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INTRODUCTORY WORD 

Cьогоднiшнi виявлення поставангардного буття мистецтва i куль
тури в цілому у вигляді постпоставангарду чи неопоставангарду 
складають підсумок стильових виборів останніх 50 років, з урахуван
ням початку цієї стильової хвилі від 1970х. Ми знаємо, що провідний 
смисл останнього 50ліття — це «примирення» протилежностей аван
гарду і традиціоналізму, а також розкріпачення виявлення виконав
ських творчих можливостей. Адже широта впровадження сонористи
ки й алеаторики в композиторську роботу сьогодні беззаперечна, а це 
означає, що традиційна композиція як авторський твір і в часовому 
розгортанні, й у фактурній витриманості не регулюється композито
ром, складає здобуток конкретного виконавського проявлення. Саме 
постпоставангардний характер звучання музики, як це складається 
в останні роки, проявляється в принциповій «дотичності» до попу
лярної і, насамперед, до духовної сфери, що є в історичному плані 
витоком музичного вираження. 

В інструментальному плані цей історичний період є цікавим «пе
ревертанням» можливостей струнного інструментарію, який три
мався в основному в Новий час на виразності струнних смичкових, 
які знамениті своїми можливостями наслідування співучого голосу, 
в їх «підміні» струннощипковим інструментарієм. І в оркестровій 
симфонічній музиці це сталося «ненав’язливо», партії смичкових 
були і залишились у більшості недоторканними як такі в реаліза
ції партитур. Але спосіб звуковидобування принципово змінився: 
акантиленна гра, тяжіння до пуантилістичної вибудови фактури, 
численні ефекти гри sul ponticello, col legno, arpegiatto, glissando та 
ін., широке користування педальними структурами як такими чи 
«рухливими» — все це засоби, природні для ударнощипкових типу 
цимбал, гітар, бандур, щипковомелодійних у характері мандоліни 
чи домри. А смисл цього — не «наслідування» співу чи мовлення, 
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але внесення системи звучань, народжених ідеальними вимірами 
буття. 

Мандолінадомра у струннощипковій групі усталилася в акаде
мічній традиції в паралелі до скрипки, зважаючи на замилуваноніж
ну мелодійність звучання з допомогою тремоло. Минулі десятиріччя 
надихають численними прикладами концертного виконавства творів 
А. Вівальді з його мандолінними композиціями, які усталено усві
домлюються у паралелі до вівальдієвських же скрипкових концертів. 

Але високоосвічений абат А. Вівальді розумів розбіжності між 
цими інструментами в сакральному призначенні: скрипка стала «іде
альним інструментом бароко», поєднуючи блискавичну моторику і 
«голосоподібну кантилену», церковну ґенезу й артистичноегоцен
тричне самовираження, тоді як мандоліна пов’язана історичноса
крально з пам’яттю про західноправославну традицію позахрамової 
духовної гри (і це порівнянне із українським кобзарством) в акомпа
немент гімнічним формам лірики. 

Цей перегляд струнної специфіки вираження на користь розгор
тання «щипковості» виводить на нове розуміння спадщини Л. Бет
ховена, який не тільки писав для мандоліни й клавесину (усвідом
люючи уподібненість цих зовні несхожих інструментів, хоча назва 
різновиду останнього, чембало, латинська версія cymbalum, вказує на 
типологію струннощипкового витоку). Л. Бетховен завжди грав «по
моцартіанськи», тобто у «клавесинній» манері, в ансамблях заміщав 
фортепіано клавесином, а то і гітарою. 

У південноіталійській традиції народний оркестр до сьогодні 
складається з мандолін і гітар, а якщо пам’ятати, що мандоліну на
зивали «полегшеною лютнею», а лютня (і лютнева група у цілому) 
стала індексом ренесансного камератносалонного музикування, то 
закономірним стає відродження того ренесансного інструментарію у 
ХХ столітті, яке отримало визначення як «неоренесансне». 

Це «переродження» інструментального наповнення від Нової до 
Новітньої історії через впровадження звуковидобування докласичної 
епохи в інструментах, що індетифікуються із класикою Нового часу, 
стосується не тільки струнного складу і не тільки інструменталізму як 
такого. Подібно до того, як у Православній Церкві на європейському 
Сході встановлений від XVII сторіччя партес без спеціальних заяв ре
форм і переглядів у кінці ХХ віку був суттєво відтіснений ісоннобур
донним співом, у музичних засобах і інструментах (в розширеному 
розумінні їх як «рукотворних засобів») спостерігається речовнопред
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метна спадкоємність від класики, доповнювана введенням окремих 
забутих чи принципово нових чинників, але через звуковидобування 
на традиційних інструментах впровадилася нетрадиційна система зву-
ковиявлення. 

Вражає те, що ці внутрішні зміни інструменталістики в музиці, 
включаючи інструменталізм вокалу, в якому відродилося мистецтво 
співу фальцетистів (у вигляді мистецтва контртенорів) як одного з 
найбільш «інструментально штучних» засобів вокалізації і щільно 
зв’язаного з традиціями церковності, — йдуть у змістовному напрямі 
в доланні драматичної театральності вираження і в усвідомленні ба
зисності лірики, надособистісного переважно складу. 

Гра видатної німецької скрипальки А.С. Муттер, яка переконли
во ліризувала твори Л. Бетховена, усвідомлювані до того в суто симфо
нічнодраматичному ключі, безпосередньо вказує шляхи перегляду 
классики. У тому числі це й актуалізоване струннощипкове втілення 
у грі струнників, в паралель до звукоподання народного академічного 
інструментарію. 

Конференція «Трансформація музичної освіти: культура і сучас
ність» від початку націлена на осмислення змінності мистецьких 
і культурних основ у межах епохальних і часових затребуваностей. 
Сьогоднішній непростий час потребує мистецтва одухотвореного, а 
теорія мистецтва — усвідомлення високих ідеальних стимулів розви
тку художньої сфери та її культурного оточення. 

Присвячення конференції пам’яті найкрупніших музикознавців 
кінця минулого століття, професорів І. Ляшенка, І. Котляревського, 
О. Костюка надихає усвідомленням спадкоємності мистецької думки 
від минулого до сьогодення. Показовим є і те, що названий першим в 
цьому ряду імен І. Ляшенко був прекрасним виконавцем, кларнетис
томвіртуозом, демонструючи для наступників єдність творчопрак
тичної і теоретичнонаукової діяльності. З тим високим прикладом — 
побажання удачі нашій травневій конференції 2022 року. 
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THE «CHABARASHKA» GENRE IN THE WORKS  
OF UKRAINIAN COMPOSERS 

Початковий етап формування української музичної інструмен
тальної літератури безпосередньо пов’язаний з естетичною доскона
лістю українського народного танцю. У XIX столітті українські націо
нальні танці виходять за межі своєї побутової специфіки і переходять 
у професійну творчість. Особливою популярністю в українських ком
позиторів користувалися жанри думки, шумки, коломийки: Д. Бон
ковський («Карі очі», Думка для фортепіано; «Де шлях чорний», Дум
ка з України); Й. Вітвицький (опус 27 «Шумка», Парафраз на тему 
українського танцю; опус 29 «Коломийка», присвячена Н. Маркеви
чу; Парафраз для фортепіано на тему українського народного танцю; 
опус 35 «Друга українська шумка»); С. Воробкевич («Думка та 4 ко
ломийки»); В. Заремба («Українська пісня», Думка; «Думкашумка»; 
«Ой зійди, зійди ти, зіронька та вечірняя», Думка; «Сонце низенько, 
вечір близенько», Думка із трьох мелодій української пісні; «Чере
виків німа, а музика гра, гра, жалю завдає», Пісня та шумка; «По
дільська думка»); В. Зентарський (Опус 11, Думка та шумка; опус 41 
«Українська шумка»); Ф. Яронський («Думки»; «Шумка») та ін. 

У творчості українських композиторів ХІХ ст. іноді зустрічається 
означений як український народний танець чабарашка. Власне як 
жанр чабарашка ніде і ніким не визначений. 

Лексикографічні пошуки вказують на те, що «чабарашка» — на
родний рухливий танець, переважно жартівливого характеру. Мелодії 
чабарашок у ладовоінтонаційному і ритмічному відношеннях мають 
багато спільного з мелодіями козачків, проте про хореографію танцю 
практично нічого невідомо. 

Багато чабарашок обробив для фортепіано Є. Турила. П’єсу «Ча
барашки» для скрипки в супроводі фортепіано написав С. Людкевич. 
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Одним з найбільш відомих композиторів, у творчості якого представ
лені зразки чабарашек, є Михайло Завадський (близько 45): Опус 322, 
№ 1 — Чабарашки з Поділля, № 2 — Чабарашки з Волині, № 3 — Ча
барашки з України; Опус 324 Три українські чабарашки; Опус 339 
Українські танці. Чабарашки. Створені автором численні танцічаба
рашки для фортепіано приваблюють яскравою виразною мелодією і 
чіткістю форми Це невеликі п’єси (у середньому по 66 тактів), які, 
незважаючи на певну спільність втілення жанру, мають індивідуальні 
особливості. 

Найбільш показовим серед чабарашек М. Завадського є цикл з 36 
п’єс: «Українські танці. Чабарашки» Опус 339 (Danses ukrainiennes. 
Czabaraszki). Цикл розподілений на 5 серій: 1 — № 1–12, 2 — № 13–
18, 3 — № 19–24, 4 — № 25–30, 5 — № 31–36. Для циклу характерна 
безперечна опора на українську пісню і танець у різному ступені ви
користання — цитатності, змістовної наближеності, глибинної наці
ональної основи. Композитор використовує наскрізні форми, яким 
в той же час властива квадратність, підкреслюється самостійність 
кожного періоду та його речень. Чабарашкам Завадського притаман
не досить скупе використання змістовних ремарок (розділи середньої 
частини позначаються dolce). Часто формотворну функцію виконує 
динаміка. Іноді фактура супроводу, що наслідує українські народні 
інструменти, мало зручна для виконання на фортепіано (наприклад, 
Чабарашка № 12). У деяких чабарашках як основу тематичного ма
теріалу композитор використовує оригінальні мелодії українських 
народних пісень (наприклад, у вступі до Чабарашки № 7 цитується 
народна пісня «Ягілочка»). 

Зазначимо, що М. Завадський спеціально і свідомо розробляв тан
цювальні жанри української народної музики. Інтонаційність, речи
тативність, імпровізаційність фактури, зіставлення паралельних то
нальностей пронизують усі опуси автора. Танцювальна основа творів 
Завадського у поєднанні з емоційним змістом поступово склалася у 
композитора в струнку систему засобів виразності, що безперервно 
збагачувалася у міру того, як розширювався жанровий діапазон його 
творчості. 
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BY M. VOLOSHIN AND A. AKHMATOVA («CORONA ASTRALIS», 
«POEM WITHOUT A HERO») IN THE CONTEXT OF MODERN 

NEOGOTHIC CULTURAL PREFERENCES 

Поставангард як культурний феномен має, за дослідженням 
О. Маркової [3, с. 99–134], стильову основу неосимволістського типу, 
що пояснює бурхливе відродження імен, забутих від 1920х років та 
поновлених в їх значимості у кінці цього — на початку минулого сто
ліття. «Ренесанс Цемлінського», «Ренесанс Шрекера» [6, с. 128, 136], 
увага до В. Ребікова, М. Рославця, М. Обухова, І. Вишнєградського, 
відродження матеріалів рококо, бідермаєра, які безпосередньо жи
вили символізм, нарешті, видання книг з теорії символізму від мо
нографії А. Бєлого до «Енциклопедії символізму» Ж. Кассу і багато 
іншого, — все це засвідчує перегляд того «табуювання» символізму, 
що мало місце з 1920х до 1970х років. 

Замовчування значимості символізму на Заході сталося швидких з 
естетичних причин (згадаємо знаменитий маніфест Шістки з лозун
гами «достатньо з нас хмарок і туманностей», тобто відмежовування 
від надбань К. Дебюссі та його епохи), тоді як у вітчизняних умовах 
діяла ідеологічна заборона (в розвиток категоричного неприйняття 
марксизмомленінізмом символістської філософії Е. Маха і Р. Авена
уріуса за її ігнорування наукової базисності філософського матеріа
лізму). 

Це неприйняття символізму поширювалося і на стильові позиції, 
похідні від символізму, навіть якщо автори полемізували з тими чи 
іншими положеннями символізму, але своїм естетизмом відокремлю
валися від соціалреалізму, піднятого на щит прогресистами від істо
рії і марксистами від філософії. Таким породженням символізму був 
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акмеїзм, хоча носії цього стильового здобутку, зокрема А. Ахматова, 
М. Гумільов, ін. — виказували критичне ставлення до певних сторін 
символізму (до «надметафоричності» вираження в першу чергу). 

Але трагічну долю ревнителів і символізму, й акмеїзму розділити 
неможливо, як і успільнюючу рису їх поетичного слова — музикаль
ність. Омузикаленість їх словесних побудов вирішилася концентрацією 
в їх творчості саме поетиковіршованої словесності, хоча творчість 
О. Уайльда, Л. Андреєва, М. Метерлінка, Г. Д’Аннунціо та інших ав
торів демонструє і театральнолітературну прозу. І все ж музичний 
стрижень символістського і похідного від нього акмеїстського мов
лення є очевидним, більше того, саме символістський «адраматич
ний» принцип читати вірші «поза словами» на ритмоінтонаційній 
хвильовій узгодженості породив нормативність поетичноавторсько
го «читання з підвивом», наближуючи це до мелодекламації, тобто 
вимовлення віршів під музику. 

Нагадування цих тривіальних істин щодо буття символістського 
поетичного слова покликане підкреслити парадоксальну незатребу-
ваність загалом цієї поезії у творах композиторів. Тут є своя таємни
ця: відсторонення у вокальній практиці текстів, що мають явне пере
важання в них «музики ритмоінтонаційних навантажень». 

Звертаємося до парадоксу музичного «вбирання» тих вишука
них віршів — «третьорядовою» сферою, минаючи фактично висоти 
художньо самодостатньої музичної творчості. Цей феномен спорід
нення шарів високої поезії і музики популярної сфери констатувала 
у своїй книзі Л. Шевченко, коли розглядала піаністичне моцартіан
ство, народжене аристократичним салоном XVIII століття, в його за
требуваності естрадним піанізмом та музикою «таперів» кінематогра
фа епохи «великого німого». 

Символізм розкріпостив той напоєний християнською ревністю 
«поемний заряд» віку романтизму, увівши у поетичний вжиток без
посередньо мелодекламацію, що має корені у псалмодійній деклама
ційності традиційних церков. Продовженням символістськоакме
їстської поетичної предметності виступають — «Реквієм» та «Поема 
без героя» А. Ахматової. 

Вказане «нагромадження музики» в поетичному слові — самій 
музиці ніби не залишає місця. Ще на досимволістському рівні вибу
дувалася наймузикальніша проза М. Гоголя, у якого найбільше про
никнуті музикою сторінки — це «Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Фабула окремих «Вечеров…» схоплена в операх знаменитих авторів 
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європейського Сходу, але поезію «Вечерів» — не спробував ніхто пере
давати в музичному втіленні. Найбільш цілісно поетично переданий 
твір Гоголя — у симфонічній поемі (!) Л. Яначека «Тарас Бульба», три 
частини якої («Андрій», «Остап», «Тарас») представляють три бачен
ня Любові: земної грішної — Андрій, від крові даної до Батьківщи
ни та віри — Остап, всеосяжно жертовномесіанської — Тарас. Але 
це — дещо відмінний від Гоголя ракурс бачення героїв, це чеський 
веризм у повноті захопленнясхиляння перед слов’янством, причо
му слов’янством войовничим (свідчення тому — «Гоголічна меса» на 
славу слов’янських коренів націй, що відкривається моделлю звучань 
оркестру війська запорізького, представленого трубамисурмами та 
литаврамикотлами). 

Адже у М. Гоголя навіть фрагменти з окремих «Вечорів...» — це по
еми, і цю «музику слова» — немає з чим порівнювати в самій худож
ній музиці. Також як власне музично неповторним є подвиг Т. Шев
ченка, який написав «поему в поемі» у вигляді «Реве та стогне Дніпр 
широкий» (чистої води християнськодруїстичний ракурс, заповіда
ний ченцямипоетами середньовічної Ірландії — див. спеціально у 
Є. Маркової [4, с. 122–128]) — у поемі «Причинна» (фактично варіант 
романтичного сюжету Європи типу «Божевільна від кохання»). 

Закономірності ж з’єднання текстів «з музикою вірша» та власне 
музичних побудов — це спеціальна тема, яка і обговорюється у цьому 
нарисі. Звертаємо увагу на те, що у випадку символістського методу 
В. Ребікова поетика «музикальної» прози І. Тургенєва виявилася охо
пленою музичною композицією — на рівні конгеніального втілення. 
У разі творення К. Дебюссі за літературними текстами М. Метерлінка 
(«Пеллеас і Мелізанда») та Г. Д’Аннунціо («Мучеництво св. Себасті
ана») очевидна синхронність художнього відкриття у художній сфері 
літератури та музики. 

Тут напрошується висновок про відкритість чи закритість мето
ду тієї чи іншої музичної продукції до прийняття літературної «му
зикальності». Метод символізму, з його неоперним інтонаційним 
відокремленням словеснотекстового рядка у фактурній сукупнос
ті музичного висловлювання виявився чуттєвим у реакції сучасних 
йому літературних відкриттів символістського і просимволістського 
строю. Справді, «важкі» для музичного втілення вірші символістів 
виявилися гармонійно схопленими — сучасниками символістами. 
В даному випадку йдеться про твори М. Рославця, про якого в 1926 
році писали, що його «цікавить не емоція як така, а зіставлення її у 
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музичній тканині відбувається з іншими, «організація емоцій» неми
нуче супутня організації звуків…» [5]. 

«Організація емоцій» — це специфіка символізму, релігійне під
ґрунтя якого виключає «емоційне занурення», але зосереджується на 
спогляданніспостереженні Високого, втілюючи вищий афект баро
ко — афект спокою, що явно відтворює молитвотворчу відчуженість 
від буття. Не забуваймо про «родовий знак» символізму, що сформу
вався у відстороненні спадщини Нового часу — внаслідок настання 
«модерну», тобто «сучасності» (див. дослідження Петера Козловсько
го, який нагадував, що термін «модерн» виник у перших християн
ських часах, на зорі Нової ери — і послідовники Христа позначалися 
як «модерн», тоді як ті, хто не приймав це вчення, запам’ятовувалися 
терміном «антики» [1]. Висновок П. Козловського — про Христову 
зверненість Нової ери загалом, у якій атеїстичні «відступи» живилися 
антитетикою до християнства. І якщо цей автор наполягає на вичер
пуванні Нової ери та християнського стрижня в ній, то початковий, 
період від І тисячоліття аж до ХХ століття, особливо початку та закін
чення останнього, відзначений культурною концентрацією навколо 
релігійних цінностей. 

За складом свого двоїчного обдарування — поета та художника — 
М. Волошин, уродженець Криму і біографічножиттєво пов’язаний 
з ним як з частиною України, органічно входив у коло символістів. 
Його масонськотеософські настрої визначили особливу миротворчу 
споглядальність щодо соціально вибухових подій, що відбулися у сві
ті у 1910–1920х роках, вберегли його від знищення в роки Громадян
ської війни, але не вберегли від ранньої смерті в 1932 р. І за назвою, 
і по суті вінценосним твором цього автора є «Corona astralis» — «Зо
ряний вінець», що втілює лише на рівні початку ХХ століття (1909) 
сакральномеланхолійну ноту «Поем» Оссіана. Твір складається з 
15 віршів, по 4–3 строфи в кожному, сумарний сенс якого виставле
ний у вірші 15, складеному з мікроцитат великого поетичного моно
логу, присвяченого всесвітньому подиху Космосу. Таємнича краса 
«гробниці сонць», «світів загиблих урна» (вірш 6 з названого твору), 
як позначений зоряний світ у творі (терміном Космос автор його не 
позначає), побудована з багатьох устремлінь, звернених до сонця, але 
тих що неминуче перевертаються на ніч (вірш 1, рядок 11). 

Цей твір натхненника Срібного віку утворює віршовану паралель 
до нового роману М. Пруста, хрестоматійно позначеного за змістом 
як «потік свідомості». Великий твір Волошина моноóбразно розви
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ває ідею «невірності комет любові в світі» (1 рядок «Зоряного вінця») 
та «яви снів», у життєвих зв’язках даних (вірш 3, рядок 1), у подан
ні яких немає персонажів (крім імен міфологічних та планетарних, 
символів типу Персефони, Орка, Трої, Феба, Сатурна, Місяця 
тощо), відсутні сюжетні колізії, є відчуття нестримного прагнення — 
та обертання по колу (повернення «на круги своя» у завершальному 
15му вірші). 

Сказане демонструє характерну безпредметність і виражену рухо
мість музики, але позбавлену процесуальної вибудованості — як це 
знаходимо у творах символістів рівня К. Дебюссі та О. Скрябіна. У да
ному випадку йдеться про «монтаж», пересування початкових смис
лів, тобто про співвідносність з духовною музикою, що не є процесу
альністю, але відбитком Вічного. Привертає увагу екстатичний тонус 
подачі тексту, ритміка якого регулюється ямбом і дециметром рядків 
вірша (що включають і 11стопні побудови), тобто відповідно до епіч
них віршів стародавності, підпорядкованих духу уславлення тих, хто 
ставав предметом їх згадування. 

Показово, що термін екстаз двічі виявляється у тексті компози
ції — у віршах 3 (9й рядок) та 7 (рядок 11), а також синонім цього 
терміна, захоплення, у заключному рядку вірша 13 та початковому ві
рша 14, але — а це вагомо — зазначене слово стоїть у завершальному 
рядку всього твору («…Тому в любові нам не радість зустрічей дана,/ а 
темні захвати прощання»). 

Показовою є теософська версія християнської картини світу, 
дана в композиції М. Волошина, в якій сукупне людське «ми», що 
несе «вселенских бур блукаючі світи» (4й рядок вірша 1), утворює 
спрямованість як до композиційного центра до вірша 9, в якому об
раз — символ Різдва, де «Схованих в яслях Бог» (7й рядок), а у вірші 
10 — всебаченнявсезнання Того, «Хто живий є і кинутий в темний 
склеп… / …Так бачив Він зі складок плащаниці / І зміну днів, і хід 
людских доль». 

Як бачимо, на точці золотого перетину в пропорції 2:3 з 9го на 
10й вірш розростається контур образу, що дається символічновід
сторанено, але цілком впізнаваний, тоді як попередні і наступні вірші 
відбивають «зміну днів» у мозаїчності відбитків та ознак людського та 
міфологічного проявів потоку свідомості. Континуумність викладе
ного підкреслена «ланцюговим зв’язком» кожного наступного вірша 
з попереднім за допомогою повторення завершального рядка сказа
ного в першому рядку того, що заявляється. 
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А цей прийом знаємо як закон інтонації № 2 (про це спеціаль
но в книзі Е. Маркової [2, с. 6–8]), в якій зазначений «ланцюговий 
зв’язок» забезпечує континуумність музичному виразу. А за спра
ведливим коментарем О. Маркової, цей закон музичної інтонації 
моделює закони мовленнєвого континууму, який на рівні словесно
семантичних побудов створює відповідні «зчеплення», що відтворю
ються в музиці у вигляді мотивної абстракції оспівування. В резуль
таті — побудованість рондального типу композиції з 15 віршів, в яких 
початковий рядок кожного з них укрупнений повторюваністю за
вершального рядка попереднього, а виписування в послідовній зміні 
цих початкових рядків віршів створює дивовижну варіабільність ви
хідної ідеї. 

І якщо музиці символістів К. Дебюссі і А. Скрябіна, К. Шиманов
ського (до 1919) притаманна «розлита прелюдійність», що накидає не 
тільки імпровізаційний флер на звучання, але також вносить сакраль-
ний показник (символізуючи прелюдійність земної музики відносно до 
співу ангелів, що визначило ідею «8 прелюдій» Ф. Куперена як «фран
цузького ДТК»), то ідея «вічного бігу світів» у М. Волошина привно
сить прояв моторного начала на усіх етапах викладу його вербальної 
поеми. 

Наявність репризикоди — інакше як музичним терміном позна
чити повторення початку та «вижимки» з віршів переважно експози
ційної частини у заключному вірші 15 неможливо, — в аналізованій 
літературній композиції в аналогії з музичними рішеннями епохи ви
ставлено автором демонстративно та усвідомлено компілятивно. 

Неважко помітити, що контури цієї форми відповідають релігійно
схоластичному світосприйняттю: вишуканість розуму і простота серця 
об’єднуються Божою благістю. У разі будови «Corona astralis» перша 
фаза висвітлює прагненняпошуки, друга — Його божественний квіє
тизм, тоді як третя коротко і ємно поєднує ці даності живих прагнень 
та Його відстороненості від них у захватах прощання як любові. 

Напевно, своєрідним продовженням принципу «Corona astralis» 
став за сутністю композиційного рішення та образної подачі твір, на
званий А. Ахматовою, народженою і вирісшою в Одесі, «Поема без 
героя». Твір було написано в 1940–1962 роках, залишаючи далеко по
заду полеміку символістів і акмеїстів, проте спадкоємність від симво
лізму є наявною у багатій метафоричній навантаженості тексту. А від 
акмеїзму проступає мотив раціональноінтелектуальної суб’єктивації 
дій; вихідне «я» викладу створює певний діалогізуючий акцент, — 
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у сукупному потоці спостереження чи того, що відбувається, чи того, 
що має бути у уяві. 

У композиції 2 етапи: реального очікування і як явлення очіку
ваного — усвідомлення безнадійної самотності і вторгнення натов
пу, навколишнього незваного «його», реальної чи уявної, маскарадно 
оформленої, але явно такої, що складає грізне і чуже наслання. Все 
відбувається поемно, оскільки йдеться про найважливіші події для 
суб’єкта викладу напередодні сакрального акту вступу нового року та 
принесеного ним оновлення. А відбувається — в уяві чекаючої празни
ка? — щось демонічне і зневажливозлісне: обличчямаска замінює 
очікуваного (героя?). 

«Поема без героя» Ахматової, на відміну від «Сorona astralis» Во
лошина, що повертає «біг» до вихідного і тим, що пролонгує нескін
ченність повторів «кругових устремлінь», підкреслено «розімкнута»: 
явлене відчуженонеприйнятне, але подальше — смислово закрите. 
Все предметно позначене в тексті символічно «дематеріалізоване», 
«воскресла маячня» quasiкарнавального вторгнення усвідомлюєть
ся в аналогіях та алюзіях, недоступних однозначному тлумаченню, а 
риси «Владики Мороку», ніби уловлені в «лицічерепімасці» завер
шаючого композицію видіння, відзначені виразом «злобного болю», 
несумісного зі статусом «владаря». 

З наведеного опису очевидна музикальність створеного смислово
го ланцюга образів «Поеми без героя», що представляє «карнаваль
ну ніч» злих нагнітань. Тут так і напрошується аналогія з жанровим 
типом «гротескного скерцо», однак у відстороненості від «демоніч
ної величі» романтичних уявлень подібної тематики. Це ближче до 
нескоєних чар «Учня чародія» П. Дюка, але з вираженим присмаком 
злої концентрації піднятих сил, не виражених у творі французького 
композитора. 

Сукупно ж музикальність композиції Ахматової, підкреслена кар
навальною аналогією, наочна. Предметна «розмитість» висловлювань 
і явлених масокосіб, ретельно вибудована континуумність викладу, 
що задається «перекидними» зі строфи в строфу римами і мінливістю 
метроритмічних угруповань, — створюють певне «зісковзування» з 
опису одинокої квартири в бал «Владаря світу», позбавленого владної 
невразливості. 

І все ж загальний контур двофазності і з непропорційно коротким 
завершеннямкодою витриманий у «Поемі без героя» А. Ахматової, 
який, як у «Corona astralis» М. Волошина, укладається в рамки бар
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форми, тільки поєднуючи буттєвий та фантасмагорійний пласти, що 
постають у баченні амбівалентності живогоприхованогомертвого 
(обличчямаскачереп) у таїнстві новорічного акту. Головне в драма
тургії ахматівської «Поеми» — її варіантне «проростання» з вихідного 
дійства «запалювання заповітних свічок», а також подальше висуван
ня з нерухомості «світіння вечора» невпинного наростання інтенсив
ності руху від строфи до строфи з завершальною «вакханалією» ба
чення ходи масокоблич. 

Риси музичної поемності поєднують твори Волошина й Ахматової, 
що відповідають потребі «осерйозненої тривіальності» в «мозаїчних» 
побудовах поставангарду: естрадноспівацькі втілення цих вишука
них віршів із вдячністю приймаються широкою публікою, щиро і 
емоційно чуйно адекватно. 
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ФРАНЦУЗЬКА ФОРТЕПІАННА СОНАТА  
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FRENCH PIANO SONATA AT THE TURN  
OF THE XIX–XX CENTURIES 

Французька фортепіанна соната, що народжувалася на перетині 
німецького, італійського і власне французького інструменталізму, 
поступово визначалася у своїх жанровостильових уподобаннях, що 
тяжіли до сюїтності. На відміну від Німеччини другої половини XVIII 
століття, де інструментальна якість виявлялася, безсумнівно, домі
нуючою, інструментальне мистецтво Франції (у тому числі і клавір
не) мало дещо інший статус, оскільки завжди було тісно пов’язане 
з театром, з конкретною дією чи ситуацією. Переважна більшість 
французьких композиторів тяжіла до програмності, звукової фікса
ції подій чи картин, до того, щоб, за висловом Руссо, «вкласти очі 
у вухо». Названі якості показові для сонат Ф. Куперена, Н. Сежана, 
Ж. Ж. Шарпантьє, Е. Мегюля, Ж. Л. Адана та ін. 

Наступні етапи розвитку жанру сонати у межах аналізованої 
культури відзначені подальшими процесами його «офранцуження». 
Перша частина сонатних циклів поступово втрачає значення голов
ного розділу сонатного циклу, таким стає аріозноромансна друга 
частина. Потім відбувається подальший зсув смислового центру — 
ним стає фінал. Деякі автори зовсім відмовляються від повільних 
елементів. Фінал таких двочастинних сонат часто насичений відлун
ням театру. Інші композитори або перетворюють сонатний цикл на 
програмну фантазію, або вносять до нього елементи описовості, що 
очевидно в сонатній спадщині А. Буальдьє, І. Ладюрне, П. Ф. Боелі 
та Ш. В. Алькана. 

Французька фортепіанна соната першої половини ХХ ст. повною 
мірою репрезентує напрями французького музичного модерну, збе
рігаючи при цьому одночасно спадкоємний зв’язок з історичними 
традиціями французького інструменталізму. Названий жанр, з од
ного боку, в рамках неокласичної стильової спрямованості апелює 



  17

до сюїтності, до принципової адраматичності, до відродження кла
вірного (поліклавірного), а також і органної якості фортепіанного 
виконавства в дусі традицій школи С. Франка (В. Д’Енді, П. Дюка, 
А. Дютійє), до театралізації подання музичного матеріалу, до узагаль
неної програмності, репрезентованої через семантику конкретних 
жанрів (хорал, пастораль, менует, вальс, токката та ін.) (Ф. Пуленк), 
а також до мелодикоконтрапунктичного стилю, що виявляє істотну 
роль поліфонічного начала, що сходить до поетики церковної сона
ти З іншого боку, французька фортепіанна соната, при збереженні 
її класичних структурних показників, стає осередком новаційних 
пошуків у сфері атональності, політональності, поліладовості та 
збагачення гармонічної мови співзвуччями нетерцієвої структури 
(Д. Мійо, А. Жоливе). 

Буркацька Т. 
професор ОНМА імені А. В. Нежданової, народна артистка України 

ВОКАЛЬНА ТРАДИЦІЯ КАМЕРНОГО СПІВУ  
У КЛАСІ ПРОФЕСОРА О. ФОМЕНКО 

Burkacka T. 
professor of A. V. ONMA Nezhdanova, People’s Artist of Ukraine 

THE VOCAL TRADITION OF CHAMBER SINGING  
IN THE CLASS OF PROFESSOR O. FOMENKO 

Клас сольного співу в Одеській консерваторії завжди базувався, 
як це і личить закладу вищої музичної освіти, на мистецтві оперного 
вокалу, надаючи достойні кадри для знаменитого Одеського, тепер 
національного, театру опери та балету. Театр у першій проловині ХХ 
століття уславився виконанням у ньому вагнерівського репертуару, 
що потребував високомайстерного володіння технікою bel canto іта
лійської школи, адже історично німецький вокал народився і сфор
мувався як відгалуження італійського мистецтва співу (з VIII до XVI 
століття це була одна нація, інерція якої живила творчість Г. Генделя, 
В. Моцарта та інших видатних митців). Опери Вагнера, з якими спів
відноситься уявлення про симфонізацію опери і могутнє оркестрове 
звучання, як це вже давно помітили німецькі музикологи [1], в основі 
своїй є дітищем бідермаєра і звідси певною камерністю сценічної дії. 
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У вагнерівських операх на сцені не буває «багатолюддя», хор у біль
шості з них взагалі відсутній, тим більше балетні сцени (виняток — 
«Тангейзер»), наявність котрих надає розмаху сценічної об’ємності 
«великої опери». Парадоксально, але є беззаперечним фактом в цьо
му плані уподібнення вагнерівської опери оперіseria, яку Вагнер і ваг
неріанці категорично ігнорували, хоча в ній сольний вокал у вигляді 
номеріварій панував так же як, і сольний монологізм декламаційно
го складу у Вагнера. А стиль оперного італійського вокалу включає 
цілу низку прийомів, які утворюють основу камерного співу: вміння 
подавати наповненість звучання без форсажу, володіння високими 
нотами на динаміці piano, філігранна точність у виспівуванні фігура
тивних і пасажних мотивів. 

Сказане засвідчує органіку взаємодії майстерності оперного і ка
мерного співу, що й було основою навчання у класі Олександри Ми
колаївни Фоменко, співачки, що володіла тонкощами інтонаційного 
звукоподання, динамічнотембрового нюансування, артистичною 
вибудованістю сценічного виявлення. Педагогічна обдарованість 
Олександри Миколаївни базувалася на високій культурі поведінкової 
палітри як на заняттях, так і в побуті: завжди люб’язна, витримана, 
доброзичлива, вона охоплювала аурою довіри, що окрилювала і на
дихала на безупинну працю — заради щастя співати і нести високу 
радість тими заняттями. 

