
 

 



УДК 78.01  
 
 
У збірнику вміщені матеріали ІІІ Міжнародної науково–творчої онлайн–конференції 

«Явище школи в музичному виконавстві та музикознавстві: історія та сучасність», що 
відбулася 25-26 листопада 2021 року в Одеській національній музичній академії імені 
А. В. Нежданової на комунікативній платформі Zoom.  

Всі тези подано в авторській редакції.  
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
Олійник О. Л. – народний артист України, кандидат мистецтвознавства, 

професор, ректор Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 
Оганезова-Григоренко О. В. – народна артистка України, доктор 

мистецтвознавства, професор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи 
Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Самойленко О. І. – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової 
роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Осадча С. В. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії 
музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової. 

Черноіваненко А. Д. – доктор мистецтвознавства, професор кафедри народних 
інструментів Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Могілевська І. М. – голова профспілкової організації, кандидат педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри концертмейстерства Одеської національної музичної академії 
імені А. В. Нежданової. 

Майденберг-Тодорова К. І. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії 
музики та композиції Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Яцула Г.В. – старший лаборант наукової частини Одеської національної музичної 
академії імені А. В. Нежданової. 

 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА: 

 
Самойленко О. І. – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової 

роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 
Осадча С. В. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії 

музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової. 

Черноіваненко А. Д. – доктор мистецтвознавства, професор кафедри народних 
інструментів Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

Майденберг-Тодорова К. І. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії 
музики та композиції Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. 

 
 
 

Рекомендовано до оприлюднення на засіданні кафедри історії музики та музичної 
етнографії ОНМА ім. А. В. Нежданової (протокол № 6 від 20 січня 2022. р.) 

 



 

2 

ЗМ ІСТ 
Єфіменко А. Г. Історія створення і наукова спадщина «мюнхенської школи» 
музикознавства………………………………………………………………………………4 

Карась Г. В. Естетика, традиції та інновації диригентсько-хорової 
 школи Олександра  Кошиця….……………………………………………………………6 

Остроухова Н. В.  М. Л. Кропивницький та його школа музично-драматичної 
акторської майстерності.……………………………………………………………………8 

Савченко Г. С. Поняття «школа» в оркестровці.……………………………………….11 

Сапсович О. А. Виконавська школа Миколи Петрова: ретроспекція піаністичної 
спадщини.…………………………………………………………………………………..13 

Казначеєва Т. О. Вплив італійської та французької балетних шкіл на еволюцію 
танцювальних жанрів у  операх Г. Ф. Генделя та К. В. Глюка.………………………..16 

Мурза С. А. Диригентський жест як компонент  
специфічної мовної системи.……………………………………………………………...18 

Лебедь В. О. Музично-виконавська школа як фактор розвитку академічного 
саксофонного репертуару.………………………………………………………………...21 

Іванчук С. –І. Р. Загадки видатної української співачки Іри Маланюк у контексті 
Львівської вокальної школи.……………………………………………………………...23 

Дубровська Г. М.  Творче наслідування традицій професора М. І. Рибицької в 
Одеській фортепіанній школі.…………………………………………………………….26 

Резнік Д. Б. Представники школи Г. Нейгауза в Україні.……………………………...29 

Петрик В. І.. Творча особистість Валерія Алтухова та харківська  
кларнетова школа.…………………………………………………………………………31 

Круліковська Т. П. Особливості становлення та розвитку «української школи» в 
творчості польських композиторів Поділля XIX ст..…………………….……………...32 

Мірошниченко С. В. Специфіка дистанційного 
викладання поліфонії……………………………………………………………………...34 

Андріянова О. В. Салонна музика як категорія музикознавства……………………...37 

 



 

3 

Cавонюк Г. О. Композиторські національні школи та їх вплив на розвиток  
жанру пасіонів: між ретроспекцією та евристикою……………………………………..39 

Бородавкін С. О. Роль музично-теоретичних та історичних дисциплін в освіті 
музиканта-виконавця на сучасному етапі.……………………………………………….41 

Ролінська О. Г. Педагогічні умови залучення майбутніх учителів музики до 
евристичної діяльності………..…………………………………………………………...43 

Дяблова К. О. Засоби організації давньоруського співочого циклу у контексті 
канонічних традицій Середньовіччя……………………………………………………..47 

Семенов Ю. Є. До питання про національні та регіональні музично-виконавські 
школи……..………………………………………………………………………………...48  

Майденберг-Тодорова К. І. Нові виконавські традиції сучасної академічної 
музики…………………………………….………………………………………………...51 

Рудас Л. Ф. Збереження традицій Ю.А. Рейдер у викладанні сольного 
співу…..…………………………………………………………………………………….53 

Грібінєнко Ю. О. Тембровий континуум камерної музики Юлії Гомельської………56 

Щербаков Ю. В. Втілення педагогічних принципів Г. Нейгауза в класі професора 
Л. Гінзбург….………………………………………………………………………………59 

Лісова О. Г. Особливості виконання вокальних  циклів одеських композиторів в 
концертмейстерській практиці: діалог «піаніст-вокаліст»…..………………………….60  

Копійка Г. П., Любімова І. М. Про плідність синтезу композиторської та 
фортепіанно-виконавської шкіл……..……………………………………………………63 

 

 
 



 

4 

Єфіменко Аделіна Геліївна, 
доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії музики  

Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка,  
завідувачка кафедри мистецтвознавства  

Українського Вільного університету Мюнхена  
(Україна, Львів – Німеччина, Мюнхен). 

adelina11@yandex.ru 
 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ І НАУКОВА СПАДЩИНА «МЮНХЕНСЬКОЇ 
ШКОЛИ» МУЗИКОЗНАВСТВА 

 
Кафедра музикології Людвіг-Максиміліан-університету відзначає у 2021 році 110-

річний ювілей з дня заснування (1911). У хроніці історії факультету міститься 
інформація про:  

- самостійність музикознавчого семінару в структурі університету, 
- затвердження окремого бюджету,  
- надання приміщень для лекцій,  
- функціонування бібліотеки,  
- забезпечення професорів і доцентів кабінетами,  
- закупівлю фортеп’яно.  
Першими завідувачами музикознавчого семінару були Адольф Сантбергер і 

Рудольф фон Фікер.  
Заснування «мюнхенської школи» пов’язане з діяльністю Трасибулоса Георгіадеса 

(1907-1977) – вихованця Рудольфа фон Фікера. Школа складається з особистостей. 
Т. Георгіадес був знаковою фігурою, видатним вченим, харизматичною особистістю. 
Цікавий факт: єдиний іноземний керівник кафедри музикознавства (грек за 
походженням) зміг створити «мюнхенську школу». Дослідницькі проекти Георгіадеса 
відкрили інтернаціональні перспективи розвитку музичної науки в Німеччині. 

Чому «коло Георгадеса», його колег і учнів отримало право називатися 
«мюнхенською школою»?  

- Георгіадес включив до університетських навчальних програм нові 
дисципліни: музична морфологія і квантитативна метрика. 

- Навколо кафедри ЛМУ згуртувалися потужні сили відомих фахівців (не лише 
музикознавців) і молодих вчених. 

- З 1959 розпочалися публікації періодичного фахового видання «Мюнхенські 
публікації з історії музики», в якому висвітлювалися дослідження науковців 
«мюнхенської школи». 

Особливості «мюнхенської школи» музикознавства 
- Взаємодія віддалених об’єктів музикознавства: від давньо- і новогрецької 

музики до західноєвропейської класики.  
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- Великий історичний обсяг досліджень: від візантійської гімнографії, 
давньогрецької хореї до взаємодії музики і слова у творчості віденських класиків 
(Моцарт, Бетховен), західноєвропейських романтиків (Шуберт) до інтерпретації 
античності у творчості Орфа. 

Георгіадес розробив систему троїчного синкретизму мовлення, музики, руху в 
дисертації «Зауваження щодо античної квантитативної метрики». У монографіях 
«Музика і мова: становлення західноєвропейської музики на прикладі жанру меси», 
«Музика і ритм у греків» науковець здійснив компаративний аналіз західноєвропейських 
і східноєвропейських музичних феноменів. Система Георгіадеса, розташована на цих 
трьох китах, стала базисом досліджень «мюнхенської школи» Останню роботу «Назвати 
і озвучити: час як логос» Георгіадес присвятив феномену часу на основі різних векторів 
взаємовпливу слова і музики. 

Вчення Георгіадеса продовжили розвивати учні «мюнхенської школи» 
музикознавства: Рудольф Бокгольд, Манфреда Германа Шмід, Теодор Гьольнер, 
Вольфганг Остгофф. Про центральну постановку проблеми музично-феноменологічної 
концепції «мюнхенської школи» висловився філософ герменевтик Г.-Г. Гадамер: «...чи 
це правда, що читання текстів орієнтовано тільки на розуміння сенсу? Чи не є воно 
співом? Невже процес читання вірша має тільки намір донесення смислу? Чи не 
висловлюється одночасно його істина через процес виконання?» [2. с. 120, 5. с. 63]. 

У дослідженні фундаментальної єдності ритму і мовлення Георгіадес і Адорно 
йшли різними шляхами: 

- Т. Георгіадес дослідив ритмотворчу функцію мовлення як суть історичного 
розвитку музики. Його ідеї (Idee des Festlichen, Dirigiernotwendigkeit) спиралися на 
розуміння презентативного феномену музичного мистецтва. Для Т. Георгіадеса 
важливою ознакою професійної музики стала перформативність і здатність до 
самопрезентації. [3]. 

- Г. У. Гумбрехт вказує на ефект присутності як протилежність ефекту 
смислотворення. [4]. 

- М. Зєєль стверджував: все, що сприймається у процесі мислення, так само 
може сприйматися й у процесі явлення як гри явищ, позбавлених понятійного або 
функціонального порядку. Увага звертається не на процесуальність, а на 
симультанність і одномоментність чуттєвого сприйняття певної даності, яка презентує 
сучасність. [7]. 

Ідеї прихильників «мюнхенської школи» музикознавства і надалі підтверджують 
актуальність вивчення Георгіадесом західноєвропейської музичної культури як 
Präsenzphänomen. Наукові концепції Ґеорґіадеса і «мюнхенської школи» цінні 
вілстоюванням перформативної значущості музичного тексту. Музична феноменологія 
«мюнхенської школи» надалі викликає широкий міждисциплінарний резонанс. 
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ЕСТЕТИКА, ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ 

ШКОЛИ ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ 
 
Українська диригентсько-хорова школа, яка формувалася століттями, з часом 

викристалізувалася у підвиди: київську, одеську, львівську та харківську. На початку ХХ 
ст. київська хорова школа як цілісне художнє явище увібрала в себе національні традиції 
духовного і народно-демократичного світобачення та звертається до світового досвіду 
хорового співу вже на паритетних засадах. Завдяки цьому в хормейстерському 
середовищі народилася досить смілива ідея – академізувати стихію народної пісні. Якщо 
обробка народної пісні як жанровий феномен у творчості Миколи Лисенка мала на меті 
не тільки усуспільнення етнографічних напрацювань, а й широку популяризацію її серед 
народу, що було ознакою просвітницького спрямування, то з ім’ям Олександра Кошиця 

mailto:karasg@ukr.net
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пов’язана академізація жанру. Митець писав: «…я завжди мріяв про те, щоб вивести 
пісню на концертову естраду як самоцінну, художню одиницю; я вбачав у ній не тільки 
етнографічний матеріал, а й усі первні для цілком викінченого і по-мистецькому 
розвиненого музичного твору» [2, с. 361]. Професійне формування О. Кошиця 
відбувалося в період значного піднесення хорового мистецтва, а в його виконавській 
діяльності достатньо чітко проявляється концертний романтичний стиль інтерпретації. 
Відзначалися такі риси виконавського стилю диригента, як: шляхетність, витонченість 
виконання, стихійна щирість, стильова продуманість програми [6, с. 187], «психологічне 
розуміння тексту пісні до всеї її глибини й тонкости, і незвичайне вміння володіти самим 
хором як найтоншим, найліпшим інструментом для виразу бажаних ефектів. Він уважав 
хор за найліпший інструмент, але і володів ним, як найліпший віртуоз» [7, с. 21]. 
Дослідники вважали його продовжувачем стилю українського бароко, адже «ніхто не 
розумів так добре Веделя, як Кошиць» [7, с. 21]. Разом з тим він був «незвичайний 
проґресист у своїх композиціях і диригентурі. Він був модернізатор, винахідник нових 
шляхів, нових ефектів і способів, як ясно це підкреслювали усі європейські рецензенти» 
[7, 22]. Феномен О. Кошиця створений завдяки великій праці, практиці з хором, знанню 
свого народу, засобів вислову та «магнетичній персональності» [4, с. 13]. 

Отже, естетика О. Кошиця побудована на засадах українського бароко та новітніх 
модерних тенденціях початку ХХ ст. Українська республіканська капела, створена на 
підставі закону УНР як автономна мистецька організація при Міністерстві освіти, була 
професійною одиницею, яка вписала золоту сторінку до національно-мистецьких 
здобутків українського народу. Під керівництвом О. Кошиця колектив концертував 
країнами Європи (1919–1922), Північної та Південної Америки (1922–1927 р.), давши 
біля 900 концертів [5, с. 29–30]. Рецензенти відзначали ідеальний стрій капели під його 
керівництвом, оркестрове звучання хору, багату палітру, силу й красу співочих голосів, 
серед яких особливо фантастичними були баси, неперевершену щирість, емоційність 
виконання. О. Мартиненко писала, що «чеські хорові диригенти намагалися наслідувати 
виконавську манеру О. Кошиця, використовуючи, зокрема, деякі технічні прийоми: 
виконання творів напам’ять, без хорових партитур, а також диригування без 
диригентської палички, яке підсилювало емоційний вплив диригента на хористів» [3, 
с. 34]. 

Осмислюючи феномен О. Кошиця як історико-культурне явище і оцінюючи його 
діяльність як творче ціле, виділимо такі аспекти: 1) зовнішні і внутрішні передумови 
організації О. Кошицем ШКОЛИ, яка стала однією з провідних в українській хоровій 
культурі діаспори; основні напрямки виконавської діяльності митця, 2) методичні та 
педагогічні принципи О. Кошиця; 3) О. Кошиць – теоретик-новатор хорового мистецтва, 
його наукова спадщина [1, с. 310]. Особливе значення для диригента мала його праця із 
слухачами Вчительсько-диригентських курсів у Торонто та Вінніпезі (Канада), де він 
читав лекції, керував хором, передавав досвід. Смілива ідея О. Кошиця щодо стильових 
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концертів, побудованих за моножанровим принципом і вперше апробованих у Києві в 
1913 р., знайшла своє продовження у концертній практиці його та послідовників. 
Методичні та педагогічні принципи О. Кошиця розсипані в мемуарній літературі його та 
учнів, свідків хорового процесу. О. Кошиць як яскравий представник київської хорової 
школи створює власну хорову школу на основі двох віток традиції: церковної і світської. 
Серед вихованців великого диригента або тих, хто зазнав впливу його творчості, 
виокремлюються: у Чехо-Словаччині – П. Щуровська-Россіневич, М. Рощахівський, О. 
Кізима; в Канаді – П. Маценко, В. Климків, Г. Хам-Доскоч, М. Говійка-Підкович, 
І. Щепанська-Романів, М. Куць, А. Мисик-Вах та ін.; у США – о. П. Корсунівський, 
Л. Сорочинський, І. Трухлий. Отже, українське хорове мистецтво завдяки творчості О. 
Кошиця ввійшло у світовий контекст, 

Список літератури: 
1. Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ 
століття : монографія. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. 1164 с. 
2. Кошиць О. Спогади / упоряд. М. Головащенка. Київ: Рада, 1995. 387 с. 
3. Мартиненко О. Музична діяльність української еміграції у міжвоєнній Чехословаччині 
(джерелознавчий аспект дослідження): дис. … кандидата мистецтвознавства: 17.00.03 – 
музичне мистецтво. Київ, 2001. 310 с. 
4. Маценко П. Засади творчости О. Кошиця. Winnipeg: Культура й освіта, 1950. 14 с. 
5. Наріжний С. Українська еміграція: культурна праця української еміграції між двома 
світовими війнами. Ч. 1. Вид. 2-ге. Львів–Кент– Острог, 2008. 372 с. 
6. Придаткевич Р. Д-р Лука Мишуга і українська музика в Америці. Лука Мишуга: зб. / 
зред. А. Драган. Джерзі Ситі-Ню Йорк: Вид-во «Свобода», 1973. С. 173–193. 
7. Щербаківський В. Олександер Антонович Кошиць. Лондон: Накладом Укр. видав. 
спілки, 1955. 53 с.  
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Кінець ХІХ – початок ХХ ст., завдяки Театру корифеїв, засновником якого був 

М. Л. Кропивницький, склав золоту добу українського театру. Важливість цієї події 
засвідчує постанова ЮНЕСКО в 1982 р. про святкування історичного ювілею від часу 
організації М. Кропивницьким першої групи українських корифеїв.  
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У жовтні 1882 року у Єлисаветграді (нині – місто Кропивницький) 
М. Л. Кропивницький організував трупу, до якої увійшли найкращі акторські сили того 
часу Микола Садовський і Марія Заньковецька. Згодом цей театр отримав назву «Театр 
корифеїв». До його складу входили також М. Старицький, М. Садовська-Барілотті 
(Тобілевич), і брати Тобілевичі: І. Карпенко-Карий (Тобілевич), П. Саксаганський 
(Тобілевич), М. Садовський (Тобілевич). Усі вони пройшли школу у трупі М. Л. 
Кропивницького. Історія Театру корифеїв почалася 27 жовтня 1882 року «Наталкою 
Полтавкою» І. Котляревського з Марією Заньковецькою у головній ролі. До кола 
фундаторів національного музично-драматичного театру входить М. В. Лисенко, беручи 
участь як диригент, хормейстер і автор опер «Наталка Полтавка», «Різдвяна ніч», 
«Утоплена» тощо у виставах перших труп корифеїв української сцени.  

Особистість «батька» української сцени, який створив практичну школу музично-
драматичної майстерності, українського письменника, драматурга, режисера і актора 
Марко Лукича Кропивницького (1840–1910), завжди буде цікавити науковців. 

Народження професіональної режисури в українському театрі зазвичай пов’язують 
з театром корифеїв. Саме М. Л. Кропивницький як режисер тримав в своїх руках основу 
цілісності трупи. Він надавав великого значення створенню єдиного ансамблю. 
Неодноразово писали, що в кожній сцені відчувається рука досвідченого художника.  

До появи театральних шкіл спеціальною освітою в Україні займалися режисери та 
видатні актори. М. Л. Кропивницький продовжив цей напрям і розвив його, заснувавши 
практичну школу українського професійного театру. Він виховав кілька поколінь акторів 
національної сцени (трупи 1882–1888 рр., 1888–1893 рр., 1894–1900 рр.). Його практична 
діяльність була школою підготовки і виховання майбутніх артистів. Навчальним 
закладом у даному випадку служила сцена.  

«Віддаючи належну шану всім робітникам сцени, – згадує українська актриса і 
письменниця, дружина І. Карпенко-Карого Софія Тобілевич, – не можна забувати, що 
той потрійний труд, який виконував Марко Лукич, бувши одночасно драматургом, 
артистом, режисером і вчителем цілого гуртка молодих акторів, що цей труд вимагав 
нелюдських сил, надзвичайного напруження енергії, нервів і здоров’я. Всі актори, яким 
він допомагав оволодіти технікою гри на сцені, всі його учні, не виключаючи 
Садовського та Саксаганського, були закохані в Марка Кропивницького як в артиста, 
режисера і великої душі людину» [2, с. 50–52]. 

Одесі судилося стати містом, в якому почалася творча діяльність майстра в трупі 
народного театру актора-аматора М. П. Чернишова, в минулому багатого поміщика. 
М. Л. Кропивницький був актором і режисером. Його режисерський дебют відбувся 20 
листопада 1872 року з постановкою драми Т. Шевченка «Назар Стодоля».  

Історично склалося так, що попри спеціальний Указ, що діяв з 1876 по 1881 рр., у 
80-ті роки ХІХ століття Одеса стала центром української театральної культури. Місто 
було своєрідним вікном, через яке могли виходити українські видання. Тут кожен сезон 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1882
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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виступали українські артисти та любителі. З 1883 по 1885 рр. в Одесі виступала перша 
українська антреприза, яку очолював антрепренер і драматург М. Старицький. Він вклав 
всі свої гроші в першу антрепризу і таким чином склав умови для її плідної праці. М. 
Кропивницький взяв на себе обов’язки режисера та актора. Репертуар складався з вистав 
різних жанрів. Драматична дія у таких творах, як «Вій» (за М. В. Гоголем), «Вуси», 
«Глитай, або ж Павук», «Дай серцеві волю, заведе в неволю», «Дві сім'ї», «Джигун» 
(«Гульвіса»), «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» тощо, перепліталася з вокальною і 
хореографічною. Це дуже приваблювало публіку. Успіху сприяли диригент і композитор 
М. Т. Васильєв (Васильєв-Святошенко) та відомий організатор військових оркестрів 
М. І. Черняховський. Оформлення для одеських вистав української трупи виконували 
театральний декоратор Фрулліні, згодом Генріх Сарті. Ставилися й опери. За два роки ця 
антреприза набула великої популярності і слави. Але у 1885 році стосунки Старицького з 
Кропивницьким зіпсувалися. Кожен створив нову трупу. Відмінною особливістю М. Л. 
Кропивницького, як керівника і енергійного організатора, була його здатність знаходити 
нових виконавців, які часто не мали спеціальної освіти, і виховувати з них нову 
талановиту трупу. Потім його учні організовували власні трупи, а він «знову и знову був 
у творчому пошуку тем, нових форм, нових талантів» [1, с. 3–4].  

