагічної 

істоти, що прагне досконалості від світу та від себе. Будь-які зсуви у 

жанровій формі та у стильовому змісті опери не порушують її головної 

потреби вибудовувати цілісний та узагальнюючий образ людини як 

історичної істоти, впорядковуючої життєвий світ на основі певних моральних 

настанов. 

Так, головним досягненням П. Етвеша та його провідним інноваційним 

напрямом у композиторській оперній діяльності є створення нового уявлення 

про оперну музику, тобто про звучання оперної мови як музичної і з боку 

музики інтегрованої, не дивлячись на множинність вербалізованих умов, 

різність словесних мов, що передують оперному сонору.  

В творчості К. Сааріахо відкривається оновлене явище оперного 

синтезу, що охоплює вже й стильові складові опер, які не лише 

перетинаються за текстовими особливостями з операми Вагнера, Дебюссі, 

Мессіана, але й узагальнюють смислові та технологічні атрибути різних 
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напрямів і течій, починаючи від модернізму та символізму й завершуючи 

новим міфологізмом та метамодернізмом, причому все це вміщується у межі 

суто авторської оригінальної поетики, тобто широта синтезу не заважає 

Сааріахо висловлювати власні художні ідеї та естетичні позиції, особливо – 

розвивати власний музичний мовно-мовленнєвий план оперної композиції. 

У заключних висновках – стосовно третього розділу дослідження та 

усього матеріалу роботи – встановлюється, що поняття класичного, зокрема 

класичного в музиці, сьогодні набуває нової значущості на багатьох рівнях 

естетичних та мистецтвознавчих досліджень, також приймаючи й певний 

психологічний резонанс, тобто переростає у загальногуманітарну категорію. 

Водночас, незважаючи на велику за обсягом літературу, присвячену явищу 

класичного, важко знайти задовільне спільне загальнозначуще поняття про 

класичне, особливо враховуючи його певну «генетичну подвійність», а саме 

– взаємодію історичних та теоретичних передумов його категоризації.  

Категоризація класичного в музиці спирається на усвідомлення 

історичного та ціннісно-смислового значення класичної музики, передбачає 

конкретизацію поняття про класичне стосовно саме музичного мистецького 

досвіду, виявляє суттєві дискусійні моменти в обговоренні явища класичної 

музики – музичної класики. Водночас виявляється надзвичайна важливість й 

широта класичного типу музичного мовлення, відповідно – потреба у 

збереженні класичного типу музичного мислення. 

Намагання виявити парадигматичні риси оперної творчості як 

важливого суспільного феномена, тобто значення опери як осередку етичних 

та естетичних культурних нормативів, мистецьких канонів, приводить до 

вивчення оперно-мовних властивостей, маючих ознаки і історично 

сформованих, і семантично заданих, тобто запрограмованих структурою та 

функціями саме даного жанру. 

Обидва аспекти вивчення класичного є відкритими, тобто такими, що 

не мають сталої системи оцінних підходів, а їх взаємозалежність підсилює 

складність проблеми. Водночас саме тому, що для сучасного музиканта, 
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також пересічного реципієнта, категорія взірцевості, як визнаності та 

ідеальності водночас, як синонім досконалості, є напрочуд важливою, 

проблема ця потребує вивчення й вирішення. 

У цілому, в основі явища класичної оперної поетики залишаються 

незмінними три головних принципи, що відповідають трьом провідним 

функціям музичного діяння як художнього (формотворчо-композиційній 

когнітивній; інтонаційно-звуковій сугестивній; пізнавально-змістовій 

етичній):  

- «зробленість», довершеність форми, що забезпечує якість гармонії;  

- вибірковість інтонаційно-мотивного музичного матеріалу, яка дозволяє 

дотримуватися ідеалу краси;  

- установка на смисли, що породжені власним творчим досвідом музики 

як морально-естетичного феномена, іманентна змістовність, яка сприяє 

відчуттю досягнення істини, тобто здійсненню певного ідеального уявлення 

про людину та доцільність її життя. 

Відтак в основі оперної естетики класичного лежать основні ціннісні 

критерії істини, добра, краси, гармонії та смислу, а категорія класичного в 

оперному виконавстві позначає якість художнього твору як інтеграцію 

етичного й естетичного, тобто як калокагатійне явище. Звідси й перевага в 

розумінні феномена оперно-класичного саме аксіологічного підходу, що 

переростає у семантичний на рівні музичного тексту, матеріалу конкретних 

музичних композицій; даний підхід дозволяє також засвідчувати ефекти 

множинності й музичного смислу, й значення класичного в музиці, тобто 

вказувати на полісемантичність класичного оперного образу. 

Комунікативні і семантичні функції оперної мелодії своєрідно 

діалогізують одна з одною та з оперною композицією як процесуальним 

цілим. З боку специфіки оперного образу – як виникаючого не тільки в 

музичному звучанні, але саме в ньому набуваючого основних художніх 

показників, інтерпретативними якостями вокально-виконавського 

моделювання є: 
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- ясність і точність артикуляції, динамічність і піднесеність, емоційна 

яскравість музичного матеріалу (і його подачі),  деяке «укрупнення» 

художнього штриха та естетичного переживання;  

- включення у цільну оперну нарацію, тобто відповідність тембрових градацій 

голосу, волі та ходу виконавської інтерпретації загальної сюжетноїй логіки та 

словесно-музичної драматургії твору; 

- індивідуалізація музичного подання, у контексті сценічної презентації, 

оперного образу. 

У єдності, дані сторони вокально-виконавської інтерпретації 

забезпечують переконливість музичної інтеграції-перетворення оперного 

образу. 

Взаємодія естетичного та музично-інтонаційного рівнів образної 

поетики опери у процесі виконавської інтерпретації оперного образу 

передбачає:  

- опору на горизонталь (підпорядкування їй вертикальних 

закономірностей), укрупнення елементів теми, посилення дискретності з 

метою підвищення виразності окремих інтонацій;  

- чіткість, висотно-ритмічну фіксованість мотивного рельєфу, що дозволяє, 

ясно доносити звучання й зміст слова, що є неодмінною частиною оперного 

мовлення, навіть у випадку його граничної музично-художньої свободи;  

- орієнтацію на почуттєвий досвід, на «образ почуття», на емпатію – як не 

просто «перевтілення», але вживання-переродження в оперний образ; 

- темброве призначення – закріпленість за певним типом вокального 

голосу, отже закріпленість за людською особистістю з її типовими, хоча й 

здатними еволюціонувати, рисами. 
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тисячоліття» (Одеса, 9–10 грудня 2016 р.;  24–25 листопада 2017 р.; 6–8 

грудня 2018 р.; 3–5 грудня 2020 р; 8 – 9 грудня 2021 р.).  
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	У ході опери Дон Жуана й Командора характеризує контрастний музичний матеріал: мажор – мінор, перевага автентичних зворотів, діатоніки, тризвуків і квартових зворотів у партії Жуана – плагальності, альтерацій, відхилень, хроматичних ходів, фрігійськог...