Професор О. М. Фоменко займає достойне місце в колі почесних 
імен нашого вищого учбового закладу, які своїм авторитетом на між
народних конкурсах підтримували значимість творчих досягнень на
шого міста. 
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K. MÜHLBERG AS A FOUNDATION AND EMBLEM 
OF THE CLARINET PERFORMANCE SCHOOL IN ODESSA 

Професор Каліо Евальдович Мюльберг увійшов у зоряну легенду 
нашого міста ще при житті, а побудована ним школа гри на духових 
інструментах функціонує його іменем і благословенням і сьогодні. 
Артистична сім’я, в якій був вихований майбутній кларнетиствірту
оз, надала йому потужній запас витримки і вміння високо дотриму
ватися сценічного шарму у найвідповідальніших і найважчих умовах 
творчих виступів. Головне надбання творчого заповіту К. Е. Мюль
берга — це турбота про постійне збагачення і актуалізацію виконува
ного матеріалу, контактність із впливовими конкурсними організа
ціями, фаховими радами, нарешті, вміння і активне залучення своїх 
колег до наукового осмислення творчих результатів музикантської 
праці. 

К. Е. Мюльберг, будучи лауреатом значущої міжнародної премії і 
активним концертуючим артистом, здійснив творчу акцію, у 1970ті 
роки доступну делако не всім працівникам Одеської консерваторії: 
захистив кандидатську дисертацію у столичному вузі, повторивши 
творчий подвиг А. В. Нежданової, чиє ім’я носить Одеська музична 
академія. Не всі пам’ятають про те, що Нежданова, співачка зі сві
товим іменем, народилася і вчилася в Одесі, отримала кваліфікацію 
вчительки іноземних мов, які викладала в Маріїнській гімназії, а з 
подальшою консерваторською освітою і величним досвідом виступів 
у найкрупніших театрах свого часу — закінчила свою творчу біогра
фію доктором мистецтвознавства. 

Каліо Евальдович Мюльберг із задоволенням брав участь у соль
них і ансамблевих виступах, задовго до виникнення концертних 
програм «Вчитель і учні», любив вийти на сцену у завершення гри 
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своїх вихованців, засвідчуючи для них свою готовність підтримува
ти висоту артистичної форми. Артистизм Каліо Евальдовича ґрун
тувався на органіці того, що зараз прийнято називати полістилісти
кою, тобто вміння грати як у різних академічних стильових формах, 
так і у позаакадемічних стильових вимірах. А в той час то було при
йняття виразності авангардної музики, а також музики третьоря
дового стилю типу джазу й рок’у. І це стало традицією очолюваної 
Мюльбергом кафедри, на якій до сьогодення та стильова широта 
репертуарного обсягу складає норматив фахового утвердження. 

Кафедра духових і ударних інструментів без жодної напруги вклю
чилася у виконавські вимоги фестивалю «Два дні і дві ночі нової му
зики», складаючи постійний виконавський резерв для упорядників 
акції. Оркестри Одеси із задоволенням приймають випускниківду
ховиків, тому що вони здатні працювати у різних стильових вимогах і 
в готовності до вимогливих сольних і ансамблевих виступів. Пам’яті 
К. Е. Мюльберга регулярно присвячуються концерти вихованців ка
федри, його іменем позначений конкурс, здатний підтримати висо
кий артистичний статус підготовки кафедри духових та ударних ін
струментів. 



  21

Ван Мінцзе 
кандидат мистецтвознавства, ст. викладач Державної консерваторії 

в м. Гуанчжоу (КНР) 

ТВОРИ Г. ДОНІЦЕТТІ У ВТІЛЕННІ ЛІРИЧНОЇ ЕКСПРЕСІЇ 
ВИРАЖЕННЯ «БОЖЕВІЛЛЯ ВІД ЛЮБОВІ» 

Van Minje 
Doctor of Philosophy in Specialty of Musical Art, the State conservatory 

in Guanchzhou. China 

ТHE WORKS OF G. DONICCETTI IN ENTAILMENT 
OF THE LYRICISM OF THE EXPRESSION  

«MADNESSES FROM LOVE» 

Г. Доніцетті об’єктивно склав в історії музичного мистецтва деяке 
продовження відкриттів Дж. Россіні й В. Белліні в області італійської 
романтичної опери, названої semiseria, «напівсерйозною», що за сут
тю змісту слова виявляє зв’язок із церковним мистецтвом: адже «сер
йозність» синонімізувалася з вираженням високої радості славлення 
Неба й Бога. Цей композитор, як і його сучасники Россіні й Белліні, 
тяжів до відомих літературних творів — Ф. Шіллера, Й. Ґете, В. Скот
та (помітимо — не італійських авторів) — як джерела лібрето, вносячи 
в них демонстративні зміни у зв’язку із проявом актуальної ідеї у літе
ратурній канві оперної композиції. 

Таким істотним і постійним способом перетворення літератур
ної основи в музиці опери в Доніцетті виступає, перш за все, зосере
дження на ліричних виразних побудовах, які спеціально в літератур
ному викладі не позначені. Так знаменитим став акцент на ліричному 
вираженні в арії Неморіно з комічної опери «Любовний напій». Для 
комічної опери таке аріозне насичення партії надмірне — і багато
значне, воно «вибиває» з буттєвого сюжетного кола. Це ж має місце і 
в знаменитій «арії божевілля» з «Лючії ді Ламмермур», де такого типу 
вокалізація відновлювала приховану поліфонію звуковедения співу 
кастратівфальцетистів, надаючи схожості із церковним вокалом як 
символом Високого. 

З іншої сторони, «жіноча версія» того, що називали «світлий спів» 
кастратівфальцетистів, подавалася в нових просторах великих опер
них театрів, що створювало умови для форсування голосу, надаючи 
знаменитим низьким сильним нотам жіночих голосів — майже нежі
ночу силу. І це відповідало нежіночій силі характеру, а то й фізичних 
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можливостей героїнь, для яких надмірна напруга змінювалася істин
но жіночою ліричною ніжністю. 

У центрі уваги виявляється психологічний «надлам», що надає 
життєвого виправдання «роздвоєності» виразної палітри вокалізації. 
І стійким прийомом життєвої детермінації такого роду «двоїстості 
харакатеру» стає сюжетний мотив божевілля, що трактується у рус
лі мотиву «божевілля від любові», хоча сюжетні ходи демонструють 
швидше «божевілля від неподоланих перешкод коханню». 

Одним із знаменитих творів Доніцетті є опера 1835 р. «Лючія ді 
Ламмермур», яка, увібравши актуальний пафос «божевільного надла
му», увійшла в історію опери і як осередок високого ліризму, виявле
ного у своїй повноті — у сцені запаморочення героїні. 

Г. Доніцетті творив на грані зміни музичних епох, визначених ак
тивністю Дж. Россіні, а згодом Дж. Верді. Саме на цьому історичному 
часовому відрізку спостерігалося «співіснування» на сценах Європи 
таких протилежних за виразністю співу вокалістів, як Дюпре, що за
клав основи «вердієвських», тобто так званих «драматичних» тенорів, 
і Рубіні, що зберігав зв’язок з раннім романтизмом Россіні й оперою 
бароко в трактуванні вокалізації, співвідносної із церковною лірич-
ною традицією. 

У цьому випадку нагадуємо про партії Леонори й Фернандо з 
опери «Фаворитка», написаної у 1840 році, тобто в переддень вихо
ду романтичних опер Верді. Опера написана за лібрето знаменитого 
Е. Скриба на матеріалах історії Іспанії XIV сторіччя. Іспанська тема, 
після подій 1822–1823 років, відпадання від неї майже всіх колоній 
в Латинській Америці і революції в Іспанії, була надзвичайно го
строю в сприйнятті європейською публікою у вираженні соціальної 
напруги дії. 

Поновлення в сучасних умовах музики романтичної опери спри
чинило більш уважне ставлення й до ліричних довердієвських партій 
героїв, головним достоїнством характеру яких виступає вірність, ре
лігійна смиренність і нескінченна здатність замилування красою, як 
то маємо в музичному втіленні вказаних опер італійського майстра 
першої половини ХІХ ст. 

Запорукою визнання достоїнств лірики у Китаї є рядки поезії Лі 
Бо, присвячені вірності й чистоті служіння красі. 
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ НАСТАНОВИ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЇ 
ТВОРЧОСТІ С. МОНЮШКА 

Van Siaoyung 
Laureate of the ONMA named after A. V. Nezhdanova 

GENRE AND STYLE GUIDELINES OF CHAMBER AND VOCAL 
WORK OF S. MONIUSZKO 

Польська культурноісторична та музична традиція має багато
вікову історію, в якій оригінально перетиналися як національна 
специфіка, так і вплив європейського «оточення». Істотним стиму
лом для розвитку польської камерновокальної музики можна вва
жати традиції польської шляхетської аристократичної культури, в 
рамках якої домашнє музикування, яке передбачало спів та гру на 
різних інструментах, було однією з його показових якостей. Крім 
цього, живильним середовищем для розвитку камерновокаль
ної жанрової сфери виступала також салонна культура як один із 
символів світобачення та комунікації, показових для європейської 
спільноти XVIII–XIX ст. Останній аспект виявляє також контакт
ність польської музики із салонномузичними традиціями росій
ської та української культур, що співвідносяться разом із традиція
ми бідермайєра. 

Позначені якості польської вокальної музики, в якій органічно 
поєднувалися фольклорна та духовнорелігійна традиції, практики 
домашнього та салонного музикування, так чи інакше склали базис 
для подальшого розквіту камерновокальної музики, у тому числі у 
вигляді циклічних композицій у творчості польських авторів XIX — 
початку ХХ ст., серед яких важливе місце посідає вокальна ліри
ка С. Монюшка. Він увійшов в історію не тільки на правах класика 
польського музичного театру, а й як творець великої камерновокаль
ної спадщини (12 збірок), узагальненої під назвою «Домашні пісен
ники». 

Вони призначені не стільки для професійних співаків (хоча й вхо
дять до репертуару визначних вокалістів сучасності), скільки для до
машнього музикування. Автор писав, що має на меті втілити в ро
мансах національний характер польського народу. До цього зібрання 
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увійшло понад двісті п’ятдесят пісень на слова багатьох поетів, у тому 
числі А. Міцкевича, Я. Кохановського, німецьких поетівромантиків. 

Форми пісень дуже різноманітні: балади, котрі були улюбленим 
жанром польської романтичної поезії, побутові картинки, повчаль
ні сюжети, «жорстокі» романси, драматичні та любовні пісні, гумо
ристичні п’єси. Багато пісень написано в ритмах польських народ
них танців — краков’яка, мазурки, куяв’яка, оберека, кожен з яких є 
втіленням оригінальних глибинних традицій польської культури та її 
репрезентантів. 

Ці цикли, за відсутності сюжетної фабуликанви оповідання, тра
диційної, наприклад, для романтичних вокальних циклів Ф. Шубер
та, Р. Шумана, більше апелюють до сукупного «надсюжету», який ви
являє польський національний «образ світу», принципи відтворення 
якого (фактурна простота, орієнтація на типове, загальнозначуще, 
акцентування тем рідної домівки, сім’ї, патріархальних цінностей 
тощо) зрештою виявляють зновтаки стильові якості культури бідер
маєра, представлені в тому числі через традиції його польської («вар
шавської») «моделі». 

Ван Ченьдо 
кандидат мистецтвознавства, 

ст. викладач приватної школи в м. Пекіні (КНР) 

НОВІТНІЙ ЧАС У ДИТЯЧІЙ МУЗИЦІ  
ТА МІСЦЕ В НІЙ СХОДУ 

Wang Chenduo 
Candidate of Art Studies,senior teacher senior teacher 

of a private school in Beijing (China) 

THE LATEST TIME IN CHILDREN’S MUSIC  
AND ITS PLACE IN EASTERN ART 

Зіставляючи цикли кубинських та грецьких, болгарського компози
торів, спрямовані на дитячіюнацькі принципи їх виконання, виділяє
мо специфіку їх національних відмінностей у тому, що грецький текст 
не заявляє спеціально дитячі образи, тоді як у кубинських авторів, осо
бливо у M. E. Botet, юнацькодитяче опиняється на першому плані. 

Музика для дітей та про дітей, як показує аналіз, логічно пов’язана 
з національними традиціями цього роду мистецтва. Гіпертрофія ігро
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вого начала, настільки природна для дитячої теми, обертається спо
стереженням певної закономірності прояву моторики у цій сфері. 
А саме: 1) універсальність моторнопластичного фактора, уникнення 
контрастів моторики як такої та суто співочої кантиленності; 2) збли
женість темпів прояву полярностей моторики — у співвіднесеності з 
природністю фізіологічної пульсації серцевих скорочень у дітей, тоді 
як у дорослих спостерігається надзвичайно серйозне відхилення від 
фізіологічної норми 60–70 ударів на хвилину. 

Зіставляючи цикли кубинських та грецьких, болгарських компо
зиторів, спрямованих на дитячоюнацькі принципи їх виконання, 
виділяємо специфіку їх національних відмінностей. 

Греція дивовижна в тому, що її фактично не торкнулася хвиля 
«конфлікту поколінь», який так виразно виявлявся майже у всіх кра
їнах світу у 1950–1960х роках. У музиці Костянтинітіса дитяча про
стота фактури поєднана з витонченими, важкими для іноземців, але 
доступними дитинігреку, ритмами. 

Кубинські цикли підкреслюють молодіжність танцювальної опо
ри, часто ще й у швидкому русі. Революція на Кубі робилася з від
вертою опорою якщо не на тінейджерів, то на дуже молодих людей. 

Аналіз п’єс і збірок китайських авторів показав, що дидактична 
сторона навчання музичній майстерності відверто спирається на мо
ральнодидактичний момент, на символіку національних мисленнє
вохудожніх уподобань, які в окремих випадках збігаються з архети
пово обумовленими образами — символами всесвітнього охоплення 
(образ пастухапастушка), дерев та ін.). 

Дитяча музика як єдність музики для дітей і про дітей у Новітній 
час явно схиляється до першого, віддзеркалюючи зростаючу соціаль
ну значущість і активність молодих і дітей у суспільстві у цілому. 
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АБСТРАКТНЕ МИСТЕЦТВО ТА ДИЗАЙН: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ 
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ABSTRACT ART AND DESIGN: INTERRELATIONSHIPS 

Абстракціонізм як напрям у мистецтві початку ХХ століття став 
основою промислового мистецтва, що виникло в той же час і що було 
названо дизайном. Закономірності безпредметного мистецтва, яким 
є формальне мистецтво — абстракціонізм, лягли в основу проекту
вання різних видів дизайну: графічного дизайну, дизайну інтер’єру, 
індустріального дизайну, дизайну одягу та ін. Саме у дизайні, при 
створенні нового предметного середовища, знайдено практичне за
стосування теорії абстрактного мистецтва. 

Весь лад композиції творів абстрактного мистецтва ґрунтується 
на формальних геометричних елементах, на елементах плями, віль
них графічних та об’ємних формах, колірних ритмах. Подібні (неза
лежні від реальності) зображення дозволяють створювати компози
ції у різних видах дизайну. Над теорією абстракціонізму працювали 
Мондріан, Кандинський, Малевич, Купка, Клеє, Полок. Багато хто з 
них у 1920ті роки займався розвитком різних видів дизайну. У таких 
навчальних закладах як ВХУТЕМАС, ВХУТЕІН, Баугауз викладали 
Малевич, Лисицький, Клеє, Кандинський, МохойНадь, Шрейєр, 
Шлеммер, Маркс, Мейєр, Іттен, Альберс. В основу теорії побудови 
композиції в дизайні стали закономірності абстрактного мистецтва: 
контраст, нюанс, ритм, метр, симетрія, асиметрія, пропорції. 

Теорія побудови абстрактної композиції викладається у працях 
Кандинського: «Про духовне мистецтво», «Точка і лінія на площині». 
Один з творців абстракціонізму представив оригінальну теорію коло
ристики та гармонії кольору. Кандинський досліджував відповідність 
емоцій різним кольорам. Він також показав своє бачення інструмен
тального тону у кожному кольорі. Наприклад: червоний звучить, як 
труба, зелений — як скрипка, блакитний — як флейта тощо. Такі асо
ціації виникали у художника з любові до музики. Кандинський вва



  27

жав, що мрія про універсальний синтез мистецтв може здійснитися у 
майбутньому. 

Йоганнес Іттен на основі практичних робіт у дизайні та абстракт
ному мистецтві створив оригінальну теорію кольору та колірної 
гармонії. Закономірності роботи над дизайном викладено у книгах 
«Мистецтво кольору», «Мистецтво форми». Дизайнери користують
ся колірним колом Іттена. 

Великий внесок у теорію абстрактної композиції зробив Кази
мир Малевич. У теоретичній роботі «Супрематизм. Світ як безпред
метність, або Вічний спокій» митець аналізує різні течії мистецтва і 
стверджує «космізм» абстрактного сприйняття в мистецтві як зако
номірність руху від предметності до космічних законів безпредмет
ного світу. Маніфестацією безпредметного мистецтва стає «Чорний 
квадрат» (1915). В абстрактних композиціях («Біле на білому», «Сіре 
на білому») художник, як у науковій лабораторії, проводив численні 
експерименти з виявлення закономірностей сприйняття абстрактних 
символів та їхнього візуального впливу на глядача. 

Філософ Т. Адорно головною метою мистецтва модернізму вважав 
«атомізацію», яку він розуміє як «прагнення до автономності та струк
турності форми, пошуки її конструктивної основи». Для того, щоб 
виявити закономірності створення композиції в дизайні (абстрак
тної композиції), необхідно було роз’єднати та препарувати реальне 
зоб раження для виявлення внутрішніх зв’язків і закономірностей. Зі 
світу, що втратив реальні риси, можна отримати схеми і принципи, з 
ним можна експериментувати. Таким чином, абстрактне мистецтво, 
що заперечує реальну дійсність, породило дизайн — творення нового 
середовища помешкання. 
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Рубіж XIX і XX століть — це час, коли література, а особливо по
езія набувають все більшого значення. Творці лірики, пориваючи 
з образом опису світу або емоцій, що належали епосі романтизму, 
прагнуть у своїх творах вийти за рамки почуттів. Емоційні стани, 
невловимі або зовсім недоступні для всіх, стають центром інте
ресів поетів Молодої Польщі. Слово як носій нових ідей зазна
ло змін завдяки синтезу мистецтв і взаємопроникненню між облас
тями мистецтва: 

«…живопис стає літературою, література створюється за зраз
ком музики; поезія — через вільнийвірш — уподібнюється прозі; іс
нують спроби створити музичну драму…» [1]. 

В образотворчому мистецтві стали використовувати лексику, 
властиву музиці, те ж саме сталося і літературі. Тому ми маємо справу 
з півтонами, тонами, інтонаціями або симфоніями при описі картин 
або літературних творів. Музика, навпаки, набула, в описах і аналізах 
лексику, зарезервовану раніше для образотворчого мистецтва. При
кладом можуть служити такі вирази — тембр, образність, зображен-
ня або пластичність музичного твору. 

Перелом століть також вніс зміни в уявлення про особистість ху
дожникатворця, який зі службової позиції, в т. ч. з точки зору епохи, 
течій в мистецтві або соціальних чи політичних аспектів став у центрі, 
а мистецтво стало повністю суб’єктивним. Художниктворець отри
мав повну автономію, міг вільно висловлювати свої погляди, твори
ти згідно зі своїми баченнями або переконаннями, не озираючись на 
тенденції або моду. Художник, ставши в центрі творіння, стає «геро



  29

єм» літератури. Про це писав зокрема Ігнатій Матушевський, тодіш
ній критик: 

«З моменту, коли в мистецтві на перший план вийшла людина, 
тобто творець, теоретичні класифікації та ділення втратили пра
воту буття, бо художник, прагнучи до найбільшої сили та тонкощі 
індивідуального вираження, мав право поєднувати з собою всі ві
домі та невідомі стилі та форми естетичної творчості» [2]. На пере
тині взаємодії різних дисциплін мистецтва, пошуку індивідуально
го сприйняття світу творцями або бажання чуттєвого опису явищ, 
що виходять за рамки повсякденного життя, зародився символізм, 
досягши в польській та світовій поезії повноти розквіту на рубе
жі XIX і XX століть. 

Символізм як напрямок в літературі виник у Франції в сімде
сяті роки XIX століття, найбільш повно розвинувся серед сим
волістів першої та другої хвиль в Росії на рубежі XIX і XX століть. 
Польські поети Молодої Польщі є найчисленнішими представника
ми цієї течії. 

Маніфестом французьких поетів стало, серед іншого, висловлю
вання Андре Боньє: 

«Чистий і простий опис залишається в гармонії з позитивістською 
філософією. Символізм, навпаки, відповідає доктрині, заснованій на 
’непізнаваному’» [3]. 

Крім перерахованих раніше факторів, що впливають на розвиток 
символізму, велике значення мають: 

– філософія, головним чином Артура Шопенгауера (декадент
ство), Анрі Бергсона (інтуїція), Георга Гегеля (філософія духу) або 
Фрідріха Ніцше (життєствердження); 

– розвиток психології та парапсихології, спрямований на підсві
домість, в якій ми переживаємо різні образи, фігури або сцени, які 
становлять свого роду шифр подій, ігнорованих свідомістю; 

– абстракціонізм і сюрреалізм, за допомогою яких хотіли роз
шифрувати символічну структуру світу; 

– етнографічні дослідження, що призводять до зростання інте
ресу до міфу або символу в первісних культурах; 

– наукові дослідження в галузі філософії, лінгвістики, гносеоло
гії, що вказують на можливість символічного характеру загальної дії, 
які, безумовно, виходять за рамки мовної сфери (міф, ритуал — мис
тецтво, наука), людина, володіючи здатністю створювати символ, 
може створювати його в будьякій області; 
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– явище синестезії, в понятті літератури — це словесні зв’язки, ха
рактерні для різних почуттів, наприклад, холодна тиша, теплий голос, 
щоб викликати у читача нові відчуття для більш глибокого розумін
ня задумів творця. 

Поняття символу 
Термін походить відгрецького symbolon і означає розпізнаваль

ний знак, в мистецтві розглядається як мотив або группа мотивів 
у творі, що є знаком глибоко прихованого, двозначного і неясного 
змісту. 

За Марією ПодразиКвятковською: 
«Символ —це індивідуальний, нетрадиційний, позбавлений пе

дагогічної, а також орнаментальної функції, багатозначний і неточ
ний, на підставі зазначених емоцій заснований як еквівалент таких 
якостей, котрі, не будучи яскраво кристалізованими якостями, не 
мають адекватних термінів у мовній системі. Такий символ, поши
рений на ряд образів і аналогій, іноді на цілий твір, в результаті по
вного злиття знакового і смислового шарів може стати автономною 
сутністю, неперекладною на дискурсивну мову» [4]. 

Тут варто навести ще думку Шарля Бодлера: 
«У деяких станах душі, майже надприродних, проявляється по

вна глибини життя, незважаючи на буденність погляду, який постає 
перед очима. Тоді він стає символом» [5]. 

Символізм в літературі боровся зі звинуваченнями у викорис
танні алегорій, протее існують істотні відмінності між алегорією 
і символом: алегорія у своєму колі зображення представляє ідеї, 
вже відомі людині, які читаються кожен раз однаково, більше того, 
вони грають педагогічну роль; символ же, крім бажання вхопити
ся за чуттєву сутність буття, не володіє педагогічною, моралізатор
ською функцією. 

Найбільш наочно ілюструють це слова Федора Сологуба: 
«Символ — вікно в нескінченність». 
Символізм у польській поезії періоду Молодої Польщі 
Часові рамки періодуМолодої Польщі визначають дати вихо

ду першого тому Казимира ПшервиТетмаєра — 1891 рік і здобут
тя Польщею незалежності — 1918 рік. Молода Польща — це національ
на назва всесвітньої культурної течії, що називається модернізмом. 
Символізм — одна з течій модернізму. Поетамисимволістами є зо
крема: Казимир ПшерваТетмаєр, Ян Каспрович, Леопольд Стафф, 
Тадеуш Міциньський, Станіслав Бжозовський, Станіслав Вижиков
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ський. Саме серед їх поезії слід шукати твори, що містять символіч
ні елементи, але було б помилкою припустити, що кожен вірш цих по
етів містить символічний зміст. 

Головним завданням символістського вірша є створення настрою 
через його цілісний обертон. Для цього вірш звільняється від рит
му, створюється вільний вірш, на перший план виходить будова вір
ша. Дуже сильно підкреслюється прагнення до умоглядності вірша, 
бо музика була визнана епохою як досконале мистецтво і поставлена 
в якості зразка для наслідування іншими областями мистецтва. Спо
чатку велике значення надавалося мелодиці вірша, щоб поступово 
перейти до його ритмізації: 

«[…]існує в душі якийсь тон; якась первісна пісня без слів, яка че
кає пришестя необхідних слів у творчу годину [6]. 

До основних мотивів символізму належать в тому числі: 
Персонажі – жіноче уособлення смерті (несе розраду — добру, без

болісну смерть); пов’язане з пейзажем (потопельники, османтниці, 
ельфи, німфи, русалки, фавни, що проявляють зв’язок з живописом 
цього періоду); фігура розп’ятого Христа на тлі пейзажу, особливо 
пустки, що символізують самотність людини або всього людства, без
надійність і глибоку печаль, також може означати безглузде жертво
принесення або відсутність розуміння дій особистості; бліді персона
жі, відроджені як символи мандрів до пізнання сутності світу; мари, 
чудовиська, дратівливі примари як символи комплексів, або як еле
мент зла в боротьбі добра зі злом; 

сон, сновидіння — сон, через який хотілося дістатися глибин люд
ської психіки, а далі суті буття; сон як міст між світами, короткий 
момент перед сном, коли ми втрачаємо зв’язок з реальним світом, але 
ще не спимо; 

очі — втілення душі, сполучна ланка з досконалим світом, який 
іноді може бути невидимим; сліпець, символ неможливості або не
здатності побачити істину; ясновидець, сліпець, який має проблиски 
істини, часто є символом самого поета; 

ДУША. Словоключ епохи, де душа сприймається субстанціаль
но як середовище позаземного пізнання і відчуття. Також: 

– жіночий корінь, часто є адресатом висловлювання; 
– замінює ліричну сутність; як вивчення таємниці буття; 
– абсолют, нескінченність; 
птахи журавлі, альбатроси, орли, які є найчастішими символами 

поета; 
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дерева — як загальний символ життя; 
лімба — самотність людини як відторгнення нових цінностей; 
ялина — уособлює молоду, тверду людину. 
Символи дерева також служать сполучною ланкою між землею і 

небом, людським життям, життям як вічною еволюцією, але також і 
стражданнями, і смертю. До окремої категорії належать символимі
фи, закладені глибоко в християнській культурі, іноді розташовані 
за принципом протилежностей Христа і Люцифера. Христос — для 
Молодої Польщі часто людина втомлена, сумна, що втратила свій бо
жественний характер, що уособлює того, кому не вдалося досягти на
мічених цілей, часто буває розп’ята на хресті. 

Люцифер же, навпаки, перестав бути лише символом зла, на
був риси істоти, повсталої протии долі людини, що символізує про
грес, несення світла. Люцифер перестав асоціюватися і з пока
ранням, а став виразом свободи людини у широкому розумінні. 
Страшний суд, навпаки, виступає як символ екзистенціальної про
блематики. 

Ключові слова-символи 
Згідно з позицією Марії ПодрезиКвятковської [7], до ключових 

слівсимволів слід відносититі слова, які в епоху Молодої Польщі 
вживалися вельми часто або стимулювали багаті асоціації. Найвизна
чніші ключові слова епохи такі: 

– сфінкс, символ загадки, бажання відповісти на питання або 
сила, що руйнує чиєсь щастя; 

– лебідь, улюблений птах епохи як символ могутності поезії та 
самого поета, що натхнений священним знанням, повний гідності, 
який дає відчуття умиротворення і спокою завдяки формі, близькій 
до питального виразу, сприймається як таємниця, почасти тотожний 
за значенням сфінксу; 

– Бог, символ виникнення світу з небуття, а також акт худож
ньої творчості, заснованої на заповітах Біблії та індуїстських ведич
них книг; 

– Бог як генеза слова, строго поетична символіка творіння сло
ва, тобто ґенеза світу, здійснювана через слово, також проблемати
ка майстра, тобто творця, який закликає з небуття, також має свою 
смислову протилежність, що володіє руйнівною силою. 

Ключові слова також містили архітектурні символи, як загаль
ну ідею заглиблення в людську психіку і проникнення в підсвідомість. 
В епоху Молодої Польщі архітектурні елементи також символізу
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вали художню творчість. Місце позитивістської будівлі, палацу за
ймають всі види, підземелля, гробниці, саркофаги, склепи. Цими та
ємничими і важкодоступними місцями можна бродити тільки через 
певний вхід або проникаючи вглиб своєї душі. 

Вхід вглиб є одним з основних ключових слів поезії Молодої 
Польщі. Безпосередньо символізує бажання пізнання таємниці або, 
навпаки, неможливість її пізнання. Творці епохи приписували ман
драм по підземеллях, печерах, плаванню в підземних водах роль оче
видної смерті, очищення або воскресіння. 

Серед архітектурних символів важливе місце займають ті, які уси
пані камінням, інкрустовані золотом і т. д. Так і випадки слід розгля
дати як символ кінцевого місця пізнання, втраченого раю або обителі 
Бога або богів. 

Творчість поетів символізму була в центрі інтересів композито
рів, що діяли в той час, безпосередньо впливаючи на зміни компо
зиторського стилю. Прагнення до розв’язання проблем символіст
ської поезії також змусило змінити пропорції між сольним голосом і 
акомпанементом, поставивши між ними знак рівності, або іноді змі
щуючи тягар важливості в бік інструмента у творі. Серед найбільш ві
домих композиторів епохи були: К. Шимановський, М. Карлович, 
Л. Рожицький, З. Носковський. 

Прикладами є твори, які через призму інтерпретації, заснованої 
на символах, набувають сенс і унікальність виконання. Виконавець, 
одночасно стаючи творцем настрою, підтексту виконуваних пісень, 
спонукає слухача увійти у світ мультисенсорного або екстрасенсор
ного прийому, де кожен може зануритися у своєрідний світ примар і 
вражень. 

До пісень, заснованих на текстах символізму, належать, серед ін
шого такі. 

Кароль Шимановський: 
Шість пісень на слова Казимира Тетмаєра оп. 2 (Daleko został cały 

świat, Tyś nie umarła, We mgłach, Czasem gdy długo, na wpółsennie ma
rzę, Słyszałem Ciebie, Pielgrzym) 

– Три фрагменти з поем ЯнаКаспровича оп. 5 (Święty Boże, Jestem i 
płaczę, Błogosławiona niech będzie ta chwila) 

– Лебідь оп. 7 (до слів Берента) 
– Чотири Пісні на слова Тадеуша Мітинського, оп. 11 (Тaki je

stem smętny, W zaczarowanym lesie, Nade mną leci w szafir morza, Rycz, 
Burzo) 
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– Шість пісень на слова Тадеуша Мітинського оп. 20 (Na księżycu 
czarnym, Święty Franciszek, Pachną mi dziennie Twoje złote włosy, W mym 
sercu, Z maurytańskich świętych sal, Na pustej trzcinie). 

Мечислав Карлович (перераховані твори спиралися на тексти по
етівсимволістів, інші були написані на тексти поетів інших епох) 

Пісні з оп. 1 (Zawód, сл. К. ПшерваТетмаєр, Pamiętam ciche jasne, 
złote dnie, сл. К. ПшерваТетмаєр, Smutna jest dusza moja, сл. К. Пшер
ваТетмаєр, Z erotyków, сл. Юзеф Вишневський) 

Пісні оп. 3 — Idzie na pola, сл. К. ПшерваТетмаєр, Na spokojnym 
ciemnym morzu, сл. К. ПшерваТетмаєр, Nie płacz nade mną, сл. Іван 
Іванський, Po szerokim, po szerokim morzu, сл. К. ПшерваТетмаєр) 

Пісні, які не входять в опуси – Z nową wiosną, сл. Чеслав Янков
ський, Rdza we liście strąca z drzew, Pod czarnym żaglem, сл. К. Пшерва
Тетмаєр. 

ЛюдомирРужицький: 
Вісім Пісень на слова Тадеуша Митинського оп. 9 (Kiedy odejdę w dal, 

Nad morzem, Płyną ciche, srebrne łzy, Kiedy Cię moje oplotą sny, Powiało na 
mnie, Na księżycu czarnym, Zahuczał wicher, Nokturn Las płaczących brzóz) 

Чотири пісні з циклу Орфан оп. 12 до слів Цезаря Еленти (1. Ach, 
znikły, jak sen merojenia, 2. Chłód grobu powiał, 3. Spojrzyj, ach, wokół, 4. To 
pełzam jak czerw) 

Шість пісень на слова Тадеуша Митинського, оп. 16 (1. Fioletowe góry, 
2. Natchnienie, 3. W mem sercu baśni, 4. Bądź zdrowa, 5. Palmy, 6. Akwarela 
Jesienne lasy poczerwienione) 

Три пісні оп. 19 (Лебідь, сл. Марія Парушевська, Серенада, сл. Таде
уш Митинський) 

Три еротики оп. 51 для голосу і фортепіано (Baśń, сл. Едуард Слон
ський, Twe usta, сл. Сигізмунд Ружицький). 

Всі згадані вище пісні були написані до текстів поетів, що творять 
в дусі символізму. 

Звертаючись до цих пісень, слід мати на увазі необхідність про
ведення аналізу на предмет символів, що містяться там, а потім ви
конання власної суб’єктивної інтерпретації тексту в якості основи, 
що лежить в основі оригінального виконання твору. 
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МУЗИЧНА ПОЕТИКА ЗБІРКИ «ПІСНІ НА СЛОВА Е. МЕРІКЕ» 
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MUSICAL POETICS OF THE COLLECTION «SONGS 
TO THE WORDS OF E. MERIKE» BY HUGO WOLF  

FOR A LOW VOICE 

Гуго Вольф (1860–1903) — видатний австрійський композитор 
словенського походження, який творив в епоху fin de ciecle. Світове 
визнання він здобув завдяки своїй вокальній творчості. Композитор 
створив понад 260 пісень, що увійшли до восьми збірок (вокальних 
циклів). Серед них найвідоміші — пісенні збірки на слова Е. Мері
ке, Й. Ейхендорфа, Й. В. Гете, «Італійські пісні», «Іспанські пісні», 
пісні на слова Мікельанджело. Композитор надав жанру пісні осо
бливої експресивної виразності, що була унікальною у розвитку піз
ньоромантичної пісенної традиції (Р. Вагнер, Г. Малер). Вибір текстів 
Е. Меріке був зумовлений бажанням композитора покласти на музи
ку поезію улюбленого поета. Едуард Меріке (1804–1875) — німець
кий поет, прозаїк1, лютеранський священник — належав до так званої 
Швабської школи німецьких романтиків. 