Головним напрямком в роботі Кропивницького-педагога було виховання 
індивідуальності актора як у драматичному напрямку, так і вокальному. Не слід 
забувати, що і сам Кропивницький володів чудовим голосом (високий бас надзвичайно 
широкого діапазону), співав в «Запорожці за Дунаєм», «Наталці Полтавці», «Катерині», 
«Аскольдовій могилі» та в інших операх. Праця з таким актором була найкращею 
школою для починаючих обдарованих артистів, і цій школі повинні чимало завдячувати і 
всі брати Тобілевичі, і Максимович, і Заньковецька, і Затиркевич. Але крім цих корифеїв 
української сцени Кропивницький через свою школу перепустив кілька поколінь акторів. 
Ф. Левицький, Г. Борисоглібська, Л. Ліницька, Е. Боярська, О. Козловська, Е. Ратмірова, 
Н. Шевченко, У. Суслова, Л. Манько, П. Карпенко і інші.  

Літературна творчість М. Кропивницького була нерозривно пов’язана з його 
багаторічною діяльністю як актора і режисера, вихователя театральної молоді. Як 
керівник він розумів, наскільки матеріальна сторона існування трупи залежить від 
репертуару…  

Як драматург, М. Л. Кропивницький багато зробив для створення і формування 
самобутнього репертуару українського театру. Понад 40 драматичних творів свідчать 
про його творчі шукання. Стверджували, що як письменник-художник і як артист 
Кропивницький має право стати поряд із першокласними нашими письменниками та 
акторами.  

Заснування М. Л. Кропивницьким у 1882 році практичної школи українського 
професійного театру, виховання і підготовка кілька поколінь акторів національної сцени 
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свідчать про історичне значення внеску Марка Лукича Кропивницького у створення 
українського професійного театру – Театру корифеїв. 

Список літератури: 
1.Кропивницький М.Л. в Одесі : Бібліогр. покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс. Одеса, ОННБ 
ім. М. Горького, 2006. С. 3–4.  
2.Тобілевич С. Корифеї української сцени : портрети, спогади. Спогади про Марка 
Кропивницького. Збірник. К, Мистецтво, 1947. С. 50 – 52. 
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ПОНЯТТЯ «ШКОЛА» В ОРКЕСТРОВЦІ 
 

Об’єктивація поняття «школа» в оркестровці в стрункій системі принципів і 
типологічних ознак ускладнюється декількома чинниками: 1) нечіткістю й часто 
шаблонністю загальних характеристик в історичному масштабі буття композиторської 
школи (національної або регіональної); 2) неможливістю звести до єдиного знаменника 
чинне різноманіття композиторських практик в обмеженому часі, зокрема на рівні 
оркестрування (особливо в ХХ-ХХІ ст.); 3) складністю поняття «оркестровка», котре в 
науковій літературі визначається як а) комплекс технічних прийомів і засобів, які 
застосовує композитор; б) мистецтво, різновид творчості, невід’ємний від художнього 
задуму.  

Пропонуємо декілька аналітичних ключів до розуміння сутності поняття «школа» в 
оркестровці. 

1. У роботі «Лекції з інструментування» Д. Клебанов пропонує розуміння стилю в 
інструментуванні як реактивності інструментування на сутність музики [2, с. 20]. 
Композитор виокремлює два види стилю – колективний та індивідуальний. Вони 
одночасно перебуваються в опозиції та кореляції: індивідуальний протиставляє себе 
колективному, проте останній одразу чи поступово вбирає в себе все те доцільне та 
життєздатне, що апробується індивідуальною практикою. 

На нашу думку, діалектика загального й індивідуального може дати ключі до 
розкриття специфіки тлумачення поняття школи в оркестровці. Там, де загальне домінує, 
набагато простіше типологізувати специфічні ознаки, притаманні оркестровці. У тому 
випадку, коли переважає індивідуальне начало, простежити спадкоємність і виявити те 
загальне, яке є необхідним підґрунтям для складання школи, набагато складніше, а то й 
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неможливо зовсім. 
2. Функцію аналітичного ключа може виконати суміжне оркестровці поняття 

«оркестрове письмо». С. Коробецька визначає його таким чином: «Оркестрова техніка 
(або оркестрове письмо) – це конкретний вияв тих чи інших технологічних прийомів 
використання інструментальних тембрів і фактурних оркестрових засобів, спрямованих 
на творчу реалізацію композиторського задуму, на вирішення творчого завдання. 
Правила оркестровки – це, по суті, правила оркестрової техніки» [3, c. 62].  

Автор ототожнює поняття оркестрової техніки й оркестрового письма, що має 
рацію. Проте в запропонованому визначенні бракує артикуляції індивідуально-
стилістичного начала, із яким письмо найчастіше пов’язується. На нашу думку, 
оркестрове письмо є індивідуальною, детермінованою музичною мовою композитора 
системою технологічних прийомів, яка напрацьовуються композитором на основі 
прийомів базових (загальномовних і загальностильових). Ступінь співвідношення 
базових елементів і прийомів оркестровки, а з іншого боку, індивідуально-стильових, 
визначає міру оригінальності оркестрового письма композитора. Чим більше в 
оркестровому письмі композитора базового, тим простіше буде «вписати» його в певну 
традицію оркестровки, в школу. Відповідно, ситуація в інверсії ускладнює це завдання.  

Підтвердимо це, спираючись на наукові положення, викладені у статті К. Зенкіна 
«Композиторская техника как знак. Между порядком и хаосом». Дослідник наводить 
таблицю [1, с. 100], у якій подані рівні стилю від найнижчих до найвищих. Якщо 
трактувати оркестрове письмо суто як техніку, воно, звичайно, буде відповідати рівневі 
елементарної техніки. Якщо ж розуміти оркестрове письмо як індивідуальну систему 
технічних принципів і прийомів, напрацьованих композитором на основі базових, ми 
починаємо рухатись по вертикальній осі координат угору. У тому разі, якщо 
індивідуально-креативна складова в оркестровому письмі починає переважати, воно 
виводить оркестровку на рівень мистецтва, творчості. Це вже так звана «висока техніка» 
як художня складова стилю. Оркестрове письмо стає основою формування оригінального 
оркестрового стилю композитора. А індивідуальний стиль оркестровки успадкувати 
неможливо. Можна засвоїти ремесло – базовий технічний рівень.  

3. Із цього випливає, що існує ще один аспект розуміння школи в оркестровці – як 
ремесла, передача якого молодим композиторам передбачає наявність певної методики 
та навчальної літератури, чим опікувалися видатні композитори й педагоги (згадаймо 
роботи Г. Берліоза, М. Римського-Корсакова, Д. Клебанова, незавершену працю 
А. Шенберга та ін.).  

Резюмуємо. Складне поняття школи в оркестровці не можливо тлумачити 
однобічно й одноканально. Аналітичним ключем до його розкриття може бути 
діалектика загального й одиничного (індивідуального), константного та змінюваного. 
Поняття «школа» в оркестровці, як ємне і дифузне, не може вивчатися поза питанням 
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стилю (епохального та індивідуального), жанру, музичної мови, композиторської 
техніки.  
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ВИКОНАВСЬКА ШКОЛА МИКОЛИ ПЕТРОВА:  
РЕТРОСПЕКЦІЯ ПІАНІСТИЧНОЇ СПАДЩИНИ 

 

Видатного музиканта, грандіозного піаніста, людини з унікально небайдужим 
серцем, народного артиста СРСР, професора Московської держаної консерваторії ім. 
Чайковського – Миколи Арнольдовича Петрова немає з нами вже 10 років. За цей час (у 
продовження багатьох публікацій та інтерв'ю, що з’являлись у ЗМІ ще за життя Миколи 
Арнольдовича) деякими журналістами, музикантами, виконавцями було зібрано воєдино 
творчий виконавський портрет Миколи Арнольдовича. Проте не було здійснено жодної 
спроби представити цілісною картиною риси його педагогічного почерку, що у виді 
нарису ми і спробуємо зробити. Для цього, перш за все, треба прослідкувати шлях 
здобуття виконавської майстерності самим Петровим. 

 Микола Арнольдович осягав перші ази фортепіанного мистецтва у ЦМШ при 
Московський консерваторії, в класі Тетяни Євгенівни Кестнер. Вона була його першим, 
так би мовити «дитячим» вчителем. Дозволимо собі процитувати самого Миколу 
Арнольдовича: «я цілих 12 років провів у стінах ЦМШ. За ці роки навчання всі ми 
знайшли справжніх друзів серед багатьох педагогів. <...> Я не можу сказати, що Тетяна 
Євгенівна вчила мене грати на роялі, це було б неправильно. Вона була вчителем у 
найширшому значенні цього слова. З перших днів мого перебування в школі вона 
стежила за кожним моїм кроком у житті, була в курсі всіх моїх домашніх справ, 
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особливу увагу приділяла моїй успішності з предметів і поведінки. І як би суворо Тетяна 
Євгенівна не говорила зі мною, вона завжди була для мене найближчою і найдорожчою 
вчителькою» [1]. І навіть навчаюсь у консерваторії, за спогадами Миколи Арнольдовича, 
він прагнув поділитися з Тетяною Євгенівною кожною подією його вже студентського 
життя. 

Крім того, ще школярем Микола Арнольдович один рік займався у класі Іллі 
Романовича Клячка – професора консерваторії, дуже цікавої людини та музиканта, що 
заміняв Тетяну Євгенівну впродовж року, коли вона хворіла. Микола Арнольдович 
згадував, яким приголомшеним себе почував, коли потрапив до іншого світу спілкування 
– спілкування так би мовити рівня ВНЗ.  

Але все найголовніше у становленні Миколи Арнольдовича починається з ім’ям 
Якова Ізраілевича Зака. Микола Арнольдович вважав Якова Ізраїлевича  другим батьком, 
дуже його любив. Згідно зі спогадами самого Петрова, кожне слово Якова Ізраїлевича 
було для нього надзвичайно важливим. Микола Арнольдович відмічав, що їх стосунки 
були значно ширшими, ніж просто формальне спілкування педагога та учня, все, що він 
являв собою – він ставив у заслугу своєму вчителеві.  

Вивчаючи різноманітні джерела, через які ми можемо познайомитися з Заком-
педагогом і зіставляючи ці дані с досвідом дорогоцінного особистого спілкування з 
Миколою Арнольдовичем, можна констатувати, що струнка, гармонійно впорядкована 
система музично-дидактичних поглядів, принципів, переконань Якова Ізраїлевича 
знайшла абсолютно послідовне продовження в методі Петрова.  

Основна, стратегічна мета педагога-піаніста, вважав Яків Ізраїлевич, полягає у 
тому, щоб підвести учня до розуміння музики (і її інтерпретації) як до відображення 
складних процесів внутрішньої духовної життєдіяльності людини. Він наполегливо 
втлумачував молоді, що суть нашого мистецтва не у калейдоскопі гарних піаністичних 
форм, швидких та точних пасажів, не у витонченій інструментальній «фіоритурі» тощо. 
Істина в іншому – в образах, почуттях, думках, настроях, психологічних станах. 
Відображення цього посилу відчували в класі Петрова і його учні. Микола Арнольдович 
наставляв: «завжди будуть ті, хто зіграють швидше, гучніше, спритніше за тебе, а ти 
зіграй так, щоб люди, сидячі у залі потягнулись за хусточкою».  

Далі, за думкою Зака, усвідомлення молодим артистом духовної сутності 
виконавства можливе лише тоді, коли їм досягнуто досить високого рівня музично-
естетичного та загально інтелектуального розвитку. У колі своїх колег він не 
втомлювався повторювати: «У кожного музиканта має бути своя «скарбниця знань», свої 
дорогоцінні накопичення прослуханого, виконаного, пережитого. Ці накопичення – 
немов акумулятор енергії, що живить творчу уяву, необхідну постійному руху вперед» 
[2, с. 32]. 

Своєю чергою Микола Арнольдович вирішував це завдання у практиці через 
залучення студентства до можливо більшої кількості творів, що вивчаються. Через 
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зіткнення кожного з учнів його класу з максимально широким колом різнохарактерних 
музичних явищ, через накопичення творчого досвіду, він вибудовував ґрунтовний та 
міцний фундамент професійних знань, розширював кругозір, формував художнє 
мислення. Так, аналогічно з методом Зака – поряд із обов'язковим репертуаром у класі 
Петрова нерідко відбувалися і п'єси-супутники: вони служили чимось на зразок 
допоміжного матеріалу, оволодіння яким бажано, та просто необхідно для художньо 
повноцінної інтерпретації основної частини студентських програм. «Твори одного й того 
ж автора з'єднані зазвичай безліччю внутрішніх «уз». Не можна по-справжньому добре 
виконати будь-який із цих творів, не знаючи, принаймні, «близьких»», – говорив Яків 
Ізраїлевич [3, c. 92]. «Існує стільки чудової, але маловиконуваної музики, а то й просто 
невідомої слухачам. Щоб виявити її, варто зробити тільки крок у бік від схожих, 
второваних шляхів», – вторив своєму вчителеві Микола Арнольдович. 

Але окрім зазначених зв’язків, було і те, що притаманно лише Петрову, лише його 
виконавському і педагогічному мистецтву: поняття агогіки як абсолюту звучання 
музики. «Якщо ти переможеш час – ти переможеш музику», – цей вислів можна було б 
зазначити, як центральну лінію роботи з учнями. При чому сенс цієї сентенції не 
зводився лише до освоювання рубато при виконанні кантилени. Набагато глибший смисл 
цієї думки полягав в управлінні часом при виконанні віртуозної, технічно-складної 
фактури.  

Окремо варто згадати ще одне надважливе положення педагогічної доктрини 
Миколи Арнольдовча: «якщо дивитись крізь ноти – побачиш музику». І дійсно, якщо не 
в роботі зі студентами, то в роботі самих студентів Микола Арнольдович дуже високо 
ставив той рівень осягнення музичного тексту, який насамперед дається 
інструментарієм музикознавця. Прочитання, а краще сказати «зчитування» того шару 
музичної фактури, який відповідає за образно-семантичний сценарій твору, закладений 
самим композитором – було надійним способом заробити визнання професора, а це, 
своєю чергою, надихало навіть сильніше, ніж виступ на сцені. Такий формат роботи 
студента спонукав схвалення Миколи Арнольдовича, бо наближав до реалізації 
постулату Артура Шнабеля, який (знов і знов) любив повторювати ще Зак: «роль 
педагога полягає в тому, щоб відчиняти двері, а не в тому, щоб проштовхувати в них 
учнів» [2, c. 29]. 
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ВПЛИВ ІТАЛІЙСЬКОЇ І ФРАНЦУЗЬКОЇ 
БАЛЕТНИХ ШКІЛ НА ЕВОЛЮЦІЮ ТАНЦЮВАЛЬНИХ ЖАНРІВ В 

ОПЕРАХ Г. Ф. ГЕНДЕЛЯ І К. В. ГЛЮКА 
 

Розквіту західноєвропейського музичного театру на початку XVIII століття сприяє 
плідна діяльність італійських та французьких балетмейстерів. 

У 1671 році, крім заснованої десятьма роками раніше Королівської Академії танців, 
завдання якої полягало в тому, щоб систематизувати хореографічне мистецтво, зробити 
його естетичною моделлю, з дозволу Людовіка XIV у Парижі відкрилася Королівська 
Академія музики. У 20-ті роки XVIII століття її очолює Г. Ф. Гендель. З’являються такі 
твори як «Радаміст» (1720), «Оттон» (1723), «Юлій Цезар» (1724), «Тамерлан» (1724), 
«Роделінда» (1725), «Адмент» (1726). Відповідно до традицій опери-seria, Гендель 
створює унікальний вид музичної постановки з яскравими характерами та насиченими 
емоціями конфліктами. Необхідно відзначити високу вокальну майстерність виконавців 
оперних творів композитора, їхню увагу до технічного вокального компоненту. Для 
найкращого виконання віртуозних вокальних епізодів солісти зазвичай приймали 
статуарні пози. Хоча, безумовно, Г. Ф. Гендель використовував у структурі арій окремі 
характерні риси танцювальних жанрів. Наприклад, в опері «Юлій Цезар» метрика і 
пульсація сарабанди присутні в мелодійній арії Клеопатри, яка постає на Парнасі в образі 
Доброчесності: «Люблю вас, улюбленці, ви – стріли Амура» (перша картина II дії). Ця 
арія супроводжується перекличками двох оркестрів: другий оркестр знаходиться на сцені 
і складається з духових та струнних інструментів, кількість яких відповідає дев’яти 
музам Парнасу. 

Особливе місце танцю в операх відведено Г. Ф. Генделем під час дорогих вистав на 
сцені лондонського театру Covent Garden, музичним керівником оперної трупи якого 
композитор був у 30-х роках XVIII століття. У 1734 поставлена опера «Вірний пастир». Її 
пролог становив своєрідний балет-дивертисмент – «Терпсихора», який, відповідно до 
правил балетних дивертисментів, включав хори та сольний спів. 

До складу балетної трупи театру на той час входила видатна французька 
танцівниця – мадемуазель Марі Саллє, яку сучасники називали «музою витончених та 
скромних жестів». Вона отримала головну роль у пролозі опери: танцювала Терпсихору. 
Хореографічні та мімічні елементи М. Саллє використала для розкриття змісту вистави, 
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що сприяло виявленню органічного зв’язку танцю з драматичною дією. Порушуючи 
прийняті в придворному балеті умовності, вона танцювала у вільних легких шатах, що 
дозволяло приділяти більшу увагу грації та акторській майстерності. 

У постановках опер «Аріодант» та «Альцина» (1735) Г. Ф. Гендель виявляє 
тяжіння до жанру опери-балету. Композитор вдало використовує майстерність 
французьких балетних артистів, приділяючи їм гідну увагу. Французькі танцівники 
вирізнялися благородністю та витонченістю манери виконання. Традиція французької 
хореографічної школи «визначила її музично-стилістичні особливості: «кантиленність», 
наспівність у пластиці, що обумовлювало деталізацію фразування, посилювало значення 
та роль відтінку у танці, надаючи останньому функції виразника психологічних станів» 
[1, с. 47]. Балетні сцени не є вставними номерами, що покликані догодити публіці, вони 
утворюють природну частину дії. Наприклад, наприкінці першої дії Аріодант і Гіневра 
співають і танцюють разом з городянами, які радіють їхньому майбутньому весіллю. 
Безтурботний гавот, що починається як дует, переростає в діалог з хором, в який 
вплітаються танці. 

В увертюрі опери «Альцина» Гендель додає до основної частини танці мюзет та 
менует. У дивертисменті цієї опери М. Саллє проявила себе як балетмейстер і виконала 
роль Купідона, ставши першою танцівницею-балетмейстером. Особливо вдався 
композитору образ Альцини. Арії, що передають зовнішні почуття впевненої у своїх 
силах чарівниці пов’язані з парним метром (4/4), глибоко заховане всередині страждання 
героїні передає гордовитий ритм менуету у поєднанні з сумною сарабандою (3/4). 

1740-роки – розквіт творчості композитора. В увертюрі до музичної драми на 
античний сюжет «Семела» (1749), яка вперше прозвучала як ораторія, Г. Ф. Гендель 
використовує гавот. У другій частині опери-ораторії «Теодора» (1750) хори язичників, 
що славлять Зевса та Венеру, написані композитором у формі менуету та гавоту. 

Музично-образна система оперних творів Г. Ф. Генделя передує естетичним 
устремлінням К. В. Глюка. 

У 1761 р. у співдружності з хореографом Г. Анджоліні композитором створено 
балет-пантоміму «Дон Жуан» (за п’єсою Ж. Б. Мольєра) – справжню хореографічну 
драму, першу спробу перетворити оперну сцену на драматичну. 

Зазначимо, що італійська балетна школа збагатила сферу музичного ритму та 
музичної динаміки звуковою характеристичністю, ілюстративністю, видовищністю. 
Італійська традиція, як підкреслює В. Богданов-Березовський, розвивалася «шляхом 
виявлення та використання всіх рухових, моторних елементів та стимулів, що містяться в 
музиці» [1, c. 43]. 

Досягненням Глюка в європейському оперному мистецтві абсолютно співзвучна 
балетна реформа видатного хореографа Жана Жоржа Новера, який у другій половини 
XVIII століття у теоретичній праці про танець і балет (1760) запровадив новий балетний 
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термін pas d'action – дієвий танець. Це – складна музично-танцювальна форма, яка 
органічно пов’язана з розвитком сюжету. 

У співпраці з Ж. Ж. Новером поставлені опери такі опери К. В. Глюка як 
«Альцеста» (1767), «Паріс і Олена» (1770), «Арміда» (1777), «Іфігенія в Тавриді» (1779) 
та ін. 

