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Загальною властивістю новітнього бетховенознавства, до котрого слід 

віднести наукові роботи, створені упродовж першої чверті ХХІ століття, постає 

значне оновлення дослідницької призми, завдяки чому маргінальні ознаки 

творчості композитора набувають магістрального значення.  В українському 

новітньому бетховенознавстві означена трансформація  відбувається на основі 

взаємодії двох дослідницьких позицій: по-перше, це перегляд (але не цілковита 

відмова) сталих оцінок творчості «співця титанічної доби»; по-друге, – 

формування нової дослідницької призми вивчення творчості віденського 

класика і вироблення сукупності оригінальних наукових концепцій. Зокрема, у 

кандидатській дисертації Галини Карелової предметом вивчення постали малі 

жанри фортепіанного спадку Л. ван Бетховена, що у підсумку набули значення  

творчої лабораторії композитора, де визрівали і набули узагальнення художні 

відкриття «титана Французької революції». У дисертаційній роботіЮйЛе 

«Останнісонати Л. Бетх, Ф.Шопена, Ч. Айвза, О. Скрябіна в 

інтеріоризаціїстильовихетапівкомпозиторськоїтворчості» (2018) реалізована 

мета дослідження – визначення загальної специфіки пізнього сонатного стилю 

в творчості композиторів кінця ХІХ – початку ХХ століття, до числа котрих 

закономірно «вписані» і новації пізнього періоду сонатної творчості Бетховена.  

До дослідницького ряду українського новітнього бетховенознавства  має 

безпосереднє відношення і дисертація  Лінь Цзюньда – представниці наукової 

школи Олени Маркової.  













3. Що мас на увазі дисертант, коли згадує Бетховена як автора 

«Кантати „До Радості”»? 

4. Оскільки дисертант розглядає всі «три стилі» Бетховена, що виявилися 

в жанрі фортепіанної сонати, доречним постає таке питання: 

яку роль відіграє «представництво» французького рококо в еволюції 

жанру фортепіанної сонати в творчості Бетховена? 

5. Чи доцільно, беручи до уваги дисертаційну концепцію, уведення до 

наукової термінології такої іпостасі автора «Appassionata» як «Бетховен- рококо»? 

6. Які композиторські імена, що репрезентують французького рококо, 

відіграли взірцеву роль у стилістиці фортепіанної творчості Бетховена? 

 
Побажання. 
Ключові слова дослідження не достатньо повно відображують наукову 

конкретику i специфіку роботи. На думку опонента, доцільно ввести такi ключові 

cлoва, що більшою мірою розкриють оригінальність наукової концепції 

дослідження, а саме: Йозефінівський класицизм, німецька культурна ідея, 

принцип двоїчності. 

 

Висновок. 

Враховуючи досягнення роботи, головний й остаточний висновок, що 

його робить опонент, є позитивним: дисертація Лінь Цзюньда «Фортепіанні 

сонати Л. Бетховена у музично-стильовому контексті XVIII – XIX століть», 

подана на здобуття ступеню доктора філософії за спеціальністю 025 Музичне 

мистецтво, як цілком оригінальне й завершене дослідження відповідає 

нормативним вимогам МОН України, що висуваються до робіт подібного 

рангу. Особистий внесок здобувача у вітчизняне бетховенознавство 

обумовлений доведеною об’єктивністю винесених на захист наукових 

положень. 




	vidguk-roshhenko
	Відгук - 0002
	Відгук - 0003
	Відгук - 0004
	Відгук - 0005
	Відгук - 0006

	Scan
	vidguk-roshhenko
	Відгук - 0008