1 Найбільш відомі романи Е. Меріке «Художник Нольтен» (1832) та «Моцарт на 
шляху до Праги» (1856). 
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Вокальна збірка «Пісні на слова Е. Меріке» (Mörike-Lieder) була 
написана протягом 1887–1889 рр. у м. Петхельсдорфі, недалеко від 
Відня у домі друга Г. Вольфа — Кехерта. Її основу склали 52 піс
ні. Цикл пісень, створений у зрілий період творчості композитора, 
зробив його знаменитим. До творчості Е. Меріке зверталися багато 
композиторів, зокрема Й. Брамс, М. Регер, Г. Пфіцнер, Р. Шуман та 
Р. Франц. На відміну від своїх попередників, Вольф поетичні тексти 
Меріке прочитав цілком поновому. Нове прочитання стосується не 
тільки широкого застосування пізньоромантичних засобів виразнос
ті, що йдуть від Ф. Ліста та Р. Шумана. За допомогою своєї музичної 
інтерпретації композитор поособливому виділяє поетичне слово, 
надаючи йому більшої ваги. У виданні вокальна збірка автора мала 
назву «Вірші Е. Меріке, покладені на музику Г. Вольфом», чим під
креслювалась вагомість віршованого тексту. 

Будучи священнослужителем, Е. Меріке писав більшість поетичних 
творів на духовні та високоморальні теми, однак не оминав тем містич
них, тем чарів та кохання. Г. Вольф компонував пісні на слова Е. Меріке 
в основному для високого співочого голосу, однак серед них є пісні, що 
теситурно підходять низькому голосу. Серед них на духовну тематику 
написані такі пісні, як «Король на коронації» (Der König bei der Krönung), 
«На різдв’янику», «Зітхання» (Seufzer), «Подумай про душу» (Denk’ 
es, o Seele!), «Порада старої жінки» (Rath einer Alten), «Попередження» 
(Zur Warnung), «Сповідь» (Selbstgeständness). Чарівним та містичним те
мам присвячені «Пісня Ельфа» (Elfenlied), «Опівночі» (Um Mitternacht), 
«Наспів Вейли» (Gesang Weylas), «Привид озера Муммель» (Geister am 
Mummelsee); темам природи — «Прогулянка» (Fussreise), «У похід» (Auf 
einer Wanderung), любовна тематика присутня у «Пісні коханої» (Lied 
eines Verliebten). Духовні пісні написані в молитовному характері, пісні 
на теми природи та кохання витримані в стилі пісень Ф. Шуберта та 
Р. Шумана. Пісні на містичну тематику збагачені звукозображальністю 
в партії аккомпанемента, який відтворює спів солов’я, глибини озера, 
імітує гру арфи. У гармонічній мові деяких пісень простежуюються 
нерозв’язані дисонансні акорди («Зітхання», «Пісня Ельфа»). 

Хоча пісні зі збірки «Пісні на слова Е. Меріке» різні за тематикою 
й об’єднані у певні тематичні групи, проте чітко втілене музикою ав
торське слово у трактуванні Г. Вольфа піднесло розвиток традицій 
німецької Lied до найвищого рівня. Пісенна творчість Г. Вольфа ува
жається вершиною розвитку австронімецької мистецької пісні кінця 
ХІХ століття. 
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SUBJECT CONTENT OF UKRAINIAN MUSICOLOGY 

Розвиток вітчизняного музикознавства, яке здобуло світове ви
знання через низку самобутніх наукових шкіл, істотно стимулювався 
факторами суб’єктності. Первинно наукові школи історичного і тео
ретичного музикознавства формувалися як школи авторські, фун
довані видатними особистостями. Якщо роль особистості в історії 
сприймається дискусійно, то гуманітарнотворчим галузям властива 
базовість суб’єктного начала, здатного бути рушієм науки навіть всу
переч об’єктивно складеним умовам діяльності. 

Маючи виток у геніальній постаті М. Лисенка, українське музи
кознавство сформувало ряд дослідницьких орієнтирів. З одного боку, 
устремління до осмислення музичного мистецтва з увагою до функці
онування конкретних творів (жанрів) у живій виконавській практиці, 
що можна трактувати як суб’єктсуб’єктні зв’язки, з іншого — погляд 
«всередину», на власні доробки у їх співвіднесеності зі світовими тен
денціями. У своїх листах М. Лисенко наголошував на доцільності під
ходу до вивчення вітчизняної музики в контексті світового процесу і 
стверджував європейську вартість національного доробку. 

«Композиторське» музикознавство, заявлене М. Лисенком, зна
йшло гідне продовження від ХХ ст. У цьому плані звертаємо увагу на 
оригінальність наукових виходів Б. Лятошинського, невід’ємних від 
його композиторського творчого процесу. У музикознавстві Б. Ля
тошинський постає автором «малих» форм — статей, рецензій, кри
тичних нотаток. Попри ідеологічну тенденційність, зрозумілу з істо
ричних причин, дослідження Б. Лятошинського до сьогодні являють 
чималу цінність, насамперед щодо аналітичних нарисів музичних 
творів. Так, у статті «Л. Ревуцький і його друга симфонія» (опублі
кована у 1935 р.) розробляється методика аналізу, що передвіщає ці
лісний аналіз. Б. Лятошинський поєднує біографічний метод із жан
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ровостильовим, презентуючи детальний розбір симфонії як значної 
віхи української сучасної музики (твір, написаний Л. Ревуцьким у 
1927 р., по суті заявляє новітній період вітчизняної симфонії). 

Спадкоємність від лисенкових ідей вбачається нами у позиціо
нуванні Л. Ревуцького як учня М. Лисенка та відзначенні перспек
тивності актуальних європейських тенденцій для становлення автора 
разом з увагою до «фольклоризуючих» якостей музичного тематизму. 
Глибоке розуміння дослідником симфонічного розвитку як органіч
ної взаємодії всіх складових музики зумовлюється композиторським 
мисленням симфоніста Б. Лятошинського (на момент написання був 
автором двох симфоній і Увертюри на чотири українські теми). Друга 
симфонія Л. Ревуцького розглядається з декількох ракурсів: музично
го тематизму, гармонічного мислення, організації фактури, архітек
тоніки, оркестрування, що в сукупності забезпечує розуміння непо
дільного комплексу засобів переконливої художньої цілісності. 

Попри історичну кристалізованість жанру симфонії, що семан
тично пов’язана з класицизмом, Б. Лятошинський вказує на необхід
ність оновлення шляхів її написання, зокрема через створення форм, 
відмінних від сонатної, і застосування музичнотематичних утворень 
фольклорного характеру. Якщо перше спрямовує на чуйне сприйнят
тя модерних світових новацій, то друге відповідає концепції укра
їнської національної музики. Поєднання обох якостей у лаконічній 
статті Б. Лятошинського підтверджує близькість його поглядів до по
глядів М. Лисенка і стверджує авторську «суб’єктність» українського 
музикознавства, яке надалі представлятиметься в тому числі учнями 
Б. Лятошинського (музикознавча діяльність І. Белзи, музикознав
чі виходи композиторів Л. Грабовського, В. Сильвестрова тощо). 
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Процес навчання в історичному розрізі виступає у безпосередньо
му продовженнірозвитку первісних ритуалів, бо саме прилучення 
суб’єктів ритуальних дій до психологічного преображення, що виво
дить на фізичне укрупнення сил суб’єкта енергійним зарядом, отрима
ним в ритуальному спілкуванні, складає базовий діяльнісний показ
ник здійснення ритуалу в бутті. І саме містичний зміст звуко впливу, 
здійснюваний у штучно виробленій аудійованості виховнонавчаль
них акцій, виводить їх музичні елементи у розряд прикладних засобів 
шкільних ритуальнообрядових дійств, знімаючи їх художню складо
ву і висуваючи естетичноекстатичну їх наповненість в паралель до 
релігійних обрядових потреб. 

В історичній еволюції цивілізаційного «олюднення» ритуально
обрядової діяльності першофункцією виявлень музичних елементів 
стала дидактично-виховна їх спрямованість, чи то вона ставала ком
понентом релігійних дійств, чи використовувалася в античній «гім
настиці» заради гармонічного розвитку тіла і душі підростаючого 
«племені младого». 

Релігія і держава протягом віків утримували у своїх системах, що 
декларували церковну «симфонію» як «гармонію влад», тобто упо
дібнення владних земних установ ідеалам небесної ієрархії, єдність 
буття матеріальнофізичних, виробничоспоживчих і ідеально
одухотворених цінностей як запоруку виживання і розвиткуукруп
нення сукупних культурних даностей. Чітка ієрархія, закріплена 
досвідом світових релігій, цінностей духовних, культурних і суто 
матеріальних вказувала на срединне зв’язуюче положення культур
ного надбання, яке виступало у вигляді мистецьких оздоб у Бого
служінні і «олюднювало» грубу реальність виробничоспоживчих 
зусиль. 
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Навчання співвідносилося і співвідноситься із ритуалікоюобря
довістю Богослужебних уготовлень до Євхаристії, а саме Причастя у 
вигляді соціального допуску дійсно преображувало особистість. 
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Krul P. 
Doctor of arts, professor, Head of the Department 

of Vasyl Stefanyk PNU 

THE IMPORTANT FEATURES IN VOCAL PERFORMANCE 
COMPARATIVE INTERPRETATIONAL ANALYSIS  
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ВАЖЛИВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВНЯЛЬНОГО 
ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАННЯ 

ОПЕРНИХ РОЛЕЙ 

Objective. The aim of research is to propose an algorithm of realizing 
of the complex comparative opera vocal music performance interpretation 
analysis both for the needs of scientifictheoretic researche and practical 
pedagogic purposes. The methodology of is based on descriptive, system, 
comparative methods, performance analysis and the analysis of interpre
tations. The scientific novelty lies in the substantiation of the necessity of 
opera vocal interpretations complex algorithm development. On the basis 
of considered schemes and forms of performance interpretation analysis 
the algorithm of comparative analysis of interpretation making is proposed. 
One of the key features of such analysis isthe appliance of the notation of 
performance of recorded piece. 

Main part. The problem of performance interpretation comparative 
analysis is partly revealed in our scientific articles «Actual questions of the
ory and practice of vocal performance interpretations’ comparative analysis 
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realization in opera music (with the appliance of audio recording’s notation 
technique» and «Theevolution of performance interpretation of cadenzas in 
G. Verdi’s baritone arias in XX–XXI centuries» (both in Ukrainian). While 
making comparative analysis of different interpretations, the problem of de
veloping the algorithm of such a research inevitably arises. In the area of 
instrumental music performance interpretation analysis (especially piano 
one) such techniques are rather widely spread. E. g. the works of A. Sokolor 
T. Shevchenko could be recommended. In vocal music performance study 
lack of such works is much more noticeable. 

Another quite an important problem in contemporary vocal performance 
analysis is visualization of specific sides of the performance.Actually speaking, 
such visualization nowadays could be found in digital resources and definite
ly should be considered an essential part of contemporary vocal education. 
Many videos on YouTube provide synchronization of vocal performance and 
the score with specific marks that should highlight the issues in vocal perfor
mance which the author wants to stress. Such visualization in addition to cer
tain recording becomes more and more popular nowadays. However those vi
sualization tendencies as well as the use of contemporary digital technologies 
in vocal research and education deserve to be discussed in a separate work. 

In the first of the articles that are listed above, an algorithm was proposed 
for the needs of the analytic work in vocal performance analysis. It consists 
of five main stages: 

– Choice of the piece(aria) and score preparation work; 
– Choice of the performers and audio recordings; 
– Audition and score decoding work; 
– Comparative analysis of the decoded scores; 
– Conclusions; 
We especially pay attention on the third stage, which is of the main im

portance. Score decoding making is a rather complicated work. While lis
tening to the recording various marks are made in the scores. That includes: 

– Melody line changes, ornamentations, interpolated notes. 
– Rhythmical features –changes in rhythm, pauses, fermatas, stretching 

and compression of the musical time etc. 
– Qualities and character of the vocal sound — light or dark, open or 

covered, registers, dynamics, various vocal effects. 
– Articulation features — accents, pronunciation, phrasing, vocal por

tamento(glissando) etc. 
The algorithm is in the process of using in our current research of 

G. Verdi’s «Parisiamo» aria comparative interpretation analysis. Its applica
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tion to the music that is considered to be often performed very scripturally 
(as written in the Verdi’s score) containsspecific interest. However even in 
this music a huge space for ornamentation and performers’ improvisational 
liberties does exist. Proof for such a statement can be found for example 
(aside of our research) in W. Crutchfield’s «Vocal Ornamentation in Verdi: 
The Phonographic Evidence». 

Conclusion. The processes in contemporary science and education in 
musical art make it inevitable to seek for new strategies, techniques and al
gorithms for more evident comparative performance analysis. It is obvious, 
that this topic is significantly more developed in instrumental music and 
the necessity of the appliance of this experience to the needs of opera vo
cal genre exists. As a result of synthesis of the reviewed ideas the algorithm 
of complex comparative analysis of operavocal music interpretations with 
the appliance of recordings’ score decoding is proposed (especially for the 
needs of Verdi baritone repertoire). Suggested algorithm of comparative 
analysis is realized in fiveconsecutive stages, which include choice of the 
composition and score material preparation, selection of performers and 
audio recordings, auditions and performance score note decoding making, 
juxtaposition and comparison of those decoding, conclusion making.The 
perspectives of the method’s upgrading consist in using contemporary tech
nologies. Its application for pedagogical activity in students’ papers writing 
and the speciality practical classes also seems advisable. 

Мета дослідження — запропонувати алгоритм реалізації комплек
сного порівняльного аналізу інтерпретації оперного вокального му
зичного виконавства як для потреб науковотеоретичних досліджень, 
так і для практичнопедагогічних цілей. Методологія базується на 
описовому, системному, порівняльному методах, виконавському ана
лізі та аналізі інтерпретацій. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні 
необхідності розробки комплексного алгоритму оперних вокальних 
інтерпретацій. На основі розглянутих схем і форм аналізу інтерпрета
ції виконання запропоновано алгоритм порівняльного аналізу інтер
претації. Однією з ключових особливостей такого аналізу є застосу
вання нотації виконання записаного твору. 

Проблема порівняльного аналізу виконавської інтерпретації част
ково розкрита в наших наукових статтях «Актуальні питання теорії та 
практики здійснення порівняльного аналізу вокальновиконавських 
інтерпретацій в оперній музиці (із застосуванням нотної техніки аудіо
запису» та «Еволюція виконавства». Інтерпретація каденцій у барито
нових аріях Дж. Верді ХХ–ХХІ ст.» (обидві українською мовою). При 
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проведенні порівняльного аналізу різних інтерпретацій неминуче по
стає проблема розробки алгоритму такого дослідження, аналізу (осо
бливо фортепіанного). Такі прийоми досить поширені, наприклад, 
можна рекомендувати твори А. Соколора за Т. Шевченком. У дослі
дженні вокального музичного виконавства відсутність таких творів 
значно помітніша. Іншою досить важливою проблемою аналізу сучас
ного вокального виконавства є візуалізація окремих сторін виконав
ства. Власне кажучи, таку візуалізацію сьогодні можна знайти в цифро
вих ресурсах і, безумовно, слід вважати невід’ємною частиною сучасної 
вокальної освіти. Багато відео на YouTube забезпечують синхронізацію 
вокального виконання та партитури зі спеціальними позначками, які 
мають підкреслити проблеми у вокальному виконанні, які автор хоче 
наголосити. Подібна візуалізація на додаток до певного запису набуває 
сьогодні все більшої популярності. Проте ці тенденції візуалізації, а та
кож використання сучасних цифрових технологій у вокальному дослі
дженні та освіті заслуговують на те, щоб обговорити їх окремо. 

У першій із наведених вище статей був запропонований алгоритм 
для потреб аналітичної роботи в аналізі вокального виконання. Він 
складається з п’яти основних етапів: 1. Вибір твору (арії) та робота з 
підготовки партитури; 2. Вибір виконавців та аудіозаписи; 3. Робота з 
аудіювання та дешифрування партитури; 4. Порівняльний аналіз роз
шифрованих балів; 5. Висновки. Особливо звертаємо увагу на тре
тій етап, який є найважливішим. Розшифровка партитури — досить 
складна робота. Під час прослуховування запису в партитурах роб
ляться різні позначки. Це включає: 1. Зміни лінії мелодії, прикраси, 
інтерпольовані ноти; 2. Ритмічні особливості — зміни ритму, паузи, 
фермати, розтягнення та стиснення музичного часу тощо. 3. Якості 
та характер звучання вокалу — світлий чи темний, відкритий чи при
критий, регістри, динаміка, різноманітні вокальні ефекти; 4. Осо
бливості артикуляції — акценти, вимова, фразування, вокальне 
портаменто (глісандо) тощо. Алгоритм знаходиться в процесі вико
ристання в нашому поточному дослідженні порівняльного аналізу 
інтерпретації арії Дж. Верді «Parisiamo». Особливий інтерес викликає 
його застосування до музики, яка, як вважається, часто виконується 
на основі священного письма (як написано в партитурі Верді). Проте 
навіть у цій музиці є величезний простір для прикрас та імпровіза
ційних вольностей виконавців. Підтвердження цього можна знайти, 
наприклад (крім нашого дослідження), у «Вокальній орнаментиці у 
Верді: фонографічні докази» У. Кратчфілда. 
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Висновок. Процеси в сучасній науці та освіті в музичному мис
тецтві роблять неминучим пошук нових стратегій, технік і алго
ритмів для більш ґрунтовного порівняльного аналізу виконавства. 
Очевидно, що ця тема значно краще розроблена в інструменталь
ній музиці і існує необхідність застосування цього досвіду до по
треб оперновокального жанру. У результаті синтезу розглянутих 
ідей запропоновано алгоритм комплексного порівняльного аналізу 
інтерпретацій оперновокальної музики із застосуванням декоду
вання партитури записів (спеціально для потреб баритонового ре
пертуару Верді). Запропонований алгоритм порівняльного аналізу 
реалізується у п’ять послідовних етапів, які включають вибір ком
позиції та підготовку партитурного матеріалу, відбір виконавців та 
аудіозаписів, прослуховування та розшифровку партитури, скла
дання нот, зіставлення та порівняння цих розшифровок, висновок. 
Модернізація методу полягає у використанні сучасних технологій. 
Видається також доцільним його застосування в педагогічній ді
яльності при написанні студентських робіт та на практичних занят
тях зі спеціальності. 
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JAGIELLONIAN TRADITIONS OF A. MICKIEWICZ  
UNIVERSITY IN POZNAN 

Познань склала суттєву частину польської держави від її заснуван
ня і хрещення у Х столітті, тобто в умовах прийняття князем Мєшко 
християнства Нероздільної Церкви візантійського православ’я. Не
дивно, що ягеллонська Польща стала часом найвищого розквіту По
знані. А спроби германізації в межах Прусії викликали різкий опір, 
тим більше у 1939–1945 роках, коли у вигляді центра Позен провінції 
Ватерланд місто опинилося у складі Третього рейху. 
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Познаньський університет був відкритий у 1518 році на тлі куль
турних розбудов королівягеллонів, що відстоювали слов’янську єд
ність національно трискладової Речі Посполитої. Реальна діяльність 
цього університету почалася з 1611 року, хоча офіційне відкриття да
тується 1919 роком. Познаньський університет увібрав досвід за пів
тора сторіччя до нього заснованого Краківського Ягеллонського уні
верситету, в якому був виділений факультет вільних мистецтв. 

Після входження Познані у самостійну Польщу у 1918 році По
знаньський університет, офіційно відкритий роком пізніше, зосе
редив потужні професійні сили вищої освітньої діяльності в країні. 
І ясно, що мистецький комплекс, заявлений у Краківському історич
ному попереднику Познаньського, став суттєвим здобутком діяль
ності вказаного учбового закладу. Так, у першому семестрі 1919/1920 
навчального року при філософському факультеті Познаньського уні
верситету ксьондз Вацлав Гебуровський створив постійний семінар 
для студентів, який проводив декілька місяців на громадських заса
дах. Його учасниками були студенти факультету, котрі прагнули по
глибити свої знання з історії польського мистецтва. Вивчалися такі 
предмети, як історія поліфонії, історія ораторії, хоровий спів та осно
ви теорії музики. 

Познаньський університет отримав почесне ім’я Адама Міцкеви
ча у 1955 році, підтвердивши особливу пошану цього центра освітньої 
активності Польщі до видатного поета нації й світу — окрім універ
ситету іменем великого поета названий парк, що є пам’яткою міста. 
Звернення до імені А. Міцкевича при історичній ідентифікації уні
верситету надзвичайно символічне. Адже діяльність поета та теоре
тика літератури, історика, політичного діяча і великого ентузіаста 
слов’янського братства, уродженця сучасної Білорусії, яку ототож
нював з Литвою, і представника ягеллонської пам’яті про «литовське 
в польському», — надає певного ідеологічного й змістовнооргані
заційного ореолу діяльності Познаньського університету. І втілення 
особливої турботи про мистецтвознавчу і спеціально музикознавчу 
націленість праці знаменитого закладу склалося з перших же кроків 
його офіційного буття. 
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У складні часи історії нашої країни і людства в цілому особливо
го значення набувають концептуальні твори, пов’язані з сакральною 
тематикою, та втілені у них фундаментальні для кожної мислячої 
людини символи віри та надії. «Пошуки духовної опори у видатних 
творах вітчизняного музичного мистецтва — соборного за своєю сут
тю, — здатні надати моральноетичного дороговказу як музикантам 
виконавцям, інтерпретаторам творчих ідей, так і пересічним слуха
чам» [3, с. 94]. 

Численні опуси М. Шуха завжди апелювали до вічних тем, визна
чаючи сакральну «домінанту» його творчості та її вселенський харак
тер. «При формальній належності до православ’я сам М. Шух неодно
разово засвідчував і у творчості, і у власних висловленнях схильність 
до всесвітньої Гармонії, що в його свідомості поєднує мистецтво, віру, 
внутрішній світ людини, національну культуру тощо. Як казав ком
позитор, «для мене музика з деяких пір перестала бути тільки видом 
мистецтва. Зараз вона бачиться мені таким собі тонким інструментом 
пізнання божественного світу, шляхом до становлення філософських 
і релігійних уявлень. Включившись в певну звукову ауру, людина 
отримує можливість наблизитися до вищих сил, через медитативне 
споглядання зануритися у світ таких космічних категорій, як Гармо
нія, Спокій, Світло, Краса, Любов. Все це разом узяте і утворює для 
мене той самий звучний Храм, прихожанином якого я і є»» [4, с. 266]. 
Такий синкретизм сприйняття та творчої інтерпретації вселюдського 
«космосу» відтворює сакральну якість не тільки як прикмету безпосе
редньо церковної ритуаліки, але й як ознаку вселенської людяності. 

Ці духовні настанови творчості М. Шуха визначають поетикоін
тонаційну специфіку багатьох його творів. Широкий спектр пошуків 
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духовного начала обумовлює різноманітність поетичних і образно
символічних наративів його опусів, що охоплюють як біблійні пер
шоджерела, літургійні тексти, так і східну поезію з показовим для неї 
тяжінням до медитативності та духовної споглядальності. 

Сказане є співвідносним з вокальним циклом «Пісні весни» на вірші 
давньокитайських поетів, який сам автор визначив як «Медитативне 
дійство». При цьому композитора захоплює не стільки власне медита
ція сама по собі, скільки особливий психологічний стан спокою, врів
новаженості, що осягається нею і наповнює весь цикл символічними 
думкамиобразами, викликаючи в кінцевому підсумку певну ілюзію 
відтворення давньосхідної поетикоінтонаційної лексики. 

«Почуття весни», «Радість весни», «Туга весни», «Звуки весни», 
«Спокій весни» — саме у такій послідовності станів художньо інтер
претується композитором медитативний акт. «П’ять різних емоцій 
проникають у назвах пісень, гострота ж контрасту між ними при
глушена, «демпфована» поетикою текстів та спільністю інтонаційної 
атмосфери. П’ять частин циклу — у числовій тотожності з п’ятьма 
основними музичними пентатонами, уподібненими в китайській 
символіці п’яти планетам, п’яти кольорам, п’яти стихіям і частинам 
світу, створюють свідомо обмежений, самодостатній, «замкнений на 
собі» звуковий світ художньої стилізації» [1]. 

Позначена семантикозмістовна сторона «Пісень весни» М. Шуха 
визначає також темброву специфіку цього циклу, в якому автор звер
тається до тембрів, співвідносних з китайською інструментальною 
органологією — флейта й ударні, що дзвенять (тамтам, дзвіночки, 
вібрафон, флексатон), співзвучні за «тембровим амплуа» набору ки
тайських ритуальних інструментів (бамбукова дудка «юе», металеві 
дзвони «джун», «боу», «нау». Темброве домінування флейти викликає 
асоціації з поетичними рядками Сюй Цзайси — «Наспівами флейти 
душа пронизана». Її звуки ширяють над тактовою рисою, в просто
рах метричної свободи, визначаючи медитативноімпровізаційний 
характер всього твору. Їх доповнюють гранично мінімалізовані інші 
засоби музичної виразності, орієнтовані на домінування повільного 
темпу, прозорої фактури, нерозривність вокальної та інструменталь
ної партій, які знаходяться у діалозі, але не конфліктують. Це викли
кає також певні паралелі з давньокитайською філософією єдності 
людини і природи: «Музика виникла з коливання тонів, сходячи до 
безсмертного Дао. Дао породило небо і землю, небо і земля породили 
світло і тінь, а закономірне чергування світла й тіні супроводжувалося 
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благозвучною мелодією. Володар встановив правила музики, засно
вуючись на принципах гармонійного сполучення звуків. Музика є 
продуктом гармонії між небом і землею, світлом і тінню» [2]. 
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MANOR HOUSES OF ODESSA’S AREA OF THE MIDDLE 
OF THE 19TH CENTURY AS AN OBJECT  

OF CULTURAL STUDIES 

Садиби й маєтки Одещини набувають особливо значення у куль
турологічних дослідженнях з метою реконструкції і збереження істо
рикокультурної спадщини України. Серед таких маєтків, які частко
во збереглися: палац Курісів, с. Ісаєве, 1903–1905 рр.; палацсадиба 
Курісів (с. Курісове, маєток Покровське), 1810–1892 рр., мавритан
ський стиль. У місті Одесі дотепер збереглися декілька палаців, се
ред них: Воронцовський палац початкук XIX ст., класицизм; палац 
Потоцьких, 1823–1826 рр., класицизм; палац графів Толстих, 1832–
1897 рр., класицизм; Шахський палац (палац Зенона Бржозовсько
го), 1852 р., неоготика. 
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Палацсадиба Курісів, відомий як маєток Покровське, або Замок 
Куріса — це архітектурна пам’ятка, що знаходиться у селі Курісовому 
Березівського району Одеської області. Понад 200 років тому на цих 
розлогих чорноморських землях зароджувалась Курісівська садиба. 
Маєток належав колишньому начальнику канцелярії О. В. Суворова 
(1729–1800), а потім керівнику секретного відділу при головноко
мандувачі підполковнику Івану Онуфрійовичу Курісу [1, с. 312–315; 
2, с. 17–22]. За часів Причорноморської кампанії підполковник 
І. О. Куріс був пожалуваний нагородою Російської імперії — орде
ном Святого Георгія, а статус кавалера Георгіївського хреста означав 
спадкове дворянство. Тоді ж підполковнику були пожалувані землі на 
правій стороні річки Тилігул «в новопридбаній від Порти Оттоман
ській області». На отриманих землях полковник І. О. Куріс збудував 
свій маєток і на честь першої православної церкви, спорудженої на 
колишній турецькій землі, Іван Куріс назвав нове помістя Покров
ським. Літопис роду Курісів на українській землі бере свій початок з 
ХVІІI століття. Першим його представником, який оселився у при
чорноморських краях України, був георгіївський кавалер, началь
ник канцелярії О. В. Суворова — генералмайор Іван Онуфрійович 
Куріс. На громадянській службі був його онук — багатий землевлас
ник, колекціонер, громадський діяч, голова дворянства Херсонської 
губернії, таємний радник Іван Іраклієвич Куріс. Майже п’ять поко
лінь роду Курісів жили тут аж до 1917 року. 

Палац будувався у два етапи: східна частина у 1810–1820 рр. не
відомим архітектором, західна частина — у 1891–1892 рр. одеським 
архітектором М. К. Толвінським. Для будівництва палацусадиби по
міщик привіз до свого маєтку із с. Луциківки Харківської губернії ка
менотесів, теслярів, будівельників — це були представники найдавні
ших родин Данилків, Коваленків, Сурженків, Шевченків, Ткаченків 
[2, с. 18–23; 3, с. 145–159]. Споруда нагадує середньовічний замок, 
збудований у стилі еклектики, а в його декорі використані елементи 
готики, мавританського і ренесансного стилів. 

Загалом садовопарковий ансамбль розташований на 30 десяти
нах землі і був оазисом серед південного степу, а кам’яні й марму
рові скульптури прикрашали всю територію парку. Саме тут любив 
прогулюватися український композитор Микола Віталійович Лисен
ко (1842–1912). Для всіх це було улюблене місце відпочинку: на ве
лику терасу західної стіни з двох боків ведуть напівкруглі сходи. На 
вершині споруди добре видно герб, уміло зроблений із каменю (на 
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ньому одягнута в лати рука лицаря тримає лаврову гілку), а нижче 
чіткі літери девізу проголошують «Да будет правда!» [3, с. 234–239; 
4, с. 199–202]. Два фамільних герби Курісів і Гижицьких — це «лев» 
і «лілія», об’єднаних в одну композицію на південному фасаді зам
ка, відносяться до роду Гижицьких. На південній вежі розташований 
балкон, фасад якого спрямований на південний схід у бік Кінбурнг
ської стрілки, а далі через Чорне море на Туреччину — це пам’ять про 
походи та перемоги Івана Онуфрієвича Куріса. У подальшому благо
устрій родового маєтку Курісів продовжив Іван Іраклієвич Куріс: до 
старої частини замку було добудовано нову західну частину, в якій 
знаходилась чудова бібліотека (налічувала бл. 20 тисяч томів, зібран
ня живопису та гравюр). Не менш унікальною була й археологічна 
колекція І. О. Куріса, в яку входили зібрання грецьких амфор, добрий 
підбір монет. Багато речей зі своєї колекції Іван Куріс дарував музею 
Одеського товариства старожитностей. Також унікальний внесок з 21 
колекційного предмету був зроблений музею вже після смерті І. І. Ку
ріса його дружиною Любов Іванівною Куріс. В Одеському історико
краєзнавчому музеї зберігається особиста шабля О. В. Суворова, яка 
також була подарована Іваном Іраклійовичем музею і яка дісталася 
йому в спадок від діда. В наш час п’ять книг із 20тисячного зібрання 
І. І. Куріса зберігаються у відділі рукописів та рідкісної книги Одесь
кої УНБ імені М. Грушевського [4, с. 199–202; 5, с. 289–295]. 

План палацу досить складний, він включає двох та триповерхові 
обсяги різної конфігурації: круглої з конусоподібним завершенням 
з флюгерам, яка нагадує оборонну вежу, водночас витягнута вгору 
восьмигранником і схожа на мінарет башта, увінчана перетягнутими 
цибулинними головками; невеликі тераси і велика тераса з півцир
кульним виступом, на яку з двох сторін ведуть напівкруглі сходи у 
вигляді входу в мечеть або каравансарай. Вікна стрілчастої, колопо
дібної, цибулиноподібної і прямокутної форми. Кути будівлі гранні, 
увінчані пінаклямі, стіни завершені зубцями у вигляді трилисника. 
У новій частині будинку розташований великий парадний зал без ві
кон з верхнім світлом. У торцях будинку — великі арочні в’їзди, об
рамлені наличниками. До наших днів збереглися палац, фрагменти 
парку і господарський корпус. За радянського періоду палац зазнав 
значної руйнації. Ще більшої — під час пожежі у 1990 році. Станом на 
сьогодні будівлю поетапно і повільними темпами реставрують.  

У 1920х роках жителі с. КурісовоПокровське зібрались біля міс
цевої церкви, яку побудував генерал І. О. Куріс, та поглумилися над 
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прахом членів родини Курісів, похованих у сімейному склепі: кістки 
їх витягли з трун та викинули у відкрите поле. Прямі нащадки гене
рала Івана Онуфрійовича про акт вандалізму не дізнались. 25 січня 
1920 року при відході денікінських військ з Одеси вони сіли на ан
глійський транспорт і відбули до Константинополя, залишивши свій 
маєток та свою батьківщину назавжди. На початку 1920 року палац 
Курісів було розграбовано під час громадських повстань. У 1921 році 
в будівлі палацу розмістилась сільськогосподарська школа. Другу на
валу палац зазнав під час Другої світової війни: у ньому було влашто
вано румунську комендатуру. Румунські війська при відході вивезли 
старовинні дзеркала, дубові двері, паркет, а також окупанти вирубали 
англійський парк Курісів. Після війни матеріальні збитки с. Петрівки 
(саме так за радянської влади назвали КурісовоПокровське) стано
вили 1,5 мільйона доларів [4, с. 199–202; 5, с. 235–239; 6, с. 56–77]. 

Але невдовзі палац було відновлено, хоча і з більш скромним 
оздобленням. У палаці Курісів продовжував базуватися сільськогос
подарський технікум. За ініціативи останнього діючого директору 
сільськогосподарського технікуму керівництво домоглося розпо
рядження про проведення його масштабної реставрації у 1990 році. 
Водночас був готовий проект реставрації будівлі, виділено кошти з 
бюджету, знайдено професійних реставраторів зі Львівської філії 
«Укр проектреставрації», але втрутилася стихія — літньої ночі під час 
грози в замок влучила блискавка і до ранку будівля вигоріла вщент. 
З того часу замок Курісів поступово руйнується та засмічується. 