Арії, речитативи, монологи, хорові, танцювальні та оркестрові епізоди опери 
«Орфей та Еврідіка» (1762) підпорядковані єдиному драматургічному задуму, 
посилюють виразність оперної вистави загалом. Наприклад, сцена Танцю фурій 
виправдана розвитком сюжету, в ній оркестрові засоби набули дієвості, 
контрапунктуючи розвитку подій на сцені. 

Як відомо, у передмові до опери «Альцеста» (1767) Глюк виклав свої принципи 
оперної творчості. Відповідно до його естетичних поглядів, музика хореографічних сцен 
емоційно доповнює основну драматичну дію, має драматичну виразність. 

У 1774 році в Парижі відбулася прем’єра опери «Іфігенія в Авліді». Танці, що 
вводяться в оперу, є абсолютно сценічнми, виразними, їх важлива складова – міміка 
артиста. 

Приклад специфічного виду мімічних, дієвих танців, що розвивали драматургію та 
включали елементи пантоміми, можна знайти й в опері Глюка «Іфігенія в Тавриді» 
(1779). 

Таким чином, в операх Г. Ф. Генделя та К. Ф. Глюка певні тенденції розвитку 
італійської та французької балетних шкіл сприяють еволюції танцювальних жанрів, їх 
перетворенню на дієвий засіб розвитку драматургії. Сценічні твори К. В. Глюка 
включають також й елементи пантоміми, що розкриває дію нетанцювальними засобами. 
Такого роду драматургічна функція танцю в опері є унікальною, демонструючи синтез 
музичної і танцювальної складових у їх високорозвиненому вигляді. 

Список літератури: 
1. Богданов-Березовский. В. Статьи о балете. Л., 1962. 208 с. 
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ДИРИГЕНТСЬКИЙ ЖЕСТ ЯК КОМПОНЕНТ СПЕЦИФІЧНОЇ МОВНОЇ 
СИСТЕМИ 

 
Найраніші, найдавніші за своєю формою вираження контакти нашого предка з 

оточуючим світом – як то будь-які рухові дії, рисункові і предметні зображення, 
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утворення звуків і шумів – мали у собі зачатки майбутньої вже у самому людському 
сенсі мови. Власне, будь-який комунікативний акт може бути реалізованим лише за 
умови, що існує мова, здатна утворювати текст повідомлення. Твердження про сутність 
мануально-жестової диригентської техніки як носія мовної знаковості належить 
російському диригентові М. М. Багриновському, який заявив про те, що «важливе 
практичне значення ... має усвідомлення ... мануальної техніки, як “мови” жестів, за 
допомогою якоЇ встановлюється спілкування, взаємовідносини і контакт між диригентом 
і підлеглим йому виконавчим колективом». Диригентські жести як «мову» трактують в 
своїх роботах М. Малько, І. Мусін, О. Поляков, Л. Сидельников, Н. Соболева і ін. 

В теорії комунікації розрізняються невербальні («мова тіла», його знаки 
вираження) – природні, первинні, універсальні та вербальні – вторинні, умовні, системи 
спілкування. Якщо у невербальних повідомленнях переважають мимовільні рухи над 
довільними, неусвідомлювані над усвідомлюваними, то у диригентській мові вказані 
чинники утворюють специфічний синтез, що відрізняє її від усіх інших видів мов. 

Остаточний диригентський «вибір» незвучних, невербальних знаків (цілком 
виправданий необхідністю не заважати звучанню музичного твору) – жестів як одиниць 
руху людського тіла (передусім, жестів рук – мануальних жестів або мануальної 
диригентської техніки) аж ніяк не обмежується їх універсальністю і підсвідомою 
первинністю, безпосередністю відгуку.  

 Диригентська специфічна професійна жестова мова користується і усіма видами 
кінетичних «сигналів діалогу», і виразовими жестами, супроводжуючими комунікативне 
мовлення (пов’язаними з вербальною мовою), і певними знаками хейрономії, і 
інструментально-виконавськими формами рухів, і акторськими жестами, і специфічними 
«штучними» жестами (тактування, зняття, затримання на основі ауфтактів). Отже, 
специфічна диригентська виконавська мова (як будь-яка художня сфера) утворює власну 
систему жестових знаків та їх значень (ядерний компонент будь-якої мови). Інший 
ядерний компонент вже диригентського мистецтва (і одна з важливих функцій мистецтва 
у цілому) – неминуча (для диригента) художня комунікація, сутністю якої є передача 
художньої емоційно-образної інформації за допомогою мови даного виду мистецтва.  

У процесі створення художнього тексту (композитором і виконавцем-диригентом) 
його зміст зашифровується, кодується за допомогою мови даного виду мистецтва 
(композиторської і виконавської диригентсько-жестової, відповідно), а при його 
сприйнятті відбувається розшифровка, декодування, інтерпретація і розуміння укладеної 
в ньому інформації. Диригент розкодовує композиторську ідею та засоби її втілення за 
допомогою системи власних виконавських засобів і транслюючи в оркестр та слухацьку 
залу. Оркестранти розкодовують як мовно-композиторські засоби-знаки (частково, у 
своїй партії, та на слух – у звучанні оркестру, теж частково, бо зайняті виконанням), а 
також – диригентські мовні жестові (й вольово-психологічні) знаки, які скеровують їх 
гру як компонент цілісного звучання (у тому числі, з можливістю миттєвого 
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моделювання, корегування). Слухач-глядач розкодовує звучні знаки оркестру та 
«звучання» диригента (зорово-просторові знаки мислечуттєвого вираження). 

При цьому кожен диригентський жест як окремий рух, передусім рук (як 
найвиразнішої у своїй різноманітності і зоровій помітності частині тіла), а також 
корпусу, голови диригента, а також його міміка, що разом передають оркестрантам 
конкретний музичний образ – сам по собі виступає як одинична, короткочасна дія 
(подібно до окремого слова у вербальній комунікації, у вербальній мові). Тому для 
утворення семантичного диригентського повідомлення необхідна смислова система 
знаків-дій у виконавській процесуальності подання.  

Окремий диригентський жест (передусім, ауфтакт) виступає найменшою знаковою 
одиницею такої системи, а сама вона – носієм сукупності знаків і значень, тобто, як 
мовна. Така жестово-диригентська виконавська мова отримує розвиток як саморозвивана 
структура, здатна до комунікативного втілення ціннісних засад музики.  

Необхідно розрізняти рух і жест-дію, як з внутрішнього смисловим наповненням, 
так і за зовнішнім формальним проявом. Адже будь-який жест є рухом, але не будь-який 
рух є жестом. Рух несе в собі широке, узагальнююче начало, а жест, навпаки, демонструє 
своє вузькофункціональне значення. Жест, фактично, є короткочасним рухом або навіть 
зупинкою, тим чи іншим положенням руки. У зв'язку з цим диригентські жести 
поділяються на динамічні та статичні, фіксовані, яким, проте, все одно передує рух 
(наприклад, піднята вгору рука, яка закликає оркестр до підтримки відповідної гучності 
звучання). Диригентський жест – це не просто рух, це – свідома, активна, вольова дія, це 
дієвий жест. Виразний рух, в протилежність жесту-дії, зовні відображає переважно 
емоційний стан людини. Диригентський виразний рух безпосередньо втілює художні 
переживання диригента. Якщо жест як матеріальний знак є певною мірою носієм поняття 
– ідеальної логічної думки, то експресивний виразний рух може бути носієм ідеального 
художнього образу – його емоційного компонента.  

З урахуванням сказаного диригентський жест (передусім, рух рук) виступає 
найменшою одиницею диригентської мови, а також диригентської мануальної техніки 
(від лат. Manualis – ручний) – спеціальних рухів рук, що передають музично-образні 
уявлення диригента. Мануальна техніка, у свою чергу, є складовою частиною 
диригентської техніки, під якою розуміється «складний комплекс спеціальних навичок, 
необхідних диригентові для передачі власних внутрішніх музичних уявлень 
виконавцям…за допомогою диригентського апарату».  

Професійні жести диригента у своєму системному цілому відтворюють 
виконавський музичний текст (у його живому становленні та розвитку), який вміщує 
весь комплекс музично-мовної деталізації (темпометроритм, інтонаційне напруження і 
спрямування, паузування, звучання, артикуляцію, динаміку, тембр, дихання-фразування, 
рельєфи співвідносин голосів партитури). Таким чином, сам процес диригування 
виступає як різновид художньої – музично-пластичної – діяльності, а не просто як 
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рухово-діяльнісний акт, спрямований на забезпечення лише виконавського ансамблю.. 
Перед диригентом стоїть завдання, використовуючи всю сукупність засобів допоміжної і 
виразової техніки, надати своєму жесту образну конкретність. 

Таким чином, диригентсько-жестова мова – це система мануальних (жестово-
диригентських) знаків та їх значень, які актуалізуються у візуальній часопросторовій 
формі для керованого інтерпретативного моделювання колективного виконання з метою 
отримання художнього цілісного звучного результату. У сукупності з іншими мовно-
диригентськими засобами художньої техніки (міміка, погляд, поза корпуса тощо) 
система диригентських жестів уособлюється як диригентський виконавський текст 
(ієрархічна, структурована, системно-функціональна єдність музичних значень та їх 
диригентсько-мануальних знакових носіїв у передачі об'єктивно-композиторської та 
суб'єктивно-виконавської інформації) і може виступати своєрідним компонентом 
метатексту музичного твору (як комплексу композиторського і виконавських текстів, 
народженого у сукупності авторських стильових засад, інтерпретативних індивідуальних 
властивостей і факторів музично-історичної пам’яті). 

 

Лебедь Володимир Олександрович 
викладач кафедри «Оркестрові інструменти» 

Дніпропетровської академії музики ім.М.Глінки 
lebedvolodymyr92@gmail.com 

 
МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКА ШКОЛА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 

АКАДЕМІЧНОГО СКСОФОННОГО РЕПЕРТУАРУ 
 
Школа це одне з основних, основоположних явищ у сучасній музичній культурі. 

Музично-виконавські школи формують спільноту музикантів, котрі покоління за 
поколінням здійснюють підтримку та розвиток музично-виконавського мистецтва, в 
тому числі і сприяють, ініціюють, створюють новий репертуар, адже саме репертуар є, 
так би мовити, головним фактором комунікації у музичній спільноті. 

Отже неможливо заперечувати, що такий фактор як музично-виконавські школи є 
вагомим чинником у генезисі репертуару, наприклад, академічних творів для саксофона 
у супроводі духового оркестру. 

Саксофон відносно молодий серед академічних духових інструментів. Його історія 
налічує лише близько 170 років, а історія його виконавських шкіл, як ми розуміємо це за 
прикладом шкіл інших інструментів, і ще менша. Лише у ХХ столітті з’являються 
потужні осередки саксофонного мистецтва, діяльність яких, спонукатиме композиторів 
до написання творів для саксофона. Хоча варто відзначити, що перші школи гри на 
саксофоні мали місце ще у 19 сторіччі та в першу чергу пов’язані із діяльністю самого 
винахідника саксофона, бельгійця Адольфа Сакса. 
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У 1847 р. в Паризькій музичній гімназії факультативного класу саксофона. Згодом 
цей клас ліквідували у зв’язку з розформуванням самої гімназії. Тоді військові кола 
домоглися у 1857 р. відкриття в Паризькій консерваторії нових військовихкласів, 
керівництво якими доручили А. Саксу. У 1845 р. з’явились перша «Школа гри на 
саксофоні» французького композитора Ж.-Ж. Кастнера, в основу якої було покладено 
педагогічні принципи А. Сакса. Згодом класи саксофона почали відкривати у 
консерваторіях Бельгії, Італії, Англії, Німеччині. У 1860–1870 рр. саксофон з’являється у 
Росії у військових і придворних духових оркестрах. Однак, ставлення до нового 
інструмента було на той час консервативним і дещо упередженим. Але ті далекі часи не 
позначені появою творів для саксофона у супроводі духового оркестру. Як правило, 
переважна більшість композицій для саксофона у супроводі духового оркестру присвячується 
одному, чи декільком виконавцям. 

Зразки перших творів для означеного складу з’являються лише у ХХ столітті. У 
переважній більшості це твори північно-американських композиторів Концерт Пола 
Крестона 1941, І. Дахль Концерт 1948 (для С. Рашера). С. Рашер американський 
саксофоніст, німецького походження, котрому присвятили свої твори О. Глазунов Ж. Ібер та 
Л. Е. Ларссон також має серед присвячених йому творів і композиції для саксофона у 
супроводі духового оркестру.  

Як правило, переважна більшість композицій для саксофона у супроводі духового 
оркестру присвячується одному, чи декільком виконавцям. 

«Diversion» для саксофона з духовим оркестром Б. Хайдена (1943), «Румба» М. 
Уітні (1949)—Maurice Whitney (для С. Рашера), «Інтродкуція та самба» М. Уітні (1950) 
(для С. Рашера), «Балада» А. Ріда (1956) (для Вінсента Абато, перший виконавець 
концерту Пола Крестона. 

Саксофонна школа США має декілька розгалужень у своїй історії. Одна її гілка 
походить від французької школи М. Мюля, а саме Ежен Руссо та Фредерік Хемке 
навчались у Мюля у Паризькій консерваторії. Сучасний саксофоніст-віртуоз Кеннет Тзе, 
котрому присвячено ряд творів означеного напрямку, є учнем Дебри Річмаєр, котра в 
свою чергу навчалася у Ф. Хемке. 

Інша лінія у американській школі походить від Ларі Тіла, котрий за першою освітою 
був дантистом, але по закінченні навчання захопився джазовою музикою і оволодів 
саксофоном, згодом почав співпрацювати із симфонічним оркестром Детройта .Він став 
першим у США штатним професором з саксофону. Л. Тіл обіймав посаду професора 
Мічіганського ун-ту з 1953 до 1974. Його змінив його учень Дональд Сінта, учнем якого є 
Джозеф Люллоф, котрому присвячено ряд творів, зокрема «Концерт» С. Брайнта (2014). 
Дж. Люллоф наразі є професором Мічіганського університету у м. Ен-Арбор. Концерт Джона 
Маккея (2007) присвячено ще одному учневі учня Л. Тіла – Дональду Фабіану. Слід 
зауважити, цей університет є одним із найпотужніших осередків саксофонного мистецтва 
сьогодення.  
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Іншою та першою за історичною складовою є французька школа гри на саксофоні, 
котра у ХХ сторіччі походить від Марселя Мюля (1901-2001), котрий очолив клас саксофона у 
Паризькій консерваторії у 40-х роках минулого сторіччя і виховав цілу плеяду видатних 
виконавців, які надихали композиторів на створення низки творів для саксофона з духовим 
оркестром. Безліч творів присвячено учням учнів М. Мюля, що свідчить про надважливу роль 
якісної школи навчання та результативність такої школи. 

Ще варто відмітити російську та японську школи гри на саксофоні, представники та 
творча діяльність яких (М. Шапошнікова та Н. Сугава) стали запорукою та натхненням для 
створення низки оригінальних творів для саксофона у супроводі духового оркестру. 

У другій половині XX ст., узагальнюючи досвід західноєвропейських музикантів, 
формується українська школа гри на саксофоні. Рівень виконавства і педагогіки починає 
інтенсивно зростати. Класи саксофона з’являються у Одесі (1979), а згодом і в усіх 
консерваторія та музичних училищах. Оскільки раніше навчання на саксофоні носило 
несистемний характер, то в основному саксофоном оволодівали представники 
споріднених інструментів (кларнет, гобой, флейта, фагот). Отже і першими викладачами 
саксофона в Україні є кларнетисти (М. Крупей, Ю. Василевич, В. Путря, В. Мєдвєдєв), 
гобоїсти (І. Грузин, В. Цайтц) та ін. Лише у 90-х та 2000-х з’являються перші 
спеціалісти, котрі вивчали саксофон, як основний інструмент (М. Мимрик, А. Степанова, 
Д. Максименко, Л. Максименко, Т. Пастушок). Тож саксофонна школа України це доволі 
молоде явище, хоча вже зараз вона може пишатися високими творчими здобутками 
молодих вітчизняних саксофоністів, зокрема і тим, що А. Степановій був присвячений 
твір італійського композитора Р. Маріно «Растреллі токата» для саксофона з оркестром, в 
тому числі і редакції з духовим оркестром. Отже закликаємо саксофоністів до співпраці 
із композиторами задля розширення репертуарної палітри академічного саксофону. 

 
Іванчук Соломія-Іванна Романівна  
аспірантка кафедри оперного співу  

Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського  
ivanchuksolomiia@gmail.com 

 
ЗАГАДКИ ВИДАТНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СПІВАЧКИ ІРИ МАЛАНЮК У 

КОНТЕКСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ 
 

За радянських часів історія Львівської або, ширше, Галицької чи 
Західноукраїнської вокальної школи зазвичай обмежувалася трьома славетними 
постатями: Соломія Крушельницька, Модест Менцинський та Олександр Мишуга. 
Творчість і навіть самі імена інших музикантів, які працювали в діаспорі за кордоном, 
фактично перебували під забороною. Замість об’єктивного історичного аналізу нерідко 
фабрикувалися умоглядні концепції, схожі на міфи. Ситуація змінилася зі здобуттям 
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державної незалежності України 1991 року. За тридцять останніх років зроблено дуже 
багато для повернення історичної правди. Втім, в історії української музики, зокрема в 
історії української вокальної культури залишається ще чимало проблем, нез’ясованих, а 
то й замовчуваних моментів. Тож, проводячи історичне дослідження, важливо звертатися 
не тільки до опублікованих наукових праць, а й до архівних першоджерел. 

Темою даного дослідження є творча біографія видатної української співачки Ірини 
(Іри як її називали в артистичному середовищі) Маланюк, народженої 1919 року у 
тодішньому Станіславові (нині Івано-Франківськ). Ірина дебютує на сцені Львівського 
оперного театру в травні 1939 року (тобто ще за правління Польщі) в ролі Амнеріс у 
«Аїді» Верді, в спектаклі, в якому брали учні Адама Дідура. Від грудня 1939 по 1944 рік, 
за часів радянського та німецького правлінь вона виступає як солістка у Львівському 
театрі.  

У лютому 1944 року Іра Маланюк їде стажуватися до Відня, з восени 1945 року 
вона є оперною солісткою в австрійському місті Ґраці, 1947 року – у швейцарському 
Цюриху, від 1952 року – в німецьких містах Мюнхені і паралельно в Штутґарті, а також 
в Австрії у Віденській Державній опері й нарешті у Віденській Фольксопері. Крім 
стабільних ангажементів, співачка постійно гастролює по всій Європі та Америці, 
регулярно бере участь у Байройтському і Зальцбурзькому оперних фестивалях. 

Доба розквіту голосу Іри Маланюк припадає на 1950-і-1960-і роки. У 1960-і роки 
Маланюк поступово переходить до концертного, особливо камерного виконавства. 
Останній її оперний спектакль відбувся 1975 року, а останній камерний концерт у 1976 
році. Таким чином, професійна кар’єра співачки протривала 38 років: від 20-до 58-
річного віку. Вона була двічі нагороджена у Мюнхені та Відні званням «камерзенґерін», 
буквально «камерної співачки»: цей історичний титул за тих часів свідчив про надання 
співакам, прирівнене майже королівському титулу, що можна порівняти зі званням 
народного артиста у колишньому СРСР.  

Репертуар Іри Маланюк був величезний: за підрахунком відомої музикознавці 
Стефанії Павлишин, артистка виконувала 71 оперну роль, 48 партій в ораторійних та 
симфонічних творах, десятки камерних пісень та романсів, у тому числі й українських 
композиторів. Звісно, головне місце в її творчості посідали опуси композиторів-класиків 
і романтиків. Крім того, співачка виконувала нову музику Гіндеміта, Зутера, Менотті, 
Онеґґера, Стравинського, а також брала активну участь у післявоєнному відродженні 
барокової музики. 

Останній період діяльності Іри Маланюк педагогічний: двадцять один рік, від 1970 
по 1991-ий, вона була професоркою класу інтерпретації камерних пісень у Ґрацькій 
вищій школі музики (нині Ґрацький університет музики й виконавських мистецтв). Після 
виходу на пенсію Іра Маланюк заснувала премію свого імені для кращих студентів 
інституту, а після смерті 90-річної співачки, що сталася у 2009 році, її ім’ям названо 
концертну залу цього ж Інституту. 
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До 1991 року про Іру Маланюк в Україні не згадували. А сама співачка завжди 
пам’ятала про свою, кажучи її словами, «благословенну і розтерзану Батьківщину». Вона 
співала та записувала професійні обробки українських народних пісень і солоспіви 
українських композиторів, брала участь у культурному житті місцевої діаспори. Ірі 
Маланюк довелося у скрутні часи самотужки вирішувати проблему, яка на даний час 
стоїть перед усією українською культурою: – торувати шляхи інтеграції в європейський 
мистецький простір, не втрачаючи при цьому власну національну сутність. 

Дещо про генеалогічне дерево Ірини Маланюк. Співачка вважала Соломію 
Крушельницьку донькою одного з братів її бабусі з батьківського боку, відтак, кузиною 
батька. Однак, у відомому й опублікованому в інтернеті генеалогічному дереві Соломії 
Крушельницької рід Маланюків не вказується. Для розв’язання цього питання довелося 
провести справжній генеалогічний пошук. Насамперед, хочемо щиро подякувати пані 
Вірі Білевич, троюрідній племінниці Іри Маланюк, яка зберігає в родинному архіві 
генеалогічне дерево їхньої гілки роду Крушельницьких.  

Виявляється, що бабуся Іри Маланюк Павлина Крушельницька-Маланюк, заміжня 
за Олександром Маланюком, мала спільних із Соломією прадіда та прабабусю роду 
Крушельницьких: ім’я прабабусі теж було Соломія, ім’я ж прадіда наразі не пощастило 
знайти. Отже, саме вони є батьками прапрадіда Іри Маланюк. Таким чином, бабуся Іри 
Маланюк Павлина Крушельницька-Маланюк та славнозвісна Соломія Крушельницька 
були чотириюрідними сестрами, а Іра Маланюк була не двоюрідною племінницею, як 
вона вважала, а, відповідно, онукою своєї чотириюрідної бабусі – Соломії 
Крушельницької. Отже, можна зробити висновок, що Мирослав Скорик був 
шестиюрідним братом Іри Маланюк, а вона, відповідно, його сестрою у шостому 
поколінні, про що, до речі, за життя не знав ані він, ані вона. 

Цікаво, що Лариса Крушельницька, представниця іншої гілки роду 
Крушельницьких, у своїй відомій книзі «Рубали ліс: спогади галичанки» вважає свою 
родову гілку Крушельницькими-Чулевичами, а гілку Соломії Крушельницькими- 
Ставниковичами. Напевно, звідти ця інформація потрапила до багатьох інших видань, а 
також у Вікіпедію. Для перевірки ми звернулися до відомого багатотомного польського 
гербовника Бонєцького і дійшли висновку, що тут, вірогідно, допущено подвійну 
помилку. По-перше, хтось переплутав польську перекреслену літеру «ł» з літерою «t», 
тож насправді має йтися про Крушельницьких-Славниковичів, а не Ставниковичів. По-
друге, у гербовнику Бонєцького стверджується, що лінія Соломії Крушельницької, а 
отже, і лінія Іри Маланюк за бабусею по батькові, належить не до Крушельницьких-
Славниковичів, а до Крушельницьких-Лазаревичів.  

Треба відзначити, що шляхетною була також лінія народженої у Відні Ґабріели 
Жуковської, уродженої фон Ключарич – бабусі Іри Маланюк по материнській лінії (Ользі 
Жуковської-Маланюк). Іра Маланюк вважала, що ця лінія сходить до французького 
герцога Ґіза, який втік після Великої французької революції до Австрії. В архіві Іри 
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Маланюк збереглося генеалогічне дерево цієї лінії, світлину якого нам люб’язно надав 
Ґрацький університет музики й виконавських мистецтв. Пані Віра Білевич вважає, що 
цей документ написано рукою її матері Олександри Блавацької, яка часто гостювала в 
домі Іри Маланюк. 

Можна сказати, що через Соломію Крушельницьку кревний та мистецький родовід 
Іри Маланюк певним чином пов’язуються. Життя та кар’єра обох співачок були доволі 
схожі: народження у приблизно однаковому національному й соціальному прошарку, 
навчання у Львові та за кордоном, переважно світова кар’єра, міжнародна слава, перехід 
від оперного до камерно-концертного виконавства, а на схилі літ до педагогіки, також 
проблеми в сімейному житті, повернення, хоча і з цілком різними наслідками, до Львова. 

Утім, є й суттєві відмінності: крім різних біографічних та історичних обставин, 
слід згадати, що Соломія Крушельницька у вокальному відношенні перейшла з мецо-
сопрано до сопрано, що й дозволило їй стати примадонною, а Іра Маланюк залишилася 
мецо-сопрано, якому рідше доручається роль головної протагоністки драми. За 
німецькою оперною традицією Іру Маланюк нерідко звали не тільки мецо-сопраністкою, 
а й «альтисткою» (Altistin): через це інколи її голос помилково визначається як 
контральто, що не відповідає дійсності.  

Отже, знайдені нами нові відомості стосовно родоводу та біографії Ірини Маланюк 
доповнюють і розширюють знання про видатну українську співачку ХХ століття. 

 
Дубровська Галина Миколаївна, 

 кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри  
загального та спеціалізованого фортепіано  

Одеської національної музичної 
 академії імені А.В. Нежданової  

dubrovskajagn@gmail.com 
 

ТВОРЧЕ НАСЛІДУВАННЯ ТРАДИЦІЙ ПРОФЕСОРА М.І. РИБІЦЬКОЇ  
В ОДЕСЬКІЙ ФОРТЕПІАННІЙ ШКОЛІ 

Поняття «школа» багатозначно: це й учбовий заклад, й система навчання, й 
методичні принципи того чи іншого педагога, які доказали на практиці свою цінність та 
продуктивність, іноді зафіксовані в учбових посібниках, на музичному матеріалі, 
наприклад, «Школа біглости» ор. 299 К. Черні, «Школа Ніколаєва». Це може включати 
об’єднання в класі одного педагога, що спирається на ту чи іншу школу. А це припускає 
прямування за традиціями, що продовжують учні цієї школи, їх учні, учні учнів і так 
далі. Тому школу можна порівняти з генеалогічним древом, де один з батьків – педагог, а 
другий – діло, професія, в даному разі, Музика. 
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Мої викладачі: в школі ім. проф. П. С. Столярського І. М. Шилко-Балашова, а в 
консерваторії професор В. М. Кузікова, а також моя мама доцент І. О. Лебедєва та її 
дядько професор, ректор Одеської консерваторії К. Ф. Данькевич – учні Марії Іпатієвни. 
Крім того, моя мати після уходу М.І Рибицької вчилась та закінчувала консерваторію у 
І. І. Сухомлінова, як її асистента. Я дуже вдячна моїм консультантам за цінні споради по 
моїй дисертації: канд. мистецтвознавства проф. І. І. Сухомлінову та доктору 
мистецтвознавства, професору, проректору з наукової роботи ОНМА ім. А.В.Нежданової 
О. І. Самойленко (теж учениці М. І. Рибіцької). Тому вважаю обов’язком відродити 
пам’ять про школу, наслідником якої себе відчуваю. 

 М. Рибицьку, випускницю Петербурзької консерваторії у1914 р., через рік після 
заснування Одеської консерваторії запросили працювати на кафедру спеціального 
фортепіано, де вона продовжувала та розвивала методичні принципи своїх вчителів (Л. 
ван Бетховен – К. Черні – Т. Лешетицький –А. Есіпова – М. Рибицька), у якій сплелися 
західно-європейські з російськими традиціями: бетховенська могутність з вишуканістю 
польского стилю, техніка perle – з «російським bel canto». Ці риси піанізму М. І. 
Рибицька передавала своїм учням, додаючи свої индивідуальні риси. Як пише її учениця, 
професор консерваторії В. М. Кузікова, «Ее главной особенностью было воспитание 
исполнительской культуры..., благородство и интеллектуализм, высокое качество 
звучания рояля, филигранная отделка деталей. Из поколения в поколение переходили 
традиции бетховенского исполнительства: подчеркивание кульминаций расширением 
темпа, интонационная выразительность и особенно – певучесть исполнения» [3, с. 112]. 

За більш, ніж піввіку роботи Марія Іпатієвна виховала плеяду блискучих 
музикантів, серед яких вона особливо виділяла К. Ф. Данькевича, одного з перших 
Лауреатів Всеукраїнського конкурсу піаністів (1930), після ВВВ ректора Одеської 
консерваторії, а він називав її «музичною мамою».  

Наступне покоління «музичних синів» – талановиті музиканти Олександр (Люка, 
як його називали) Александров (потім декан фортепіанного факультеті інституту імені 
Гнесіних) та Ігор Сухомлінов, який після аспірантури у Г. Г. Нейгауза в Москві, 
повернувся в Одеську консерваторію в якості асистента свого професора, а потім довгі 
роки був зав. кафедрою спеціального фортепіано. В ці роки кафедра була зірковою: 
професора С. Л. Могілевська, Г. І. Лейзерович, Л. Н. Гінзбург, Е. Д. Коваленко, 
А. О. Кардашов, А. Зелинський, В. М. Кузікова, А. Г. Харченко, А. М. Гончаров, а 
пізніше – вже учні І. І. Сухомлінова А. М. Бугаєвський, Ю. К. Ракул, Г. В. Попова та 
інші. Усі педагоги закінчили аспірантуру в столичних вузах та усі грали.  

Ігор Іванович згадував: «хотя художественные пристрастия Марии Ипатьевны… 
находились в классико-романтическом русле,… в классе звучали Скрябин, поздний 
Рахманинов, новые произведения украинских авторов, а вскоре после написания в 40-е 
годы была взята в репертуар Седьмая соната Прокофьева». За його словами, М. І. 
Рибицька добивалася «культуры движения», «внутренних представлений и 
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музыкального мышления,… органично ощущать игровые движения, владеть «чувством 
времени»..., любила подставлять под ноты слова, «экономии сил», говорила про 
необхідність створення розділу «теорії виконавства» – «гигиены музыканта», 
«психогигиены» [5, с.168], що скликається з думками видатних піаністів-педагогів – 
К. Ігумнова, Л. Ніколаєва, Г. Нейгауза.  

Професор В. М. Кузікова пише: «Спецификой позиции М.И.Рыбицкой было 
требование точности авторского композиторского текста», «наводящий метод»…: «либо 
подчеркнутая яркость и конкретизация искомого образа в аналогиях и ассоциациях, либо 
образ «отрицание», гиперболизирующий недостатки ученика»; виховувала 
«интеллектуализм, осознанность действий», …виходячи «из концепции: музыка – 
искусство звука» [3, с. 158]. 

«Педагогические заветы М. И. Рыбицкой… совпали с некоторым жертвенным 
настроем русской интеллигенции 1930-1940-х годов…, ее мессианства…, с сочувствием 
восприняла завет Н. Римского-Корсакова ,…что учитель – друг, отец, нянька и слуга 
свого ученика… Педагогические принципы професора Рыбицкой были направлены на 
работу над апаратом, над точностью технических решений, на постоянное пополнение 
репертуара… И в этом специальную страницу …занимало творчество С.Рахманинова… 
И во время оккупации исполнение произведений великого соотечественника, 
приезжавшего в 1910-е годы в Одессу, приобретало характер почти демонстративно 
патриотический» [1, с. 163]. 

Учні М. І. Рибицької створили школи, які продовжують традиції свого педагога, 
але з додаванням особистих принципів та педагогічного досвіду. Багато з них працюють 
у Одеській консерваторії (нині Музичній академії), у Школі ім. проф. П.С.Столярського, 
у Муз.училищі ім. К. Ф. Данькевича, у концертних організаціях Одеси та інших. Серед 
учнів І.І.Сухомлінова: засл. діячі мистецтв України, професора Олександр Бугаєвський, 
Юрій Ракул, Галина Попова, джазовий піаніст Юрій Кузнєцов, засл. артистка, професор 
Тетяна Книшова, доцент Інна Лебедєва, Лауреати Міжнародних конкурсів Ігор Парада, 
кандидат мистецтвознавства, доцент Катерина Єргієва.  

М. І. Рибицька, крім викладання, організовувала семінари, проводила консультації, 
залишила після себе декілька цінних наукових праць: «Методы моей педагогической 
работы»; «О воспитании творческого начала в исполнении музыкальных произведений»; 
«О фортепианной аппликатуре» Багато з її музичних «дітей» та «внуків» успадкували 
схильність до наукової діяльності: проф. І. І. Сухомлінов, кандидат мистецтвознавства, 
автор багатьох наукових статей; проф. В. М. Кузікова, також крім статей, створила 
фундаментальну роботу «Одесская фортепианная школа. История кафедры специального 
фортепиано 1913-2013», до 100-річчя Одеської консерваторії. «Музичні внуки» 
М. І. Рибицької, працюючи педагогами, концертмейстерами, також приділяють увагу, як 
виконавській, так і науковій діяльності: Людмила Повзун – доктор мистецтвознавства, 
професор, зав. кафедрою камерних ансамблів та автор цих строк – кандидат 
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мистецтвознавства, доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано; Катерина 
Єргієва, канд.. мистецтвознавства, доцент кафедри спец. фортепіано.  

Ще один «музичний внук» М. І. Рибицької через свого професора А.Г.Харченко, 
Георгій Кожухар, талановитий музикант, Лауреат Міжнародних конкурсів також 
наслідує її методику, працюючи на кафедрі.  

Таким чином, школа М. І. Рибицької продовжується, розвивається у виконавській 
та педагогічній практиці нових піаністів, педагогів та науковців. Та поки існує 
фортепіанне і взагалі музичне мистецтво, пам’ять про неї, діло її життя буде вічними. 
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ПРЕДСТАВНИКИ «ШКОЛИ Г.НЕЙГАУЗА» В ПІАНІСТИЧНІЙ ІСТОРІЇ 
ОДЕСЬКОЇ КОНСЕРВАТОРІЇ 

 
Поняття школа – дуже широке за трактуванням, яке можливо проводити з 

різноманітних позицій. Нам здається найбільш зручним і доцільним зробити це з точки 
зору звичайного педагога музики, для якого приналежність до якоїсь школи означає 
наявність соратників, друзів та однодумців, саме існування яких допомагає йому 
впоратись з усіма складностями буденного професійного життя. Найбільш відомий 
методичний труд Г. Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры» до речі має 
підзаголовок «Записки педагога» і цілком спирається на особистий досвід його плідної 
багаторічної праці. 
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Школу Нейгауза в Одесі представляли три корифея піанізму: Л. Н. Гінзбург, 
С. Л. Могілевська та І. І. Сухомлинов. Свою належність до єдиної школи вони ніколи не 
акцентували, а навпаки , скоріш підкреслювали в роботі свою особисту своєрідність і 
неповторність, але їх назавжди споріднювало те, що в свій час вони самі обрали для себе 
одного спільного вчителя , якого однаково поважали все життя. Таку спорідненість 
можна кваліфікувати як спільноту одного Майстра, який мав визначальний вплив на 
формування колективної художньої свідомості і саме так ми і розуміємо цей термін у 
музично-дослідницькій літературі. 

Сам Нейгауз, «майстер Генріх», як його часто називали в фортепіанних колах, був 
спадкоємцем знаменитої європейської школи піанізму, витоки якої ми можемо 
простежити від самого Л. Бетховена. За час його плідної праці в Московській 
консерваторії він виховав цілу купу видатних піаністів минулого і сучасності, в тому 
числі і одеситів Е. Гілельса, Св. Ріхтера, Я. Зака та Євг. Могілевського. 

Ми маємо право назвати «школою», а не просто стилем викладання його 
спадщину, керуючись наступними ознаками:  

1.Висока результативність педагогічної роботи; 
2.Великий вплив на професійне середовище;  
3.Довговічність існування і ексклюзивність методики викладання;4.наявність 

великої кількості послідовників. 
Серед особливих рис «школи Нейгауза» ми підкреслюємо найбільш характерні:  
1.Необхідність створення особливого «родючого ґрунту» для вирощування 

музичних талантів; 
2.Необхідність для педагога-піаніста викладати в першу чергу музику, а не 

прийоми гри на інструменті;  
3.Індивідуальний підхід до учня та пошуки серед великої кількості «дверей до 

мистецтва» саме тих , які треба відкрити для конкретної особистості кожного з них;  
4.Диригентсько- режисерський метод вивчення творів, спрямований від загального 

до окремого конкретного;  
5.Постійна опора на внутрішньо-слухові уявлення студента в усіх формах і методах 

роботи з ним. 
Саме ці педагогічні поняття ми наводимо на прикладах педагогічної діяльності 

його учнів в Одеській музичній академії ім. А. В. Нежданової. Тісний контакт з Вчителем 
зберігався по-своєму в кожного з них. Вони були його нащадками, а він передав їм свою 
енергію і завжди був «двигуном» їх плідної праці, тому що неможливо бути «колишнім 
учнем», як і неможливо бути «колишнім учителем». 

Список літератури: 
1.Бородин А. О структуре понятия «фортепианная школа». Вестник Башкирского 
университета, 2007. №1 с.1-4. 
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вип.6., кн.ІІ. 
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ХАРКІВСЬКА КЛАРНЕТОВА ШКОЛА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАЛЕРІЯ 

АЛТУХОВА 
 
Як відомо, клас кларнету у Харкові сформувався на початку XX століття (1890), 

завдяки чудовому педагогові Гуго Альбертовичу Геку, він перший заклав основи 
професійної освіти кларнетистів у Харкові. Перший випуск його учнів складався 
здебільшого із солістів оркестрів: І. Бутников Г. Риков М. Гольдштейн (соліст оркестру 
Харківської філармонії). Слід зазначити, що велика увага приділялася як освоєнню 
базових навичок гри на кларнеті, а й розвитку творчої особистості учня, оволодіння ним 
мистецтвом інтерпретації. У 1917 році Харківське музичне училище було перетворено на 
консерваторію і Один із перших випускників Гека – Гольдштейн як викладач 
консерваторії продовжив справу свого вчителя. Завдяки його творчому підходу до 
педагогічної діяльності, починання Г. Гека набули подальшого успішного розвитку. 

З 1994 року Величезний внесок у формування особливостей педагогічної та 
виконавчої діяльності харківських кларнетистів зробив Валерій Миколайович Алтухов, 
визнаний одним із найкращих педагогів-духовиків нашої країни. Будучи вихованцем 
професора В. Генслера (Ленінградська консерваторія), він привніс нові свіжі віяння в 
традиції, що вже склалися, і з його приходом остаточно склалася харківська школа 
кларнетистів. Її характерні риси – серйозна технічна підготовка, якісне звучання 
інструменту, освоєння нових сучасних прийомів гри та, відповідно, сучасного 
репертуару. Крім педагогічної роботи В. Алтухов успішно займається організацією 
музичних фестивалів та дитячих музично-виконавчих конкурсів, що є дуже важливим 
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для підвищення рівня виконавства молодих українських музикантів. Організаційна 
робота, виконавська база та творча атмосфера – невід'ємні складові, характерні для 
сучасного етапу розвитку харківської кларнетової школи. Це приносить свої плоди у 
вигляді «масового лауреатства» – практично кожен учень десятирічки може занести до 
свого активу призове місце на різноманітних конкурсах та фестивалях. 

Узагальнимо основні принципи в систему, які відрізняють харківську кларнетову 
Школу: 

1) історичний досвід харківської кларнетової школи за весь період її формування та 
розвитку свідчить про її глибоке коріння (більше 100 років), пов'язане з діяльністю 
декількох поколінь музикантів-виконавців на кларнеті; 

2) наявність величезної плеяди лауреатів різних міжнародних та всеукраїнських 
конкурсів, що підтверджує дію наступності традицій у системі «вчитель – учень»; 

3) рівень професійної підготовки кларнетистів-випускників ХССМШ-і з 
конкурентоспроможним потенціалом для навчання за кордоном здатних конкурувати із 
закордонними виконавцями; 

4) високий рівень технічної та ансамблевої майстерності виконавців-оркестрантів, 
які пройшли серйозний конкурсний відбір та представляють мистецтво гри на кларнеті в 
аспекті професіоналізму харківської виконавчої школи в оркестрах усіх регіонів України, 
США та країн Західної Європи; 

5) вивчення сучасного репертуару з творів композиторів кінця ХХ–ХХІ століть 
виховання смаку до новітніх технік письма та прийомів виконання. Таким чином, можна 
стверджувати факт сформованості харківської педагогічної та виконавської кларнетової 
школи як однієї з найстаріших та успішних у сучасній Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

 «УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» В ТВОРЧОСТІ ПОЛЬСЬКИХ  
КОМПОЗИТОРІВ ПОДІЛЛЯ XIX СТ. 

 
Важливі історичні передумови, серед яких – виникнення польських поселень на 

Поділлі, формування міст, роль польської шляхти у розвитку виробництва, науки, 
просвітництва, архітектури, а також поширення західноєвропейського культурного 
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досвіду, – сприяли становленню та розвитку українсько-польських зв’язків на Поділлі у 
ХІХ ст.  

Ці фактори дали поштовх до появи історичних та етнографічних праць, авторами 
яких були представники українсько-польської шляхти – історики, географи, археологи, 
фольклористи. Відзначено, що активізація етнографічних та історичних досліджень стає 
органічною складовою культурного та ідейного руху, спрямованого на українське 
національне відродження, стимулює нові наукові та ідейні пошуки і формує шлях до 
розвитку українського національного руху в регіоні. 

Зацікавленість фольклорним матеріалом стала першим свідченням формування 
«української школи» в творчості українсько-польських фольклористів, музикантів та 
композиторів ХІХ ст., в числі яких – Антон Коціпінський, Михайло Завадський, Йосип 
Витвицький, Владислав Заремба, Віктор Зентарський.  

Із загальних визначень поняття зауважимо, що школа – це напрям в науці, 
літературі, мистецтві, який характеризується єдністю основних поглядів, спільністю чи 
наслідуванням принципів та методів. 

«Українську школу» як феномен польського романтизму, що сформувався на 
українських землях, неможливо розглядати поза українським контекстом, взаєминами з 
культурою, традицією, фольклором українського народу, що мали безпосередній вплив 
на формування національної тематики у творчості її представників [2]. 