У 2000 році руїни колишнього родового маєтку відвідував Олек
сандр Олександрович Куріс, прямий нащадок грецького генерала, 
який тепер проживає у Парижі. Питання викупу спадкового маєтку з 
ним не обговорювалось [6, с. 178–185; 7, с. 275–279]. 27 червня 2014 
року палац Курісів був проданий на аукціоні декільком підприємцям
одеситам: руїни було продано за стартовою ціною — 1 млн 66 тисяч 
гривень. За проєктом реставрації 1990 року здійснюються роботи з 
реставрації пам’ятки: територію палацу обнесено парканом для за
побігання актів вандалізму, але доступ до будівлі залишається від
критим. У 2015 році волонтери розчистили джерело річки Балай, біля 
якої стоїть замок Курісів. Це допомогло відновити течію самої річки і 
наповнити курісівські ставки поряд з палацом. 

Наразі реконструкція будівлі триває: замінено повністю покрівлю 
по всьому периметру палацу та відновлюється фасад будівлі. 
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POETICS OF THE PIANO ETUD  
IN THE WORK OF O. MESSIAN 

О. Мессіан — один з найбільших композиторів ХХ століття, що являє 
собою універсальний тип особистості, в якій поєднувалися композитор, 
піаніст, органістімпровізатор, педагог, поет, філософпросвітитель. 
Його спадщина часто асоціюється з проповіддю, з вербальномузичним 
діалогом, з ідеями теологів ХХ ст. Сказане підтверджується також і тим 
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фактом, що вищу ідею своєї творчості він визначав як «єднання віри і 
мистецтва», «міркування про істини католицької віри». 

Фортепіанний цикл О. Мессіана «Чотири ритмічних етюди» (1950) 
відкриває так званий «експериментальний період» (1949–1952) твор
чої діяльності композитора. В історію музики ХХ ст. цей опус увійшов 
як своєрідна енциклопедія серіальних технікоструктурних прин
ципів розвитку музичних процесів. Водночас концептуальний твір 
О. Мессіана, гіпотетично орієнтований на зіставлення цивілізацій 
Сходу і Заходу, втілює ідею «нового універсалізму» фортепіано, яка, 
з одного боку, викликає аналогії з романтичною музичноісторичною 
та виконавською традицією, в рамках якої інструмент був своєрідним 
уособленням своєї епохи і трансцендентновіртуозних якостей її ін
струменталізму. З іншого боку, фортепіанне «оркестральносимфо
нічне» начало романтизму, орієнтоване на широку аудиторію, в опусі 
О. Мессіана поступається місцем елітарному творчовиконавському 
експерименту, що відкриває шляхи для авангардних напрямів музич
ного мистецтва середини — другої половини ХХ століття. 
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IMPROVING THE PIANIST-ACCOMPANIST SKILL 
AS METHODOLOGICAL BASIS OF THE STUDY  

OF UKRAINIAN VOCAL CYCLES 

Вокальні цикли — це та жанрова форма, яка концентрує в собі 
найбільш яскраві художньотворчі досягнення, характерні для во
кальної музики в цілому. З іншого боку, синтетична музичнопо
етична основа жанру дає можливість студентампіаністам ближче 
ознайомитись як із творчістю українських майстрів поетичного сло
ва, так і зі зразками високої поезії інших народів світу. Досягнення 
такої мети — вивчення українського вокального циклу — в подаль
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шому надасть можливість молодим музикантам диферентціювати іс
нуюче багатство циклічних камерновокальних форм та відкривати 
для себе і слухачів істинно високі зразки цього своєрідного й цікаво
го жанру. 

Велику роль у справі вивчення і пропаганди українського романсу 
і вокальних циклів відіграла робота відомої української композитор
ки і музикознавиці Б. М. Фільц «Український радянський романс», 
видана в 1970 році [4]. Для методології викладання творів україн
ських композиторів у класі концертмейстерства важливими стали 
також роботи Н. Д. Бабинець, Н. Ф. Гречишкіної, Л. М. Ніколаєвої, 
Н. М. Протопопової та інших. 

Вокальноциклічні композиції можливо умовно ділити на три 
типи: тип циклізації окремих п’єс; перехідний тип циклізації до ци
клу; камерний вокальний цикл. 

Із такого поділу типів вокальноциклічних композицій виходила 
Б. М. Фільц [4], коли вказувала, що особливе місце в цьому ряду типів 
вокальних творів належить циклам романсів, які об’єднані загальним 
змістом або єдиним творчим задумом. Вона розглядала «…три осно
вні типи циклічних побудов української сольної вокальної музики — 
тематичні, жанрові і цикли романсів на вірші одного поета. Один тип, 
звичайно, не виключає іншого тому, що в багатьох випадках один і 
другий, а навіть і три принципи наявні в одних і тих же композиціях, 
проте кожен з них має свої особливості музичної драматургії і може 
бути висвітлений окремо». 

До такого ж висновку в історичному плані, можна дійти про те, що 
найбільш ранньою формою вокального циклу є перший — тип циклі
зації окремих п’єс, який спостерігався ще в XVI–XVII століттях. 

Яскравим прикладом другого типу є циклізація (або їх об’єднання 
в єдине ціле) 14 творів Миколи Лисенка, великого українського ком
позитора, якого можна вважати одним із засновників українського 
вокального циклу. Це 12 романсів та 2 дуети, що були написані в 1893 
році, на тексти німецького поета Г. Гейне із «Книги пісень» в пере
кладах Лесі Українки і М. Славінського. Ці твори мають велику іс
торичну цінність. 

Вже український музикознавець В. Б. Клименко у статті «Вокаль
ні твори М. Лисенка на слова Г. Гейне» пише: «Композитор відбирає 
з «Книги пісень Г. Гейне 14 різнохарактерних текстів, дотримуючись 
принципу довільного компонування, що нагадує ранні романтичні 
вокальні цикли. Саме тільки поетична першооснова визначає ци
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клічність композиції» [3, с. 166–167]. Тут же В. Б. Клименко вступає 
в дискусію із музикознавицею Т. Булат, яка вбачає логіку музичного 
розвитку цього циклічного твору, в єдності і закінченості музичної 
драматургії. 

Великий пласт творчості М. В. Лисенка пов’язаний із поезіями 
Т. Г. Шевченка. За понад 50 років композитор створив більше 90 пі
сень, кантат і хорів саме на твори Т. Г. Шевченка. 

Яскраві висновки про цей зв’язок творчості композитора й поета 
є в прикладі аналізу солоспівів з «Музики до «Кобзаря» у статті музи
кознавиці В. В. Жимолостнової «До питання про вплив українського 
фольклору на творчу діяльність М. В. Лисенка», в якій вчена зарахо
вує ці солоспіви до циклічних творів. Разом з тим, вона пише: «Цей 
твір М. Лисенка є циклом, який об’єднується лише тільки з текстом 
«Кобзаря» Т. Шевченка, але не має суто музичних ознак циклу» [3]. 

В двадцяті роки ХХ століття в музичній творчості українських 
композиторів відбуваються прояви нової, циклічної форми третього 
типу, що являє собою об’єднання обробок народних пісень, де пісні 
поєднуються за жанровою ознакою або пов’язані загальним націо
нальним колоритом. Важливо, що до вивчення цього напряму твор
чості на заняття студентам піаністамконцертмейстерам необхідно 
винести також збірки дитячих пісень «Сонечко», «Козацькі пісні» й 
цикл «Галицькі пісні» відомого українського композитора Левка Ре
вуцького. 

Необхідно зазначити, що циклічне поєднання обробок народних 
пісень, які з’явилися ще в творчості Л. ван Бетховена та Й. Гайдна, 
стало досить типовим явищем і розповсюдилось у творчості інших 
композиторів ХХ століття. Важливо також підкреслити, що значним 
поштовхом для звернення до цього жанру були враження компози
торів від українського фольклору. Це композитори Л. Ревуцький, 
Ю. Іщенко, М. Шух та інші. 

Перше повне видання вокального циклу Л. Ревуцького «Галицькі 
пісні» вийшло друком у 1928 році. Наступні видання були — в 1946, 
1970, 1983 роках. В ці збірки увійшли народні пісні Східної Галичини, 
а саме перша пісня циклу «Червона ружа троянда…», а також гуцуль
ські, мад’ярські, лемківські і дві пісні національновизвольної бо
ротьби, що отримали жанрове визначення як «стрілецькі». Компози
тор створив струнку послідовність пісень у циклі, що отримав вигляд 
єдиного закінченого твору, підкресливши його поміткою «ор. 14» на 
титульній сторінці першого видання. 
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Разом з тим, треба підкреслити, що такий підхід до побудови ком
позиторами своїх творів став новаторським щодо жанру обробки на
родної пісні, бо він на багато років випередив свідомість виконавців 
і слухачів та, вірогідно, й тому, що ще довгі десятиліття ці твори були 
незрозумілими для сучасників композиторів. 

Необхідно наголосити також, що в цьому великому і складному 
ланцюгу творів вокальних циклів гідне місце свого часу зайняв див
ний за своїм творчим письмом цикл «Календарні пісні» відомого 
українського композитора Ю. Іщенка. Цей цикл композитор створив 
у 1973 році, а публічно виконаний він був, за словами автора всього 
три рази. Слід пам’ятати, що у творчому багажі композитора 13 ка
мерновокальних циклів. 

У двадцяті роки ХХ ст. до жанру вокального циклу звертались та
кож інші українські композитори. Найбільш значимим серед них, на 
думку сучасників, є цикл Б. Лятошинського «Лунные тени», створе
ний у 1924 році на слова поетів П. Верлена, І. Северяніна, К. Баль
монта, О. Уайльда, а також цикли: «Два вірші Шеллі» для голосу з 
фортепіано, «Три вірші Шеллі» для голосу з фортепіано та інші. 

Ще на початку ХХ ст. в Західній Україні, у Львові користува
лись популярністю цикли львівських композиторів Галя Яна Кароля 
«Эрос и Психея» — 8 пісень до драми Жулавського та цикл компози
тора С. Макушинського «Сонечко» — 8 пісень на слова А. Асника. 
А у 1924 році вже композитор М. Вериківський створив вокальний 
цикл «Гімни святій Терезі» на слова М. Семенка. Стиль цього циклу 
композитора досить складний, витончений, багатий на хроматизми. 
Його інтонаційна основа — це речитативнодекламаційний підхід. 
До речі, подібні стильові особливості присутні й у відомому циклі 
композитора П. Козицького «Пастелі» на слова П. Тичини. В дороб
ку М. Вериківського є цикли романсів на слова Лесі Українки, цикл 
«Образ коханої» на вірші П. Грабовського, цикл «Із сучасної грецької 
лірики» на слова Н. Вретакоса і «Пісні Сафо» в перекладі І. Фран
ка. Особливою любов’ю у виконавців користується вокальний цикл 
Богдани Фільц «Срібні струни» на вірші українського поеталіри
ка А. Олеся для сопрано і фортепіано. Велику методичну допомогу 
студентам і викладачам при вивченні українських вокальних циклів 
надасть методична робота професорки Л. М. Ніколаєвої «Вокальний 
цикл Богдани Фільц «Срібні струни». 

Почесне місце в ряду українського вокального циклу займають 
цикли видатної композиторки Лесі Дичко, написані свіжою, само
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бутньою музичною мовою, де вербальний текст вишукано спліта
ється із мелодією й виступає в рівноправному дуеті із фортепіанною 
партією; цикли відомого українського композитора В. Сільвестрова, 
який у своєму пісьмі демонструє глибокий розквіт власної тонкої, 
самобутньої естетики, так званої «музики тиші» чи «тихої музики»; 
цикли композитора Михайла Шуха, якому притаманні циклічне 
мислення й яскравий стиль письма, наповненого фольклорними 
барвами, ритмами українських народних пісень, а також філосо
фічністю, медитативністю та суто авторське, індивідуальне почут
тя часу. В його композиторський скрині є шість вокальних циклів. 
Твори композитора М. Шуха потребують нового підходу до роботи із 
його музичним доробком. Вони не опубліковані. Одним із новітніх 
інформаційних шляхів залучення нотних текстів творів композито
рів є їх пошук в Інтернеті за електронною адресою на персональних 
сайтах та сторінках. 

Науковометодичний аналіз українських вокальних циклів, які 
були нами розкриті задля глибинного вивчення на заняттях із сту
дентами піаністами вишів у класі концертмейстерської майстерності, 
вже вказує нам на обґрунтованому матеріалі творів велич цього жан
рового прошарку української вокальної музики. 

І не слід забувати, що авторкою розкрита тільки частина цих во
кальних творів, а безліч українських вокальних циклів ще лежить на 
полицях бібліотек чи в домашніх архівах українських композиторів і 
чекає своїх виконавців та слухачів. 
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Вочевидь, однією з найбільш актуальних проблем у царині су
часної академічної музичної педагогіки постає питання збере
ження професійних засад педагогічної комунікації під час макси
мального запровадження дистанційної форми навчання у закладах 
вищої освіти. У низці навчальних дисциплін найбільш успішну 
апробацію стосовно онлайн комунікації було отримано теоретич
ними лекціями соціальногуманітарного циклу предметів, чого не 
можемо означити відносно професійнопрактичного навчального 
комплексу. 

Чималий ряд спеціалізованих музичних дисциплін, означених 
різноманіттям професійновиконавської своєрідності, а саме — соль
ної, ансамблевої та оркестрової специфіки музикування, опинились 
на межі навчальновиконавського нівелювання численних професій
них критеріїв художньомузичної практики. Зокрема такі дисциплі
ни як «Спеціальний інструмент», «Клас ансамблю», «Оркестровий 
клас», «Концертмейстерський клас», «Камерний ансамбль» та ін., 
полишені під час дистанційної форми навчання деталізації тембро
вого усвідомлення звучання того чи іншого інструмента, пізнання 
градацій тембровоколористичного забарвлення звуку відносно фак
турноаплікатурних позицій у музикантавиконавця, нівелюється 
й темброводинамічна шкала та артикуляційноштрихова палітра у 
сприйнятті звучання певного інструмента під час онлайн комунікації 
викладача і студента тощо. 

Але можливо, найбільшу складність у дистанційному навчан
ні спеціалізованим музичним дисциплінам являє собою осягнення 
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відчуття ансамблевості, відчуття студентом відповідної ансамблевої 
природи, належної характерності спільної взаємообумовленої ан
самблевотворчої процесії. 

Відомий музикантвикладач, професор Пенсільванського універ
ситету Лінда Торнтон (США), з особистої практики професійного ви
кладання у дистанційній формі педагогічної комунікації стверджує: 
«На сьогодні не існує технологічного засобу щодо створення музики 
у спільному творчому процесі, у реальному часі, знаходячись у від
далених один від одного місцях» [2, c. 6]. 

Та все ж таки характерноспецифічне, наголосимо, штучне набли
ження до відчуття природи ансамблевого виконавства під час дистан
ційної форми навчання можливо досягти передусім впровадженням 
асинхронного методу дистанційної форми комунікації, тобто не
одночасної професійнонавчальної взаємодії співучасників освітньо
го процесу. 

Важливо підкреслити, що асинхронний метод дистанційної фор
ми навчання, зокрема під час викладання спеціалізованих музичних 
ансамблевих дисциплін, може бути представлений у таких видах, як 
одновекторний та багатовекторний асинхронний метод дистанційної 
навчальноосвітньої комунікації. 

Акцентуватимемо, що в ансамблях дуетного складу використову
ється одновекторний вид асинхронного дистанційного ансамблевого 
спілкування. Один з ансамблістів записує власну ансамблеву партію 
та надсилає її іншому ансамблісту, який долучає до отриманого запи
су вже власне виконання. Таким чином народжується, підкреслимо, 
штучний дует з певною долею ансамблевої комунікаційної природи 
його учасників, а саме — музикантівстудентів, можливо студентів і 
викладача. 

В ансамблевих колективах з кількістю виконавців більше ніж двоє 
музикантів слід означити дію багатовекторного асинхронного методу 
дистанційного спілкування. Один зі студентів, а можливо й викладач 
з дисципліни «Клас ансамблю», «Камерний ансамбль», робить запис 
власної ансамблевої партії та надсилає його всім іншим виконавцям 
ансамблевого колективу. Музиканти долучають їх особисті записи до 
вже існуючої записаної ансамблевої партії та у такий спосіб утворю
ють цілісну музичну картину тріо або ж квартету, квінтету тощо. 

Відтак, для вищеозначених ансамблевих дисциплін, що виклада
ються у дистанційному навчальноосвітньому процесі, надзвичайно 
актуальним постає використання, підкреслимо, під керівництвом 
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викладача тієї чи іншої ансамблевої дисципліни, одновекторного та 
багатовекторного асинхронного методу дистанційної професійно
навчальної комунікації. 

Як один зі своєрідних методів активізації ансамблевої природи у 
музичновиконавському процесі постає залучення до виконавського 
акту ансамблістаілюстратора, музиканта, наголосимо, будьякого 
виконавськопрофесійного рівня. Навіть якщо запрошена до му
зикування людина означить лише певну ритмічну горизонталь або 
ж можливі мелодичні обриси теми, певні ладові чи гармонічні устої 
мелодії, спільної для виконавців у їх музичнотворчій процесії, акти
візацію ансамблевої природи, генерування відповідних ансамблево
комунікативних професійних навичок у виконавцястудента, — буде 
досягнуто. 

В цілому зазначимо, що на шляху подолання більш тяжких викли
ків часу, а саме — карантинні обмеження від пандемії коронавірусу, 
страхіття воєнного стану, слід завжди пам’ятати, що «…переломні мо
менти історії, періоди криз — це не тільки руйнація, загострення про
тиріч і відмирання чогось старого, а й народження нового знання, ви
роблення нових парадигм людського розвитку» [1, c. 8], насамперед 
активне еволюціонування усіх його складових, зокрема й академічної 
професійної музичної освіти. 
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Актуальність теми дослідження визначена значущістю жанра пре
людії, сакральні витоки якої довго у музикознавстві були табуйовані 
в силу об’єктивних умов існування наукової роботи як категорично 
відділеної від церковності, а також жорсткістю атеїстичних настанов 
в музикознавстві радянського періоду України. Але духовне відро
дження у планетарних масштабах кінця ХХ — початку ХХІ століття 
спонукає переглянути стереотипи подання значущих типологій мис
тецького мислення, внаслідок чого надзвичайно затребувана жанро
ва ознака прелюдії потрапляє у фокус уваги в актуальному для сьо
годення ідеологоестетичному і культурологічному прочитанні, що 
потребує міжвидових і міждисциплінарних зіставлень, які відкрива
ють багаті символікосемантичні навантаження в образному поданні 
творів. 

Ясно, що жанр прелюдії так чи інакше висвітлювався у багатьох 
музикознавчих працях у традиційному прочитанні буквальної етимо
логії терміна («вступ», «увід в дію»), а також маємо більш тонкі зрізи 
значень у монографіях, присвячених творчості тих чи інших авторів, 
у тому числі в роботах щодо значення творчості Ф. Шопена, М. Му
соргського, К. Дебюссі, О. Скрябіна, О. Мессіана, В. Сильвестрова 
та ін. Але в тому ряду досліджень поки зовсім скупо висвічуються 
надбання Ф. Буальдьє, М. Рославця, потребують розширення й уточ
нення характеристик здобутки сучасних українських композиторів, 
у тому числі Ю. Іщенка, ін. Звідси — потреба узагальнень виявлень 
жанрової типології прелюдії у різноманітті стильових накопичень 
ХІХ–ХХ сторіч, з урахуванням сакрального кореня жанру, відповід
но порізному резонансність його виявляється в різних національних 
культурах і притаманних їм релігійних чинниках. 
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Тобто характеристика поняття прелюдії на сучасному етапі розу
міння суті її типологічної якості потребує широти аналітичних уза
гальнень, у тому числі на матеріалах композицій віку романтизму 
(Ф. Буальдьє, Ф. Шопена, М. Мусоргського, П. Сокальського, ін.), 
кануну минулого століття (К. Дебюссі, О. Скрябіна, М. Рославеця), а 
також у композиціях поставангарду (О. Мессіан, Ю. Іщенко, ін.). Не
обхідністю постає співставлення музичної жанрової типології форте
піанної прелюдії зі іншомистецькими тлумаченнями співвідносної з 
нею жанрової якості і комбінаторнозмістовне переосмислення пре
людії у співставленні з типологією у спадку П. Хіндеміта, В. Сильве
строва та ін. 

Так формується динаміка прелюдії і прелюдійності як типологіч
них показників, що демонструють спочатку секуляризацію вихідної 
сакральності жанру, а в останні десятиріччя проявляють «повернення 
на круги своя» сакрального вихідного стимулу жанру. 
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SIEGFRIED WAGNER: BETWEEN THE STYLISTIC POLES 
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Звернення до оперних втілень З. Вагнера базується на узагальнен
нях практики оперних закладів Німеччини, які продовжували і про
довжують постановки цього автора, незважаючи на замовчування 
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певних джерел значущості митця. І тому теоретично опорними стали 
видання типу оперних путівників 2000х, 2010х, 2020х років, які, уза
гальнюючи постановчу практику оперних театрів, добросовісно пода
вали відомості про відповідні творчі рішення, тим самим стимулюючи 
детальну теоретичну розробку знайдених теоретичних спостережень. 

Особливе значення в нашій роботі надається історичній динамі
ці стильового наповнення творчості З. Вагнера, ім’я якого доречно 
пов’язувати із традиціоналізмом. Адже наслідування надбань Ріхарда 
Вагнера, які, безумовно, відрізняють спадщину його високоталано
витого сина, у ХХ сторіччі стало вже потужною традицією німецької 
музики. А свідомі тяжіння до веристських мелодичних надбань, запо
відані вчителем З. Вагнера Е. Хумпердінком, від 1920х років також 
щедро живили традиціоналістські надбання від І. Піццетті до С. Бар
бера й Дж.К. Менотті. Відповідно, риси веристської лексики і драма
тургії у З. Вагнера засвідчують дотичність останнього й до цього тра
диціоналістського у ХХ сторіччі пласта музичної стилістики. 

«Мозаїчність» поставангарду (від 1970х до сьогодення) виводить 
на свідоме естетичне прийняття «еклектичності» стильових втілень у 
творчості. 

В роботі відстоюється ідея про недопустимість поєднання усіх до
сягнень німецького мистецтва з тими, хто був носієм послідовної но
ваційності, — такий підхід став простим оберненням методу переслі
дування тоталітарними режимами прихильників модернуавангарду у 
середині минулого віку. Тим самим узагальнення роботи виводять на 
поглиблення уявлень про «німецьку культурну ідею», яку свого часу 
небезпідставно поєднували із культурною генетикою «динамізму» ні
мецької нації, забуваючи про глибинність культурної спадкоємності, 
що висувала в антитезу вагнеріанству академізм лейпцігської школи і 
«ремісничість» Й. Брамса. 

Підкреслимо уявлення про «динамізм обернення» німецької твор
чої установки, в результаті якої сучасні лідери німецького компо
зиторського виробництва В. Рім, Й. Відман та ін., явно спираються 
на шубертіанство, підкреслене попкоментарями, яке демонструє в 
мистецтві «оголення традиції» як такої. Відродження творчості тра
диціоналістськи мислячого З. Вагнера, в першу чергу на тлі сучас
ної театральної активності, засвідчує новий ракурс сприйняття на
ціонального тонусу буття, в якому виділяється довіра до внутрішніх 
резервів національної культури. Поєднання в творчій особистості 
З. Вагнера тяжіння до полюсів вагнеріанства і пропуччінієвського ве
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ризму вказує на суттєві повороти національної свідомості, що явно 
відроджує генетику єдності німецької й італійської націй, засвідченої 
спадщиною Г. Генделя, В. Моцарта, а у ХХ сторіччя Х. Хенце. 

Джулай Г. 
кандидат філософських наук, професор, 
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У творчості Ж. Бізе знайшли вираження найкращі, прогресивні 
традиції французької культури, які свого часу Р. Роллан визначав як 
типові національні особливості однієї зі сторін французького генія, а 
саме — героїчна дієвість, сп’янілість розуму, сміх, пристрасть до світ
ла. Складний, не позбавлений протиріч творчий шлях Ж. Бізе, шлях 
шукань, вів його від оперети («Доктор Міракль») та комічної опери в 
россінієвському дусі («Дон Прокопіо»), від лірикоекзотичної опери 
в романтичному дусі («Шукачі перлів») через ряд закінчених та не
закінчених опер різного типу («Пертська красуня», «Джаміле» та ін.) 
до таких чудових завоювань демократизму та реалізму в музичному 
театрі як музика до «Арлезіанки» та «Кармен». 

Разом з тим, типологічні показники багатьох ранніх і зрілих творів 
Ж. Бізе характеризуються значної роллю в них жанровостилістичних 
властивостей ліричної опери, які виступали або на рівні домінуючої ти
пології, або на рівні складової жанрового синтезу в межах традицій 
французького музичного театру Нового часу. Поетика цього жанру 
формувалася на перетині, з одного боку, реалістичних традицій, по
казових для культури Франції середини — другої половини XIX сто
ліття. З іншого боку, типологія ліричної опери формувалася на тлі 
духовноетичних настанов французького музичного театру та його 
містеріальної компоненти. «Лірична французька опера склала прин
ципово новий історичний етап виявлення опери як музичної драми, 
в якому провідним принципом виступає солідаризація з народно
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національними та церковними витоками цього роду мистецтва» [2, 
с. 162]. В останньому випадку суттєвими є й духовні настанови жанру, 
сконцентровані у феномені «ліризму», що є символом «надбуттєво
го» та «атрибутивною ознакою оперного співу (церковного за своїм 
походженням), у поданні його на рівні оперності ХІХ ст.» [1, с. 167]. 
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Талант вирішує буття творчого виходу: які б не були потенціали 
й психологічні наміри музикантів, їх творче самоствердження вирі
шується здатністю розгорнути майстерність і розуміння смислу за
діяних прийомів вираження. Український романс складає класику 
вітчизняного вокального надбання, досконалість виражальної міці 
якого підкорює і виконавців, і слухачів, здатних охопити його спе
цифічні виразні якості. Ця специфіка ґрунтується на кантовій основі 
українського музичного мислення, тобто налаштованості на високу, 
церковну за витоками, моральнумислительну ідею, що у кантовому 
звучанні реалізується чи поліфонічно (церковний знак вираження), 
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чи у мелодиці із «прихованою» поліфонією, тобто широта діапазону 
дозволяє виявити різнорегістрові мотиви, що повчальною стриманіс
тю обмежує чуттєву безпосередність вираження. 

Український романс частіше солоспів, хоча класика романсу 
(«Дивлюсь я на небо», наприклад) передбачає виконання на два, а то 
і на три голоси. Н. Каданцева слушно відзначила «мадригальний» ха
рактер української романсовості, в якій текст від першої особи сполу
чається (антитеатрально!) із поліфонічною фактурою. І це відповідає 
головній, філософічнорелігійній ідеї українського романсу, одним із 
класичних виявлень якого став лисенківський романс на слова Г. Гей
не «Коли розлучаються двоє», який передбачає, безперечно, дуетне 
подання. Тому не «почуття як таке», але осмислене й етично окульту
рене почуття — в основі української романсової лірики, надособис
тісний склад якої закладений лірикою жалів думи. 

Китайська лірика принципово одноголосна, але вона складалася 
на основі високохудожньої літератури епох Тан і Сун, в яких мораль
на стриманість почуттів є законом вираження. Китайська лірика, 
завдяки широкоінтервальним побудовам, насичена «прихованою» 
поліфонією. І ця делікатність і цнотливість у вираженні споріднює 
українську і китайську пісенноромансову лірику. 
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українських композиторів... Серед сучасних авторів актуальний ін
терес представляють імена українських композиторів: В. Сильвестро
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ва, Ю. Іщенко, І. Карабиця, Л. Дичко, О. Красотова, А. Загайкевич, 
К. Цепколенко, В. Власова, О. Козаренка, Є. Станковича, Б. Фроляк, 
В. Рунчака та інших, чия творчість стала уособленням логіки розвид
ку законів музичного мислення, принципів становлення тематизму, 
прийомів його розвитку, саме тих законів, що багато в чому обумов
лені відродженням, глибинним осмисленням мистецтва старих май
стрів контрапунктичної техніки письма. Підкреслимо, що ця техни
ка заснована на складній ієрархії функціональних закономірностей. 
Через це виникають різні рівні конструктивної, змістовної і виразної 
спрямованості. Властивий сучасному мистецтву поліфонізм мис
лення виводить будьякий з елементів мови на рівень самостійної 
конструктивної одиниці. Елементи музичної мови — незмінні, змі
нюється регулювання музичної думки від давньогрецької монодії до 
сучасної багатопластової фактури. 

У сучасній музиці знаходимо дуже важливі та цікаві паралелі, на
прошується історична паралель. У складній структурі музичного 
життя суспільства виділяються такі важливі компоненти як: компо
зитор — музичний твір — виконавець — музичні інструменти — кон
цертні зали — слухачі — музичні критики і т. д. Кожен з них виконує 
свою особливу функцію, несе своє певне навантаження у процесі 
функціонування музичної культури. Якщо подумки «вирвати» якийсь 
із них з цілісного, внутрішньо взаємопов’язаного організму музичної 
культури, її існування стане або спотвореним, або зовсім неможли
вим. На нинішноьому історичному етапі напрошується паралель між 
сучасною поліфонією і періодом зародження багатоголосся (кондукт, 
гокет, практика органуму, мотет). Це означає, що окремі звуки по го
ризонталі мають підпорядковувати свою самостійність вертикальним 
поєднанням. 

Виникає фактура, в основі якої — незалежність сполучень, від
носно самостійних ліній. У сучасній поліфонії, у сучасному полі
фонічному ренесансі ми спостерігаємо таке ж зростання інтересу 
до поєднання голосів, як і в стародавній поліфонії. Виражальність 
багатоголосної тканини виникає не завдяки тематичній значимості, 
тематичній повноті голосів, а внаслідок специфіки їх взаємин. Утво
рюється у результаті такий тип музичної тканини, голосоведення, 
лінеарності, шари якої формуються ніби в різних системах відліку. 
Особливості такого пластового розшарування, сутність такого контр
апунктування визначається якістю вертикальних співзвуч і специ
фічних особливостей розшарування пластів. 
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Історичний процес формування законодавчих основ творчого 
мислення, будьякого виду мистецтва, як і навколишній світ, роз
вивається у часі. Саме завдяки безперервному відображенню тих чи 
інших явищ відбувається опосередковане відображення дійсності, 
формується спрямованість і авторського, і історичного та худож
нього мислення у його жанровостиль. Властивий сучасному мисте
цтву поліфонізм мислення виводить будьякий з елементів мови на 
рівень самостійної конструктивної одиниці. Наприклад, у творчості 
Ю. Гомельської такою одиницею виступає сам простір і специфіка 
його проростання від звуку до «музичного всесвіту». Композитор, 
таким чином, прагне до цілісності втілення художнього задуму, що 
породжує діалектику взаємовідносин структурної основи композиції 
і функціональну єдність її елементів. При всій індивідуальності жан
ровостильового почерку одеського композитора звуковий простір її 
творів, що реалізовується в фактурному показнику, найбільш наочно 
ілюструє весь спектр музичної мови композитора і підкреслює ви
бірковість конструктивних одиниць. Можливість почути авторський 
задум ми отримуємо завдяки художньому сенсу звукового простору, 
параметри якого чітко регламентовані в загальному стильовому діа
пазоні епохи. Закони музичного простору і закони музичного мис
лення, як доводить сучасна композиторська практика, — єдині. 

Моностилістичною спрямованістю вирізняються творчі позиції 
К. Цепколенко. Центральною віссю у формуванні тематизму є різ
номанітні остинатні прийоми — свого роду звуковий стрижень ком
позиції від мотиву до закономірностей драматургії загалом. Карме
ла Цепколенко спирається на специфічний відбір конструктивних 
елементів: багато комбінацій серій, алеаторичні прийоми, опора на 
інтервал секунди як головного тематичного зерна всієї композиції. 
Зазначимо особливу функціональну роль прийому канонічної іміта
ції, яка яскраво підкреслює індивідуальність і яскраву самостійність 
контрапунктичних ліній. 

Остинатна вісь у музичній матерії, наприклад, симфоній компо
зитора, підкреслює індивідуальність цих законів, закони різні в силу 
творчої індивідуальності композитора. 

Формування системи художнього мислення має досить незалеж
ну проекцію підсумовування знань «про себе» як кінцевий результат 
творчого акту. Відбувається постійна «пульсація» уявлень про якісні 
та функціональні властивості музичного мистецтва, про межі його 
мовних можливостей. Формування мислення — явище складне. Змі
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на епох, взаємозбагачення стильових показників відбивають вну
трішню динаміку художніх явищ. 

Аналіз існуючих джерел дозволяє відзначити, що цікаві для нас 
питання знаходяться в центрі сучасної аналітичної думки. Більшість 
дослідників з тим чи іншим ступенем глибини звертаються до них: 
М. Арановський, М. ГерасимоваПерсидська, Ю. Євдокимова, В. За
дерацький, В. Медушевський, М. Михайлов, Є. Маркова, М. Просня
ков, А. Ровенко, О. Самойленко, Н. Сімакова, В. Холопова, С. Шип, 
К. Южак та багато інших. Авторські позиції в кожного автора різні, 
але їх можна поєднати за певним колом закономірностей, виходячи 
зі специфіки психології творчого мислення як основи узагальнення 
законом такого виду мистецтва як музика. Індивідуальність наших 
позицій полягає в тому, що і закони музичної мови, і принципи фор
моутворення, незалежно від стилю епохи, спираються на «життєві 
струмені» поліфонічного мислення. 

Пласт архаїки поліфонічних прийомів озвучується в яскравих 
просторах українського мелосу. Триває багатовікове проростання 
закономірностей мови європейської класичної поліфонії в глиби
ни української національної культури. Здійснюється, таким чином, 
зв’язок фольклорних основ із технікою професійної поліфонічної 
майстерності. 
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В еволюції європейського інструментального мистецтва форму
вання як виконавських, так і музичних стилів значною мірою було 
пов’язано з конструкцією інструментів, рівнем їх досконалості й роз
витком технології гри. Так, інструментальні твори докласичного пе
ріоду кінця XVII — першої половини XVIII ст. (Й. С. Баха та його си
нів, А. Вівальді, Г. Ф. Генделя, А. Кореллі, Ж. М. Леклера, П. Нардіні, 
Я. Стамиця, Дж. Тартіні, Г. Ф. Телемана та ін.) відносяться до різних 
стилів: бароко (поліфонічні принципи розвитку) й раннього класи
цизму (гомофонногармонічні). Розрізнюючись за типом викладен
ня, тематизмом, виконавською подачею, в технічному та штриховому 
відношенні ці твори засновувались на схожих принципах. 

В першу чергу це залежало від того, що у XVIII ст. в ужитку ще 
міцно утримувались віольні інструменти і не менш міцно вже входи
ли скрипкові. Технологія гри і виконавські прийоми, відпрацьовані 
на віолах, не просто запозичувались для скрипки або віолончелі, а й 
визначали фактуру музичних творів. Значним чинником для певної 
якості штрихів та музичної агогіки була й дугоподібна форма бароко
вого смичка, що застосовувався практично до кінця XVIII ст. (тобто 
й у часи В. А. Моцарта). Через свою конструкцію бароковий смичок 
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утримувався виконавцем не зверху, як сучасний, а збоку, що вима
гало від виконавця площинних рухів й позначалося на переважанні 
штрихів нон легато, деташе, маркато. Певним чином це «консервува
ло» штриховий комплекс барокового спадку, і в моторних п’єсах по
значалося на домінуванні окремих (але не уривчастих) штрихів: нон 
легато, деташе, маркато, а в творах з уповільненим темпом та легат
ним типом звуковедення — ефект «видування», специфічний натиск 
звуку під час кожної зміни смичка. 

Однак і за таких умов виконання музики докласичного та ранньо
класичного періоду мало свої стильові відмінності, для відтворення 
яких обирали смичок певного типу — італійського чи німецького. 
Конструкція італійського смичка з нефіксованим натягом волосу 
надавала музикантам більше можливостей під час виконання самим 
регулювати м’якість/жорсткість звуку/мелодії, а фіксована стрічка 
волосу на німецькому смичку сприяла більшій рівності і стабільнос
ті звучання. Смичком барокової конструкції грали протягом майже 
всього XVIII ст. як барокові та ранньокласичні твори (Й. С. Бах та 
сини, А. Вівальді, Г. Ф. Гендель, А. Кореллі, Ж. М. Леклер, П. Нар
діні, Дж. Тартіні, Г. Ф. Телеман та ін.), так і музику класицизму та 
галантного стилю (К. Абель, Л. Боккеріні, Дж. Б. Віотті, П. Гавін’ї, 
Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Я. Стаміц та сини та ін.). 

Смичок увігнутої форми, сконструйований наприкінці XVIII ст. 
Ф. Туртом (1747 або 1750–1835), надав можливість для розвитку тех
нічних і виразних якостей струнносмичкових інструментів, що від
повідали виконавським вимогам піздньокласичної та романтичної 
доби. Опанування смичка нової конструкції здійснювалось з кін
ця XVIII — у першій третині ХІХ ст. (творчість П. Байо, Ш. Беріо, 
Л. ван Бетховена, Р. Крейцера, П. Роде, Л. Шпора та ін.). Завершення 
цього процесу відбулось у виконавській практиці віртуозівконцер
тантів: Н. Паганіні, Б. Ромберга, К. Ліпіньського, а в другій третини 
ХІХ ст. — Г. Венявського, Й. Йоахіма, Ф. Серве та ін. 

Новації виконавської техніки, які завдяки цьому винаходу впро
вадив у скрипкове мистецтво Н. Паганіні, викликали революцій
ний переворот в інструментальній музиці, у розвитку як та застосу
ванні нових прийомів, агогіки, тембрального забарвлення, штрихів, 
так і фактури творів. Винаходи, зроблені у концертновиконавській 
практиці геніального скрипаля, здійснили кардинальний вплив на 
фактуру і тематизм фортепіанної (Ф. Ліст, Ф. Шопен, Р. Шуман) та 
оркестрової музики (Г. Берліоз) й відбились на принципах і прийо
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мах композиторського письма. Розроблена Н. Паганіні скрипкова 
техніка стала основою романтичного концертновіртуозного стилю 
композиторського письма, панівного у першій половині — середині 
ХІХ ст. 

Отже, взаємопов’язаність композиторської та виконавської тра
дицій не виключає і окремості/відмінності їх розвитку. Незважаючи 
на їх нероздільність і взаємовпливи, враховуючи специфіку, форми та 
етапи розвитку кожної з них, їх не можна класифікувати за єдиними 
критеріями. 

Заєць Н. 
кандидат мистецтвознавства, 

викладач ОНМА імені А. В. Нежданової 

ОБРАЗНО-СМИСЛОВІ ТА ІНТОНАЦІЙНО-ДРАМАТУРГІЧНІ 
АСПЕКТИ ПРОГРАМНИХ ФОРТЕПІАННИХ СЮЇТ 

І. АЛЬБЕНІСА 

Zajeс N. 
candidate of art history, teacher of A. V. Nezhdanova ONMA 

FIGURATIVE-SEMANTIC AND INTONATIONAL-DRAMATIC 
ASPECTS PROGRAM PIANO SUITES BY I. ALBENIZ 

Фортепіанні циклисюїти І. Альбеніса «Іберія», «Іспанія», «Іс
панська сюїта», «Іспанська рапсодія» зосереджені виключно на на
ціональній тематиці, що проявляється у специфіці їх програмнос
ті. Своєрідним «кодом» останньої виступає «географія Іспанії» та її 
культурноісторична регіоналістика. Апелювання до певної геогра
фічної «точки» своєї батьківщини відповідно, обумовлює звернення 
композитора до її пісеннотанцювальноінструментальної традиції 
у всьому різноманітті її проявів (культура фламенко, традиції басків 
тощо). Одночасно, для І. Альбеніса істотною виступає ідея «Іспані
дад» (в її художньому розумінні), що проявляється в неодноразовому 
апелюванні до тих жанрових типологій, які об’єднують ібероамери
канський музичний світ (танго, кубана та ін.). 

Названі цикли також характеризуються акцентуванням духовно
релігійної якості (в різноманітному жанровому втіленні) національ
ної традиції, що становить також базис власне іспанської національ
ної ідеї. Сказане проявляється і в очевидному домінуванні традицій 
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фламенко, ґенеза якого, за словами Ф. Педреля, сходить в тому числі 
й до візантійської богослужбовоспівочої традиції, і в апелюванні до 
типології хоти, саети як паралітургічних жанрів, і в особливо значу
щій ролі монодії тощо. 

Водночас твори І. Альбеніса демонструють ґрунтовний зв’язок 
з традиціями інших європейських культур, знаменуючи тим самим 
одну з форм прояву відкритості іспанської культурноісторичної та 
музичної традиції до сприйняття художнього досвіду інших країн. 
В даному випадку очевидною є контактність творчості І. Альбеніса 
зі спадщиною і піанізмом Ф. Ліста, а також з творчовиконавськи
ми відкриттями інструменталізму рубежу XIX–XX ст. в інтерпрета
ції ідеї «універсалізму фортепіано». В іспанській «версії» останній 
феномен реалізується на рівні фіксації синкретизму танцювально
інструментальновокальної якості і специфіки його тембрового по
дання. 

Зима Л. 
кандидат мистецтвознавства, доцент ОНМА ім. А. В. Нежданової 

МАДРИГАЛ-СОНАТА ДЛЯ ФЛЕЙТИ, СКРИПКИ 
ТА ФОРТЕПІАНО БОГУСЛАВА МАРТІНУ У КОНТЕКСТІ 

НЕОГОТИКИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Zyma L. 
Candidate of art studies, associate professor of A. V. Nezhdanova ONMA 

MADRIGAL-SONATA FOR FLUTE, VIOLIN AND PIANO 
BY BOHUSLAV MARTINU IN THE CONTEXT  

OF THE NEO-GOTHIC OF THE 20TH CENTURY 

У стилістичному розмаїтті музичного поставангардупостмодер
ну рубежу XX–XXI віків виділяється вишукане світіння музичної 
неоготики як стилістичного виявлення у руслі численних стильо
вих течій готики, всевдо і неоготики художньої культури попередніх 
історичних періодів XVIII–XX століть. Готика як панівний стиль від
даленого від нас і дуже тривалого історичного періоду (XII–XVI ст.) 
у розмаїтті своїх художніх втілень дає великий простір дослідниць
ким інтерпретаціям. Немає остаточної однозначності і в тлумачен
ні етимології терміна.Крім загальновідомого, що відсилає нас до 
варварівготів, існує досить вагоме зауваження деяких дослідників, 
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які знаходять схожість між gothique (готичне) і goethique (магічне).
Останнє побіжно помічається Асаф’євим: європейська гармонія 

народилася з лави готичної поліфонії, що остигає, де вдало схопле
но відчуття особливої   енергетики і творчого наддостатку зазначе
ного періоду. Саме остання не розкрита у своєрідностi та магічнiй 
багатовимірностi, в гармонії церковного та позацерковного, що до
зволяло в різні періоди історії звертатися до різних художніх осо
бливостей названої епохи та акцентувати їх, знаходячи актуальні 
смислові відповідності. 

Так Мадригалсоната, що написана Богуславом Мартіну в період за
вершуючого формування його композиторського стилю (НьюЙорк, 
1942), безумовно може бути розглянута в контексті вишеназваних 
смислових відповідностей. Зауважимо, що з відродженням інтересу 
до старовинної музики у ХХ сторіччі з’являються численні твори під 
назвою мадригал, в яких композитори чи стилізували (з використан
ням сучасних технік композиції) італійський мадригал XIV–XVI cт., чи 
використовували тільки саме слово «мадригал» як ознаку шляхетного 
та високогоого, здебільш, ліричного жанру (твори Г. Форе, П. Хін
демита, І. Ф. Стравінського, С. С. Прокоф’єва, Н. Я. Мясковсько
го, А. Г. Шнітке, Д. Лігеті, Л. Ноно, Дж. Крама та ін.). 

Мадригалсоната Богуслава Мартіну — приклад інструментальної 
інтерпретації мадригалу, насамперед вокального жанру, апелює до 
перших мадригалів Ars Nova, де трактування жанру було пов’язано не 
тільки з піднесеною шляхетною лірикою та хвалебністю, але і з пас
торальними образами (від провансальского mandre — пастух), являю
чи також і пастораль з лірикоеротичними конотаціями. У пошуках 
відповідності Богуслав Мартіну звертається до ознак жанру — таких 
як двочастинність, використання канонів у переплетінні двох верх
ніх голосів, що породжує паралелі з інструментальною Тріосонатою, 
жанром пізнього барокко, а також натуральні архаїчні гармонії ви
кладенні тем у фортепіано, переважно октавнотерцовими акордами. 
Пасторальність повною мірою постає в другій частині Мадригалсо
нати, яка починається плинним «пастушим» наспівом, що неспішно 
розгортається, підкреслюючи вказану жанровість, у вільному, пере
важно тридольному розмірі, в якому тридольність змінюється дуоля
ми, а потім перемінюванням тактового розміру, згідно з дозвучуван
ням мотиву. Теманаспів викладена каноном, де флейта та скрипка 
переплітаються, обмінюючись ролями в дуеті. Тематичний матеріал 
дуету флейта — скрипка та фортепіано здебільшого не повторюєть
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ся, традиційно не передається іншому учаснику ансамблю, швидше, 
зіставляється чи протиставляється. Єдине, що є спільного в фактурі 
всіх партій, — це наявність безлічі трілей, спочатку у верхніх голо
сів флейтискрипки, а в кульмінаціях — по всій фактурній вертика
лі, включаючи низькі регістри фортепіано. В означеному контексті 
тріль, як піднесене тремтіння звуку однозначно творить особливу 
енергетику захоплення ідилією природи, життя в ній. Музичний зву
копис шляхом використання безлічі трелей та форшлагів до високих 
нот двох верхніх голосів — флейти та скрипки — асоціюється з обра
зами птахів, вічних духовних символів Неба, що підкреслюють жан
рову гімнічність мадригалу. 

Зінків І. 
доктор мистецтвознавства, професор, 

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка 

ПРО ДРАМАТУРГІЮ ЦИКЛІЧНИХ ТВОРІВ  
МИКОЛИ ЛИСЕНКА 

Zinkiv I. 
doctor of arts, professor, 

Lviv National Music Academy named after M. V. Lysenko 

DRAMATURGY OF MYKOLA LYSENKO’S CYCLIC WORKS 

У камерноінструментальній творчості Миколи Лисенка (1842–
1912), фундатора романтичного стилю в українській музиці, можна 
виділити два типи циклічних композицій: сонатносимфонічний та 
сюїтний. До першого типу належать струнні Тріо, Квартет, Форте
піанна соната. Сюїтний тип композиції властивий переважній біль
шості фортепіанних творів композитора 1860–1900х років. Жанр 
сюїти в творчості Лисенка дотепер недостатньо вивчений і вимагає 
перегляду з сучасних позицій 

Дослідник стилю митця О. Козаренко свого часу звернув увагу на 
явище гетерогенності музичної мови Лисенка, зокрема неостилісти
ки та полістильового синтезу, які з’явились у творах Лейпцигського 
періоду і були продовжені у зрілих та пізніх фортепіанних компози
ціях. На прикладі жанру сюїти спробуємо показати явища стильової 
еволюції митця, спрямованої до утвердження нових, модерністичних 
тенденцій в його творчості. 
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Фортепіанні сюїти Лисенка, починаючи з «Української сюїти», 
яку він привіз у Лейпцигську консерваторію, до К. Райнеке, у вигляді 
рукопису, позначені потужним впливом модерних тенденцій. У цій 
сюїті проявилось особливе молодече життєлюбство як ознака ран
нього стилю автора, де він відродив цілий пласт пісенної мелодики 
України, в т. ч. значний шар танцювальної культури доби козацько
го бароко. В іншому ранньому циклі — «Пісні без слів» (ор. 10), до 
якої увійшли 2 твори, вже чітко проглядає типовий для української 
ментальності кордоцентризм, що накладається на романтичне світо
сприйняття митця. Він утілений через особливий тип ліричного Ли
сенкового мелосу. 

«Українська сюїта у формі старовинних танців» продовжила пошу
ки полістильового синтезу, започатковані Квартетом і Тріо. Це про
явилося завдяки стилізації засад формотворення барокових танців 
засобами поновому трактованого національного тематизму, пісен
них і танцювальних жанрів. Велику циклічну форму Лисенко стилізує 
лише частково, обираючи за вихідну модель деякі Англійські сюїти 
й партити Й. С. Баха. Автор створює оригінальний шестичастинний 
цикл, який не мав прецедентів у тогочасній музичній європейській 
практиці. 

Нові явища у драматургії виявляються у способах стилізації вико
ристаного тематичного матеріалу та понеокласичному трактованому 
методі цитації, принципу гри, не властивих романтичному мислен
ню. Це вільна робота з фрагментами цитованого тексту, його глибока 
жанрова, темподинамічна та фактурна трансформація. 

Метод мотивної комбінаторики (при орієнтації на романтичні за
соби) явно виводить митця за рамки романтичної естетики, прилуча
ючи до естетики неокласиків ХХ ст. (Барток, Енеску, частково Стра
вінський). Згодом цим шляхом у жанрі сюїти підуть інші українські 
модерністи — С. Людкевич, В. Барвінський, В. Косенко. 

Значну частину Лисенкових фортепіанних творів складають не
великі композиції, об’єднані у цикли з трьох (рідше — двох) п’єс. До 
них належать Дві пісні без слів ор.10, Альбом літа 1900 року ор. 37 
(«Признання», «Пісня кохання», «Серенада»), Альбом особистий 
ор. 40, Дві п’єси («Момент розпачу», «Момент розчарування»), Три 
п’єси («Знемога» і дожидання», «Враження від радісного дня», «Еле
гія»), «Три українські народні пісні». 

У пізніх циклах, поруч з ліричною образністю, з’являються на
строї туги, пригніченості, емоційних переживань. Їм притаманний 
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особливий лаконізм висловлювання, ескізність, тонке психологіч
не нюансування. Новаторські риси пізніх сюїт найповніше відбиває 
цикл «Три ескізи» (1899–1902), позначений особливим трагізмом сві
тосприйняття, передчуттям глибоких соціальних катаклізмів. В ньо
му Лисенко наслідує ідіоми чужих стилів — від доби бароко до сво
їх старших і молодших сучасників (Й. С. Бах, Р. Шуман, Й. Брамс, 
С. Рахманінов). 

Знайдені та впроваджені М. Лисенком у ранній «Українській сю
їті» барокові лексеми поглиблюють свою присутність у пізніх ци
клах, їх можна розглядати як передбачення неокласичних, зокрема 
необарокових тенденцій у музиці кінця ХІХ — перших десятиліть 
ХХ століття. Подібним шляхом у німецькій музиці йшов Й. Брамс, 
у чеській — А. Дворжак, у французькій — К. СенСанс, В. д’Енді, 
К. Дебюссі, М. Равель, у норвезькій — Е. Гріг. 

Інструменталізм пізнього фортепіанного стилю М. Лисенка не 
схильний до поглибленого послідовного розвитку музичних образів, 
йому властива особлива стислість, афористичність. Звідси — куль
тивування у пізній творчості циклів мініатюр. Врешті, це також була 
одна із тенденцій перших десятиліть ХХ ст. (через яку також «про
йшли» композитори французької «Шістки»). 

Отже, новаторська специфіка зрілих і пізніх сюїтних циклів 
М. Лисенка полягає в застосуванні методу стилізації та роботі компо
зитора за моделями «чужих стилів» (Й. С. Бах, романтики, С. Рахма
нінов). В українській музиці жанр сюїти, з його неокласичним напо
вненням і принципом цитації (як фольклорних джерел, так і окремих 
стилів інших композиторів) у 1910–1920х рр. продовжать Василь 
Барвінський, Віктор Косенко, Яків Степовий, Борис Лятошинський, 
у 1970–1990х рр. — Мирослав Скорик. 
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UKRAINIAN SACRED MUSIC OF THE BAROQUE ERA: 
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Мистецтво доби бароко відзначено красою й пишністю художніх 
форм, за допомогою яких в церковній музиці відбувалася репрезен
тація та демонстрація привабливості тієї чи іншої християнської кон
фесії. Ця прозелітична функція церковного мистецтва не обійшла 
й українську сакральну музику, оскільки дві її основні християнські 
конфесії — православна та уніатська — постійно суперничали між 
собою, намагаючись за допомогою краси богослужіння залучити до 
себе якомога більше християн з інших конфесій. У церковній практи
ці уніатів це проявилося у впровадженні інструментального супрово
ду партесного співу. Завдяки вокальноінструментальному звучанню 
сакральні партесні композиції мали більш широкі можливості для 
емоційного впливу на прихожан, а тому уніатське богослужіння — 
більшою мірою на білоруських, меншою на українських землях — 
дуже швидко запровадило виконання богослужбових піснеспівів з 
оркестровим супроводом. Вокальноінструментальне звучання пар
тесних композицій надавало музиці пишності та піднесеності під час 
церковних урочистостей, що не могло не приваблювати представ
ників інших конфесій. Сьогодні партесні композиції на концертах 
виконуються переважно a cappella, що не вповні відповідає реальній 
історичній практиці, і лише поодинокі українські колективи, серед 
яких львівська «A cappella Leopolis», звертаються до історичного зву
чання партесної музики, яка мала два типи виконавської реалізації — 
вокальну та вокальноінструментальну. 

Церковна монодія також мала дві конфесійні гілки. Проте в моно
дичній музиці особливості кожної з конфесій є менш очевидними, 
оскільки більшість піснеспівів і свят в обох деномінаціях були єди
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ними. Однак були й винятки, особливо якщо це стосувалося нових– 
суто католицьких — свят в уніатській традиції. Характеристиці такого 
роду відмінностей присвячена дисертація фінської дослідниці М. Та
калаРощенко, яка на прикладі церковної гімнографії та монодійних 
піснеспівів уніатів дослідила конфесійну специфіку піснеспівів като
лицького свята Тіла Господнього (Св. Євхаристії)[3], продемонстру
вавши різницю між богослужбовими традиціями обох конфесій. 

Українська духовна пісня з XVIII ст. представлена двома гілка
ми — православною та уніатською. Остання сформувала новий тип 
української духовнопісенної традиції — паралітургічний, де пісня 
ставала частиною, хоча й додатковою, церковного богослужіння, 
подібно до римокатолицьких літургічних практик. Уніатський ком
понент, яскраво представлений у перших виданнях «Богогласника» 
(1790–1791, 1825), сьогодні мало усвідомлюється українськими до
слідниками. Однак науковцями ХІХ ст., особливо тими, що були зна
йомі з літургічними практиками римокатоликів та уніатів, ця осо
бливість «Богогласника» була очевидною. А. Хойнацький наголошує 
на уніатському компоненті в назві розділу своєї монографії [2], а в 
йоготексті ретельно аналізує усі прояви католицького елемента в бо
гогласникових піснях. Наприкінці розділу автор книги радить цер
ковній владі зробити аналогічне, але православне видання [2, с. 389]. 
Порада А. Хойнацького була почута, і наприкінці ХІХ — на початку 
ХХ ст. друкується низка православних видань «Богогласника» (Київ, 
Холм, Петербург). У 2002 р., після тривалої перерви, виходить з дру
ку чергове перевидання «Богогласника» [1], де православна складова 
була посилена і завдяки переструктуруванню книги, і через особливе 
підкреслення видавцями у назві позабогослужбового призначення 
пісень. Однак, на нашу думку, такого роду трансформації позбавили 
її «родзинки», а саме універсалізму, який був у перших виданнях, де 
органічно сполучалися католицькі традиції структурування співни
ків та багатий українських духовнопісенний репертуар, створений 
авторами різних конфесій, з яких більшість була православними. 

Таким чином, українська сакральна музика не є одноконфесій
ним, а багатоконфесійним явищем. Цей аспект варто враховувати і в 
едукаційному процесі, й у виконавській діяльності. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Богогласник. Внебогослужебные песнопения на праздники Господ
ские, Богородичные и святых. Москва: Издательский Совет РПЦ, 2002. 184 с. 



80  

2. Хойнацкий А. Униатский «Богогласник» и «Пѣсни благоговѣйныя» с 
обрядовой точки зрения. Хойнацкий А. Западнорусская церковная уния в ее бо-
гослужении и обрядах. Киев: Киевопечерская Лавра, 1871. С. 367–389. 

3. TakalaRoszczenko M. The «Latin» within the «Greek»: the feast of the Holy 
Eucharist in the context of Ruthenian Eastern Rite liturgical evolution in the 16th–
18th centuries. Joensuu: University of Eastern Finland, 2013. 288 p. 

Іванова Л. 
кандидат мистецтвознавства, доцент 

ОНМА імені А. В. Нежданової 

В. КОСЕНКО — ПІАНІСТ І КОМПОЗИТОР — У СТИЛЬОВИХ 
ПЕРЕВАГАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ТА КИЇВСЬКОГО ПЕРІОДІВ 
У МЕЖАХ ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ МИСТЕЦЬКОГО МИСЛЕННЯ 

Ivanova L. 
Candidate of art studies, associate professor of the department 

ONMA named after A. V. Nezhdanova 

V. KOSENKO, PIANIST AND COMPOSER, — IN HIS STYLISTIC  
PREFERENCES OF ZHYTOMYR AND KYIV PERIODS 
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Віктор Косенко працював у Житомирі, невеликому провінційно
му місті, але воно дало путівку в життя вельми значному колу творців 
світового рівня: письменник В. Короленко, відкривач ракетобудів
ництва і космонавтики С. Корольов, композитор і піаніст Т. Ріхтер, 
батько уславленого С. Ріхтера, В. Малішевський, перший ректор 
Одеської консерваторії, видатний композитор України і згодом 
Польщі, провідний український композитор Б. Лятошинський, про
фесор М. Рибицька, вихователька піаністичного дару К. Данькевича 
і багато інших знаних осіб. 

Cказане стосується того, що можна назвати «таємницею Житоми
ра», оскільки саме це місто і розташовані навколо нього села стали 
місцем розселення вигнаних з Новгорода у 1648 р. так званих «скомо
рохів». Так сумарно називали професійних ігреців і пісельників, що 
служили в князівських і боярських домах і церквах і були привілейо
ваним шаром соціуму, а саме скоморохами треба називати мандрую
чих організаторів народних свят і обрядів. 
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Це переселення було свідоцтвом укорінених зв’язків України і на
селення «Господина Великого Новгорода», хранителя ряду традицій 
ранньовізантійської культури. Високий інтелектуальний «заряд» Жито
мира, отриманий у XVII сторіччі, знайшов продовження в адміністра
тивному підвищенні статусу міста у XVIII і розгорнувся у поліетнічному 
заселенні (аналог Одеси) в ХІХ віці із вираженими спільнотами поль
ських, німецьких, єврейських мешканців при централізації навколо 
традиційного для Житомира православного образу віросповідання. 

В дисертації В. Даценко, присвяченій творчості В. Косенка, саме 
житомирського періоду його буття, виділяється аристократичний 
стрижень його просвітницької діяльності і наголошується чуттєвість 
до символістськомодерністського світосприйняття [1, c. 99]. На наш 
погляд, дослідниця дещо перебільшує значимість індивідуальних зу
силь Косенка у влаштуванні салонних зустрічей: дворянськийшля
хетський прошарок населення Житомира був значним, що й зумови
ло успіх організаційнопропагандистської діяльності В. Косенка, яка 
зробила його відомою особою в українських у цілому творчих колах, 
внаслідок чого й стало можливим переселення в Київ. 

Важливою складовою характеристики композитора В. Косенка є 
посилання на те, що він виступав як піаніст із сольними концертами 
і в ансамблях. Змістом розробок дисертантки В. Даценко стало виді
лення саме символістського стильового тонусу музики Косенка, на
віть у тих композиціях, які він написав у Києві зі щирим бажанням 
«вписатися» у стилістику «соцреалізму». 

Дослідниця висуває концепцію циклу «Одинадцять етюдів у формі 
старовинних танців» В. Косенка як зміни «векторності його творчості, 
яка набуває рис об’єктивізації за рахунок звернення до неокласичного 
стилю». І висновок: «Символістськи орієнтований постромантизм змі
нюється на романтизований неокласицизм, проте романтична складо
ва залишається вельми вагомою у його стилетворенні» [1, с. 141]. 

Вказівка на базисність «романтичної складової» у стилі Косенка 
засвідчує саме традиціоналістський підхід у його торканнях символіз
му і неокласицизму. На наш погляд, виділення «інтравертності» Ко
сенка в житомирський період як наслідок наближення до символізму 
не є продуктивним: символізм тлумачить суб’єктивність як занурен
ня у світ інтуіції та віри, які є надсуб’єктивним началом у психології 
індивіда. І тяжіння до соцреалізму у Косенка стало органічним, але, 
як показала його біографія, безперспективним спрямуванням твор
чих пошуків. Композитору явно імпонував академічний естетизм ви
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раження, чужий драматичним протиставленням добро — зло, як це 
складало зміст реалізму в його просоціалістичному тлумаченні. Але 
традиціоналістська основа соцреалістичних стильових переваг була 
зрозумілою і прийнятною для майстра. 
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Пісні Ф. Шопена підкреслено прості, і Шопен їх не публікував, 
вважаючи, судячи з усього, не відповідними авторській композиції. 
Однак саме цією простотою та висотою художнього лаконізму вони 
вписалися в польський бідермаєр. Останній, крім Пісень Шопена, 
виявлений у знаменитих Мазурках, які демонструють, поперше, 
провокальну мелодійність (пор. із принциповим інструменталізмом 
фактури шопенівських Полонезів), а, подруге, відзначаються де
монстративною «стисненістю» фактури. 

Саме в Мазурках і в Піснях маємо торкання української пісенно
стітанцювальності. Адже серед Пісень Шопена одна названа «Дум
ка», жанровою ознакою, принципово пов’язаною із українською 
співочістю. А Мазурки містять спирання на споріднений з мазуркою
мазуром танець у стриманому русі під назвою «куявек», що проходить 
від слова «куявакуяба», а в літературі так позначали Київ, а куяви до 
ХІІІ сторіччя жили по Дніпру. 
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Починаючи з Глюка і Моцарта, оперні композитори жадали ра
ціональнотеатрально представленої драми, намагалися досягти 
правдивості втілення афектів, а згодом і більш широкої гами ідей
почуттів. Щодо романтичної опери утвердилося поняття «сценіч
ного реалізму», за яким стояло уявлення про відповідність костюмів 
та аксесуарів, епосі й нації, на які посилалася дія вистави. Німецькі 
композитори, натхнені ідеями бідермаєра, не робили принципової 
різниці між романтизмом і реалізмом. Р. Вагнер приймав вказане 
ототожнення, щиро вважаючи реалістичною оперою «Майстерзінге
рів», що за часом написання у 1860ті відповідала світовим тяжінням 
до реалізму. 

Перші спроби відобразити в опері реальні події з життя робили до 
веристів прихильники реалізму, і це перш за все стосувалося фран
цузької школи на чолі з Ш. Гуно (див. дисертиацію Ван Мінцзе), а 
також композиторів європейського Сходу. Протоверизмом відзначе
на «Травіата» Дж. Верді, найулюбленіша опера композитора, однак 
і така, якої автор дещо стидався: «опера вальсів» відверто торкалася 
буттєвості, з якою оперний принцип, дійсно, несумісний. 

Ж. Бізе приєднався до ліричної опери Ш. Гуно у своєму творі 
«Шукачі перлин», вніс у неї передверистські показники (приміти
візм «жирного унісону» голосу і струнних), а в «Кармен» відійшов від 
оперної співочості протягом усієї вистави, оскільки речитативи до
писані вже після смерті композитора. І за цю невідповідність опер
ному принципу прем’єра не вдалася, і тільки «поправки», внесені без 
відома композитора Е. Гіро, до сього дня «тримають» оперний прин
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цип цього у своєму роді сценічного шедевру. Ж. Бізе, протягом його 
біографії, йшов на відмову від оперного жанру як принципово «не
реалістичного», — і цю лінію продовжив Е. Гріг. 

У творчості Дж. Верді знаходимо багато рис «передчуття веризму, 
більше того, його лібретистом в останніх композиціях став представ
ник веризму в літературі і музиці А. Бойто. Опера останнього «Мефіс
тофель», написана у 1860ті, до сьогодні в репертуарі визнаних співа
ків. В руслі позицій веризму писав рано померлий А. Каталані, з його 
досі неоціненою оперою «Валлі», в якій відчувається вплив Вагнера, 
але найбільше вона передбачає мелодійну лексику Пуччіні. 

Яким був веризм на оперній сцені? Сюжети криваві, жорстокі, але 
завжди із відчуттям гріху і спокути. Веризм, як і його аналог фран
цузький «натуралізм», спирався на позахудожні, у тому числі науково
дослідницькі, політичносоціологічні прийоми впливу. Веризм фор
мувався паралельно до символізму, з яким його споріднює повага до 
релігійних цінностей і до позалогічних психологічних преображень, 
нарешті, інтерес до психології акторів і акторствуючих осіб. Науко
вим компонентом літературного веризму став діалектний характер 
мови (сицилійський діалект італійської). В музиці це невловиме, але 
характер «опрощення» прослідковується у вживанні прийомів, недо
пустимих у високих оперних жанрах: вокалізація «портаменто», а та
кож фактурне вирішення кульмінацій із унісонним співом вокаліста 
і усієї струнної групи. 

Веристи вважали себе пролонгаторами ренесансної італійської но
вели, в якій не психологія поведінки, але діяння складають предмет 
опису (в наближеності до жанру, який у ХХ столітті назвуть «випа
док»). Тому веристські опери в класичному їх виражені — оперино
вели: виклад лаконічний, стислий, одноактний чи двоактний (тобто 
у спиранні на драматургію комічної опери). Опис характерів — гра
нично щирий, у стражданнях Сантуцци або Каніо ми впізнаємо риси 
людей, здатних на злість, зраду, невгамовну гнівливість, але усвідом
люючих гріховність цих пристрастей і здатних відчайдушно спокуту
вати недостойні вчинки. Спів тримається на класичній системі, хоча 
не завжди розспів, але безумовно затребувана широта діапазону, спів
відносна із церковною гімнічністю. 

Краса цього співу полягає у простих лініях символічних конту
рів, для усвідомлення яких важливі легато, висока чистота інтонації. 
Раптові емоційні сплески, що наближаються у вираженні до крику 
чи декламації, складають виключні прийоми у виконавській точнос
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ті володіння спадщиною bel cаnto. І на цих контрастах подання во
кальної класики й існуючих поза нею прийомів вираження будується 
веристська драма, яка вимагає повноти фахової віддачі на сцені, що 
тримається повністю на можливостях виконавця. «Гучномовність» 
веристської опери визначена сюжетними і постановчими рішення
ми, але її лаконізм і у цілому скромність хорової участі «камернізу
ють» дію (в аналогії до «малого» жанру комічної опери). 

Герої із соціальних низів, із середовища знедолених та незамож
них, невигадані життєві колізії та людські долі, зіткнення пристрас
тей та характерів — такі відмінні ознаки веристських сюжетів у різ
них галузях мистецтва, з яких театральна сфера є однією з провідних. 
І в цьому плані гострота осмислення моральних устоїв у веристській 
драмі дотична до спадщини Т. Шевченка, зокрема до його «Катери
ни» саме у веристському трактуванні М. Аркаса. 

Проблематика «Катерини» — любов попри соціальні і релігійні 
заборони, страждання за ці порушення і батьків, і дітей, заповіти чес
ті і відступи від них. Сам сюжет «Катерини» короткий, простий, від
повідний багатьом історіям віку романтизму про скривджену молоду 
соціально незахищену дівчину. Цікаво, що в народній українській 
пісенності опис трагедії покриток і їх дітей займає значне місце. До 
постановки в Одеському національному академічному театрі опери 
та балету готується опера Олександра Родіна «Катерина». На відміну 
від опери Миколи Аркаса за мотивами поеми Т. Г. Шевченка «Кате
рина», пропонується нове бачення подій і, само собою, нова музика: 
сучасна, яскрава, нетрадиційна. Однак оперне тло роботи компози
тора зобов’язує до володіння технікою вокального письма, що пе
редбачає опору на академічну манеру, на можливості симфонічного 
оркестру, хоч за структурою і драматургією це явно постмодерніст-
ський твір. 

Олександр Родін «згорнув» укорочений сюжет «Катерини» у роз
повідь для вистави «вертепа», де діють показові для цього жанру пер
сонажі у вигляді Смерті, Янголи, Цигана, Чорта, Шинкарки, Лір
ника, Перебенді. Костюми для вистави стилізовані, побудовані в 
українських традиціях, але мають втілювати ідеї нашого часу. Незвич
но костюмується хор — з чотирма змінами костюмів на відображення 
чотирьох пір року, і в них особистість стерта, ігнорується закон честі, 
який для Т. Шевченка і його сучасників був зрозумілим і визнаним, 
але в опері це подається як «колективна жорстокість» і дещо «пер
віснепідсвідоме». Таке ставлення до української традиції козацького 
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лицарського дотримання морального закону — дещо проблематичне. 
Але у театрі, в мистецтві — все вирішує обдарованість автора і вико
нання. 