За висловом Олени Ткачук: «Чуттєве ставлення до української землі, як до своєї 
Батьківщини, було характерне для тих поляків, які були родом з цієї території, на якій 
мали власні маєтки… Вихідці зі шляхетських родин з Поділля та Волині, поети-
романтики представляли «українську школу» польського романтизму, сприймали 
Україну як свою власну «малу Вітчизну», ставились до неї як до елегійного раю на землі, 
з його квітучими вишневими садками, мальовничими степами та лісами, мужніми 
козаками, ефектними дівчатами та сумними піснями, що хапають за серце» [4, с. 94].  

Вперше термін «українська школа» в музикознавстві застосувала Любов 
Кияновська [1]. Цей термін також зустрічаємо у дослідженні Л. Свірідовської, яка вважає 
представниками «української школи» Ф. Тимопольського, Ф. Яронського, 
Й. Витвицького, М. Завадського [3].  

Розглядаючи «українську школу» польських композиторів Поділля ХІХ ст. як 
процес, можна умовно окреслити три етапи у її розвитку: 

- інтерес до фольклорного матеріалу та діяльність польських етнографів 
(Зоріан Доленґа-Ходаковський, Вацлав Міхал Залеський, Казімеж Вуйціцький, Оскар 
Кольберґ та ін., праця А. Коціпінського «Пісні, думки і шумки руського народу на 
Поділлі, Україні і Малоросії», фольклорна діяльність В. Заремби);  

- формування освітнього середовища, педагогічна діяльність в осередках 
освіти та формування педагогічного репертуару (А. Коціпінський, В. Заремба);  
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- розвиток провідних жанрів (фортепіанна обробка народних пісень, 
фортепіанна мініатюра, пісні та романси на слова українських поетів). 

Отже, об’єднані спільними етнічними та регіональними ознаками, а також 
хронологічними вимірами, польські композитори «української школи» Поділля ХІХ ст. 
продемонстрували зацікавленість історією, фольклором, національними традиціями, які 
склали основу творчості композиторів на українські теми, а також здійснили значний 
внесок у розвиток жанрів фортепіанної мініатюри та українського романсу та виведення 
їх до рівня концертного виконання.  

У такий спосіб діяльність композиторів «української школи» становить важливий 
етап у формуванні української професійної композиторської школи ХІХ ст. та сприяє 
входженню її в європейський культурний простір. 
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ВИКЛАДАННЯ ПОЛІФОНІЇ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ 
 
Вже кілька років теоретичні та історичні дисципліни викладаються дистанційно за 

допомогою технології ZOOM. Це має свої як позитивні, так і негативні риси. Спробуємо 
порівняти добрі ознаки та вади дистанційного викладання. 

Позитивні риси: треба відмітити як загальні позитивні риси, так і риси притаманні 
саме викладанню музичних дисциплін.  
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Загальновизнаними є переваги: 
Гнучкість – студенти можуть отримувати освіту в зручний час; 
Відсутність обмежень щодо відстані – студенти можуть навчатися незалежно від 

місця проживання і перебування; 
Економічність – значно скорочуються витрати на організацію учбового процесу. 
До загальних позитивних рис можна віднести: 
- можливість організації єдиного загальнодержавного освітнього простору, 

незалежно від того, де реально перебувають викладачі та студенти. Студенти можуть 
знаходитись навіть на території інших країн, немає поясних обмежень; 

- онлайн форма освіти може бути організаційно та економічно більш ефективною. 
Відсутня необхідність прив’язувати учбові плани до наявності конкретних приміщень. 
Відсутня взагалі необхідність мати велику кількість приміщень, отже знижуються 
витрати на їх обладнання, ремонт та опалення. Знижуються витрати на організацію 
учбового процесу взагалі; 

- в період епідемій, завдяки використанню онлайн освіти, учбовий процес не стає 
чинником розповсюдження захворювання; 

- онлайн освіта більш зручна для викладачів і студентів, які на час проведення 
зайняття не дуже добре себе почувають, мають вади здоров’я, обмежені фізичні 
можливості. Учбовий процес може бути навіть організований із приміщення закладу 
охорони здоров’я;  

- кожен викладач та студент економить час та фінанси за рахунок того що для 
початку учбового процесу немає необхідності витрачати час та кошти на дорогу, 
спеціально збиратись, носити за собою учбові посібники та довідкову літературу; 

- зайняття можуть бути організовані як в ранковий, так і в вечірній час – в 
залежності від можливостей викладача та потреб студентів;  

- за рахунок того, що немає витрат часу на пересування у просторі, один педагог 
може вести зайняття в кількох учбових закладах, а студент одночасно отримувати 
декілька освіт; 

- фактично немає обмежень на кількість студентів, які одночасно присутні на 
зайнятті (в базовій версії програми ZOOM обмеження 100 осіб, в платній обмеження 
практично немає); 

- якість проведення занять можна значно підвищити за рахунок активного 
використання зображень, текстових, нотних і музичних прикладів, відеоряду, 
підвищуючи якість освоєння нової інформації; 

- завдяки можливостям онлайн-освіти студентам може бути наданий великий обсяг 
допоміжної та довідкової інформації у вигляді спеціально підготовлених до конкретної 
теми зайняття посилань;  
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- дистанційне навчання може носити індивідуальний характер, а отже надавати 
можливість більш ефективно налаштувати процес навчання, дозволяючи студенту 
самостійно підбирати зручний час та темп навчання; 

- студент може записати зайняття повністю на електронний носій інформації для 
подальшого повтору та ретельного вивчення; 

- кожен педагог може за рахунок того, що зайняття проводяться з домашніх умов, 
облаштувати для себе якісне викладацьке місце, облаштоване всіма необхідними 
довідковими матеріалами, банками прикладів.  

- використовуючи сучасні форми дистанційного навчання, кожен педагог, у свою 
чергу, знаходиться в постійному процесі підвищення власної викладацької кваліфікації. 

Взагалі онлайн освіта має значні можливості для організації якісного навчального 
процесу.  

Організація онлайн освіти має і проблемні моменти.  
В першу чергу це необхідність ретельної матеріально-технічної і методичної 

підготовки:  
- педагоги і студенти повинні бути забезпечені сучасними електронними 

матеріально-технічними приладами; 
- необхідно забезпечити якісну методичну підготовку педагогічного складу, 

опанування всім комплексом сучасних засобів онлайн освіти; 
- учбовий процес повинен бути забезпечений якісними сучасними програмними 

продуктами.  
Проблемними для дистанційного навчання є:  
- складність самодисципліни і контролю для студентів у домашніх умовах; 
- необхідність забезпечення надійного інтернет зв’язку та енергопостачання; 
- обмеження базового (безоплатного) програмного забезпечення. Наприклад, сесія 

в безоплатній версії програми ZOOM триває не більше як 40 хвилин. Тобто для 
проведення стандартного академічного зайняття необхідно три підключення;  

- відносна дорожнеча програм та підписки на профільні сайти для викладачів та 
студентів;  

- відсутність спеціалізованих програм для онлайн музичної освіти; 
- відсутність спеціалізованої підтримки (IT фахівців у штаті ВУЗу); 
- відсутність централізованих методичних розробок, розрахованих саме на онлайн 

освіту; 
- необхідність системної підготовки викладачів для роботи з онлайн-технологіями;  
- зниження об’єктивності оцінювання знань студентів. Якщо оцінка знань 

здійснюється дистанційно, часто педагог не має можливості встановити ступінь 
самостійності виконання завдання студентом; 

- пониження мотивації у студентів. Під час онлайн-освіти відсутній елемент 
змагальності, що негативно впливає на загальні результати.  
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Окремо треба зазначити недоліки, властиві програмі ZOOM.  
Як зазначають фахівці, ZOOM взагалі не є програмою для дистанційної освіти – це 

платформа для проведення нарад та конференцій. Великий недолік ZOOM – відсутність 
можливості офлайн використання.  

Спеціалізовані програмні продукти (наприклад Moodle) дозволяють повністю 
викласти учбовий матеріал і студент може використати його в будь-який зручний час 
(що вважається основною перевагою онлайн освіти).  

В Moodle забезпечена розвинута система тестування знань. Є можливість 
синхронно проводити тестування та спілкуватись із студентами. Крім того, можна 
відслідкувати активність кожного студента у програмі (побачити, які саме учбові 
матеріали він досліджував).  
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САЛОННА МУЗИКА ЯК КАТЕГОРІЯ МУЗИКОЗНАВСТВА 

 
Cалонна музика, основна властивість якої – музикування у приватних, невеликих за 

розміром приміщеннях – салонах – з’являється у XVI столітті, коли у Франції, водночас 
із королівським двором і церквою, важливими центрами культури стають аристократичні 
салони. До 1660 року у Парижі існувало більш ніж 250 салонів, найбільш відомі з них 
мали важливе соціальне значення. У XVII ст. салонами також стали називати періодичні, 
спочатку офіційні, виставки сучасного мистецтва в Парижі, що з 1699 року 
розміщувалися у Великій галереї Лувру, потім з 1737 по 1848 рр. у так званому 
Квадратному салоні (Salon carre) і Великому палаці Єлісейських полів; з 1863 року стали 
проводитися щорічно. 

Разом із зібраннями впливової аристократії існували салонні зустрічі, що не 
переслідували ніяких практичних цілей, в центрі інтересів знаходилася музика. Один з 
таких перших музичних салонів XVIII століття – салон мадам Луїзи Флоранс Петроніль 
де ла Лів д'Епіне (1726-1783) – групувався навкруги музично-історично значимої фігури 
Фр. М. Фон Грімм. Окремо виділявся салон генерального відкупника податків Жана-
Жозефа ле Рише де ла Пуліньєр, який з 1731 по 1762 регулярно влаштовував недільні 
концерти у Пассі і Парижі не лише для широкої публіки, але й після вечері «сеанси 
музики» для вужчого круга. Серед гостей його салону були музиканти і інтелектуали, 
такі як Фр.-Марі Вольтер, Д. Дідро, Ж. Ж. Руссо, Ж.-Фр. Мармонтель, Ф. Рамо, Й. 
Штаміц, Фр.-Й. Госсек.  
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Пісні, оперні арії, фрагменти з духовної музики, різноманітні жанри камерно-
інструментальної музики – усі форми музичного представлення були допустимі. 
Інформаційна відкритість, можливість між знавцями і колегами по мистецтву обговорити 
або випробувати роботи, які ще не звучали прилюдно, не були опубліковані, шанс 
привернути увагу до своїх здібностей, багато в чому вплинули на процес розвитку 
професійної музичної культури. Отже, у широкому сенсі, салонна музика – це (фр. salone 
music) самостійна система камерних жанрів, що сформувалася на рубежі ХVІІІ-ХІХ 
століть, має відповідну змістовну сферу та власні засоби виразності [1, с. 183]. 

У ХІХ ст. музичні салони набувають все більшої популярності і з’являються в 
різних країнах Європи. На аматорських зборах у будинках аристократів особливою 
любов'ю стали користувалися різноманітні форми легкої музики. Захоплення 
віртуозністю набуває негативного значення, посилюється зневажливе ставлення до 
салонної музики, яка за думкою Р. Шумана виражає жанр, «який завжди збуджує 
підозру» (окремо Шуман виділяє твори Ф. Шопена і Ст. Хеллера, називає їх двома 
винятковими явищами серед інших віртуозів-композиторів [3, с. 262]). 

У середині ХІХ ст. термін «салонна музика» з’являється у музичній публіцистиці. 
Так, у статті Ф. Бамберга (журнал «Музичний рівень в Парижі» за 1844 рік) зазначається: 
«Салонна музика у нас взагалі з'явилася досить нещодавно ... це те поєднання 
фривольного, яке зрештою робить виконавця гідним тих грошей, які йому платять, саме 
в салоні. Для того, щоб стати гідним оплати, треба засіб, і саме до цього засобу зводиться 
музика. Салонна музика, таким чином, є засобом заробляння грошей... Передбачається, 
що вкладене в такі салонні твори сприйняття набуває у будинку свою здорову і відкриту 
природу, адже зазвичай вони виконуються у прекрасній формі. Але таким чином, у 
порівнянні до цієї форми, ставлення до мистецтва стає для виконавця другорядним» [4, с. 
854].  

Визначення категорії «салонна музика» отримує істотне розширення і 
переноситься на як правило невеликі за масштабами твори, з певною віртуозною, проте 
полегшеною фактурою, призначені для виконавців з непрофесійним рівнем музичної 
освіти та володінням будь-яким музичним інструментом. 

У другій половині ХІХ століття з «терміном «салонна музика» стало модним 
зв'язувати фривольні, негідні називатися музичними творами дрібниці» (Й. Кр. Лобе, 
Музичний листок, 1855 [5, с. 8]). К. Бекхелер («Німецька домашня музика в сучасності», 
1879) відмічає, що «технічний термін «салонна музика» з'явився саме відносно 
фортепіанної гри». Згідно Райсманну («Музика як допоміжний засіб у німецькому 
вихованні», 1887) «салонною музикою» називається «супроводжуюча музика», 
розрахована переважно на те, щоб за допомогою певної музичної підготовки або 
особливо прекрасних тональних ефектів засліпити і приголомшити нас. Цьому напряму 
сприяє й інструмент, слухняно відтворюючи усі ці розважальні наспіви, найчастіше це 
виявляється рояль, який є у будь-якому салоні» [4, с. 865]. Г. Ріман у 1896 підсумовує: 
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«Салонна музика у вузькому сенсі слова – музика, що розрахована лише для зовнішньої 
розваги, більш-менш тривіальна; її розвиток викликає лише співчуття, оскільки вона 
доводить поверховість смаку дилетантів та вбогість думки композиторів. Під салонною 
музикою у широкому сенсі мається на увазі іноді й дещо інше, а саме – легка музика, 
призначена не для концерту, а для домашнього музикування» [2, с. 1160]. 

Отже, у другій третині ХІХ століття, з розвитком професійної музичної освіти 
різних рівнів, терміном «салонна музика» позначаються фортепіанні твори, метою яких є 
справити враження, але все ж наближені до дилетантського рівня. До творів професійних 
композиторів, розрахованих на невелику кількість виконавців та обмежене коло 
слухачів, стали застосовувати термін “камерна музика”. 
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КОМПОЗИТОРСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ШКОЛИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

РОЗВИТОК ЖАНРУ ПАСІОНІВ: МІЖ РЕТРОСПЕКЦІЄЮ ТА ЕВРИСТИКОЮ  
 

На сторінках Євангелій розкриваються три універсальних закони діалектики. 
Перший – закон єдності та боротьби протилежностей (підтверджується образами-
протиставленнями Іуда-Ісус). Другий – закон взаємного переходу кількісних змін у якісні 
(який зумовлено ростом кількості християн та їх духовним наближенням до Христа). 
Третій – закон заперечення заперечення, який означає заміщення старої якості новою. 
Сам Ісус, подолавши смерть, перейшов з фізичної сфери в духовну. На сторінках 
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Євангелій розкриваються принципи Гегелевської філософії з головним ствердженням 
про те, що протиріччя рухає світом. Філософська тріада теза – антитеза – синтез є 
невід’ємною складовою Євангелій, яку відображено у ланцюзі Ісус – Іуда – учні Христа 
(Всесвіт).  

Багатогранність текстів Євангелій приваблює сучасних композиторів, які 
розкривають образи Священного Писання у пасіонах – музичних творах, присвячених 
останнім дням життя Христа. Страсті почали свою історію у Середньовіччі, появі 
національних композиторських шкіл, які вплинуть на розвиток жанру, сприятиме 
Реформація 1517 р. Завдяки діяльності М. Лютера з’являться переклади Біблії з латини, 
що стане поштовхом для створення пасіонів рідною мовою. Для того часу даний аспект 
був евристичним. Зупинимось на деяких композиторських школах, які мали вплив на 
страсні композиції. 

Іспанська композиторська школа пам’ятає ім’я церковного композитора 
Т. Л. Вікторія (1548-1611), який напише «Passio secundum Mathaeum» (1585) в контексті 
католицької служби.  

Італійську композиторську школу Ренесансу в жанрі пасіонів представив 
А. Сканделло (1517 – 1580), який працював при саксонському дворі. У 1561 р. Антоніо 
напише «Johannes-Passion», в яких використає німецький текст, а музичну мову залишить 
типовою для італійських зразків пасіонів XVI ст.  

Саме у XVI ст. формується франко-фломандська школа, композитори якої 
звернуться до жанру пасіонів. Відомі латинські страсті «Passio Domini nostri for Holy 
Week» (1504) французського композитора А. Лонгеваля (1498 – 1525), «The Passion of 
Our Lord Jesus Christ According to Mark» Орландо Лассо (1532 – 1594) та пасіони 
М. Рогера (біля 1553 – біля 1623). 

У витоків німецької композиторської школи, яка вплинула на розвиток пасіонів, 
стояв Й. Вальтер. У 1530 р. він створить модель німецьких респонсорних пасіонів, якою 
довго будуть користуватися його послідовники. Так, пасіони Г. Шютца (за Лукою – 1653; 
за Матвієм – 1666; за Іоанном – 1666) стали найкращими зразками респонсорного типу. 
За структурою пасіони Шютца у певній мірі є ретроспективним зверненням до минулих 
традицій поліфонічного чотириголосся.  

У XVI ст.. побачили світ шестиголосні «Страсті за Іоанном» (1631) Й. Демантіуса, 
який одним з перших ввів у пасіони барочну риторичну символіку (наприклад, у сцені 
розп’яття дієзи є символом хреста). Традицію використання риторичних фігур буде 
вдосконалено Й. Бахом. 

Пассіони XVII ст. зазнали вплив стилю італійського композитора А. Калдарі, який 
для імператора Священної Римської імперії Карла VI створив ораторію «La Passione de 
Gesu Cristo» (1730).  

ХVIIІ ст. пам’ятає відоме ім’я К. Х. Грауна, німецького композитора, особливу 
популярність якому у 1755 р. приніс твір «Der Tod Jesu» («Смерть Ісуса»). 150 років 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1517
https://uk.wikipedia.org/wiki/1580
https://imslp.org/wiki/Johannes-Passion_(Scandello%2C_Antonio)
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Week
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Week
https://delphipages.live/link?to=der-tod-jesu&lang=bg&alt=https://www.britannica.com/topic/Der-Tod-Jesu&source=carl-heinrich-graun
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поспіль до XIX ст. в Германії ораторію виконували під час Страсного тижня. Тільки у 
1829 р. з’являться оновлені Мендельсоном «Matthäus-Passion» (1727) Й. Баха, які 
передвинуть пасіони К. Грауна на другий план. 

У 1899 р. традицію італійських пасіонів продовжить римський епіскоп Л. Перозі 
(1872 – 1956), його «Risurrezione di Cristo» стане однією з частин циклу про Христа з 12 
ораторій. 

2000 рік подарує світу сумарний проект пасіонів «Passion-2000». Твори напишуть 
до 250 річниці з дня смерті Й. Баха. Німецький диригент Г. Ріллінг доручить колегам з 
різних країн світу створити пасіони за чотирма Євангеліями. (У даному факті вбачається 
звернення до традицій 16 століття, коли з’являються перші сумарні пасіони за чотирма 
євангелістами). У написанні творів до проекту взяли участь російська композиторка 
С. Губайдуліна, німецький композитор В. Рім, китайський композитор Т. Дун і 
американський композитор аргентинського походження О. Голіхов. Композитори різних 
національних шкіл утворять чотири різні за стилем пасіони, запропонувавши авторські 
погляди на відомі події. 

Пасіони, як жива структура, ввібрали в себе ознаки попередніх епох від 
Середньовіччя. Страсті зазнали вплив найяскравіших творів, які були створені 
іспанською школою (з Т. Л. де Вікторія), італійською (з Л. Перозі), франко-
фламандською (з О. Лассо) та іншіми. Найвпливовішою була і є німецька 
композиторська школа з вершинними пасіонами Баха, які до сих пір залишаються 
взірцем для багатьох композиторів сучасності.  

 
 

Бородавкін Сергій Олексійович 
кандидат мистецтвознавства, доцент, 

 в.о. професора кафедри теорії музики та композиції 
Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової 

partiturov.opera@gmail.com 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ 
 ТА ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МУЗИКАНТАМ-ВИКОНАВЦЯМ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

У наш час широке поширення серед багатьох педагогів-виконавців, 
адміністраторів, чиновників міністерства культури та освіти набула думка, що музично-
теоретичні та історичні дисципліни, мовляв, або взагалі не потрібні для майбутніх 
музикантів-виконавців, або ж у суттєво скороченому вигляді, так би мовити для 
загального розвитку, принаймні, не в тому обсязі навчальних годин, як це було раніше. 
Скорочується не тільки кількість навчальних годин з теоретичних дисциплін; випадають 

https://delphipages.live/link?to=germany&lang=bg&alt=https://www.britannica.com/place/Germany&source=carl-heinrich-graun
https://delphipages.live/link?to=holy-week&lang=bg&alt=https://www.britannica.com/topic/Holy-Week&source=carl-heinrich-graun
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і цілі курси, що переводяться в розряд необов'язкових, які студенти можуть обирати 
самостійно із запропонованих, не володіючи ще здатністю визначати цілей і завдань 
обраних дисциплін і ступеня їх необхідності для них, орієнтуючись на те, який предмет, 
мовляв, легше здати. Природно, що думка про непотрібність музично-теоретичних та 
історичних дисциплін набуває поширення і серед студентів; найчастіше ігнорування 
студентами музично-теоретичних дисциплін підтримується деякими педагогами 
спеціалізованих музичних шкіл, училищ, консерваторій та академій з виконавчих 
спеціальностей. 