Тому побажаємо таланту й майстерності усім, залученим до поста
новки опери за таким знаковимемблематичним сюжетом, причет
ним до величного імені Кобзаря. 

Казначеєва Т. 
кандидат мистецтвознавства, доцент, 

завідувач кафедри ОНМА імені А. В. Нежданової 

КЛАВІРНІ КОНЦЕРТИ Й. С. БАХА У ВИКОНАВСЬКОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ РЕПЕРТУАРІ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНЕ 

ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ФОРТЕПІАНО» 

Kaznacheeva T. 
candidate of art studies, associate professor, 

the head of the department of ONMA named after A. V. Nezhdanova 

CLAVIER CONCERTOS BY J. S. BACH IN THE PERFORMING 
EDUCATIONAL REPERTOIRE OF THE DISCIPLINE  

«GENERAL AND SPECIALIZED PIANO» 

Унікальність бахівської спадщини — у подоланні часових, сти
льових та національних бар’єрів. Глобальна і позачасова значущість 
творчості великого майстра для людства обумовлює звернення до 
його вивчення нових поколінь музикантів, сприяючи виявленню но
вих оціночних пріоритетів. 

В історію музики Й. С. Бах увійшов, охопивши майже усі існуючі 
жанри клавірної музики. Завдяки плідним пошукам у творах вели
кої форми для клавішних інструментів композитор стає фундатором 
жанру клавірного концерту. 

Музиканту будьякого фаху необхідне послідовне ознайомлен
ня з різними формами музики епохи бароко. Клавірні концерти 
Й. С. Баха відкривають у ній нові музичнообразні сфери. Їх складні 
композиційні зв’язки, поліфонічний склад письма, рельєфний тема
тизм та особливе тональне мислення ставлять перед інтерпретатором 
достатньо складні виконавські проблеми, вимагаючи неабиякої ви
конавської волі, віртуозності та багатьох професійних умінь у сольній 
і ансамблевій грі. 
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З тринадцяти клавірних концертів сім написані для одного клаві
ра з супроводом: dmоll, Еdur, Ddur, Аdur, fmоll, Fdur, gmоll — 
і є транскрипціями власних скрипкових концертів Й. С. Баха. Інші 
п’ять — дуже популярні концерти для кількох солістів та оркестру: 
Концерт сmоll для двох клавірів та оркестру, Концерт Сdur для 
двох клавірів та оркестру, Концерт сmоll для двох клавірів та орке
стру, Концерт dmоll для трьох клавірів та оркестру, Концерт Сdur 
для трьох клавірів та оркестру, Концерт аmоll для чотирьох клавірів 
та оркестру. У цьому випадку концерти «для клавіра» як різновиду 
струнних клавішних інструментів (клавікорд, клавесин, чембало) — 
це узагальнена назва інструментальної приналежності творів. 

Як відомо, клавірні концерти для одного, двох, трьох і чотирьох 
клавірів з оркестром створені у тридцяті роки XVIII століття та є ав
торськими переробками раніше написаних творів для інших інстру
ментів (переважно скрипкових концертів). Сьогодні усі перелічені 
концерти дуже популярні, їх часто виконують піаністи всіх країн 
світу. 

Разом з тим, клавірні концерти Й. С. Баха не дуже часто стають 
частиною виконавського навчального репертуару студентів вищих 
закладів музичної освіти, які за спеціалізацією не є піаністами. Зо
крема це стосується дисципліни «Загальне та спеціалізоване форте
піано». Така особливість пояснюється тим, що виконання клавірних 
концертів Й. С. Баха потребує певного досвіду, наявності знань сти
льових особливостей епохи, специфіки інтонування, артикуляції та 
агогіки. Але необхідно підкреслити надзвичайну важливість їх вико
ристання в учбовому процесі. 

Кожен із аранжованих для клавіра з оркестром концертів 
Й. С. Баха свого роду досконалий пластичною красою, витонченіс
тю, глибиною виразності. У процесі втілення звукових образів будь
якого з клавірних концертів композитора важливе правильне уявлен
ня про діапазон і характер звучання твору на сучасному фортепіано. 
Також треба враховувати тембральні особливості звучання інших ін
струментів, які разом з партією соло складають єдину картину худож
нього задуму. Задля цього доречним є ознайомлення з інтерпретацією 
твору в оригіналі (у виконанні з оркестром). 

Найчастіше у сучасному фортепіанному репертуарі можна зустріти 
популярні «Італійський» концерт для клавіра без оркестру, Концерти 
dmoll та fmoll для клавіра з оркестром. Ці твори завжди приваб
люють виконавців, оскільки вирізняються драматичним розмахом, 
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технічною досконалістю і ліричною проникливістю. Необхідною 
умовою їх переконливої інтерпретації є аналіз найважливіших ком
понентів мелодійних комплексів кожної частини концерту. Єдність і 
цілісність вказаних творів обумовлюють традиційні три частини ци
клу, створені за принципом втілення розмаїття: темпу — швидко, по
вільно, швидко; фактурного викладу, і навіть використаних жанрів. 

Інтерпретація перших, дуже енергійних за тонусом частин циклу, 
вимагає збереження надзвичайної цілеспрямованості та виконав
ської волі, метроритмічної усталеності, володіння поліритмією. Над
звичайно важливим є використання у виконавському навчальному 
репертуарі других частин циклу клавірних концертів Й. С. Баха. Над
звичайно глибокий зміст, висока лірика Adagio сприяє розвитку у ви
конавців уміння будувати довгі, кантиленні фрази. Фінали концертів 
досить часто повертають до початкових образів, разом з тим нерідко 
мають танцювальні риси. 

Клавірні концерти Й. С. Баха набули різноманітних виконавських 
інтерпретацій, виконуються на різних інструментах. Найбільш відомі 
виконавці на клавесині Густав Леонхардт, Яго Махуго, Реймонд Леп
пард, Крістоф Руссе. Виконуються концерти й у поєднанні клавесина 
та барочного ансамблю, чи камерним оркестром, або на сучасному 
фортепіано, з яким іноді поєднується симфонічний оркестр, нерідко 
зменшений, через дуже великий «звуковий напір» скрипок і занадто 
густих басів, які дуже сильно змінюють картину музики. Серед видат
них виконавців на фортепіано — Тетяна Ніколаєва, Марія Грінберг, 
Глен Гульд, Святослав Ріхтер, Вільгельм Кемпф та ін. 

Отже, виконання клавірних концертів Й. С. Баха у процесі за
своєння дисципліни «Загальне та спеціальне фортепіано» значно 
розширює жанровостильовий діапазон виконавського навчального 
репертуару, надає можливість розвивати навички сольної та ансамб
левої гри, виховуючи в цілому гарний музичний та естетичний смак 
виконавця. 
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BASS SINGING IN CHINESE AND EUROPEAN TRADITIONS: 
DIFFERENT AND COMMON 

Спів у китайській опері усі знають по мистецтву фальцетування, 
але часто не помічають, що йдеться тільки про фальцетне звучання 
арій, тоді як речитативи, у тому числі з елементами розспіву у ки
тайській цзінцзюй, реалізуються у звучання низьких басових нот. 
Тому позитивні персонажі драматичноісторичної Пекінської опери 
обов’язково демонструють співочі прояви у басовобаритоновому 
поданні, що видають щедрий контекст аріозному фальцетному ви
раженню. 

Цей позитив персонажів, представлених у тому числі басовими 
звучаннями, співпадає з тяжінням до басового виявлення героїв єв
ропейської опери на ролях царів, батьків, взагалі владних осіб. 

Чистота басового співу в китайській традиції стосується вміння чен
ців буддійських монастирів, особливо у Тібеті. Цим басове звучання 
сакралізується, що нагадує ситуацію української і східнослов’янської 
опери у цілому, в яких басові звучання співвідносяться із церковним 
співом. У цілому в Україні і у східнослов’янському ареалі в побутових 
умовах прийнято чоловікам співати високо, а в церкві — тільки «ба
сінням» (чи високотеноровим «фальцетуванням»). Тому партії героїв 
М. Лисенка, у «Тарасі Бульбі» перш за все, потребують басового вті
лення, тому що ідеєю цих персонажів є втілення патріотичного слу
жіння і віросповідання, а це вже причетність до сакрального. 



90  

Козаренко О. 
доктор мистиецтивознавства, професор, 

заслуженийт артист України, ЛНМА імені М. В. Лисенка 

НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА МОВА: ЗАСАДНИЧІ РИСИ 
І ПЕРСПЕКТИВИ 

Kozarenko O. 
Doctor of Sience by Art, Professor, Honored Artist of Ukraine, 

LNMA named after M. V. Lysenko 

NATIONAL MUSICAL LANGUAGE: MAIN FEATURES 
AND PERSPECTIVES 

Рік 180літнього ювілею М. В. Лисенка спонукає нас уважніше 
придивитись до головного його творіння — національної музичної 
мови, що зберегла до сьогодні свої засадничі риси і перспективи роз
витку, задані її творцем. 

До засадничих рис слід зарахувати структуру музичної мови, що 
уявляється як єдність трьох знакових полів — національно своєрід
ної, загальноєвропейської та панзнакової семантики. Якщо поле 
національно своєрідної семантики розвиває етнохарактерні ознаки 
національної музичної інтонаційності, поле загальноєвропейської 
семантики свідчить про включеність у процеси глобального музично
го семіозу, то панзнакове поле вимагає підкресленого авторизованого 
начала. 

Так, з музичної мови Лисенка можна вивести авторські музичні 
мови Л. Ревуцького та Б. Лятошинського, з цих семіотичних систем 
у 60ті роки XX століття постали чотири авторські знакові системи 
В. Сильвестрова, Л. Грабовського, М. Скорика та Є. Станковича, а 
сьогодні можемо звести більшість композиторських мов до цих чоти
рьох моделей. 

Відсутність виразного панзнакового поля у сучасній музиці гово
рить про певну недовантаженість авторського начала, що обов’язково 
мусить бути компенсоване на наступних етапах розвитку. 

Спадкоємність рис національної музичної мови від її творця до 
послідовників творить захоплюючу картину єдності національного 
музичноісторичного процесу і забазпечує незворотність музичного 
семіозу у майбутньому.
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Колискова — один із найдавніших жанрів у фольклорі. В ньому 
знаходять відображення людські надії та спрямування. В українській 
колисковій відображені побажання добробуту та щасливої долі. Зараз 
як ніколи побажання мирної ночі, спокійних снів є одними з найчас
тіших. Проживаючи війну, український народ стикається з утратою 
базового відчуття безпеки в умовах ракетних загроз та окупації. Часто 
в розмовах, інтерв’ю ми можемо почути, як люди, говорячи про свої 
переживання, порівнюють це зі страшним сном, що вони хочуть про
кинутися і не можуть. Відчуття реального і нереального, проживання 
реальності як нічного жахіття актуалізують потребу в затишку, спокої, 
почутті безпеки та комфорті. 

Для українського народу колискова стає однією зі складових культур
ного коду. Зараз ми спостерігаємо патріотичний підйом, який відобра
жається у музичному матеріалі, що є популярним. Музика сатиричного 
характеру, музика яка підіймає бойовий дух, інтерес до фольклорного 
спадку, інтерес до образів, які несуть у собі символіку українського на
роду (наприклад, калини, землі, пшениці та інші). 

Повертаючись до колискових одним з популярних прикладів за 
останні дні можна вважати «Колискову мелодію України» у виконан
ні української співачки Ольги Полякової на відому Мелодію Миколи 
Скорика. Автори віршів відомий поет Олександр Враторьов та Іри
на Враторьова. Співачка замовила цей текст Олександру Враторьову. 
Текст повинен був лунати від імені матері, яка сидить у підвалі або 
бомбосховищі і будить свою дитину, щоб їй розповісти про те, що від
бувається. За словами Ольги Полякової, для неї було важливо, щоб у 
другому куплеті все почало налагоджуватися, тому що колискова — 
про хороше і спокійне (про мирний ранок біля рідного дому і про те 
що чоловіки повертаються прославлені). Колискова сповнена болю і 
надії на те, що все буде добре [1]. 

Текст колискової має дві частини із емоційним сплеском всере
дині твору. У першій частині мати будить свою доньку, щоб уберегти 
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її від страшної біди, пояснює, що страшні звуки — то не «грім гур
коче», а «люта розбійниця». Звертання матері до своєї дитини напо
внені лагідними зверненнями, які притаманні українським колиско
вим. Мати звертається до дочки лагідно, називаючи дитину «ясним 
сонечком» у моменти гуркоту снарядів, який відбувається за текстом 
пісні серед ночі. Це підкреслює контраст темної страшної біди, зла, 
яке відбувається навколо, уособленням чого є люта і страшна розбій
ниця, і ясного сонця, яким є дівчинка, дитина. Як ми знаємо, дитина 
у колискових найвища цінність, для якої все робиться. 

Далі за текстом пісня виступає оберегом від зла для дитини. Ди
тина дасть свої руки матері. Мати заспіває пісню, тихо, наче заспо
коює, і «зла примара» не зможе налякати і відшукати дитину. Пісня 
сприймається як втілення материнської любові, яка дбає про безпеку 
дитини. 

Наступні чотири рядки співпадають з підготовкою до кульміна
ції у мелодії. У тексті звучить мотив милування дитиною, який є в 
фольклорних текстах українських колискових: «а маленькі діточки — 
кольорові квіточки». У фольклорних текстах зустрічаємо епітети та 
порівняння щодо дитини, в яких простежується ідеалізація дитини. 
«І пливе в цікавих оченятах добрий, білий світ» — цей рядок в дослі
джуваній колисковій ще раз підкреслює лагідне ставлення і бачення 
дорослими в дітях доброго і світлого майбутнього. 

«Колискова берегиня намалює сни — сни спокійні» — ці рядки 
знов нагадують, що мамина колискова є оберегом і любов’ю, які 
повернуть спокійний сон дитині, порушений лютою війною. І за
клик для країни цвісти і порівняння її з ненькою, як «Ти цвіти, 
цвіти, країна — ненька Україна». — Це заклик до дітей своєї землі, 
для яких Україна є ненькою до процвітання, цвітіння як найвищо
го прояву життя, нести красу. Таким чином у колисковій підкрес
люється тема матері та дитини. Цвітіння прирівнюємо до найви
щої концентрації життєвої сили, яка має пробудитися на противагу 
руйнуванням війни. 

Якщо у першому куплеті сон дитини порушує страшна реальність, 
то у другому куплеті малюється світле майбутнє, де «добрий, соняч
ний ранок». Де знов чутно спів пташок (горлиць та бусликів, (тобто 
лелек). Де людей вітає мирний ранок біля рідного дому, як мрія бага
тьох українців повернутись додому. Згадуються воїни, які нас захи
щають, які повертаються прославлені з перемогою, ті, які оберігають 
мирний сон. 
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У другій частині змальовується щасливе майбутнє після перемо
ги, як мрія кожного українця. «І сновиду злу, страшну примару, моя 
Україна подолала». Біда, яка прийшла на нашу землю, змальовується 
як страшна примара, яку наша країна подолає. І як повернення до 
спокійного життя, повертається і сон. 

Заклик у кінці пісні — «Засинай, моя донечка» — подвійний сенс. 
З одного боку, це як заклик до сну, якому ніщо і ніхто не загрожувати
ме після завершення війни, з іншого боку, це сприймається як заспо
кійливі слова матері дитині, яка розповідає про майбутнє мирне жит
тя, тим самим відбувається аналогія із казкою для дітей, яка повинна 
мати добрий фінал, де добро обов’язково перемагає. 

Твір досить емоційно напружений, він не сприймається як твір 
прикладної функції заколисати дитину. У зв’язку з його складністю 
він є художнім втіленням переживань і сподівань українців, їх праг
нення жити на своїй рідній землі. 

Таким чином, «Колискова Мелодія України» актуалізує жанр 
української колискової як початок та джерело витоку любові, турбо
ти та безпеки, потребу людини у людському ставленні, особливо у не
людських умовах війни, висвітлюючи цінності українського народу. 
Прагнення світлого майбутнього та щасливої долі для нашого народу. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Оля Полякова розповіла про пісню на мелодію легендарного компо
зитора Мирослава Скорика. URL: https://www.youtube.com/watch?v=hP9–
8RWMTV4 
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У XX та на початку XXI століття у флейтовому мистецтві звертає 
на себе увагу лінія мінімалізму [1], тенденція залучення архаїчного, 
у тому числі неєвропейського складу флейтового інструментарію для 
створення актуального для сучасного світу творчого настрою, в якому 
явно переважає медитативна концепція, що різко протистоїть вико
навській та композиторській роботі за принципом процесуальності 
викладу. 

Відбувається зміна у виконавській техніці флейтистів, розширю
ються уявлення про можливості європейської флейти як в сольно
му виконавстві, так і в камерноансамблевому в результаті введення 
до виконавської практики уже відомих мікротонів, мультифоніків, 
обертонових звуків, різних шумових прийомів та інших розширених 
технік, що з’явилися під впливом традицій східних цивілізацій (на
приклад, бамбукові тони). 

Медитативні відкриття у сучасному флейтовому мистецтві пов’я
зані з іменами сучасних композиторів та виконавців, це Віл Оффер
манс, Раві Шанкар, Джордж Рохберг; японськими авангардистами, 
французькими композиторами Е. Боцца і А. Жоліве та вітчизняними 
авторами: Ян Фрейдлін, Валентин Сільвестров та інші. 

Віл Офферманс — один із представників сучасного європейського 
флейтового мистецтва грані XX і XXI століть, твори якого займають 
сьогодні особливе місце серед музикантіввиконавців. Флейтовій 
майстерності Офферманс навчався у консерваторії Брабанта (Голлан
дія) у Сесилії Омс, Раймона Дельноє та імпровізації у Віллема Кюнє. 
Як показують матеріали біографії Віла Офферманса, особливу роль у 
його увазі до образу флейти зіграло знайомство з роботами Тору Таке
міцу, Е. Денісова, Дьєрді Лігеті, Хейса і Томаса Хауелла, а також з аме
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риканськими знаменитими майстрами, такими як Роберт Дік, Леоне 
Байс, Джей, Х’юберт Лоус. Зближення з цими діячами музичного 
мистецтва (з їх новими ідеями — авангардними техніками) визначи
ло надзвичайно благотворну роль у вибудовуванні композиторських 
задумів у флейтовому виконавстві голландського флейтиста, компо
зитора і педагога Віла Офферманса. Особливо варто відзначити, що 
після закінчення консерваторії в 1983 році Офферманс зацікавився 
музикою культур з усього світу. 

В. Офферманс став учасником семимісячнго гастрольного туру 
під назвою «Round About» 1985–1986 років. Метою цього туру був 
виступ із використанням флейт та дослідження різних культур. 
Офферманс подорожував 18 країнами (Європи, Америки, Африки 
та Азії), досліджуючи їх музичні традиції, етнічні інструменти та 
їх культуру і філософію, а також організовуючи свої власні сольні 
концерти. Натхненний японською пантомімою та танцем «буто», 
нідерландський композитор приділяє все більше уваги японській 
музиці і культурі. З цього моменту (1997 рік) Віл Офферманс ви
ступає на світових майданчиках як соліст флейтист і ансамбліст з 
видатними світовими музикантами: К. Сайто, Т. Сайто, М. Такагі, 
С. Казусе, Т. Косугі, П. Термосом, Л. Барбером та іншими. З 2003–
2004 років. Офферманс виступає у дуеті з Уеда (флейта та сацума
біва), програми концертів включають імпровізації та п’єси Т. Таке
міцу, в тому числі Гендзі Моногатарі. Голландськояпонський дует 
культивує зустріч західної та східної культур, а також старовини та 
сучасності. 

Варто відзначити, що інтереси композитора до інструментів інших 
культур і Японії досить сильно вплинули на світобачення В. Оффер
манса і це відображається в його численних композиціях, що про
славилися на весь світ. «ItsukinoKomoriuta», «Voices of Nagasaki», 
«Kotekan», «Dance with Me», «Bamburia», цикл із шести японських пі
сень для флейти соло «MadeinJapan», «Honami», «Tsurono Sugomori» 
та інші. 

Ці композиції відображають сьогодні провідне значення образу 
медитативної сучасної флейти як багатовимірного інструмента, му
зичне буття якого надзвичайно ускладнилося, демонструючи у син
тезі з європейським розмаїттям авангардних інноваційних прийомів 
давньосхідні практики і традиції Komuso [2], абстрагування від кон
кретночуттєвого, тяжіння до тривалого, що відображає картину но
вої медитативної флейти ХХ–ХХI століть. 
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Джордж Рохберг — американський композитор, свій творчий 
шлях розпочав з композиції і контрапункту в музичному коледжі 
Маннеса у НьюЙорку з 1939 по 1942 р., де його вчителями були Ганс 
Вайссе, Леопольд Маннес. Після 1947 року здобув ступінь магістра в 
музичному університеті Філадельфії у професора композиції Джана 
Карло Меннота. Надалі творчість Рохберга розвивалася під впливом 
таких визначних майстрів, як Бах, Бетховен, Стравінський, Булез та 
Айвз. Варто відзначити, що великий вплив на композитора мала по
дорож до Японії 1973 року, після якої його стиль письма набуває ме
дитативної специфіки. Сам композитор говорить, що «жоден народ, 
жодна культура ніколи не мали такого впливу на мене, аніж Японія, її 
музика, мистецтво і театр» [3]. 

В цей період композитор створює серію композицій Укійое 
(Ukiyoe) для різних інструментів і ансамблів, що відображають 
форми плаваючого, нерухомого руху, ритуалізованосюрреалістич
ну повільність звучання. Саме в цей період композитор написав 
Укійое для флейти й арфи який став дуже популярним серед су
часних виконавців. Укійое втілює унікальну інтерпретацію япон
ської традиційної музики, безпреривний медитативний потік різ
номанітних контрастних фігур, які відображають повільні, мінливі 
світи. 

Раві Шанкар — широко відомий індійський музикант, компози
тор, співак і віртуоз гри на сітарі. До 1945 року у Шанкара вже була 
репутація провідного виконавця традиційної індійської музики. Він 
звернувся до композиції, став писати музику до балетів і кінофільмів. 

Після знайомства композитора з французьким флейтистом Жа
ном Пьєром Рампалем Раві Шанкар пише інструментальноансамб
леві твори для флейти, сітара, табла та тамботри (Ранкове кохання) та 
для флейти і арфи (Зачарований світанок). 

Форма цих композицій зберігає за собою традиції виконання 
«Раги» і в європейській нотації звучить більше як транскрипція. 
Темп композицій збільшується з виникненням кожного нового роз
ділу від надповільного (абстрактний вступ, де відбувається розкрит
тя раги, на цьому етапі виконавець готує слухача до її подальшого 
розвитку) до ігристого швидкого, але не надшвидкого. Програмний 
зміст композицій звертає увагу, що композитор тут використовує 
елементи раги, які виконуються в першій половині дня і написані в 
першій октаві, створюючи таким чином особливий споглядальний 
настрій. 



  97

Таким чином, зазначаємо, що флейтове мистецтво наприкінці XX 
та на початку XXI століть демонструє втілення східної культури та ме
дитативності, що черпається із архаїки неєвропейського інструмен
тарію Індії та Японії. 
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MYSTERIOUS ACTIONS IN THE HISTORY OF RUS 

Містеріальні дійства відзначають в тих чи інших формах куль
турну історію усіх народів світу, відповідно містерії Русі сягають 
глибокої давнини, представляючи язичницькі різновиди ініціа-
цітивних та євхаристичних акцій. Природні цикли зміни пір року 
складали основу святкових шанувань законів круговороту життя, 
маючи особливе значення у привітанні «повороту сонця на вес
ну», літнього сонце стояння (солярні ігри на честь Коляди, Купала 
та ін.). Християнізація слов’янства, що географічно здійснилася 
від Півдня, тобто від територіально найближчих до візантійсько
го осередку земель (Крим, Болгарія), а згодом увесь південно і 
східнослов’янський ареал і найближчі до нього західнослов’янські 
народи (поляки, моравичехи — опір північнослов’янських етносів 
прийняттю християнства став приводом для їх знищення). Місте
ріальні дійства язичницької доби містили жертовні акції в їх фізич
ному втіленні. 
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Містеріальним змістом наповнювалися слов’янські похоронні 
звичаї, коли вірна дружина, проводжаючи померлого чоловіка, на
кладала на себе руки, будуючи «вхід у потойбіччя» і задушуючи себе 
після тих «оглядин». Християнство, підносячи символічнодуховні 
дії над матеріальним, відмовилося від фізичного жертвопринесення, 
виставляючи на перший план преображення душі і уславлення гар
монії світу через безсмертя Духу. Відповідно християнська містерія 
адресувала до переживання учасниками болю фізичного розставання 
душі з тілом, надихаючи на радість вічного буття в його символічно
ідеальному вимірі. Найвищими празниками християн були і є Різдво 
та Пасха, які були у дохристиянський період підготовлені солярними 
обрядами шанування сонця і його життєдайної сили. 

Сполучною ланкою містерій язичницьких і християнських став 
український театр вертеп, в якому два яруси ящика втілюють два ви
міри життя — ідеальний і буттєвий. Не прийнято зупинятися на ети
мології слова вертеп, хоча констатується у довідковій літературі дав
ньогрецьке походження цього сакрального лялькового театру. Слово 
«вертеп» явно походить від латинського verto, тобто «обертаю», що 
відповідає смислу дійства, в якому небесні і земні події «обертаються» 
в мотиваціях і способах виявлення. Вистави вертепу здійснювалися в 
умовах святкових акцій, з яких різдвяні та пасхальні складали базис 
часового і територіального їх втілення. 

Містеріальні акції передбачали поєднаннячергування серйозно
го і смішного, біблійних сюжетів та персонажів і побутових сценок. 
Останні призначені були для життєподібної переконливості подання 
символічних дій, закладаючи в епіколіричний тонус містеріальної 
гри компоненти драматизму і комізму. Християнська містерія є теа-
тралізованим актом за самою своєю суттю, але назвати це театром не 
можна, бо містерія є часткою обрядового дійства, тобто змістовно
речовно структурованого життя. Щодо візантійського джерела місте
ріального театру Русі відмічене: 

«У Візантії з самого раннього періоду її історії були розроблені 
спеціальні урочисті служби зі складними ритуалами для святкуван
ня головних церковних подій: Вербної неділі, Великодня, Різдва Бо
городиці. Поступово навколо кожної з цих служб були побудовані 
церковні процесії і містерії, і кінець кінцем з них виросла візантій
ська релігійна драма. Знаменно, що на прийомі на честь російської 
княгині Ольги (957 р.) в імператорському палаці розігрувалася ре
лігійна п’єса… ми можемо бути впевнені, що навіть до офіційного 
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запровадження християнства на Русі українці були знайомі з теа
тралізованими частинами візантійської церковної служби. Свідоцтв 
немає, що релігійна драма як така існувала в Укаіни раніше шістнад
надцатого або сімнадцятого століть, але спеціальні служби по святко
вих днях і на Страсному тижні проводилися вже в київський період, 
хоча, можливо, і не так чудово, як згодом» [1]. 

Зафіксованою містеріальною драмою є вистава 1574 р. «Олексій, 
Божа людина». І якщо спостерігається відродження на Заході місте
рії у вигляді оперимістерії, то це 1630ті роки твір Ф. Ланді «Святий 
Олексій». 

Містерії розгорнулися на Русі з XVI на XVII ст., коли вони у Захід
ній Європі були забороненими. Це знамениті «Вхожденіє на осляті» і 
«Пєщне дійство». Згодом білоруський письменник, богослов, вчений 
Симеон Полоцький написав 2 театралізованих дійства містеріально
го типу, з яких одне «О Навуходоносорі царі, телі златі і о трьох отро
ції, в пещі не соженних». І вже на грані XVII i XVIII століть виникли 
дійства містеріального типу Феофана Прокоповича, вихованця Киє
воМогилянської академії — «Владимир», про хрещення Русі. 
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Вища музична школа відзначена спеціальнофаховим рівнем 
вищої творчої майстерності, яка, на переконання Ф. Ліста, а він 
спрощував до граничного вимоги старших класів італійських кон
серваторій XVII–XVIII століть: тільки наявність в учбовому закладі 
спеціальностей оперного співу, композиторської роботи, система
тичної історії музики і філософії з відповідними орієнтирами у підго
товці кожного студента дозволяє вважати цю підготовку відповідною 
до вимог вищого музичного навчання. Така структура музичних сту
дій розрахована на суміщення в персоні музикантафахівця як нави
чок творчопрактичного самовираження, так і його теоретичнонау
кового осягання. Сьогоднішні умови підготовки музикантів за рівнем 
класифікацій магістра і аспіранта вимагають від педагога вмінь му
зикантськопрактичного порядку, так і певних музикознавчих напра
цювань: навіть сам вибір напрямку наукових розробок студента чи 
аспіранта вимагає від керівника класу спеціальності точної орієнтації 
в стані розробленості в музичній науці тих чи інших питань стильових 
течій академічної чи актуальносьогоденної затребуваності. 

Клас саксофона, в силу порівняно скромного репертуарного по
дання творів для нього в академічних програмах, потребує навичок 
перекладень для свого інструмента написаних іншоінструменталь
них композицій, що висуває необхідність елементарних знань аран
жування, показових для музикознавчих і невіддільних від них ком
позиторських установлень. А щодо джазових композицій, то їх часта 
відсутність у нотному поданні спрямована на активну слухову орієн
тованість музиканта, тобто на здатність записати по слуху (як диктант 
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на сольфеджіо) і свою партію, і партію тих інструментів, з якими ви
ступає в ансамблі соліст. І тут же адаптувати для своїх індивідуальних 
можливостей і прийнятих стильових принципів. А сам запис у різних 
ключах партій саксофонів різних категорій виводить на основи фран
цузької музичнопедагогічної системи (а саксофон зобов’язаний сво
єму народженню й розвитку саме Франції — Бельгії!), в котрій вміння 
читати нотні тексти, складені в різних ключах, стоїть на одному з пер
ших місць у фаховому озброєнні. 

Особливу статтю у фахівській діяльності музиканта складає вмін
ня письмового оформлення результатів своїх творчих спостережень 
й узагальнень. Розуміння того, що прийнято називати «задум компо
зитора», і перспективи стильового оформлення різних виконавських 
підходів базується на вербальнопонятійному запасі суб’єкта творчої 
діяльності, який активізується очікуваннями його підопічних студен
тів та аспірантів, а також сучасною необхідністю усі думки і проекти 
оформлювати «шоуметодами», робити наочними чуттєвомоторні 
показники музичного звукотворення. І якщо в науковій сфері музи
кознавства активно обговорюються проблеми його «культурологіза
ції» як введення міждисциплінарних критеріїв і спостережень, то і в 
напрямі виконавської роботи маємо також «культурологічний» на
хил. Адже сьогоднішній виконавець у філармонічній роботі повинен 
вміти представити «творчий проект», сполучаючи свій виконавчий 
комплекс із можливостями артистичного оточення у закладі, де він 
працює. Так повертаються критерії широти артистичнотеоретичної 
підготовки, що складали засади роботи перших італійських консер
ваторій, які випускали вихованців із наданням їм певного аристокра
тичного соціального статусу. 
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Цикл Ч. Айвза «114 пісень» є одним з наймасштабніших в історії 
цього жанру. Пісні, що створювалися в різні періоди творчої діяльнос
ті композитора, пов’язані з освоєнням різноманітних жанровоінто
наційних сфер. Вони відтворюють, з одного боку, творче опанування 
західноєвропейської камерновокальної традиції, з іншого — уособ
люють новаторський підхід у реалізації ідеї вокального циклу. 

Успадкування європейської традиції в «114 піснях» Ч. Айвза про
являється і в апелюванні до показової для неї тематики (любовна, 
пейзажна, філософська лірика), й у зверненні до поезії західноєв
ропейського романтизму (Дж. Байрон, П. Шеллі, Г. Гейне, Й. Гете 
та ін.), і в наслідуванні характерного тембрововиконавчого складу 
(голос і фортепіано), що передбачає відповідну функціональну дифе
ренціацію (вокал як носій мелодизму, а фортепіано — як його допо
внення та коментар духовносимволічного підтексту твору). 

Водночас цикл Ч. Айвза «114 пісень» демонструє новаторський 
підхід у трактуванні жанру, що принципово відрізняє його твір від 
західноєвропейських зразків. Цей цикл відрізняє масштабність (114 
пісень), що не має аналогів у західноєвропейській творчій практиці 
XIX–XX ст. Пісні, що входять до його складу, створювалися в різні 
періоди діяльності композитора і, відповідно, відобразили творчі за
хоплення автора, ставши своєрідним щоденником життя і творчості 
Ч. Айвза. 

Колосальний обсяг циклу зумовлює широту та різноманітність 
його тематики, яка охоплює не лише традиційну для камерново
кальної сфери ліричну, пейзажну образність, а й філософську (на базі 
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поезії трансценденталізму), духовнорелігійну (на основі ревіваліст
ської гімнології), громадянськопатріотичну, пов’язану з легендар
ною історією Америки, а також образнотематичну сферу, орієнто
вану на сферу популярної американської культури. Подібного роду 
змістовна всеосяжність доповнюється в циклі Ч. Айвза багатонаці
ональним чинником, що є також характерним «знаком» американ
ської культури першої половини ХХ століття. Власне американська 
пісенноінструментальна традиція тут сусідить з європейською му
зичноісторичною практикою. 

Зазначена образносмислова та змістовна всеосяжність циклу 
«114 пісень» дає можливість розглядати його не лише як узагальнен
ня жанровостильової специфіки творчості Ч. Айвза, а й як широку 
панораму американської музичної культури у всьому різноманітті її 
проявів. На відміну від західноєвропейської камерновокальної тра
диції, орієнтованої найчастіше на стабільність тембрової інтерпре
тації, цикл Ч. Айвза передбачає варіабельність виконавчого складу. 
У багатьох випадках не виключено також оркестрову та хорову версії, 
що спеціально обмовляється автором у передмові до кожної з пісень. 
Якщо більшість європейських циклів характеризується стильовою 
єдністю (національною та авторською), то цикл Ч. Айвза принципо
во полістилістичний. Опора на діатоніку, тональнотерцієву гармо
нію в класичному розумінні тут сусідить з творчими експериментами, 
випробуванням різноманітних технік — атональності (на рівні 12то
новості), дослідів з нетерцієвими співзвуччями (кластери, а також 
різноманітні варіанти їх виконавської інтерпретації), цілотоновості 
тощо. 

Це співвідноситься зі специфікою вокальної партії в аналізовано
му циклі. Залежно від жанрової сфери пісень цього твору використо
вується як традиційна співоча манера, так і говірка, крик, деклама
ція, які можуть до певної міри зближуватися зі стилем Sprechstimme. 
Вокальний цикл «114 пісень» демонструє вельми оригінальне поєд
нання авторського та неавторського начал, спираючись на популяр
ну сферу музичного вираження у найрізноманітніших проявах. У за
хідноєвропейській традиції подібного роду контактність найчастіше 
представлена на рівні інтонаційного узагальнення та стилізації, в той 
час як у Ч. Айвза має місце принцип цитування, творчого відтворен
ня популярного інтонаційного матеріалу, який не тільки забезпечує 
доступність його пісень, але й стає їх своєрідною програмою. Складо
вою подібного синтезу стає органічність і природність «входження» в 
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тематизм «114 пісень» Ч. Айвза його власних автоцитат зі створених 
раніше творів (теми з фортепіанної сонати «Конкорд», скрипкової 
сонати, фіналу Симфонії № 3). 
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A NEW LOOK AT THE WORKS OF COMPOSERS  
OF THE LEIPZIG SCHOOL 

Дійсність двох минулих десятиліть ХХІ століття характерна вели
чезним розвитком науковотехнічного прогресу. Саме завдяки стрім
кій комп’ютеризації життя в наш час з’явилася можливість здій
снювати музичні «розкопки». Знаходити в Інтернеті ноти творів 
незаслужено забутих авторів минулого, а також прослуховувати за
писи цих композицій, порівнюючи інтерпретації різних виконавців, 
відзначати їх різноманітність. 

Можливо, недавнє святкування 250річного ювілею Бетховена 
сприяло зверненню виконавців та педагогів до творів його сучас
ників та їх послідовників. Таким чином, в Україні в концертному та 
педагогічному репертуарі з’явилися камерні опуси Нільса Гаде, Ігна
ца Мошелеса та ін. 

Ці композитори серед інших діячів Лейпцигської консерваторії, 
заснованої Ф. Мендельсоном в 1843, стояли біля витоків Лейпциг
ської школи. На жаль, про цей напрямок у вітчизняній літературі 
мало інформації. 

Відомі музиканти: скрипалі, піаністи, органісти, композитори, 
захоплені ідеєю тридцятичотирирічного ініціатора Ф. Мендельсо
на, були орієнтовані на традиції класицизму, бідермайєра та помір
кованого романтизму. Їхнім критерієм стали загальнодоступність 
та національна визначеність. У цілому вони відкидали новаторство 
пізніх романтиків, віддаючи перевагу популяризації творів Баха, 
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Бетховена, Моцарта, Шуберта. Слід зазначити, що певний час до 
цієї спільноти належав Роберт Шуман, протягом одного року він 
викладав у Лейпцигській консерваторії до свого переїзду до Дюс
сельдорфа. 

Спілкування з Ф. Мендельсоном і Р. Шуманом благотворно впли
нуло на творчу долю датського композитора Нільса Гаде (1817–1890). 
Прем’єрним виконанням його Першої симфонії диригував Ф. Мен
дельсон у 1843 році. Оцінивши талант автора, він запропонував йому 
викладати у новоствореній консерваторії. Через п’ять років життєві 
обставини змусили Н. Гаде повернутися до Копенгагена, де він ке
рував музичним товариством, натхнений ідеєю створення нового 
національного мистецтва. Його спадщина різноманітна: кілька сим
фоній, кантати, балетна музика та ін. У своїй творчості він часто ви
користовував датський фольклор. Твори Н. Гаде згодом мали визна
чальний вплив на музичну культуру Данії. 

Серед численних камерних опусів останнім часом часто викону
ються Новелетти для скрипки, віолончелі та фортепіано ор. 29 (1853). 
Сюїтні цикли, що поєднують різнохарактерні п’єси в єдине ціле, були 
однією з переваг лейпцигського напряму. Вже назва цього твору, що 
складається із п’яти п’єс, асоціюється з шуманівськими композиці
ями. Досить назвати Фантастичні п’єси для дуету кларнета та фор
тепіано (ad. lib. скрипки чи віолончелі) ор. 73 (1849), Новелетти для 
фортепіано ор. 21 (1838). Образний настрій музики перегукується з 
казковими фантазіями Г. Х. Андерсена, особливо у ліричних п’єсах 
(другій та четвертій). Крайні частини уособлюють героїчний пафос 
і незламність, що виявляється у пунктирній ритміці, різкій зміні ди
наміки у невеликих за протяжністю фразах, у перебільшеній звуковій 
насиченості. 

Ймовірно, Р. Шуман із симпатією ставився до молодого данця 
Н. Гаде. Про це свідчить той факт, що в «Альбомі для юнацтва» ор. 68 
(1848) він присвятив йому «Північну пісню» № 41, у музичній моно
грамі якої звучать літери GADE. 

Найстаршим за віком з педагогів Лейпцигської консерваторії був 
Ігнац Мошелес (1794–1870). 52річний піаніствіртуоз, композитор, 
диригент на прохання Мендельсона переїжджає з Лондона до Лейп
цига. Займається викладацькою діяльністю, до своєї кончини був 
професором класу фортепіано. Він підготував плеяду учнів, які стали 
відомими музикантами (серед них М. Лисенко, А. Михайловський — 
один із перших педагогів В. Косенка). 



106  

До переїзду до Лейпцига І. Мошелес як славетний віртуоз виступав 
з гастролями по всій Європі. Також був знайомий з Л. Бетховеном, 
який довірив йому зробити фортепіанний переклад опери «Фіделіо». 
Багатотемброве відчуття інструменту, що створює звучання оркестру, 
позначилося на композиторській творчості. 

Прекрасне володіння фортепіано дозволяло І. Мошелесу запов
нювати фактуру творів технічними складнощами, пасажним матеріа
лом, октавними стрибками, великої кількістю подвійних нот. Причо
му композиторська фантазія у насиченні труднощами поширювалася 
на фігурації обох рук піаніста. 

Всі ці якості яскраво проявилися у Великій симфонічній сонаті 
для фортепіано у чотири руки ор. 112 (1845). Приписувана І. Моше
лесу салонність повністю відсутня у цьому творі, чотири частини яко
го пронизані патетикою. Могутнє звучання двох піаністів за одним 
інструментом розраховане на великий концертний зал. Партії обох 
виконавців охоплюють весь спектр рояльної клавіатури. При цьому 
октавні пасажі в нижньому регістрі настільки різноманітні, що вима
гають від виконавця великої вправності. 

До вірних послідовників лейпцигської школи можна віднести ні
мецького композитора, диригента Ігнаца Лахнера (1809–1895). І хоча 
він не працював у Лейпцигу ні як педагог, ні як диригент, його творча 
спрямованість формувалася під впливом класиків, особливо В. Мо
царта. Свого часу велику популярність мали аранжування фортепі
анних концертів Моцарта. Він адаптував їх для виконання квінтету 
солістів. Таким чином, невеликий склад міських оркестрів міг доне
сти слухачам твори класика цілком, що було нововведенням у другій 
половині ХІХ століття. 

У спадщині І. Лахнера багато камерних творів. Останнім часом 
стали виконуватися його шість тріо для скрипки, альта та фортепіа
но. І, незважаючи на те, що ідея такого складу належить В. Моцарту 
(Тріо, К. 498), образний підтекст музики співвідноситься з музични
ми враженнями оточуючої дійсності. 

Якщо у контексті першого тріо ор. 37 (1851) можна простежити 
вплив бетховенської музики та частково Ф. Шуберта, то у четвертому 
тріо ор. 89 (1879) явно відчувається вплив шуманівських та брамсів
ських інтонацій. У третій частині Qvaziallegretto виникають асоціації 
навіть зі штраусівськими вальсами. Мабуть, чуйне вухо композитора 
не могло не відреагувати на популярність цього танцювального жан
ру, що охопила всю Європу. 
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Ігнац Лахнер та його брат Франц вважаються у німецькій музи
ці останніми представниками композиторів, які складали класичні 
струнні квартети. 

Лейпцигська школа як напрямок до початку ХХ століття втратила 
своє значення. Схиляючись перед академізмом, представники цього 
напряму протиставляли себе веймарській школі на чолі з Ф. Лістом 
та реформам Р. Вагнера. Якщо гаслом «лейпцигців» була загально
доступність та відповідність національному характеру, то основною 
тезою «веймарців» стали програмність та філософська глибина. 

Н. Гаде, І. Мошелес і особливо Франц та Ігнац Лахнери перебува
ли в опозиції до нових течій у музиці. Ймовірно, тому їх опуси були 
забуті. Після століття ці шедеври, що канули в Лету, знову зацікавили 
виконавців яскравістю музичних характеристик і відкритістю вира
ження емоційних переживань. А також привабили віртуозним різно
маніттям та винахідливістю. 
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Академічна саксофонна культура України почала формуватися у 
1979 році від часу появи в Одеській консерваторії першого в Украї
ні класу саксофона під керівництвом Михайла Васильовича Крупея. 
Згодом класи саксофона стали з’являтися і в інших консерваторіях та 
музичних училищах. В основному їх очолювали викладачі по класу 
кларнета або по класу гобоя, котрі опанували споріднений для них 
саксофон. 

Від початку розвитку навчання гри на саксофоні постало й питан
ня наповнення його репертуару. Оскільки Україна в той час знаходи
лась у складі СРСР і була за «залізною завісою», це також відобража
лось і на стані репертуару для саксофона, котрий у «країні рад» довгий 
час вважався зразком та символом ворожого капіталізму та буржуаз
ного імперіалізму, що зрештою позначилося на недоступності пере
важної кількості творів для саксофона для вітчизняних саксофоністів 
у радянські часи. Зрештою відбулися деякі послаблення в ідеології і 
саксофон став набувати популярності та розвитку. 

Слід вказати, що переважно навчальний та концертний репертуар 
складали твори для саксофона та фортепіано, в тому числі перекла
дення із симфонічного оркестру, а також різноманітні транскрипції. 
Та все ж серед вітчизняного саксофонного репертуару було декілька 
зразків творів для саксофона із духовим оркестром. Це КонцертКа
прічіо на тему Паганіні, Концертне танго Г. Калінковича та Кон
церт М. Готліба, котрі присвячені видатній саксофоністці професору 
М. Шапошніковій. Ось цими композиціями до недавнього минулого 
обмежувався репертуар для саксофона з духовим оркестром, в той час 
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як навіть на момент розвалу Радянського Союзу та зникнення «заліз
ної завіси» кількість творів для саксофона у супроводі духового орке
стру була значно більшою. 

На сьогоднішній день вітчизняні саксофоністи успішно інтегру
ються у світову музичну спільноту, зокрема молоді українські вико
навці посідають призові місця на престижних міжнародних конкур
сах та фестивалях. Зокрема це Роман Фотуйма, випускник Київської 
національної музичної академії (клас викладача Михайла Мимрика), 
він став володарем гранпрі на третьому міжнародному конкурсі «Зо
лотий саксофон» (м. Київ, 2017 р.) та став лауреатом 4 премії на між
народному конкурсу молодих виконавцівсаксофоністів у м. Лодзь, 
Польща, 2012. 

Одеситка Анна Степанова, лауреат міжнародних конкурсів, веде 
активну концертну та організаційну діяльність як в Одесі, так і по всій 
Україні. Анна була учасницею Всесвітнього конгресу саксофоністів у 
Словенії. А також є організаторкою багатьох саксофонних фестивалів 
в Одесі за участю духового оркестру. 

Данило Довбиш, виходець із Запоріжжя, випускник Київської на
ціональної музичної академії (клас викладача Юрія Василевича), а 
нині студент Ліонської консерваторії у класі ЖанаДені Міша, став 
лауреатом міжнародного (дистанційного в умовах пандемії) конкурсу 
«Saxiana». 

Молода саксофоністка родом із Дніпра Анастасія Федоренко ста
ла лауреатом 2 премії першого міжнародного конкурсу «Золотий сак
софон Одеси» 2013 р. Нині Анастасія продовжує навчання у консер
ваторії. 

Відомий український саксофоніст Артем Голоднюк, випускник 
Київської національної музичної академії (клас викладача Михайла 
Мимрика), нещодавно став офіційним артистом фірми Сельмер Па
риж, найвідомішої у світі фірми з виготовлення саксофонів. Честі на
зиватися артистом Сельмер досягають справді достойні музиканти. 

Кожен з перерахованих музикантів має у своєму репертуарі твори 
для саксофона та духового оркестру й впроваджує їх до своїх концерт
них програм. 

Важливими стимулюючими факторами у популяризації реперту
ару для саксофона та духового оркестру є різноманітні фестивалі за 
участю духових оркестрів, як то щорічні фестивалі «Музика без меж» 
у м. Дніпрі, або фестиваль «Сакс академія» у м. Одесі. Також до таких 
можна віднести фестиваль саксофоністів у м. Києві у листопаді 2019 
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року. На усіх цих фестивалях виконувалось багато творів для саксофо
на та духового оркестру, деякі з яких були прем’єрними виконаннями. 

Наприклад, на фестивалях «Музика без меж» вперше в Україні 
було виконано Концерт П. Крестона для альтсаксофона та духового 
оркестру 2016 р., «Манхеттенскайлайн» 2019 р. для альтсаксофона та 
духового оркестру, «Скерцофуріозо» 2021 р. для дуету сопрано та те
норсаксофонів з духовим оркестром. Також були виконані інші зна
кові композиції означеного репертуару. Київські саксофоністи також 
багато виконували композицій для саксофона у супроводі духового 
оркестру. Артем Голоднюк разом із Національним президентським 
оркестром виконував вперше в Україні Концерт Джона Маккея для 
саксофонасопрано та духового оркестру, а також Концерт «Птахи» 
композитора Тошіо Машіма. Студенти Національної музичної ака
демії Роман Фотуйма, Станіслав Нідзельський, Данило Довбиш та 
Павло Барабащук вперше в Україні виконували концерт для альт
саксофона та духового оркестру Девіда Маслянки. Роман Фотуйма 
виконував Баладу Альфреда Ріда. 

Провідні українські викладачі Ю. Василевич, М. Мимкрик, 
М. Крупей, І. Грузин, А. Степанова включають до педагогічного ре
пертуару твори для саксофона та духового оркестру, які є значущими 
у розвитку молодих саксофоністів. Ці твори, будучи оригінальними 
та написаними із урахуванням особливостей саксофона, являють со
бою корисний та перспективний матеріал для росту саксофоністів, як 
у технічному, так і в художньому відношеннях. 

Враховуючи події, котрі спіткали Україну останнім часом, у світі 
постало питання про відмову від так званої «вєлікой руской культу
ри», як такої, що презентує у світі країнуагресора. У відношенні тво
рів для саксофона з духовим оркестром це стосується творі Г. Калін
ковича та М. Готліба. У ракурсі відношення до інструментування ці 
дві композиції дуже близькі до музики військових оркестрів, що було 
і є провідною задачею мілітарно налаштованого СРСР та Росії. 

Такий напрямок у репертуарній палітрі саксофоніста, як твори 
у супроводі духового оркестру, знаходиться у постійному розвитку. 
Самобутні та оригінальні композиції привертають увагу не тільки 
виконавців, а й широкої слухацької аудиторії по всьому світу, отже 
вивчення, впровадження та дослідження цього пласту репертуару є 
доцільним та перспективним. 
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Лінь Цзюньда 
кандидат мистецтвознавства, ст. викладач Державної консерваторії 

в м. Гуанчжоу (КНР) 

ДВОЧАСТИННІ ПІЗНІ СОНАТИ Л. БЕТХОВЕНА № 27 
І № 32 В ПРЕДСТАВЛЕННІ ЄДНОСТІ СИМФОНІЗОВАНОЇ 

І «КЛАВІРИЗОВАНОЇ» ПІАНІСТИКИ 

Ling Ciung Da 
Doctor of Philosophy, 

Senior teacher to State conservatory in Guang Сhzhou (Cnina) 

TWO-PART LATE L. BEETHOVEN’S SONATAS NO. 27  
AND NO. 32 IN REPRESENTATION OF THE UNITY 
OF SYMPHONIZED AND «CLAVIERIZED» PIANISM 

Прийняття співучості звучання Сонати № 27 як бачення в ньому 
романтичних «пісень без слів» обходило надособистісну кантовість цієї 
співучості, а тим — свідоме наближення до барокової церковної сонати. 
Адраматизм посідає в ній чільне місце, народжуючи у Сонаті подвійні 
репризи, як це спостерігалося в «малих» зразках цієї жанрової типології; 

Двочастинність Сонати № 32 автором відсторонена від того, що 
стало традицією тлумачення композиції як контрасту драматично
го і ліричного вираження в І і ІІ частинах, оскільки в темахобразах 
І частини немає темантитез (тема «філософського питання» є скоро
ченим варіантом теми Хреста, це образ «спокушення розуму», але не 
протистояння смислів). Зосередження на варіаційності у ІІ частині 
циклу складає не котраст до І частини (як варіаційність у фіналі Тре
тьої «Героїчної» симфонії), а «структурне відлуння» варійованої про
екції названої диспропорційної двофазовості MaestosoAllegro у дво
фазовість цього роду у співвідношенні Arietta і Варіацій. Безсумнівні 
знаки належності Сонати № 32 до різновиду барокової традиції sonata 
da chiesa надає органіки «злиття» з ознаками виразних прийомів ро
коко, сконцентрованих і в «semplice» музики Arietta, і в «розлитості» 
регістровофактурних ознак трелюванняарпеджованості (знаме
нитий «зоряний пил» Бетховена), які стали індексуючими якостями 
фактури творів рококо. 

Аналіз двочастинних Сонат пізнього періоду № 27 і 32, які звично 
відносяться до рубрик «передчуття романтизму» (щодо № 27) і «уза
гальнення патетики Сонат в cmoll» (щодо № 32) показав суттєвість 
в них наскрізної для всієї творчості композитора ідеїобразу канто
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вості, а також принципове уникнення драматизму (№ 27) чи подання 
його «натяком» (№ 32). Інтерпретаційні закономірності, якщо вони 
випливають із засад композиторської позиції, базуються в разі гри 
Сонати № 32 на відносній контрастності темпів Вступу й Allegro і на 
ретельному введенні автором ознак музики Arietta ІІ частини із еле
ментів теми Хреста та anabasis першого Allegro. 

Лісовська І. 
кандидат педагогічних наук, професор 

ОНМА імені А. В. Нежданової 

Т. РІХТЕР У ФОРМУВАННІ ТРАДИЦІЙ ВИКЛАДАННЯ 
ФОРТЕПІАНО НА КАФЕДРІ «ОБОВ’ЯЗКОВОГО» ФОРТЕПІАНО 

Lisovska I. 
Candidate of pedagogical sciences, professor ONMA 

named after A. V. Nezhdanova 

T. RICHTER IN THE FORMATION OF PIANO TEACHING 
TRADITIONS AT THE «COMPULSORY» PIANO DEPARTMENT 

Т. Ріхтер у житті пережив усю повноту утисків і приниження, яки
ми оточували у постреволюційні часи представників дворянських кіл. 
Т. Ріхтер був випускником Віденської консерваторії і одним з основних 
вчителів генію С. Ріхтера (його помічником і натхненницею у домаш
ніх заняттях була його дружина А. МоскальоваРіхтер, піаністка і ви
сокоосвічена представниця дворянської інтелігенції), а також цікавим 
композитором (як це вдалося показати М. Степаненку), що було не
прямим, але суттєвим підтвердженням через дружбу із Ф. Шрекером, 
автором опери «Дальній дзвін», яку в 1913 році вітали як геніальне 
відкриття майстра, а потім і його, і його оперу забули і відсунули від 
постановок, аж до його незрозумілої «випадкової» смерті у 1934 р. на 
вулиці Берліна. Зараз активно відновлюється ынтерес до постановок і 
виконань композицій цього одного з найкрупніших авторів німецької 
музики першої половини ХХ сторіччя, дружні стосунки його з Т. Ріхте
ром явно ґрунтувалися на обміні результатами творчих проб, співвід
носних з генієм творця «Дальнього дзвону». 

Після революції 1917 року і зняття з поста ректора В. Малішев
ського, вимушеного від’їзду останнього з Одеси, Т. Ріхтер був зали
шений для роботи в консерваторії — тільки з «обов’язкового», як тоді 
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називали, а тепер «загального» фортепіано. У своїх спогадах Т. Ма
люковаСидоренко відзначала, наскільки принизливим і невідпо
відним кваліфікації піаніста Т. Ріхтера був такий розподіл, як Т. Ріх
тер радів можливості займатися з кимось із студентівпіаністів — хай 
не офіційно і, зрозуміло, цілком альтруїстично, але з повнотою опори 
на запас професійного концертного піаніста. І цей невитрачений за
пас любові до викладання гри для фортепіанного спецкласу Т. Ріхтер 
вкладав у заняття зі своїм сином, який, за законами СРСР, як спадко
ємець від батьків дворянського звання, не мав права поступати у ви
щий учбовий заклад, тобто в Одеську консерваторію. Спроба висту
пити у відкритому концерті у 1934 році обернулася невдачею, і якби не 
щира допомога Г. Нейгауза, що мав зв’язки із радянською верхівкою, 
біографія С. Ріхтера, як піаніста, можливо, взагалі не відбулася б. 

В дисертації Л. Шевченко слушно відмічається той факт, що С. Ріх
тер, виступаючи у Москві у концертах з 1936 року, проявив себе цілком 
зрілою творчою особистістю, в цілому у чомусь протилежно орієнто
вано. порівняно з його офіційним вчителем Г. Нейгаузом. Адже в 
останнього проявилася повнота віденської школи з опорою на салон
ність «легкої» гри (що йде від моцартіанства Й. Гуммеля) — пригадає
мо його знамените «хапандо» у звукоутворенні, що зберігало пам’ять 
про клавесинні ознаки фортепіанної гри цієї школи. У С. Ріхтера біль
ше було лістіанськихоркестральних прийомів і взагалі театрального 
налаштування вираження. Судячи з усього, тут діяла установка Т. Ріх
тера, який також закінчував віденську консерваторію, але, урахову
ючи його тісні зв’язки зі Ф. Шрекером, відміченого вагнеріанськими 
тяжіннями, звертався до театральності й оркестральності. 

Пам’ять про діяльність викладача «обов’язкового» фортепіано та
кого видатного музиканта як Т. Ріхтер заклала ауру довіри до концерт
носольних можливостей окремих вихованців, які, будучи фахівцями 
інших вокальних чи інструментальних спеціалізацій, демонстрували 
у своїх програмах реальне наближення до сольноконцертних піа
ністичних можливостей. «Обов’язкове», а потім в новій термінології 
«загальне» фортепіано довго було часткою сукупної фортепіанної ка
федри консерваторії, і тільки у другій половині ХХ сторіччя склалося 
те відокремлення, яке маємо сьогодні. Останні десятки років кафе
дра достойно несе назву «спеціалізованого і загального» фортепіано, 
концерти вихованців цієї кафедри мають можливість виходити на до
статньо широку слухацьку аудиторію, доповнюючи виступи піаніс
тівсолістів кафедри спеціального фортепіано. 
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Ліу Бей 
аспірантка ОНМА імені А. В. Нежданової 

ІДЕЇ   ПРОТОНЕОКЛАСИЦИЗМУ У СКРИПКОВОМУ  
КОНЦЕРТІ Й. БРАМСА ТА ЙОГО СУЧАСНИКІВ-

КОМПОЗИТОРІВ 

Liu Bay 
Graduate student of ONMA of the name A. V. Nezhdanova 

THE IDEAS OF PROTONEOCLASSICISM IN THE VIOLIN 
CONCERTO BY I. BRAHMS AND IN OTHER WORKS 

OF COMPOSERS OF HIS TIME 

Твори Брамса цінують у всьому світі, зокрема великим визнанням 
відзначено його Концерт для скрипки та оркестру. Мета цього до
слідження — виділення стильового явища протонеокласицизму в 
поcтромантичному мистецтві останньої третини XIX століття, роз
пізнавання цих стильових прикмет у скрипковому Концерті Й. Брам
са. Наукова новизна обумовлена   оригінальністю постановки пробле
ми протонеокласицизму щодо мистецтва постромантичного часу, а 
також тим, що вперше у музикознавстві України та Китаю у цьому 
стильовому ракурсі розглянуто скрипковий Концерт Й. Брамса. 

Як висновок позначимо тезу про багатство барокових запозичень 
у Брамса, природних для епохи романтизму, які наповнюються над
особистісним ліризмом та поліфонізованою фактурою у построман
тичному просторі другої половини XIX століття. Так провокується 
жанрове вирішення частин циклу та відмежування від драматизму та 
розробки у сонатних показниках композиції, що солідаризуються з 
ранніми концертними формами, затребуваними у неокласицизмі ми
нулого століття. Ці риси трактування концерту знаходимо в аналізо
ваному творі Й. Брамса, які термінологічно виділяємо як протонео
класицизм Й. Брамса. 
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КОНЦЕРТ ДЛЯ САКСОФОНА ТА СТРУННОГО  
ОРКЕСТРУ Л.-Е. ЛАРССОНА В РЕПЕРТУАРІ 

ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ ОДЕСИ 

Li Yujsyuang 
Graduate student of Odessa National Music Academy 

named after A. V. Nezhdanova 

СONCERTO FOR SAXOPHONE AND STRING ORCHESTRA 
BY L.-E. LARSSON IN THE REPERTOIRE OF ODESSA 

INSTRUMENTALISTS 

Концерт для саксофона та струнного оркестру шведського ком
позитора Ларссона написано у 1932 році і з того часу він ставав не
одноразово предметом уваги виконавців. Географічно сучасна Шве
ція віддалена від України, але на Русі аж до XVIII століття шведів 
називали «свейськими німцями», тобто «своїми німцями», бо це були 
варягивікінги, які брали активну участь у будівництві Київської 
Русі. Напевно тому до сьогоднішнього дня світлосиній (блакитний) 
та жовтий кольори складають емблематичні кольори національного 
одягу та державного прапора у Швеції та в Україні. Тому твір Ларссо
на викликає глибокий інтерес українських музикантів, що вони пере
дають і своїм китайським колегам. Ларссон явно тяжів до симфонізму 
Р. Вагнера, а також до його геніального молодшого сучасника та по
слідовника фінського композитора Яна Сібеліуса (у Швеції проживає 
досить багато фінів). 

Шведський майстер був прихильником тональної музики, але в 
розширювальному розумінні тональності XX століття, що в Концерті 
проявляється в ладовій єдності ознак dmoll і Gdur. Початок концер
ту в тональності d, загальний темповий план нагадують його звуки 
знаменитого Скрипкового концерту Я. Сібеліуса в d. Ліроепічний 
характер мелодій нагадує українські героїчні думи, що робить ціка
вою лірику твору як для українських, так і для китайських слухачів. 
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імені К. Д. Ушинського, член Національної спілки художників України, 
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СПАДКОЄМНІСТЬ ТРАДИЦІЙ ОДЕСЬКОЇ МИСТЕЦЬКОЇ 
ШКОЛИ У НАВЧАННІ ЖИВОПИСУ НА ХУДОЖНЬО-

ГРАФІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ УНІВЕРСИТЕТУ УШИНСЬКОГО 

Loza N. 
Honored Artist of Ukraine, art. teacher, Southern Ukrainian National Pedagogical 

University named after K. D. Ushinsky, 
member of the National Union of Artists of Ukraine 

CONTINUITY OF THE TRADITIONS OF THE ODESSA ART 
SCHOOL IN TEACHING PAINTING AT THE GRAPHIC ARTS 

FACULTY OF THE USHINSKY UNIVERSITY 

Існування в місті Одесі давньої та визнаної мистецької традиції — 
факт, що не підлягає сумніву. Одеса давно відома як мистецький осе
редок. Наприкінці XIX — на початку ХХ сторіччя тут склалася так 
звана «південноруська школа» живопису, провідними майстрами 
якої були К. Костанді, П. Нілус, Т. Дворніков, В. Синицький та інші. 
Від решти мистецьких шкіл того часу одеська вирізнялася своєю лі
ричністю, спрямованістю на вирішення суто живописних завдань, 
відчутним впливом імпресіонізму та особливо пленерною спрямо
ваністю, використанням вражень від природного колориту у ком
позиціях. Художників південноруської школи більше цікавило від
творення навколишньої краси, ніж соціальна проблематика. У тому 
чи іншому вигляді ці ознаки одеська живописна школа зберегла до 
сьогодення. 

Сучасна Одеська мистецька школа є однією з найяскравіших се
ред існуючих в Україні. Вона стоїть в одному ряду з потужними закар
патською, харківською та кримською школами, кожна з яких має свої 
регіональні особливі ознаки та відмінності. Так закарпатська мис
тецька традиція вирізняється яскравою декоративністю. Харківська 
школа — школа академічної майстерності та композиції. Кримська, 
навпаки — то суцільне захоплення пленером, при певному нехту
ванні композицією як такою. Одеська школа живопису спромоглася 
зберегти традиції пленерної живописності, але підпорядкувати її, у 
кращих своїх зразках, чіткій композиційній побудові полотна. Пле
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нер тут є приводом для створення образного вирішення, задля якого 
натурні спостереження трансформують, а часто й декоративізують, 
щоб кристалізувати у виразну композиційну систему. Протягом всьо
го існування одеської школи у цьому напрямку працювало багато 
митців, починаючи з Костандіі, згодом майстрів радянського періо
ду: А. Гавдзинського, Ю. Єгорова, О. Ацманчука, О. Слешинського, 
В. Токарева, А. Лози та багатьох інших, і закінчуючи тими членами 
одеської спілки художників, які живуть і працюють у наш час. І сьо
годні живопис одеських митців на загальних виставках вирізняється, 
з одного боку, тонкими живописними відношеннями, відтворенням 
незвичних кольорових гармоній та станів освітлення, що їх можна 
спостерігати у природі; з іншого — гармонічною композиційною ви
рішеністю, прорахованістю пластичних ходів, ритмів, спрощенням 
форми до декоративності. 

Важливою особливістю професійної мистецької освіти на худож
ньографічному факультеті Південноукраїнського національного пе
дагогічного університету імені К. Д. Ушинського є збереження живо
писної традиції одеської мистецької школи. Це відбувається завдяки 
тому, що на факультеті з пори його заснування до наших часів ви
кладали і викладають ті самі митці, яскраві представники та гордість 
одеського мистецтва. На кафедрі образотворчого мистецтва працю
вали народний художник України А. Лоза, заслужений художник 
О. Слешинський. Навчалися, а потім викладали багато талановитих 
живописців, зокрема В. Сакалюк, Ю. Валюк. Нещодавно наш ко
лектив втратив чарівного художника, майстра пленерного живопису 
С. Лозовського. Сьогодні діляться тонкощами майстерності живо
пису П. Нагуляк, С. Крижевська, О. Котова, Д. Величко, А. Носенко 
та інші митці, хто одночасно є визнаними представниками одеської 
школи живопису. 

Зрозуміло, що всі ці майстри дотримувались традицій не тільки в 
особистій творчості, а й у педагогічній діяльності. Тож пленер завжди 
займав особливе місце в процесі навчання студентів образо творчих 
напрямків. Пленерним практикам приділяли та будуть приділя
ти особливу увагу на художньографічному факультеті університету 
Ушинського. Сподіваюсь, факультет і далі буде форпостом збережен
ня і розвитку традиції одеської школи живопису. 
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ВIОЛОНЧЕЛЬНА ЕМБЛЕМАТИКА  
ТВОРЧОСТI XXI СТОЛIТТЯ 

Lyubenko M. 
Aspirant of ONMA named after A. B. Nezhdanova 

CELLO EMBLEMATICS OF CREATIVITY  
OF THE XXI CENTURY 

Вiолончель залишається затребуваним iнструментом у пост
авангардному просторi ХХI cтолiття, для цього iнструмента пишуть 
визначнi музиканти рiвня А. Пярта, Е. Денисова, О. Мессіана, I. Ви
шнєградського, Г. Бацевич, А. Пануфнiк, Л. Берiо i багато iнших 
авторiв. Цi очевиднi вiдомостi констатуються у рiзних виданнях з під
кресленням попиту на iнструмент з так званими «розширеними мож
ливостями», маючи на увазі ті щипковоударні, глісандуючікластер
ні, з флажолетними та іншими типами звучання, які складають на 
сьогоднішній день суттєвий додаток до звучання класичного канта-
більного віолончельного «голосу». 

У ряді творів і вказаних та інших митців цей запас «кантиленної 
віолончелі» часто досить «скорочений» відносно до віолончелі із «за
лученими» можливостями. Йдеться за доречним спостереженням 
Л. В. Зими, про існування «двох, а то і трьох віолончелей для одного 
виконавця», окрім того, що в партитурах нерідко розміщені ще дзві
ночки, тарілочки чи інші пристосування, які також беруть участь у 
звукоутворенні певного виконавця. Тут створюється ситуація, що на
гадує виступ ударника, що грає на цілій низці інструментів, які мають 
певні партії, що виконуються одним музикантом. 

Віолончель у музиці ХХІ століття — це «багатолика» віолончель, 
яка складає самостійну ансамблеву якість за типом: А. Пярт «Пре
подобний Агафон» для сопрано і 4 віолончелей; С. Губайдуліна «Сім 
слів Христа» для віолончелі, баяна і струнних, Кватерніон для 4 ві
олончелей; Беріо Л. Korót для 8 віолончелей; Ж. Амі Praeludium для 
квартету віолончелей і т. п. 
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ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СПЕЦИФІКА ОПЕРИ М. ДЕ ФАЛЬЇ 
«КОРОТКЕ ЖИТТЯ» 

Lіubenko N. 
Postgraduate student of A. V. Nezhdanova ONMA 

GENRE AND STYLE SPECIFICS OF M. DE FALLA’S OPERA 
«SHORT LIFE» 

Мануель де Фалья завжди відчував інтерес до музичного театру Іс
панії. Але незважаючи на цей факт, композитор зміг завершити лише 
одну оперу. «Коротке життя» («La vida breve») стала класикою музич
ного театру Іспанії і отримала визнання у всьому світі. 

Сюжет цієї опери, що відтворює історію трагічного кохання бідної 
дівчини, ошуканої багатим коханим, підкупив композитора своєю 
життєвою правдою. Водночас зміст твору надає можливості втілення 
міркувань автора про любов і зраду, щирість і брехню, бідність і багат
ство, репрезентованих у кращих традиціях духовної культури Іспанії, 
про що свідчить не тільки географія місця подій (Андалузія, Гранада, 
циганський квартал в Альбайсіні, розташований поряд зі знамени
тою Альгамброю, Сакро Монте), але й інтонаційна мова опери. 