Однією з причин виникнення цієї тенденції є відрив досить значної кількості 
викладачів історико-теоретичні дисципліни виконавцям, від музичної практики; 
спираючись на багато в чому застарілі традиційні навчальні програми, педагоги часто не 
орієнтуються на реальні потреби майбутніх виконавців у їхній подальшій діяльності. 
Особливо це стосується викладання гармонії, поліфонії, аналізу музичних творів та 
деяких курсів історії музики. Студенти ж чудово відчувають, відчувають, що деякі 
навички, які так наполегливо даються багатьма педагогами відповідно до традиційних 
навчальних програм та установок, не будуть знаходити застосування в їхній майбутній 
діяльності, тому у них не виявляється інтерес до деяких форм навчання, і вони 
розглядають ці форми як якусь данину, яку вони зобов'язані приносити своїм педагогам 
для отримання оцінки відповідно до їх побажань. Інтерес до цих форм навчання виникає 
лише у виняткових випадках, у дуже небагатьох студентів. Так, наприклад, ще з кінця 
XIX століття склалася методика проходження курсу гармонії з опорою на письмове 
вирішення так званих завдань з гармонізації мелодії та басу, які часто мають витончений 
характер, далекий від справжньої музичності, а в курсі поліфонії велика увага 
приділяється твору різноманітних контрапунктів суворо стилю, що склався у деяких 
композиторських школах XVI століття; при цьому, як правило, студенти не чують 
написані ними опуси, і завдання перетворюються на суто математичні вправи по 
дотриманню численних правил; деяким учням подобається саме цей аспект. Звичайно ж, 
ніхто не буде сперечатися з необхідністю письмових завдань для студентів-
композиторів, музикознавців, оперно-симфонічних та хорових диригентів, оскільки саме 
на цій базі формується композиторська техніка або техніка аранжувань, що буде 
затребуваним або може бути потрібним у їхній майбутній діяльності. Але для студентів-
виконавців на музичних інструментах та вокалістів зазначені форми, думається, марні, 
тим більше, що невелика кількість навчальних годин не дозволяє сформувати цю техніку 
у більшості студентів. В результаті страждають такі інші форми навчання, як стильовий 
гармонійний та поліфонічний аналіз, вміння підібрати акомпанемент до мелодії на 
клавішному інструменті, що є необхідними навичками для музикантів будь-якої 
спеціалізації. 

Під час проходження курсу аналізу музичних творів педагоги часто не враховують 
спеціалізацію студентів. Так, наприклад, студенти-вокалісти багато уваги приділяють 
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аналізу зразків інструментальної музики, хоча переважно слід звертати увагу на 
вокальну, окрім вивчення деяких форм, не властивих вокальній музиці, наприклад, 
строгим та вільним варіаціям, рондо-сонатній формі та деяких циклічним та 
поліфонічних форм. У консерваторських курсах історії музики зазвичай багато часу 
приділяється вивченню епох Стародавніх цивілізацій і Середньовіччя за рахунок 
наступних, але найважливіших тем для майбутнього виконавця; іноді випадає, 
наприклад, ціле XVIII століття і значна частина епохи романтизму; при цьому викладачі 
цих курсів посилаються на те, що, мовляв, в училищах проходять зазначені історичні 
періоди, проте практика показує, що випускники училищ мають дуже низький рівень 
знань і епохам бароко та класицизму, і всіх наступних. 

В результаті в деяких чиновників міністерств, що складають навчальні плани, 
адміністраторів-керівників навчальних закладів, які не розуміють справжніх цілей та 
завдань музично-теоретичних дисциплін, склалася думка про можливість скорочення 
даних курсів та навчальних годин за ними. Неабияку роль при цьому відіграє фінансова 
необхідність скорочення будь-яких курсів і годин, де це тільки можливо. Причому 
скороченню піддаються як курси для виконавців, так і для музикознавців, композиторів і 
диригентів. Цілком можливо, що саме фінансова обставина є основною причиною 
скорочення, проте багато педагогів-виконавців підтримують ці скорочення, і тут 
причиною цього є вказані мною характер та методи викладання музично-теоретичних та 
історичних дисциплін, основний недолік яких – відрив від музичної практики і 
непотрібність навичок і знань у майбутній діяльності музикантів-виконавців. 

 
 

Ролінська Олена Григорівна 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 
ДО ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Сучасна вища музично-педагогічна освіта потребує створення нових умов, які б 

сприяли спонуканню майбутніх учителів музики до самостійного мистецького пошуку. 
Формування у студентів особистісного сенсу навчання за евристичним типом – 

одна з найвагоміших педагогічних умов досягнення його результативності. Студенти 
мають знати, в чому смисл евристичного навчання, чому при такому способі навчання 
досягаються вищі результати, ніж при традиційному, який особистісний сенс має 
евристичне спрямування процесу оволодіння грою на фортепіано. Реорганізація 
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традиційно усталених обставин навчання потребує активізації чинників впливу на 
сенсоутворювальний компонент цього навчання. 

Не бездумне виконання навчальних вимог, не сліпе слідування музичним порадам і 
рекомендаціям викладача, а усвідомлений підхід до засвоєння прийомів евристики, 
вироблення ціннісних орієнтирів навчання гри на фортепіано – необхідна умова сучасної 
освіти. Ми стверджуємо, що сенсова сфера, її становлення і розвиток набувають 
особливого значення в системі евристичного навчання. 

Сенсоутворювальна навчальна дійсність евристичного типу – необхідна умова її 
продуктивності. Поза ціннісно-сенсовим самовизначенням студентів їх творче зростання 
неможливе. Усвідомлення особистісного сенсу навчання за евристичним типом виступає 
його «пусковим механізмом», дає поштовх розвитку у майбутніх учителів музики 
інтересу до творчого оволодіння грою на фортепіано. 

Серед ціннісних орієнтирів для студентів щодо навчання за евристичним типом 
особливо значущими визначаємо такі, як: 

– творчий саморозвиток, вирішення завдань розвитку власної загальної культури, 
сприяння розвитку музично – інтерпретаційних умінь; 

– досягнення рівня конкурентоспроможності на сучасному ринку праці, нарешті; 
– досягнення поточних успіхів у академічному навчанні. 
Сенс засвоєння прийомів евристичної діяльності стане для студентів очевидним, 

коли вони зрозуміють, що такий спосіб навчання гри на фортепіано – шлях до власного 
творчого становлення. Актуалізуючись у процесі фортепіанного навчання, творчі нахили 
набувають особистісного характеру, а ставши особистісним надбанням, виявляються у 
будь – якій сфері життєдіяльності. Евристичний тип навчання сприяє творчому 
зростанню студентів. І саме в цьому його беззаперечна цінність. 

Засвоєння студентами прийомів евристики, яка за суттю своєю виражає творчу 
спрямованість діяльності, сприятиме пошуку нового в процесі створення студентами 
інтерпретації музичного мистецтва, орієнтуватиме їх на вироблення творчих пріоритетів 
у опануванні виконавського мистецтва. Усвідомлення цієї позиції суттєво підвищує 
значущість евристичного типу навчання в очах студентів. В сучасних умовах освіти мета 
навчального процесу полягає не тільки і не стільки у відтворенні, репродукції знань, 
скільки у їх нарощуванні, забезпеченні приросту. 

Евристичний спосіб засвоєння знань відкриває шлях саме до спрямування 
навчання на пошук раніше невідомого, нового у мистецьких явищах. Так, студент не 
тільки отримує від викладача знання, а сам відкриває їх, і розширюючи власний 
тезаурус, і сприяючи збагаченню вже існуючого знання, підтримуючи розвиток 
мистецтва. 

Змістове наповнення сенсу навчання за евристичним типом оптимізується на 
основі прагнення студентів до отримання конкурентоспроможного рівня професійної 
освіти. Сучасні студенти цілком свідомі того, що фахівців нині оцінюють не за наявність 
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диплома, а за реальними показниками в роботі, за реальними результатами, які, в свою 
чергу, залежать від здатності до творчого вирішення проблем. Ринок праці актуалізує 
потребу у креативності спеціалістів. Перевагу отримає той, хто зуміє знайти нові підходи 
до здійснення професійної діяльності, той, хто «вловлює» тенденції часу у її здійсненні. 
Хороший учитель у сучасних умовах – такий, який налаштований на віднайдення нових 
важелів організації взаємодії з дітьми, який не тільки відтворює на практиці набуте в 
процесі музично – педагогічного навчання, а творчо підходить до виховної роботи. 
Діяльність креативного вчителя більшою мірою буде затребувана на ринку праці. 

Змістом сенсозорієнтованої позиції стосовно евристичного типу навчання поряд із 
пріоритетами творчого само становлення, досягнення виконавської майстерності, 
нарощення культурологічного знання і рівня конкурентоспроможності на ринку праці 
виступає також і можливість підвищення академічних успіхів студентів, удосконалення 
показників навчання. Мотив отримання вищих оцінок може мати суттєве значення для 
майбутніх учителів музики. Бажання підвищити рівень успішності може зумовлювати 
сенсову орієнтацію, оптимізувати осмислення ролі і значення евристичного навчання. 

Конструювання навчального процесу за евристичним типом має передбачити 
постійне спонукання студентів до творчості, до відкриттів, до пошуку нового. Творчо 
мислить той, хто хоче творчо мислити. Такої думки дотримуються сучасні вчені [2, 3]. 
Без націленості на творчість, без розвинутого бажання творити студенти навряд чи 
можуть засвоїти прийоми евристичної діяльності. Отже, формування постійної 
готовності і схильності майбутніх учителів музики до творчої активності – одна з 
важливих умов досягнення результативності навчання за евристичним типом. 

Рекомендується особливого значення надавати систематичності в роботі, 
постійному спрямуванню студентів до творчих дій. Слід дотримуватись не разового, 
фрагментарного звертання до творчості, а виконання завдань евристичного порядку на 
кожному уроці, на кожному занятті. Одномоментно виконуванні дії мають поступитись 
систематичному, з уроку в урок, впровадженню творчого начала в навчальний процес. 

Творче наповнення власне атмосфери уроку гри на фортепіано – запорука успіху. 
Якщо ж до творчості заохочують несистематично, як коли, іноді, тоді не можливо 
виховати у студентів націленість, смак до творчості. 

Оволодіння грою на фортепіано – це, по суті, процес творчого опрацювання 
мистецтва. Постійна увага до розвитку творчого начала, систематичне, з уроку в урок, 
виконання зі студентами завдань творчого порядку органічно мають «вписуватись» в 
контекст фортепіанної підготовки. 

Виконання творчих завдань повинно мати постійний характер, тоді процес 
оволодіння грою на фортепіано обов’язково супроводжуватиметься особливим настроєм 
на відкриття нового, навчання гри на фортепіано збагатиться евристичними діями. 

Формуванню постійної установки на творчість сприяє врахування індивідуальності 
студентів. Кожен з них – неповторна особистість, у кожного – своя, неповторна реакція 
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на педагогічні дії. Викладач має врахувати, що одного студента критика «підштовхує» до 
удосконалення, на іншого справляє негативне враження. 

У забезпеченні умови постійного спрямування студентів до творчості, до пошуку 
нового ми пропонуємо застосовувати прийом, який отримав назву «контекстна 
творчість». Суть його полягає у спонуканні студента весь час, при виконанні будь-яких 
різновидів роботи в класі фортепіано, на кожному уроці пробувати свої сили у пошуку 
нового, намагатись застосовувати незвичні дії. Важливо, щоб у свідомості студентів 
закарбувалась думка і відчуття потреби пошуку і застосування неординарних способів 
роботи, потреби зробити по-своєму, відійти від штампу. Контекстна творчість студентів 
стимулюється питанням або завданням на уроці, які б активізували творче мислення 
студентів, на зразок: «Як швидше запам’ятати музичний твір, які прийоми застосовувати, 
крім багаторазового повторення?» 

Важливо, щоб студент самостійно шукав відповіді на питання, тоді і рекомендації 
викладача він сприйматиме не відсторонено, або не як єдино слушну пораду. 
Самостійний пошук вводитиме майбутніх учителів музики в атмосферу евристичної 
діяльності. 

Запропонований прийом було названо саме «контекстною творчістю» тому, що 
творчі спроби, чи спроби евристичної діяльності студентів мають супроводжувати всі 
види роботи з оволодіння грою на фортепіано, стати своєрідним забарвленням кожного з 
них. Ввійти до «контексту» опанування фортепіанного мистецтва. Якщо «контекстна 
творчість» стане невід’ємною часткою кожного уроку з викладачем чи самостійних 
занять, тоді можна сподіватись на досягнення, забезпечення умови постійного 
спрямування студентів до евристичної діяльності. 
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ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОГО СПІВОЧОГО ЦИКЛУ  
У КОНТЕКСТІ КАНОНІЧНИХ ТРАДИЦІЙ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

 
Давньоруська церковно-співоча школа є найстарішою вітчизняною музичною 

школою подібно професійним школам живопису. Її історія сягає часів прийняття 
християнства на Русі, а за думкою деяких вчених, вона зародилася ще раніше.  

У тезах йде мова про один з аспектів діяльності школи давньоруських митців, а 
саме із засобами організації давньоруського співочого циклу у контексті канонічних 
традицій Середньовіччя.  

Організація будь-якого чинопослідування та вербально-співочих текстів річного 
богослужбового кола Православної церкви, що регулюються Уставом, відображає 
високодуховну канонічну традицію. Кожен давньоруський співочий цикл, будь то 
двунадесятий празник чи свято окремого святого, має свій унікальний вербально-
співочий матеріал, з властивими лише йому засобами організації, за винятком незмінних 
частин служби. 

Досліджуючи чин двунадесятого свята Преображення, звертаємося до таких 
важливих факторів організації даного співочого циклу як закон осмогласся, 
композиційно-змістовні аспекти, тяжіння до стереотипності, (повторення стійких 
поетичних, у окремих випадках – вербально-співочих формул), а також на питанні 
інтертекстуальних зв’язків. 

У співочому циклі Преображення використовуються всі гласи, окрім третього. 
Пріоритетним гласом у чині свята є 4-й.За допомогою складної системи перетинів та 
тематичних арок, які досягаються завдяки гласовій та змістовно-образній єдності, з 
одного боку, та їх протиставленням з другого, у співочому циклі Преображення 
реалізується типовий для давньоруської гимнографії організаційний принцип гласової 
тотожності та контрасту. Осмогласна драматургія співочого циклу свята Преображення 
символічно відображає сходження на гору Фавор (від 1-го до 8-го гласу) та демонструє 
таку особливість середньовічної канонічної культури як ієрархічність.  

Ще одним важливим елементом давньоруської канонічної традиції є феномен 
інтертекстуальності. 

Гимнографія свята Преображення дуже насичена цитатами (точними та 
неточними), парафразами, алюзіями текстів Старого Завіту, а також вільними переказами 
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Євангелій (Мф. 17:1-9; Мк. 9:2-10; Лк. 9:28-36), у яких згадується подія Преображення. 
Серед усіх цитат у чинопослідуванні Преображення особливе духовно-смислове 
навантаження несе запозичена з Євангелій мова Бога-Отця (Мф. 17:5; Мк. 9:7; Лк. 9:35). 
До цього фрагменту Святого Письма творці богослужбових текстів Преображення 
зверталися найчастіше. Ця цитата в уніфікованому чинопослідуванны проходить крізь 
усю службу та зустрічається 7 разів. У кожному випадку застосування даної цитати 
співоча інтерпретація вербального рядка представляє індивідуальне рішення.  

У співочому циклі Преображення також присутні піснеспіви, які практично 
повністю основані на запозиченні різних фрагментів зі Святого Письма.  

Один з провідних принципів структурної організації у гимнографії представляють 
поетичні, а в окремих випадках і вербально-співочі формули, що характеризують такий 
яскравий феномен давньоруського канонічного мистецтва як стереотипність. 

Засоби організації преображенського співочого циклу є прикладом складної, 
багатогранної, високодуховної традиції давньоруського церковно-співочого мистецтва, 
де кожний елемент, з одного боку, підпорядкований середньовічним канонічним нормам, 
а з іншого – розкриває самобутні та індивідуальні риси сакральної події Преображення. 

 
Семенов Юрій Євгенович 

кандидат мистецтвознавства,  
доцент кафедри історії музики та музичної етнографії  

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової  
iouri@i.ua 

 
ДО ПИТАННЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ МУЗИЧНО-

ВИКОНАВСЬКІ ШКОЛИ ЗА ДОБИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Поняття «школи» в мистецтві, зокрема в музичному мистецтві, є вельми 

багатозначним. Якщо педагог має учнів, дає їм певний вишкіл, вишколює їх, це ще не 
означає, що він чи вона має мистецьку школу, бо мистецька школа – не просто клас і 
навіть не заклад під назвою «школа мистецтв». Мистецька школа означає наявність 
певних мистецьких засобів, які засвоює молоде покоління, поведінкових моделей, які 
вони наслідують, та естетичних ідей, якими воно надихається. Мистецька школа має 
жити й розвиватися у нових поколіннях митців. Взагалі, школа у ширшому розумінні є 
форма існування традиції, а традиція є переданням знань, умінь, ідей, поведінкових 
патернів через безпосереднє особистісне, здебільшого усне спілкування. 

А втім, за модернізаційних часів, власне, починаючи з доби Ренесансу, традиція 
заходить у конфлікт з новаторством, соціальною та особистою потребою інновацій. Тож 
поняття «школи» не завжди й не всюди виглядає як щось абсолютно позитивне. Поняття 
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мистецької школи отримує сенс тільки тоді, коли є вибір та альтернатива – інша 
конкурентна школа, коли і учні, і широка публіка можуть вибирати ту чи іншу школу.  

Втім, поняття школи часом пов’язується з такими ментальними чи поведінковими 
традиціями, які нібито мало залежать від особистого вибору. Це регіональні та 
національні мистецькі школи. Національні школи стають помітними, коли їх порівнюють 
з іншими національними школами через мобільність людей, мистецьких засобів та 
естетичних ідей. Коли митці бажають творчо діяти поза межами свого культурного 
регіону, вони мусять інтегруватись у ширший культурний простір. На цьому шляху 
перед ними постає проблема: як засвоїти чуже, зберігши при цьому свою власну 
сутність. 

За нашої електронно-інформаційної доби, процеси взаємодії мистецьких шкіл 
посилюються й пришвидшуються внаслідок бурхливого розвитку глобалізації, 
зворотною стороною якої є локалізація, яка найчастіше набуває форми провінціалізації. 

Важливий аспект цієї ситуації – музична педагогіка на рівні вищої школи. Будь-
який вищий навчальний музичний заклад за нашої доби перебуває у стані гострої 
конкуренції за учнів чи студентів не тільки свого міста та регіону, а й інших регіонів та 
країн. Це означає, що музично-педагогічні школи цього закладу мають мати добру 
репутацію та авторитет і в межах, і поза межами своєї країни, бути або принаймні 
виглядати привабливими та перспективними для студентів з інших регіонів та країн. 

Втім, перспективність мистецької школи визначається можливостями артистичної 
кар’єри не стільки у місті чи регіоні, де розташовується даний навчальний заклад, 
скільки в інших регіонах та країнах, а це означає необхідність засвоювати їхні музичні та 
культурні засоби. Таким чином, відбувається подвійний процес: з одного боку, інтеграція 
«чужих» студентів до культури своєї школи, її повномасштабне засвоювання, а з другого 
боку – часткове освоювання мистецьких та естетичних здобутків чужих шкіл, інтеграція 
своєї школи у ширший цивілізаційний контекст. 

Зрозуміло, що цей подвійний процес викликає не тільки теоретичний, а й гострий 
практичний інтерес. У Західній Європі та США, де «чужі» студенти частенько можуть 
кількісно переважати «своїх» не тільки у вищих, а й у початкових та середніх навчальних 
закладах, вже з’явилася досить велика наукова література з цього питання. Спробуймо 
визначити деякі фундаментальні категорії для розгляду цієї проблематики. 

Насамперед, на наш погляд, треба виходити з дихотомії двох типів культури: 
культури усного типу, яка передається шляхом традиції вербальними та невербальними 
способами, закарбовуючись у людській пам’яті, та культури фіксованого, насамперед 
письмового типу, котру прийнято визначати як цивілізаційну культуру або просто як 
цивілізацію. На музичному рівні кожна цивілізація характеризується певною музичною 
або краще сказати тоновою системою, особливою музичною психологією та естетикою, а 
також своєрідною жанровою та стильовою системою. Належність до однієї музичної 
цивілізації дозволяє латиноамериканцю навчатися в Одесі, а українцю співати в Італії без 
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особливо тяжкого переучування. Це доступно й китайцям, якщо вони отримали 
початкову й середню європейську музичну освіту. А втім, поряд з музичними 
цивілізаціями існують ще й національні музичні культури, і в педагогічній практиці 
доводиться з цим рахуватися. 

Отже, музичні педагоги мають вирішувати два завдання: 
1. Адаптування студентів чужоземного походження до місцевої культури, цілісне 

засвоювання вернакулярної мистецької школи на досить глибокому рівні. 
2. Студіювання інших культур та освоювання здобутків інших шкіл принаймні на 

технічному рівні студентами як місцевого, так і чужоземного походження. 
Процеси освоювання та засвоювання чужого можуть відбуватися на двох рівнях – 

культурному та цивілізаційному, можна також сказати, на підсвідомому та свідомому, на 
емоційному та раціональному, базовому та надбудовному, первинному та вторинному, 
тілесному та віртуальному. 

Первинний чи базовий рівень культури як такої – це підсвідомий чи напівсвідомий 
рівень глибинних психологічних структур: у музиці – це тонова та жанрова система. 
Базовий музичний рівень пов’язаний з голосом, співом, словом, рухом, танцем, жестом, 
емоцією. Співати можна, не знаючи нот, чи не звертаючи на них уваги. Первинний 
рівень є тілесним, і музика на базовому рівні – тілесна музика. Первинна культура 
передається шляхом усної традиції, безпосередньої особистісної комунікації зі старшими 
або майстрами. До первинної культури належать глибинні поведінкові та ментальні 
моделі: як митці та публіка ставляться до музики, чого вони від неї прагнуть. Первинна 
культура консервативна, безноваційна чи навіть антиноваційна, вона пов’язана з 
первинними ритуалами та жанрами. 

Вторинний, надбудовний, цивілізаційний рівень культури – свідомий, 
раціональний, аналітичний. Цивілізаційний музичний рівень пов’язаний з музичними 
інструментами, нотами, умовними та словесними знаками. Музика фіксується нотним 
записом, а сьогодні також звукозаписом й набуває віртуального характеру, тож 
вторинний рівень можна назвати віртуальним. Процес музикування характеризується 
розподілом функцій музикантів, а тому має бути упорядкованим. Трансляція культури 
потребує наявності вчителя, який повинен вишколювати учнів – для цього потрібна 
школа як особливий заклад, інститут. До речі, сам учитель не обов’язково мусить бути 
перфектним майстром. Цивілізаційна культура тяжіє до новацій, постійного процесу 
оновлення, модернізації, а також до вторинних ритуалів та жанрів. 

Ясна річ, сьогодні немає музичної культури базового або цивілізаційного рівня в 
чистому вигляді. В різних мистецьких школах вони змішуються в різних пропорціях. 
Важливо зазначити, що й інструментальні музичні школи ґрунтуються на вокальних 
школах, які завжди мають національний характер, бо пов’язані з національними мовами. 
Тож не тільки вокалістам, а й музикантам-інструменталістам варто придивитися та 
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прислухатися до особливостей мов народів, музичні школи яких їм доводиться 
практично вивчати. 

У цьому відношенні особливо важливі відмінності мов насамперед у сфері 
фонетики, ритміки, синтаксису та версифікації. Якнайкраще пристосована до техніки 
бельканто італійська мова. Українська мова багатьма сторонами наближається до 
італійської. Французька, німецька, тим паче англійська мови мало пасують для техніки 
бельканто. Китайська мова у багатьох відношеннях є протилежністю до італійської. 
Можна сказати, що вона взагалі несумісна зі співом бельканто, а втім співак – носій 
китайської мови може порівняно легше раціоналізувати та керувати голосовими 
зв’язками, тож цілком здатен засвоїти техніку бельканто, співаючи італійською мовою. 
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НОВІ ВИКОНАВСЬКІ ТРАДИЦІЇ СУЧАСНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МУЗИКИ 

 
Для сучасного композиторського мислення характерною э тенденція «прагнення до 

чіткої логічної організації музичного простору, раціоналізації творчого процесу, який в 
кінцевому результаті визначає драматургічний задум та виразність художнього цілого. 
Музика в усі часи створює особливу мову спілкування, що не знає рівних за відкритістю 
та широтою змістовних інгредієнтів, в той самий час, найбільш точний з боку 
психологічних процесів. Засади цієї мови – принципи музичного структурування 
змістовної реальності та надавання їм символічного значення» [1, с. 32].  

З іншого боку, композитори намагаються відійти від сталих, традиційно-
канонічних форм шукають не тільки нові форми втілення творчого задуму та нові 
сонорні звучності, але й нові шляхи висловлювання, формування власного музичного 
мислення. Таким креативним полем, для створення нових пошуків та відходу від будь 
якої константності стала імпровізація, яка існує у різних стильових вимірах, а вірніше 
було б сказати у інтерстильовому просторі. 

Це є результатом тривалого процесу накопичування смислів музичної мови. 
«Сутність змін від однієї епохи до іншої корениться в оновленні самого предмета музики 
під впливом нового змісту. Завдяки цьому і напрям еволюції пояснюється, перш за все, 
як історично закономірний рух вгору по лінії від більш простого до складнішого, тобто 
як наростання складності і диференційованості духовних актів», зазначає Ю. Холопов 
[3]. 
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Саме завдяки еволюційному розвитку відбувається збагачення музичної мови, 
знакової виразності музичного мислення, яке приходить до більш складних форм, 
особливо в ХХI столітті, і в корені змінює не тільки сам спосіб музичного мислення 
(який, на даний момент, виявляється у композиторів і виконавців більше, ніж у слухачів), 
але і засоби організації продукту такого мислення. 

Композитори-авангардисти усіма шляхами прагнули розширити хронотопічні 
засади музичної композиції та надати виконавцям максимальної інтеперетаційної волі, 
перетворити усталений авторський твір на самостійну музичну матерію, зробити його 
живим організмом, який існує поза волею композитора та саморегулюється в залежності 
від того, хто до нього торкається.  

Ці процеси були закладені ще в період другої половини ХХ – першого десятиріччя 
ХХІ століття, коли співвідношення стабільних та мобільних елементів авторського 
музичного твору набуло нового сенсу. З’явилась «алеаторно-сонористична композиція», 
в рамках якої селекціювався новий тип музичного тематизму – «артикуляційний 
тематизм», відбулася відмова від тотальної стабільності авторського тексту [2].  

Сучасна алеаторно-сонористична композиція характеризується змістовною 
непередбачуваністю, що закладена композитором. Тобто вона надає множинність 
значень, межі яких формуються не у письмовому тексті музичного твору, а у 
виконавській (та слухацькій) інтерпретуючій свідомості. 

Прагнення створювати музику тут і зараз призвело до відмови від фіксованого 
тексту та перетворення звичайного нотного стану на графічну композицію, яку можна 
озвучити тільки шляхом виконавського імпровізування.  

Яскравим прикладом використання імпровізації в якості композиторського та 
виконавського виразного засобу може слугувати твір Кармели Цепколенко «Соло-
соліссімо № 1» для скрипки соло, що його було створено у 1999 році.  

Цей твір було неодноразово виконано багатьма скрипалями: Пітером Шепардом 
Скавердом (1999), А. Влаші (2010), О. Єргієвою, Г. Савицькою (2017), Данов Ауєрбахом 
(2020), Мирославою Которович (2021) та багатьма іншими. 

На прикладі різних інтерпретативних виконань «Соло-соліссімо» для скрипки соло 
К.Цепколенко ми можемо бачити, що імпровізація є невід’ємною складовою 
композиторської та виконавської сфери музичної виразності. Саме завдяки 
імпровізаторській майстерності виконавця відбувається змістовне наповнення твору, 
його жанрово-стильова ідентифікація – від лірико-філософського забарвлення до 
драматично-експресивної сфери.  

Виконання «Соло-соліссімо» потребує великої майстерності від скрипаля, не лише 
технічної віртуозності, але й мисленнєвої, що її вимагає авторська композиторська 
концепція, яка й складає програмну основу розглянутої композиції. Вважаємо, що 
покликання цього твору полягає, перш за все, у репрезентації стилістичних 
компетентностей виконавця, як розкутого актора-імпровізатора. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ Ю. А. РЕЙДЕР У ВИКЛАДАННІ СОЛЬНОГО 

СПІВУ 
 
«08» вересня 1913 року в Одесі було відкрито консерваторію, створену на базі 

Одеського музичного училища. На створення консерваторії заможні одесити 
пожертвували значні суми. Діяльність вокальних класів викликала велику цікавість 
музичного життя міста. У спільній творчій роботі перших педагогів вокальної кафедри, у 
суперечках та дискусіях з питань постановки голосу, стильової інтерпретації та 
створення музично-мистецького образу формувалася вокальна школа. Сукупність 
якісних показників виконавської манери, що пізнавана і котра забезпечує право на 
існування, ми згодом стали називати Одеською вокальною школою. Це досить широке 
по своєму наповненню і змісту поняття, яке визначається багатьма факторами.  

В першу чергу – значними часовими відстанями, у які укладається історія 
становлення і розвитку вокального мистецтва в Одесі. Як відомо, перші професійні 
досвіди оволодіння вокальною майстерністю хронологічно збігаються з утворенням в 
Одесі спеціалізованих навчальних закладів – Музичного училища (1897 р.) і 
Консерваторії (1913 р.). 

По друге, феномен одеської вокальної школи у всій своїй повноті може бути 
розкритий тільки з позицій «технічного арсеналу» – тих професійних навичок, що 
протягом багатьох років прищеплювалися не одному поколінню виконавців, і склали 
методологічну концепцію виконавської майстерності Південної Пальміри. Цей момент 
надзвичайно важливий, оскільки саме у ньому прихована оригінальність і самобутність 
виконавської манери. Виконавська школа – це складна і розвинута система, що 
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складається з низки складових, серед яких можна виділити наступні: сукупність 
виконавських (технічних) прийомів і навичок, а також принципи інтерпретації музичного 
тексту. 

Вірність традиції та усвідомлення відношення до неї корифеїв тієї чи іншої 
національної вокальної школи завжди забезпечували пізнаванність «почуттєвого 
звучання голосу з вираженим вібрато, легкість емісії, блиск колоратур і іскрометність 
пасажів італійців, інструментального «прямого» звучання голосу німецького вокаліста, 
декларативність французького оперного співака, протяжного, виразного, проникливого 
співу представників російської школи співу». Все це стало ґрунтом художньо-звукового 
еталону вокальної школи Одеси, що за всіх часів славилася своїми традиціями, що 
продовжені в музичній культурі сьогодення.   

Історично так склалося, що художнє життя Одеси розвивалося «на перехресті» 
європейських культур. І музичному мистецтву міста належить у цьому сенсі першість. 
Цей факт тим більше важливий, тому що різнонаціональні впливи знайшли своє 
безпосереднє втілення в педагогічних принципах одеської вокальної школи.  

Показова і глибоко символічна в цьому відношенні творча фігура Ю. В. Рейдер, що 
стояла у джерел «вокальної академії» в Одесі. З 1887 по 1890 р. вона займалася у С. 
Мотте, потім удосконалювала свою майстерність в Італії в знаменитих Ронконі і Пецца, а 
також брала уроки у Д. Леоновой, учениці М. І. Глинки. Істотні також зв'язки вокальної 
педагогіки Одеси з німецькими джерелами, розгляду яких присвячені недавні 
дослідження одеських музикантів. Усвідомлення органічної єдності елементів різних 
виконавських традицій, що так чи інакше вплинули на формування єдиної концепції 
вокальної майстерності одеської вокальної школи, відкривають можливість узагальнення 
багаторічної педагогічної і виконавської практики представників вокального мистецтва 
Одеси. Це прагнення особливо важливе сьогодні, тому що «висвітлення проблеми 
одеської вокальної школи і проробку її методики через позиції її корифеїв, – питання, що 
залишається відкритим для музикології та музичної педагогіки». 

Як відомо, перші авторитети вокального мистецтва в Одесі спиралися на італійську 
традицію, основні принципи якої склали міцне підґрунтя одеської вокальної школи. 

Одним з перших педагогів по класу вокалу в Одеському музичному училищі був 
знаменитий італійський баритон покоління межі XIX–XX століть Д. Ю. Дельфіно-
Менотті. Після виходу з великої сцени (співак багато років працював в італійській опері) 
він поселився в Одесі і, як відзначає Т. Руффо, «став на чолі вокальної школи, 
користуючись загальною любов'ю і повагою». «Д. Ю. Дельфіно-Менотті один із 
найзнаменитіших баритонів попереднього покоління» - так він писав у книзі «Парабола 
мого життя», згадуючи Одеські гастролі. 

Усі свої знання він щедро передавав учням. Д. Ю. Дельфіно-Менотті – один з 
перших педагогів, запрошених на вокальне відділення Одеської консерваторії тодішнім 
ректором В. Малішевським.  
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Особливе місце в історії становлення одеської вокальної школи займає ім'я 
видатного Музиканта і Педагога з великої літери – Ю. В. Рейдер. Серед професорів 
довоєнного покоління їй випала нелегка місія керівника вокального відділення 
консерваторії і фундатора «вокальної академії» у період 1910–1930 років. 

Про видатні людські якості Ю. В. Рейдер і її безмежну відданість своїй справі 
свідчать спогади сучасників. Тодішній ректор В. Малішевський свідчив про її безоплатну 
роботу протягом цілого року. Професійні принципи Ю. В. Рейдер склали методологічну 
базу, що надалі визначила педагогічну і виконавську практику багатьох поколінь 
одеських вокалістів. Сутність єдиного методу викладання вона формулювала так: 
«Техніка вокалу та розкриття художнього образу – нерозривний процес», «Хто хоче 
співати – повинен уміти дихати, у диханні – життя вокаліста», «Співак, який не має 
середини свого голосу, ніколи не зможе співати». У числі учнів Ю. В. Рейдер – народний 
артист РСФСР С. Мігай, народний артист СРСР М. Грішко, народний артист УРСР 
М.Бем, О. М. Благовидова, І. В. Райченко-Скуффаті, Ф. І. Дубиненко, М. В. Голятовська. 
Ці імена визначили основний педагогічний склад вокальної кафедри Одеської 
консерваторії післявоєнного часу. У свою чергу, ці випускники Ю. В. Рейдер виховали 
плеяду музикантів, що продовжували і розвивали її педагогічні принципи – М. Огренич, 
Г. Поливанова, А. Фоменко, А. Джамагорцян, А. Капустін, Т. Мороз, Н. Войцеховська та 
інші. З класу Ю. В. Рейдер вийшли і такі видатні співаки як С. Мигай і М. Гришко, що 
довгий час своїми голосами прикрашали сцени столичних театрів. 

Удосконалюючи свою майстерність в Італії, Ю. В. Рейдер придбала найбагатший 
вокально-сценічний досвід, що надалі передала своїм учням. Він не залишив байдужими 
навіть спокушених італійських музикантів: «Пані Рейдер цілком заслуговує назви щирої 
артистки, завдяки вокальним даним, прекрасній школі та обдуманості в грі». У 
педагогічній діяльності Ю. В. Рейдер особливе місце займала проблема «примарного 
тону», що визначила основну установку Рейдера-педагога: необхідність освоєння 
центральної ділянки діапазону на початковому етапі навчання. Також велику увагу в її 
педагогічній концепції було приділено гладкому і непомітному переходу з регістра в 
регістр (проблема «перехідних тонів») і вихованню любові до кантиленного співу. Як 
відомо, будь-яка методика має стійку життєздатність тільки при наявності наукової 
обґрунтованості. Педагогічні установки Ю. В. Рейдер у достатній мері ілюструють це 
положення, доказ чому – випробуване часом «ядро» професійної майстерності, що 
народжує і підтримує новими силами Школу. 

З класу Ю. В. Рейдер вийшла О. Н. Асланова, яка навчала знамениту Е. Чавдар, що 
згодом представила київську школу. 

Досягло професійних висот молоде покоління вокалістів, що стояли на позиціях 
збереження традиції, подальшого розвитку педагогічних принципів, заповіданих їхніми 
вчителями. Тим самим була забезпечена життєздатність Школи. У 1950–1960-ті роки 
імена випускників Одеської консерваторії стають відомими далеко за межами України і 
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багато хто з них прикрашав столичні сцени та і зараз продовжує професійну діяльність: 
Б. Руденко, З. Христич, М. Огренич, І. Пономаренко, А. Джамагорцян, Л. Шемчук 
(вихованці О. Н. Благовидової), Г. Поливанова, А. Капустін (вихованці І. В. Райченко). 
Зміцнення вокально-педагогічних позицій одеської школи з кожним роком 
підтверджувалося блискучими іменами випускників. 
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ТЕМБРОВИЙ КОНТИНУУМ КАМЕРНОЇ МУЗИКИ  
ЮЛІЇ ГОМЕЛЬСЬКОЇ 

 
Юлія Гомельська – яскрава представниця одеської композиторської школи межі 

ХХ та ХХІ століть. Її твори сьогодні виконуються кращими музикантами в різних 
концертних залах, таких як Wigmore Hall та Purcell Room у Лондоні, Gran Teatre del Liceu 
у Барселоні, столичний зал Національної спілки композиторів в України, постійно 
звучать у межах фестивалів сучасної музики, зокрема одеського – «Два дня та дві ночі 
сучасної музики» та київського – КиївМузикФест.  

Однією з основних властивостей композиторської поетики Юлії Гомельської стає 
прагнення до універсалізму, що проявляється в широті охоплення різних музичних 
напрямків, в різноманітті творчих шукань. Широта і багатство творчих устремлінь 
авторки визначаються її численними жанровими інтересами. Композиторську поетику 
Ю. Гомельської відзначено прагненням до пошуку нових тем, образів, жанрів – будь то 
вокальна або інструментальна мініатюра, симфонічний або музично-театральний твір.  

Творчість Ю. Гомельської, що обчислюється не одним десятком композицій є 
однією з наймасштабніших серед композиторів, які активно працюють на межі ХХ та 
ХХІ століть не тільки в межах одеської композиторської школи, а й ширше української. 
Твори Ю. Гомельської – «Зимова пастораль», «Mento vitae», «Із низин душі», «Бунт», 
«Ithron-Phonium», «Exlibris», «Люлі від Юлі», «Гуцулка-dance» і багато інших належать 
до часто виконуваних і складають одну з основ сучасного репертуару провідних 
вітчизняних та зарубіжних колективів.  

Постать Юлії Гомельської не обійдена увагою музикознавців (Р. Розенберг, 
Г. Завгородня, Г. Луніна, Ю. Грібінєнко, Г. Стоянова, В. Носуля, К. Фізер та ін.), але 
наявні праці не пов’язані з темою, яка безпосередньо цікавить нас. Лише Г. Завгородня 
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та Г. Луніна в своїх дослідженнях торкаються деяких техніко-стилістичних прийомів 
інструментовки і особливостей тембрової палітри творів Ю. Гомельської.  

Ю. Гомельська починає свій композиторський шлях зі створення камерних творів, 
яким надає перевагу і в подальшому. Ним властива видовищність і театральність, що 
відбиває специфічні риси одеської композиторської школи (Р. Розенберг): яскраво 
відображений принцип персоніфікації тембрів, задіяні незвичайні склади інструментів, 
присутній ігровий початок в виконавстві. Так, п’єсу «Бунт» для бенду духових 
інструментів можна назвати театральною сценкою. Виконавці активно взаємодіють між 
собою, відтворюють шепіт, говір, крик певної словесної формули, по ходу твору вони 
конфліктують один з одним і ці сварки призводять до бунту усередині самого оркестру. 
В опусі «До сонця» для двох роялів відчувається певне ритуальне дійство давніх слов’ян, 
язичницька обрядовість, відтворення весняного свята-обряду, що передане засобами 
сучасної музики.  

Схильність композиторки до театральності помітна також у використанні нею 
виразних програмних заголовків для своїх творів, авторських літературних пояснень до 
них. Назви більшості творів Ю. Гомельської яскраві, інтригуючи, одразу звертають на 
себе увагу та запам’ятовуються. Заголовок для неї є одним з головних імпульсів в 
створенні композиції. Серед творів одеської авторки дуже невеликий процент має 
жанрові назви. Серед них Concerto grosso для скрипки і струнного оркестру, концерт для 
фортепіано і струнного оркестру, соната для скрипки та фортепіано, Поема-увертюра для 
симфонічного оркестру. Всі інші твори просто вражають різноманіттям програмних назв. 
Тим більш, що композиторка віддає перевагу багатозначним заголовкам, оскільки тяжіє 
до гри зі смислами. Майже всі назви її опусів є зразками інтертекстуальної 
асоціативності, оскільки гра фантазії слухачів, перегукування між собою (у межах 
власної поетики Ю. Гомельської) та назвами творів інших композиторів, трансформація 
кодів сприйняття розширює смисловий простір кожного твору.  

Безліч опусів для камерного ансамблю в творчості Ю. Гомельської вражають 
своєю різноманітністю також і в плані інструментальних складів, що є однією з 
характерних рис поетики сучасного композитора. Практично кожний твір представляє 
собою яскраві темброві поєднання, іноді важко співвідносні між собою. «Яскравий 
виконавський склад, буйство звукової енергії» А. Луніна відносить до однієї з провідних 
рис камерної поетики Ю. Гомельської [1, с. 174]. Такі «Тріумф адреналіну» для тромбону 
і перкусій, «DiaDema» для арфи з флейтою, «Поза тінню звука» для скрипки та баяну, 
«Флейтові верс-інверсії» для флейти та магнітної плівки, «Гуцулка-денс» для фортепіано 
і перкусій, «Забутий ритуал» для флейти, альт-саксофону, фортепіано та перкусіоніста, 
«ukRAINian BALLAD» для сопрано та туби, «AtomAnatomy» для кларнету, бас-кларнету, 
сопрано-саксофону, альта-саксофону, одного перкусіоністу, фортепіано, акордеону, двох 
скрипок, альту, віолончелі та контрабасу. 
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Ще однією характерною рисою камерної творчості Ю. Гомельської є наявність 
різних інструментальних версій одного и того ж твору. Наприклад, «Україночка», що 
була спочатку написана для фортепіано, має ще один варіант – для квартету народних 
інструментів – домри, балалайки, баяну, бас-балалайки. «Гуцулка-dance» існує в версіях 
для одного фортепіано та перкусіоніста та для цих же інструментів, але в подвійному 
варіанті. «Rhithmus» написаний для високого контрабасу та фортепіано, а пізніше 
отримав версію для віолончелі в супроводі фортепіано, «DiaDem» для флейти та 
фортепіано виконується також і дуетом флейти та арфи. По зізнанню композиторки, 
поява нових версій творів для інших виконавських складів обумовлена тільки 
зовнішніми обставинами – розширення тембрових рішень творів сприяє їх більшої 
можливості прозвучати зі сцени у виконанні різних гарних музикантів.  

Головними виразниками музичних думок Ю. Гомельської можна назвати камерний 
оркестр, струнний квартет, серед окремих тембрів виділимо скрипку, флейту та 
віолончель. Останнє особливо важливо для сучасного камерного твору, так як він дуже 
часто трактується як ансамбль солістів. Нерідко використовується фортепіано, іноді 
баян. Обидва інструменти композитор представляє в своїх творах «по-сучасному», 
відповідно до нового акустико-гармонійного строю музики початку ХХІ століття. Але 
переважання творів для струнних інструментів безсумнівно. Це ті темброві фарби, які 
цікавлять композиторку протягом усієї її творчості. Зрозуміло, що особливості звучання 
камерних творів Ю. Гомельської обумовлені не тільки «навмисним тембральним 
вибором» композиторки [2, с. 68], а й специфікою фактури, розташуванням в партитурі 
інструментів і окремих тембрів інструментів, артикуляцією, застосуванням 
нетрадиційних способів звуковидобування, динамікою. Така увага до тембрового аспекту 
твору, колористична виразність опусів Ю. Гомельської, з одного боку, пов’язана з 
актуальними тенденціями часу, з іншого, формується під впливом ключових творчих 
постатей музичної культури попереднього століття Д. Шостаковича, Дж. Кейджа, 
А. Шнітке, Б. Тищенко, Б. Лятошинського, Є. Станковича.  
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ВТІЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ГЕНРІХА НЕЙГАУЗА В КЛАСІ 

ПРОФЕСОРА ЛЮДМИЛИ ГІНЗБУРГ 
 
Ім’я заслуженої артистки України, професора Людмили Наумівни Гінзбург давно 

вписано в історію одеської піаністичної школи. Для багатьох поколінь одеських 
музикантів та шанувальників класичної музики воно стало символом високого 
професіоналізму та щирого служіння мистецтву. 

Творчі погляди Людмили Наумівни розкривались в її концертній та педагогічній 
діяльності. На основі власного досвіду навчання в класі професора Гінзбург та 
багаторічного спілкування з нею після закінчення консерваторії спробуємо визначити 
деякі основні принципи її педагогічної діяльності, які ставали важливим стимулом у 
вихованні професійних якостей молодих музикантів. Сьогодні дуже важливо зберегти ці 
творчі принципи, та, керуючись ними, знаходити шляхи їх відновлення у сучасних 
умовах.  

З великою повагою Людмила Наумівна  розповідала про своїх вчителів та тих, хто 
брав участь у формуванні її поглядів на мистецтво – М. Старкову, Г. Нейгауза, К. 
Данькевича, В. Селявіна. Завжди її симпатія була на боці тих музикантів, які в творчості 
змогли щиро та правдиво проявити глибоке розуміння законів піаністичного мистецтва. 
Перш за все, це її сучасники одесити Еміль Гилельс, Святослав Ріхтер, Яков Зак. 

Дуже часто на уроках професор згадувала своє навчання в аспірантурі Московської 
державної консерваторії в класі Генриха Густавовича Нейгауза. З радістю та натхненням 
вона розповідала, що після його 4-годинного майстер-класу у неї – студентки Одеської 
консерваторії – майже по новому розкрилося відчуття музики. Цей випадок ще раз 
свідчить про педагогічний талант Нейгауза, який був здатний змінити у молодого 
виконавця сформовані стандартні підходи до твору, та до музичної творчості. Зазначимо, 
що студенти  Людмили Наумівни подібним чином також відчували особливий вплив від 
її артистичної та яскравої особистості, адже «полное взаимопонимание учителя и 
ученика – одно из важнейших условий педагогического процесса» [1, с. 146]. 

Згодом, у своїй педагогічній діяльності піаністка продовжила педагогічно-
артистичний метод Г. Нейгауза. Відомо, що він пропонував своїм студентам 
поширювати знання в інших видах мистецтва. Володіючи здатністю під час розповіді 
про музичний твір використовувати асоціації з літературою, живописом, історією, 
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Нейгауз будував таку опоетизовану концепцію твору, яка допомагала студентам увійти у 
внутрішній, глибинний зміст музичного тексту. 

Розвиваючи цей, отриманий від видатного піаніста-педагога, художній метод 
глибокого занурення у світ музичного мистецтва, Людмила Наумівна Гінзбург була 
здатна створити під час своїх уроків атмосферу невимушеного творчого спілкування зі 
всіма студентами, долучаючи їх до роздумів та пошуку власних шляхів до інтерпретації 
кожного фортепіанного твору. Вона цілком поділяла думку Нейгауза, що одне з головних 
завдань педагога – виховати у учня «ту самостоятельность мышления, методов работы, 
самопознания и умения добиваться цели, которые называются зрелостью, порогом, за 
которым начинается мастерство» [1, с. 147]. 

У своєму класі Людмила Наумівна (Люся – як її з ніжністю називали учні) 
спромагалась створити атмосферу довіри та взаємної поваги між педагогом та 
студентами. Вона не підтримувала в житті прояви агресивної професійної конкуренції, 
про яку Нейгауз писав: «люди, постоянно стремящиеся к тому, чтобы любой ценой 
отобрать у жизни для себя самое лучшее, а другим предоставить самое худшее,– не 
моего романа герои» [1, с. 146]. Для неї дуже важливим був гармонійний зв’язок між 
професійними навичками та людськими якостями. 

Добре розуміючи, що «таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, то 
есть почву, на которой растут и процветают таланты» [1. с. 147], професор Людмила 
Наумівна Гінзбург на власному прикладі прагнула виховувати у студентів шанобливе 
ставлення до професії музиканта в суспільстві.  

Список літератури: 
1. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Москва: Музыка, 1987. 239 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ВОКАЛЬНИХ ЦИКЛІВ ОДЕСЬКИХ 
КОМПОЗИТОРІВ В КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ: ДІАЛОГ «ПІАНІСТ 

– ВОКАЛІСТ» 
 

ХІХ століття справедливо вважається епохою становлення камерної вокальної 
музики. Саме в романсі народилася особлива, на думку Б. Асафьева, елегічна інтонація. 
Слово, покладене музику, стає частиною музики цього твору, розкриває його глибинний 
сенс. При цьому музика і слово в семантичній площині утворюють полюси, що 
відрізняються за їхньою пріоритетністю в конкретному творі або стилі. Виявлення 
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співвідношення цих прийомів є істотним, і є необхідною умовою повноцінної вокально-
виконавчої інтерпретації. Яскравим прикладом змістовної та звукоструктурного 
протиставлення «музика – вербальний текст» можуть бути камерно-вокальні твори 
представників німецької романтичної школи (Ф. Шуберт з його музичною 
«узагальненістю» та Г. Вольф з його словесною деталізацією). А моделювання в музиці 
не змісту окремого вірша, але провідних творчих ідей, образу Поета як набутої в діалозі, 
близької за духовними прагненнями, особистості підтверджує пізня вокальна творчість 
Р. Шумана. 

Історія розвитку камерної вокальної музики в ХХ столітті приводить до нового 
розуміння ліричного як авторської самоактуалізації. Це передбачає зростання 
виконавської ініціативи та значення індивідуальності виконавця, оскільки у нових 
жанрових умовах виконавець ототожнює авторське «Я» і композитора, і «героя» 
камерно-вокального опусу, підтверджуючи їхню внутрішню смислову єдність. 

Своєрідність камерного вокального інтонування на сучасному етапі обумовлена 
кількома факторами, які сприяють спільності композиційних ідей різних авторів. 
Перший – прагнення композиторів до звукоутворення, яке стає не лише ілюстрацією до 
поетичного змісту, але перетворює темброво-колористичні можливості вокального і 
інструментального голосів у їх фактурній єдності в образно значущі (аж до символічних 
значень у циклов К. Дебюссі і С. Барбера). Другим фактором інтонування є змістовна 
ускладненість камерного циклу, його підпорядкування широкої філософсько-естетичної 
концепції, насичення ліричної образності драматичними мотивами, тобто семантичне 
розростання «зсередини». (Вокальний цикл «Яраві» О. Мессіана, що вводить тему 
космічних осяянь). Третій – психологічна поглибленість та виразність музичних образів, 
що забезпечуються лаконізмом, навіть формульністю інтонаційних прийомів (Д. 
Шостакович «7 романсів на вірші А. Блока»). Ключові інтонації розподіляються між 
вокальною та інструментальною партіями, але це не заважає кожній з них зберігати 
функціональну – композиційну та драматургічну – самостійність, навпаки, підкреслює 
жанрову особливість камерної вокальної лірики як «дуету солістів». 

Щодо творчості українських композиторів, можна сказати, що саме поглиблений 
психологізм, символічна спрямованість, навіть свого роду експерименти з музичним 
сприйняттям відрізняють камерно-вокальну творчість українських композиторів 80-х р. 
ХХ – початку ХХI століття, причому завдяки пошуку нового поетичного змісту, зокрема 
, звернення до української поезії ХХ ст., в якій – і це підготовлено українським музично-
поетичним фольклором – звернення до природи найчастіше пов'язане з пошуком 
ускладнених метафор та вибором ними як провідну жанрову форму циклу «віршів з 
музикою». Можна припустити, що жанр «віршування з музикою» українських 
композиторів веде прагнення створити символічно складну художню «картину світу», 
невід'ємною частиною якої є сам художник. Так, звертаючись до віршів І. Драча, В. 
Губаренко називає свій цикл «Кольори та настрої», вказуючи тим самим, що назви 
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окремих номерів («Фіалковий», «Нічний», «Лебединий», «Сонячний») носять 
метафоричний характер і звернені до «стану душі» – як автора поетичних рядків, і 
композитора. Порівняння циклів «Пастелі» на слова П. Тичини К. Данькевича та Л. 
Дичко дозволяє виявити їхню загальну музичну символіку як активний програмний 
початок циклів. Яскраву, одночасно незвичайну та парадоксальну виконавську 
семантичну модель камерно-вокального циклу представляють твір І. Карабіця на тексти 
А. Куліша, «Тихі пісні» В. Сильвестрова, твір К.Цепколенко «Ausgang» («Вихід») для 
кларнета, сопрано, акордеону та фортепіано, форма якого виникає завдяки відношенню 
композитора до словесно-поетичного матеріалу як до підвладної йому частини музичної 
форми. 

Яскраву символічну спрямованість мають і вокальні цикли представників одеської 
композиторської школи Г. Успенського «Безсоння», «Червона горобина» на вірші М. 
Цвєтаєвої та Ю. Гомельської «Заплакана осінь» на вірші А. Ахматової, в яких пошук 
різних характеристик психологічних станів пояснює особливий інтерес одеських 
композиторів до поетів «срібного віку».  

Взагалі, А. Ахматова і М. Цвєтаєва позначили своїм явищем новий характер 
літератури «срібного віку» російської поезії та роль так званої «жіночої» лірики. Кожна 
по-своєму утверджувала нову поетику, ставлення до слова. Але обидві вважали, що 
впливати на світ необхідно шляхом проживання життя через творчість, тобто, живеш – 
твориш – впливаєш.  

Вокальні цикли «Безсоння» та «Червона горобина» Г. Успенського, які написані на 
вірші М. Цвєтаєвої, наскрізь пронизані ліричною експресією. Часом різкі, зухвалі 
інтонації, безпосередність, неймовірна відкритість, відвертість вербального тексту 
висвітлює Ліричну Героїню шаленою, навіть гіперболічною. І як наслідок свавілля душі, 
яка не знає міри, - в текстах присутній особливий ритм, відсутність мірності. В 
композиторській техниці Г.Успенського присутні дзвінкий склад, легкий ритм, проста 
лексика. Він стриманий у виборі художніх засобів виразності – все підпорядковано 
слову. Яскраві фарби світяться одиничними мазками на тлі тьмяних тонів. Так, в циклі 
«Безсоння» з самого першого вірша нам відкривається двоїстість безсоння: з одного 
боку, вона заважає спати, забирає сили, але з іншого - вона дає змогу зіткнутися з чимось 
недосяжним, святим, божественним, яке є натхненням для творчості. Дані протиріччя 
свідчать і амбівалентності світу «безсоння»: Цвєтаєвої було легко у ньому перебувати, й 
те водночас її тяжило цей стан. Фортепіанна партитура не заважає розкриттю ідеї – 
легкий гітарний акомпанемент окремих романсів гармонійно підтримує, інколи 
дублюючи інтонації Героїні, інколи створюючи канон, як луну або відгомін. Навіть 
динамічна кульмінація циклу, яка пронизана різкими інтонаціями, ритмічною 
ускладненістю, підпорядкована голосу співачки. Але це – на перший погляд. В цій 
простоті і навіть «другорядності» фортепіанної партії є сакральний сенс – Ніч як 
непроявлене. Отже, від укрупнення семантичного підтексту 
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Вокальний цикл «Заплакана осінь» Юлії Гомельської на вірші Анни Ахматової 
висвітлює всі прояви любовного почуття і всі його нюанси: тут зустрічі і розлуки, 
ніжність, розчарування, ревнощі, почуття провини, запеклі очікування, жорстокість, 
гординя, відчай, туга, самовідданість, всепрощення - все-все, що з цим великим почуттям 
поруч. Ми бачимо жіночу психологію, яка проявляється у коханні та стражданнях.  

Ю.Гомельська виробляє власні музичні семантичні формули – свого роду авторські 
риторичні прийоми, а також спеціальні засоби музично-драматургічного здійснення 
задуму. У цьому плані між романсами виникає певна спільність. Зокрема, протягом 
циклу вокальна партія гнучко слідує за словесною інтонацією, відрізняється «дрібним» 
опрацюванням; деталізованість - основа вокального інтонування. Звідси і зростання 
декламації. Основні інтонаційно-тематичні узагальнення, «великі штрихи» доручаються 
фортепіано, що пояснює його посилющу роль, водночас, графічність і деталізованість 
письма. Фортепіанна та вокальна партія доповнюють одна одну, чергуючись, 
контрапунктируючи, демонструють нероздільну єдність двох музично-виконавчих 
просторів. Зокрема, піаніст не просто «домовляє» на фортепіано слова героїні, а 
буквально посилює смислову значущість у вигляді власної вимови голосом окремих слів 
чи фраз. Так з'являється ще один інструмент у дуеті вокаліст-піаніст. 

Від виконавців потрібна не тільки вокальна майстерність – інтонаційна виразність, 
гнучке вільне дихання, вміння переходити зі співу на півспів-напівмову (до речі, одна зі 
специфічних рис грецької трагедії), а й особлива манера сценічної поведінки з 
урахуванням умовного характеру втілюваних образів, смислового підтексту, артистична 
переконливість, вміння поєднувати природність сценічної поведінки із символічною 
піднесеністю мови. Цілісність «звучання» партій героїнь, їх характерів залежить від 
ступеня проникнення в психологічний підтекст, ототожнення з особистісним «Я» героїні, 
від уміння представляти «великий план» образу і витримувати його протягом усього 
циклу. 
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ПРО ПЛІДНІСТЬ СИНТЕЗУ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТА ФОРТЕПІАННО-

ВИКОНАВСЬКОЇ ШКІЛ 
 
Питання про ступінь взаємодії між композиторською та виконавською школами 

періодично спливає у різних музичних дискусіях. Композитори, навіть якщо вони не є 
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піаністами, зазвичай опановують фортепіано на досить високому рівні. Піаністи, що не 
відразу звернулися до творчої сфери, також часом радують слухачів авторськими 
творами. Є в історії музики і численні приклади композиторів-піаністів, які з раннього 
дитинства розвиваються паралельно в цих напрямках (Моцарт, Шопен, Прокоф'єв, …), 
що показує високу результативність такого синтезу, особливо в разі його здійснення, 
починаючи з раннього періоду навчання музиці. 

З цього приводу актуальним і вартим уваги є музичний посібник, створений 
викладачем класу спеціального фортепіано «Таїрівської Мистецької школи» Інною 
Любімовою під назвою «Територія казки». Цей посібник був написаний для онуки 
Олександри Романової, щоб познайомити її з чарівним світом музики і навчити грі на 
фортепіано. 

Посібник складається з 5 частин: 
1. «В гостях у Мухи-Цокотухи». Ця частина присвячена донотному періоду – 

"періоду виховання вух". Перш ніж натиснути клавішу, малюк повинен навчитися 
уявляти звук, який хоче зіграти. Історії, вірші, картинки пояснюють зміст вправ і завдань, 
допомагають побудувати художній образ звуків, що використовуються. 

2. «Де живуть звуки» – знайомство з нотною грамотою. Граючи вправи у 
різних регістрах, октавах, юний піаніст зможе впевненіше орієнтуватися на клавіатурі, 
читати нотний текст, освоювати прості ритмічні закономірності, і навіть вдосконалювати 
ігрові навички, координацію рухів, набуті у «донотний період» навчання. Рівною мірою 
задіяні обидві руки. 

3. «Теремок». Основна ідея цієї частини – закласти основу правильної музично-
осмисленої техніки, розвинути свободу піаністичного апарату. Вправи підібрані так, щоб 
великі рухи руки та її частин поєднувалися з дрібними та точними пальцевими рухами. 
Поступово починається знайомство з гамами та теоретичним матеріалом. 

4. «Урок балету» – знайомить із мистецтвом «танцю» від першого кроку до 
виразного «танцю на сцені». Це – підготовка руки до вагової гри. Невеликі за обсягом 
вправи мають характер, образ, який учень повинен відчути і розкрити, вдосконалюючи 
свої технічні навички. Граючи на фортепіано різними штрихами, він використовує 
комбінації вертикальних, горизонтальних, кругових рухів (плавних, граціозних, легких, 
пружних) і створює наче справжнє балетне уявлення, в якому беруть участь усі пальці, 
зап'ястя, руки, корпус, виконуючи свій танець на клавіатурі. 

5. «Музичний словничок для найменших» у незвичайній та доступній формі 
знайомить малюка з основними музичними термінами, жанрами, характером та формою 
прослуханих творів. 

Олександра Романова, якій зараз 14 років, під керівництвом свого педагога з 
композиції, Копійки Г. П., озвучила картинки та вправи 1-ї частини посібника. У 
результаті народилася збірка з 25 пісень і п'єс «В гостях у Мухи-Цокотухи», досить 
незвичайних, вибудованих у єдину сюжетну лінію. Всі пісні та п'єси дбайливо 
проілюстровані авторами, містять віршований епіграф та поступово знайомлять юного 
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дослідника з героями казки та можливостями інструменту. У музиці юного композитора 
поєднуються простота викладу та музична непередбачуваність, технічна доступність та 
сучасна мова, методична продуманість та експериментальність. Збірка вимагає від 
педагога певного творчого підходу. Деякі п'єси прописані лише частково та розраховані 
на імпровізацію. І тут завдання вчителя не просто розучити з учнем конкретні ноти, а 
занурити його в образ, навчити не боятися експериментувати, лише трохи підказавши, 
які прийоми гри створюють потрібний результат. У процесі роботи з учнем імпровізації 
поступово змінюються, дитина набуває звукової свободи, вчиться моментально 
реагувати, підлаштовуватися під ситуацію, не губитися у випадках «втрати тексту» при 
концертному виконанні, бути господарем ситуації та музичного образу. 

На нашу думку, подібні творчі вкраплення у стандартний педагогічний процес 
абсолютно необхідні. Ансамблева імпровізація – взагалі особлива сфера. У спонтанності 
та миттєвості, у зміні ролей та підлаштовуванні під компаньйона криється ні з чим не 
порівнянне задоволення. І, на жаль, на уроках фортепіано ця навичка рідко виробляється. 
Але моментальне реагування буває часом так необхідне! Найчастіше у виконанні менш 
важливі конкретні ноти, скільки те, як переконливо вони зіграні, який емоційний слід 
вони залишили у слухача. 

Тому в ідеалі композиторська та виконавська сторона розвитку музиканта повинні 
йти паралельно (хоч і не обов'язково у рівних пропорціях). Можливий навіть 
симбіотичний варіант такого синтезу, в якому кожному організму відводиться особлива 
важлива роль, і ці організми невіддільні один від одного (прикладом такого симбіозу 
може служити джаз). Але й інші градації не менш цінні та цікаві. 
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