Сам М. де Фалья підкреслив у своїх статтях, що при створенні 
опери він керувався основними пунктами: створити іспанську оперу 
драматичного типу на основі народних пісень і танців, з акцентом на 
людських емоціях і переживаннях, що повною мірою було сконцен
троване у типології жанру «великої сарсуели». 

Водночас у процесі створення опери «Коротке життя» М. де Фа
лья спирався на жанрові моделі пізньоромантичної опери. Модель 
веристської музичної драми сфокусувала на собі показ сильних люд
ських пристрастей у момент найвищого напруження. Також веризм 
дав значну для композитора можливість розкрити проблему соціаль
ної нерівності, протиставити аморальний світ багатих світу бідних, 
які мають моральні цінності. Головну героїню опери М. де Фальї — 
Салюд — можна порівняти з героїнею опери Дж. Пуччіні «Мадам 
Баттерфляй», позаяк обидві вони, залишившись у безвихідній ситу
ації, обдурені коханою людиною, здійснюють практично ритуальний 
обряд на рівні самогубства. 
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Також сильний вплив у період створення опери «Коротке жит
тя» на М. де Фалью справила творчість Р. Вагнера, твори якого по
чали активно ставитися в Іспанії в 80–90х роках XIX ст. та активно 
пропагувалися Ф. Педрелем. Ідеї великого німецького реформатора 
відчутні й у значній ролі оркестру, й у наявності розгорнутої систе
ми лейтмотивів, що розкривають глибину та пафос трагічної долі го
ловної героїні опери. Разом з тим не можна заперечувати в ній вплив 
французької ліричної опери (як французької «моделі» веризмуна
туралізму), пов’язаний з особливим поглибленням ліричної характе
ристики героїні та різноманітним використанням побутових жанрів, 
фольклоризму. 

Таким чином, ґрунт, на якому формувалася жанровостильова 
специфіка опери «Коротке життя», був досить різноманітним. Жанр 
«великої сарсуели», збагачений традиціями італійської, німецької та 
французької музичнотеатральних традицій ХІХ ст., відкрився по
новому і постав перед Європою як модель національної професійної 
іспанської опери. 

Лю Бінцян 
доктор мистецтвознавства, професор,  

проректор Таньшаньського університету (КНР) 

КИТАЙСЬКИЙ РЕНЕСАНС ЕПОХИ ТАН  
І ЙОГО ЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРАЛЕЛІ: ДО ПИТАННЯ 

МЕТАФІЗИКИ ІСТОРІЇ 

Liu Bingqiang 
Doctor of Art History, Professor, Vice-Rector of Tanshan University (PRC) 

THE CHINESE RENAISSANCE OF THE TANG ERA 
AND ITS EUROPEAN PARALLELS: TO THE QUESTION 

OF THE METAPHYSICS OF HISTORY 

Концепція М. Конрада про східне походження культурної лінії єв
ропейського Ренесансу звучала у середині ХХ століття переконливо. 
Оскільки залишалися непорушними уявлення про розвиток історії 
під знаком прогресу як найвищої цінності історичного поступу. А Ре
несанс усвідомлювався у відокремленості його від культури Середньо
віччя (і готики в ньому) як торжество нерелігійного походу. У цьому 
плані індійський, китайський Ренесанс за Конрадом, потім Ренесанс 
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ісламу за А. Мезом демонстрували ніби «слабкіші» ренесансні моделі 
в їхній «невіддільності» від середньовічного релігієцентризму. І лише 
європейський Ренесанс демонстрував перемогу раціоналізму в Но
вий час, тобто опосередковано спрацьовувала ідея «перемоги європо
центризму» у світовому «прогресивному сходженні». 

Але історичні реалії виявилися іншими: Новітня історія ХХ–ХХІ 
століть створює особливого типу «зрощення» культурних ознак нео
ренесансунеоготики, що стало предметом вивчення у низці робіт, у 
тому числі підготовлених у стінах Одеської музичної академії та Укра
їни (дисертації І. Навоєвої, О. Гиси, автора даного виступу, ін.). На
певно, саме цей історичний феномен спонукав Міністерство освіти 
України ввести для культурологів та музикантів у ЗНО іспит з мате
матики, бо в доренесансну та ренесансну добу математика була голо
вним керівництвом у творчості і насамперед у музичному. 

Концепція Н. Конрада ще ґрунтувалася на нерозробленості 
даних про європейське блискуче Середньовіччя, представлене Ві
зантією, ІрландієюБританією, православною ГаллієюФранцією, 
нарешті, слов’янським світом. І епоха Тан, відзначена справді ди
вовижним багатством культурномистецького просування, куль
том освіченості та артистичного виховання правителів, виглядала 
ніби альтернативною стосовно європейського «середньовічного 
запустіння». 

Роботи О. Лосєва сконцентрували уявлення про єдність середньо
вічногоготичного та ренесансного образу світу. Відповідно, і епоха 
Тан усвідомлюється не як «слабке передбачення» Ренесансу Європи, 
а в широті поєднання релігійносимволічних та раціоналістичноло
гічних аспектів світобачення. Епоха Тан, що охопила VI–IX століття, 
стала для всього світу вмістилищем художньопоетичних відкрит
тів, у яких геній Лі Бо, Ван Вейя, Ду Фу та цілої когорти творцівпо
етів поєднувався з державнобудівельним та лицарським служінням. 
І це співвідносно з діяльністю ірландськобриттських попередників 
французьких трубадурів, філлідівбардів, гідно оцінених у Європі та 
світі лише в останні десятиліття. 

Підняті в роботі О. Муравської матеріали з високих цивілізацій
них відкриттів Візантії зазначеного періоду позначили тезу мета
фізичних, надфізичних паралелей досягнень мистецтва епохи Тан 
у Китаї та європейського зльоту досягнень візантійського культур
ного світу, що охоплював Європу від Південного Сходу до Брита
нії. Саме Танська епоха визначила гегемонію китайської культури 
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у регіоні Далекого Сходу, так само як різнонаціональні складові 
візантійського культурного феномена визначали будівництво єв
ропейської вченостітворчості на наступні століття Нового часу та 
Новітньої історії. 

Лю Фань 
аспірантка СДПУ 

імені А. С. Макаренка 

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА 
КИТАЮ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

Liu Fang 
aspirant of SDPU named after A. S. Makarenko 

GENRE AND STYLE TRENDS OF CHINESE CHORAL ART 
IN SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY 

Протягом тривалого історичного розвитку музична культура Ки
таю набула неповторної специфіки, обумовленої характерним націо
нальним забарвленням. Її самобутні прояви виявилися й у хоровому 
мистецтві, що набуло значного розвою з початку ХХ ст. — особливого 
періоду в розвитку всіх видів музичного мистецтва в Китаї, що від
значався взаємопроникненням і синтезом національнокультурних 
та класичних європейських основ. Результати цієї взаємодії позначи
лись і на хоровій творчості країни, зокрема на її жанровостильових 
тенденціях, що були відмінними в кожний певний період. 

Питання розвитку хорового мистецтва Китаю були предметом ви
вчення багатьох дослідників, серед яких В. С. Виноградов, С. А. Сє
рова, Ю. В. Тавровський, Г. О. Шнеєрсон та ін. З китайських вче
них, які займались дослідженням особливостей хорового мистецтва 
в китайській музичній драмі, слід відзначити Лін Лі, Сюй Ченбея, 
Фу Шуай. Із сучасних досліджень, присвячених еволюції та окре
мим аспектам хорової культури Китаю, слід відзначити роботи Жень 
Сюлей, Кайсен Ян, Лі Мін, Ліі Чао, Хоу Цзянь та ін. В українському 
музикознавстві наявні наукові розвідки, автори яких торкаються пи
тань хорового мистецтва Китаю, зокрема це розробки Гуй Цзюньцзе, 
Цяо Банлі. Автори більшості зазначених праць торкаються питань іс
торичного формування й тенденцій розвитку хорового співу в Китаї. 
Але саме жанровостильовим тенденціям хорового мистецтва Китаю 
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у його композиторській та виконавській традиціях як окремій про
блемі належної уваги не приділено. 

Визначення жанровостильових тенденцій хорового мистецтва 
Китаю другої половини ХХ ст. потребує вивчення та врахування со
ціальнополітичних та національнокультурних умов розвитку мис
тецтва країни в цілому. Адже за ці півстоліття китайській народ та 
його культура пройшли ряд кардинально відмінних етапів розвитку, 
починаючи із заснування Нового Китаю (1949) і першого сімнадця
тиріччя, крізь трагічне десятиліття Культурної революції (1966–1976) 
та встановлення політики «відкритості» двох останніх десятиліть. Ці 
соціальнополітичні трансформації великою мірою обумовили жан
ровостильові метаморфози китайського хорового мистецтва зазна
ченого періоду. 

Активний розвиток хорової творчості розпочинається в країні од
разу після утворення Нового Китаю, коли спалахує великий ентузіазм 
народу щодо розбудови держави та зростають почуття національної 
гордості та національної ідентичності. Політичне, соціальне та куль
турне середовище цього часу надавало багато можливостей для музич
ного розвою. Бурхливий розвиток різних регіонів і міст країни надихав 
музикантів і дав багато матеріалу для хорової справи, як музики, до
ступної й прийнятної для широкоъ публіки. Як і в минулому, в цей час 
хоровий спів був тісно пов’язаний з політикою, з бурхливим рухом ки
тайської соціалістичної революції. Масова пісня та способи її виконав
ської реалізації постали оптимальними формами музичного мислення. 

Хорова творчість «першого сімнадцятиріччя» успадкувала масове 
співоче мислення першої половини ХХ століття і сміливо ввібрала 
революційність, реалізуючи це простими й зрозумілими гармоніч
ними та поліфонічними засобами. Для хорового стилю цього періоду 
органічним був наскрізний характер оповідної народної пісні, прості 
прийоми співу та значні звукові ефекти (подібні до оперних), осо
бливо у творах крупних форм (типу сюїти). Основними темами були 
хвала і процвітання Батьківщини та оспівування світлого й радісного 
життя в соціалістичній країні. Органічними для композиторського 
хорового мислення були переробка народних пісень та нові пісні з 
опорою на «оригінальний природний» вокальний метод (діалекти), 
що провіщували створення барвистих хорових жанрів. В зазначений 
період китайські композитори писали для різних типів хорів пере
важно твори малої та середньої форми, зокрема масові та народні, 
дитячі та художні пісні. 
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У найтрагічнішу для китайського народу годину «культурної рево
люції» (між 1966 та 1976 роками) від тоталітаризму потерпало навіть 
створення хорів малих і середніх форм, що завжди було популярним 
у китайській музиці. У це десятиліття загальна кількість творів сут
тєво скоротилася та опинилась на найнижчій точці розвитку в істо
рії китайського хорового мистецтва. Проте в історичному перебігу в 
період «культурної революції» відносно хорової творчості спостеріга
ється два етапи. Перший окреслюється 1966–1971 роками, коли ство
рення хорових композицій у цілому контролювалося тоталітарним 
дискурсом музики, а маніакальний настрій і спотворений класовий 
ентузіазм реалізувались у жанрі «Пісень для Бога». На другому етапі 
(1971–1976) під впливом прем’єра Чжоу Еньлая та його заохочення 
до створення музики і змін у внутрішньополітичному русі спостері
гається деяке відродження хорового мистецтва в Китаї. Але незаба
ром воно знову скеровується «тоталітарним дискурсом», поставши 
інструментом політичної змови «Банди чотирьох». 

Тематика хорових композицій визначалась у цей час звеличен
ням культу особистості Мао Цзедуна, що знайшло відображення як 
у формі, так й у змісті творів. Поява великої кількості хорових пісень 
типу «похвала богам» мала релігійне забарвлення, їх тексти рясніли 
зверненнями «великий вождь», «великий керманич», «великий на
ставник» та метафорами «червоне сонце», «великий рятівник» тощо. 
Крім того, з’явився такий тип хорових творінь як «пісніцитати», тек
сти яких складалися з речень із промов або статей Мао Цзедуна. За 
цих умов пріоритетним жанром хорового мистецтва в часи «культур
ної революції» стає масова пісня. Але і в надзвичайно суворих умовах 
«культурної революції» деякі композитори всетаки досягли значних 
художніх успіхів у хоровій музиці, зокрема це композиції Чжена Лу
ченга на вірші Мао Цзедуна, що не втратили популярності й дотепер. 

З кінця 1970х років китайське політичне, економічне та культурне 
будівництво входить у новий період реформ і відкритості. Задля най
швидшого створення здорового середовища для культурного розвитку 
в 1979 році в Пекіні було проведено Четвертий національний культур
ний конгрес, на якому було проголошено політику невтручання пар
тії у творчі процеси в мистецтві. Так, кінець 1970х — початок 1980х 
років стали періодом розквіту хорового мистецтва в країні. У цей час 
активізується творчість ветеранів, які були позбавлені творчих прав 
під час «культурної революції» (Хе Лютін, Лі Хуанчжи, Цюй Сісянь, 
Лю Чі, Фу Генчен, Чжан Венган та ін.), та формується плеяда молодих 
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та енергійних композиторів, які сучасно мислять і впроваджують ін
новації (Ши Гуаннань, Гу Цзяньфень, Шан Дейі, Лу Заї, Ван Шигуан, 
Чжан Іда, Сю Пейдун та ін.). Ці митці керувалися двома творчими тен
денціями: музики «нової хвилі» та популярної музики з «оновленням 
концепцій». Застосовані ними прийоми створення та виразні засоби 
у хорових творах малих і середніх форм демонструють застосування 
різноманітних музичних стилів та естетичних уподобань. У виразності 
та змісті творів також з’явилося багато нового: значно зросли лірико
художні якості, були удосконалені форми масової та народної хорової 
пісні, художніх і дитячих хорових творів та ін. Завдяки новим вимогам 
музичної культури відбулися й зміни та оновлення тематики, стилю 
і музичного викладення масового хорового мистецтва. Таким чином, 
створення хорових творів малої та середньої форми в останніх деся
тиліттях ХХ ст. в Китаї постає часом найбільших змін, де поряд із за
стосуванням інноваційних творчих прийомів і засобів відбуваються 
також докорінні зміни у мові, стилі, тематиці. 

Лясота В. 
заслужений артист україни, 

професор кафедри ОНМА імені А. В. Нежданової 

ФАБРИКИ ОДЕСИ У ВИРОБНИЦТВI ДУХОВИХ 
IНСТРУМЕНТIВ (СТОРIНКИ ІСТОРІЇ) 

Lyasota V. 
Honored Artist of Ukraine, 

professor of the department of ONMA named after A. V. Nezhdanova 

ODESSA FACTORIES IN THE MANUFACTURE OF WIND 
INSTRUMENTS (PAGES OF HISTORY) 

Слава музичної Одеси склалася на необхідності виробництва 
музичних інструментів, які обслуговували третє місто імперії в кон
куренції зі столичними європейськими центрами. В Одесі було дві 
музичні фабрики (на кількість населення більш ніж удвоє меншу 
сьогоднішньої), які славилися виробництвом у тому числі духових 
інструментів з усією сукупністю потрібних для їх функціювання за
мінних компонентів і частин. 

Після 1917 року уціліла одна фабрика і з нею пов’язані майстри, 
що мали європейське визнання, до них зверталися музиканти, від
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правляючись на гастролі і запасаючись мундштуками, тростями й ін
шими пристосуваннями, без яких гра артиста чи то в оркестрі, чи в 
ансамблі і соло просто не може відбутися. 

На жаль, сьогодні музична фабрика не працює, музичні салони 
заповнені інструментами, привезеними зза кордону, не завжди тієї 
якості, якої вимагає вихід на естраду майстра. 

Мазур А. 
канд. пед. наук, доцент 

ОНМА ім. А. В. Нежданової 

РЕЖИСУРА У ПРОСТОРІ ТЕОРЕТИЧНОЇ  
ТА ПРИКЛАДНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ 

Mazur A. 
Candidate of the pedagogical sciences, 

assistant professor of Odessa National Music Academy 
named after A. V. Nezhdanova 

DIRECTING IN THE SPACE OF THEORETICAL  
AND APPLIED CULTURAL STUDIES 

Майже у всіх видах діяльності випускника музичної академіїкуль
туролога виникає потреба у пізнанні основного, а часто й професій
ного підходу до режисерської діяльності. Організація медіапростору 
передбачає не лише розуміння режисерського підходу до діяльності в 
цілому, а й розуміння та знання музичної режисури. 

Видається очевидним для профілю музичної культурології ово
лодіння знаннями основ музичної режисури, у зміст якої необхідно 
включена звукорежисура. Обсяг компетентності звкорежисера дуже 
великий і в структуру дисциплін існуючої спеціальності культуроло
гія не може бути включена. Однак до дисципліни «Основи режисури» 
або «Режисура в просторі культурології» необхідно включити розділ 
«Музична режисура» з підрозділом «Звукорежисура» з освоєнням 
ознайомлювального матеріалу циклу фундаментальних дисциплін: 

«Музична інформатика», 
«Музична акустика», 
«Еектронні музичні інструменти». 
У програму циклу підрозділу «Музична (або трохи ширше — зву-

кова) режиссура» включені також теми: 
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Методи використання програмних звукових редакторів у творчо
му процесі. Опанувати прийоми роботи з програмними процесорами 
на основі регулювання динамічних характеристик, затримки сигналу 
та змін амплітуд на основі цифрових фільтрів та прийомів роботи з 
системами реверберації. 

Технології оцінки якості звучання художніх творів. Ознайомитись 
із державними та міжнародними метрологічними стандартами якості 
звучання. Прослуховувати звукові твори, здійснювати їх діагностику 
та вимірювання. 

Сприйняття звукових творів та їх аналіз. Аналізувати «звукообра
зи» мистецьких творів: музичних, театральних, у кіно, на телебаченні 
та радіо. 

Прослухати та проаналізувати конкретні звукові твори. 
Творча діяльність звукорежиссера. Розуміти практичні навички 

роботи звукорежисера в кіно, на телебаченні, радіо, в концертних 
та театральних організаціях, студіях звукозапису тощо. Здійснювати 
творчі авторські роботи як композитора, аранжувальника, саундди
зайнера, саундпродюсера. 
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Мазур А. 
канд. пед. наук, доцент ОНМА ім. А. В. Нежданової 

Шевченко С. 
канд. політичних наук, викладач ОНМА ім. А. В. Нежданової 

УПРАВЛІННЯ НАТОВПОМ (ЯК ЗМУСИЛИ 80 % РОСІЯН 
НЕНАВИДІТИ УКРАЇНЦІВ) 

Mazur A. 
Candidate of the pedagogical sciences, 

assistant professor of ONMA named after A. V. Nezhdanova 

Shevchenko S. 
Candidate of the politiical sciences, 

teacher, ONMA named after A. V. Nezhdanova 

CROWD CONTROL (HOW 80 % OF RUSSIANS WERE FORCED 
TO HATE UKRAINIANS) 

Питання вивчення процессу створення ненависницької сус
пільної свідомості було порушено в 1951 році в експериментах 
С. Аша, суть яких збігається з описом інформаційних дій усередині 
фашистського (авторитарного) режиму — авторитет начальства 
дозволяє підлеглому здійснювати будь-яку жорстокість щодо невин-
них людей. 

С. Аш [2], а потім С. Мільгрем [1] (у 60ті роки XX століття) та 
інші показали, що люди з низькою самооцінкою (або декларованою 
керівництвом оцінкою) більш схильні до конформності, бо вони бо
яться бути знехтуваними або покараними в середовищі групи за від
мову від виконання наказів. Дослідження показують, що у випадку, 
коли в групі має місце сильний соціальний тиск, для людей нонкон
формістського типу на першому плані є потреба підтвердити свою 
Яконцепцію (самооцінку). 

Подібні результати були отримані багатьма дослідниками в екс
периментах з підставними групами (групи людей, думки та переко
нання яких мають або описують потрібну для експериментатораке
рівника спрямованість). 

Наукові результати цих та інших досліджень вказаного напряму 
дозволяють однозначно зумовити рекомендації з організації керівни
цтва спільністю людей, зокрема й країни. Неприпустимі обмеження 
плюралізму, наявності безлічі обґрунтованих різних поглядів, пози
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цій, ідей та інтересів одночасно з точки зору моралі, свободи волі, 
демократії. 

Російське суспільство протягом великого проміжку часу, при
наймні останніх більше 10 років через ЗМІ РФ зазнавало впливу 
україноненависницької інформації. Результат (за даними соцопиту
вань) — понад 80 відсотків населення Росії відчувають неприйняття 
і ненависть до всього українського. Причина — у відсутності дотри
мання принципів вільного світу, принципів демократії. 

Один із важливих висновків організації ЗМІ — обов’язкова свобо
да публікації думок, наявність опозиційних поглядів під провідним 
впливом демократичної, людинолюбної, гуманістичної орієнтації. 
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Сучасне музичнотеатральне мистецтво України до 24 лютого 2022 
року знаходилося у фазі активного розвитку. По всій країні функціо
нували не лише оперні, а й музичнодраматичні театри. У репертуарі 
останніх бачимо превалювання постановок мюзиклів, оперет, кон
цертних програм, музичних казок українських та світових компози
торів і драматургів. Важливим кроком, а для деяких театрів новим, 
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стало використання українських перекладів, що зробило світові ше
деври більш доступними як для виконавців, так і для глядачів. 

Така активізація сприченена новою формою співпраці трьох клю
чових постатей в театрі: диригент, режисер, директор. Їхня команда 
робота, вибудовування стратегій творчих та бізнесових дає свої мис
тецькі плоди. 

Серед головних причин оновлення і розвитку музичнодраматич
них театрів стала прогресивна діяльність нової генерації диригентів 
і режисерів, діяльність яких спрямована на створення якісно нового 
мистецького продукту, цікавого всім учасникам театрального процесу. 

Це пов’язано також зі зміною статусу директора. Якщо раніше це 
була досить формальна посада, яка в основному передбачала активну 
задіяність лише у правовому та господарчому полі, то зараз все змі
нилося. Адже часто саме директор нині є художнім керівником, на
тхненником, стратегом та коучем в одній іпостасі. Згадаймо хоча б 
Василя Вовкуна, очільника та рушійну силу Львівської опери. 

Режисер, своєї чергою, прагне презентувати своє бачення музич
ного опусу, часто осучаснюючи його і доповнюючи сьогоденними 
сенсами. Що стосується обласних театрів, то тут режисери стикають
ся ще й із фінансовими та адміністративними складнощами, які ста
ють своєрідним імпульсом до креативу. 

Втім, часто директор і режисер у гонитві за розширенням реперту
ару втрачають відчуття відповідальності за ціннісне наповнення ви
став. Це питання має повністю вирішити диригент, який, зберігаючи 
баланс між сучасним та історичним, вибудовує музичнодраматургіч
ну концепцію твору. 

Україна все активніше долучається до традицій сучасного євро
пейського культурного простору. Це не лише збагачує мистецьку со
ціокультурну парадигму музичнодраматичних театрів, але й ставить 
перед їх очільниками нові художні виклики, пов’язані зі специфікою 
функціонування вітчизняних мистецьких установ, переважна біль
шість яких підпорядковані державі в собі, наприклад, Міністерства 
культури та інформаційної політики України. 

Чи така підпорядкованість є перевагою, чи недоліком? Відповісти 
на це питання можна лише врахувавши усі «компоненти», притаман
ні сучасній культурній сфері не лише України, а й світу. Так, досі у 
музичнотеатральному суспільстві України точаться суперечки від
носно доречності поєднання двох посад і функціональних обов’язків 
у одній людині (генерального директора — художнього керівника). 
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Як ми бачимо, дуже багато залежить від особистості керівника. Він, 
поперше, мусить мати достатній професійний рівень, творчі здобут
ки, талант та справжній авторитет у колі колег по цеху, а подруге, має 
не просто керувати, а, що вкрай важливо, надихати команду творчих 
індивідуальностей, які працюють в театрі, у вірному напрямку. 

Очевидно, що Україну чекає багато цікавих новацій та змін в адмі
ніструванні творчих сфер, театральної зокрема. Найбільш очікувани
ми є законодавчі ініціативи щодо інституції меценатства, що дозво
лить вивести мистецькі проекти на новий рівень креативних втілень 
та творчої незалежності від держави. Але наразі головне — вистояти у 
боротьбі, на культурному полі зокрема. 
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Поняття школи у виконавчому мистецтві традиційно формується 
навколо видатної особистості чи групи осіб, які залишили значний 
слід своєї діяльності і спонукала успадкувати її провідні риси. Без
умовно, це вельми широке поняття скрипкової школи з історичної 
відстані здається дещо розмитим, оскільки базується на ледь відчут
них відмінностях, «відблисках та нюансах». І все ж різниця є. Пред
ставники різних скрипкових шкіл грають і викладають трохи (або не 
трохи) порізному, що зумовлено і національними, й особистісними 
відмінностями. 

Із поняттям школи нерозривно пов’язане поняття музичної генеа
логії — простежування передачі традицій від вчителя до послідов
ників і далі, і, незважаючи на нескінченне змішання шкіл і стилів в 
історичних рамках однієї школи, цей підхід все освітлений методис
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тами та дослідниками історії виконавства, оскільки надає можливість 
структурувати явище загалом. 

Музична генеалогія Олександра Станка, видатного скрипаля, 
педагога, виконавця, музичного діяча Одеси походить від чеської 
скрипкової школи, а саме від відомого скрипаля Чехії, професора 
Отакара Шевчика, через його учнів Йожефа Пермана, Фані Макс
ман, яка безпосередньо навчала його в 1945–1949 роках в Одеській 
консерваторії. «Флюїди» скрипкових принципів О. Шевчика мали 
можливість поширитися не лише через учнів, яких він навчав у 
Празі (у даному випадку мається на увазі Йожеф Перман), а й серед 
численних музикантів України, де він у 1874–1892 роках викладав 
у різних музичних закладах, а також брав участь у концертах Київ
ського відділення Російського музичного товариства, у тому числі в 
ансамблях із Миколою Лисенком. Значимість творчої фігури Ота
мара Шевчика, як представника чеської скрипкової школи, перш 
за все празької, але звичайно ж, що простягається до Мангейма, 
відображається в його бурхливій і досить успішній професійній 
біографії — Отакар Шевчик був відомий як скрипковий педагог у 
Зальцбурзі, Відні, Празі, Харкові, Києві, Лондоні, Бостоні, Чикаго 
та НьюЙорку. 

Найбільш важливим внеском О. Шевчика у скрипкову методо
логію є його праці з скрипкового виконавства: «Школа скрипкової 
техніки (ч. 1–4, 1883) та «Школа смичкової техніки» (1903). Це була 
дуже прогресивна для свого часу музична праця, тому що в цих ін
структивних матеріалах зроблено спробу проаналізувати технічні 
складові «божественного» звучання, скрипкової досконалості, магії 
Мангейма, яка зачарувала Європу у XVIII столітті. Ці підходи чеської 
скрипкової школи — занурення у таємниці досконалого скрипково
го звучання — продовжив у своїх методичних розробках Олександр 
Станко у скрипкових етюдах, зокрема у збірці «Двадцять п’ять етю
дів для скрипки на українські теми» (1962). Серед його трьох збірок 
методичної нотної літератури «Двадцять п’ять етюдів» уявляються 
найбільш важливим та повноцінним прикладом, який демонструє 
універсальність і глибину педагогічних музичних устремлінь Олек
сандра Станка як видатного педагога. 

Збірка поділена на дві частини, перші десять двоголосних етюдних 
п’єс для вивчення п’яти позицій виконуються з учителем, який грає 
підголосок до основної мелодії народної пісні, тим самим утворю
ючи високе музикування на перших кроках опанування техніки гри 
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на скрипці. Наступні п’ятнадцять етюдів (на переходи в позиції через 
відкриті струни) складені як автентична тема народної пісні та автор
ська імпровізація до неї. 

Залишаючи осторонь інструктивні цілі, що постають перед скри
палямипочатківцями, та шляхи їх вирішення у «Двадцяти п’яти 
етюдах…», вважаються цікавими художньотворчі завдання, які ви
никають ніби другим та третім змістовними пластами, але набува
ють імперативності та багатовимірності в процесі опанування образу 
кожного народного наспіву в його ладовій своєрідності і далі в ро
боті над імпровізацією. Це такий знайдений прийом педагогаком
позитора, що універсально поєднує складний інструктивний процес 
опанування технічних прийомів гри на скрипці на матеріалі україн
ської народної пісні з предметним уроком композиціїімпровізації, 
що було притаманне багатьом прогресивним музичним школам у ХХ 
столітті, які ґрунтували музичне виховання на національному фоль
клорі, такими як школи музичного виховання Д. Кабалевського, 
Карла Орфа, Бели Бартока, Бенджаміна Бріттена та ін. 
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Історико-метафізична сторона цієї тематики визначена смисла
ми названого соціокультурного вектора: аристократизм. Останній 
пов’язаний з візантійськими витоками та його античними стимула
ми, які було прийнято принижувати на користь демократичних за
воювань. Королівська Франція, що породила рококо, у віросповіда
нні галліканства дорожила похідністю від аристократичночернечої 
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культури православної Галлії IV–VI століть (див.у О. Муравської [3, 
с. 61–77]), співзвучної константинопольському тонусу буття імпера
торського двору як осередку духовного життя нації та держави. Про
стежуються витоки наступності французького рококо від ранніх ві
зантизмів європейського культурного буття й іншонаціональних його 
паралелей у вигляді відтворення в оригінальному переломленні цих 
культурних установок, однак і незалежних від їх прямого впливу та 
співвідносних із завоюваннями рококо як світорозуміння. 

Актуальність названої теми визначилася хвилею поставангарду, 
методологічна «мозаїчність» якого зумовила прийняття не тільки 
класики художньо самодостатнього мистецтва, а й того, що утворює 
пограниччя з культурною активністю суб’єкта в цілому та в спрямо
ваності її на релігійноморальні засади буття. 

Симптоматичним є підхід від визнання художньої цінності роко
ко, хоча ігнорується загальнокультурна значущість того, що назвали 
цим терміном у сфері мистецтва. Визнання ж переваг, насамперед 
декоративного компонента в рококо вказує на органіку прояву його 
в інтер’єрі, тобто не в художній, але в прикладній сфері, визначаю
чи вже не стільки художню, скільки культурну значущість відкритих 
рококо способів впливу на світ та індивіда. Рококо як явище мисте
цтва і культури у запалі боротьби з абсолютизмом у Франції кінця 
XVIII століття сприймалося в невід’ємності від аристократії, що була 
заперечувана ідеологічно і яку вбивали фізичним терором, для якої 
залишали тільки один шлях: «піти» з історичної арени, давши місце 
«демократичним революційним завоюванням». 

Жіноча активність у вибудові рококо трималася на кельтській 
традиції жіночої багатосторонньої діяльності, яку категорично не 
приймало «германізоване» плем’я франкмасонів, що організували 
кривавий терор зі святковими танцями навколо гільйотини і крові 
страчених. 

Але коли вже йдеться про «театралізи» в системі мистецтва роко
ко, забувається про расовоетнічно і релігійноісторично близьку до 
королівської Франції державу Британії, яка стала остаточно Англією, 
тобто в більшості заселеною вихідцями зі Скандинавії англами, тільки 
після кривавої кромвелівської Англійської революції 1648 р. А куль
мінацією останньої стало повне фізичне знищення бардів, носіїв про
осіанівської поезії православної Британії короля Артура. Англійська 
реставрація, яка повернула престол Якову ІІ Стюарту 1648–1696 рр., 
на півстоліття розвернула культурні орієнтири шекспірівської Англії
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Британії, щоб згодом вона утвердилася у пронімецькому культурному 
статусі у XVIII — першій половині ХІХ століття. 

Але звертаємо увагу на епоху «кризи абсолютизму» у передрево
люційний період у БританіїАнглії, напередодні подій 1642–1648 рр., 
розквіт жанру «маски», який розігрувався не так професійними акто
рами, як членами королівського сімейства, і не у славу мистецтва, а 
у збереження культурних цінностей ієрархічної гармонії соціальних 
відносин (про це у роботі А. Соколової [5]). Салонна культура Фран
ції, котра стала основою мистецтва рококо і яка в музичному вира
женні виявилася у клавесинній творчості, — має прямий, однак на 
століття більш ранній аналог у вірджинальній практиці БританіїАн
глії, що виходила зі щипковоударної друїстичної інструментальної 
традиції, спільної як для ГалліїФранції, так і для БританіїІрландії з 
їх західноправославним віросповіданням. 

Широке наукове вживання термін «рококо» отримує лише з се
редини XIX століття, після того, як у 1842 році його офіційно визна
ла Французька Академія, тобто на заході сонця Реставрації 1813–
1848 рр., покликаної повернути цінності, які попрала революція 
1789–1793 рр. Визначалася спеціально «орнаментованість» виразу в 
рокоо, що у секуляризованому суспільстві звучало дещо принизливо 
з погляду на раціональноаналітичний пошук «сутності речей», тоді 
як релігійний погляд на світ саме «речовність» відсторонював як «об
вантажнюючий» фактор світосприйняття, а орнамент з його упоря
дженістю і позбавленістю від буттєвих ознак речей звертав до Доско
налості, що асоціювалася із Божественим началом сущого. 

В описах рококо надзвичайно важливим є підкреслення зв’язку 
бароко і рококо, тобто визнання релігійної бази обох напрямів, а та
кож культурна значимість рококо у представництві цілого культурно
го етапу історичної еволюції. Рококо як стиль культури синонімізуєть
ся з преціозністю, тобто мовнотовариським принципом людських 
контактів, який очевидно відрізнявся від розмовної повсякденності, 
але становив істотну складову салонного спілкування. «Преціозна» 
мова — це насичені гіперболами, антитезами, перифразами та мета
форами висловлювання, що вимагають від співучасників відповідної 
культурної підготовки, а це вже становить паралель до риторики релі
гійного проповідництва. 

Б. Марино, «маринізм» у літературі якого вважається одним із 
витоків рококо, бував у салонних зібраннях маркізи Рамбуйє, цього 
форпосту «преціозних» звичаїв, і присвячував поетичні мадригали її 
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дочці Катерині де Вівон. Салон маркізи суперничав із двором, пере
буваючи поблизу королівського палацу Лувру, до нього були вхожі 
учасники Фронди, аристократиопозиціонери — Конде, Конті, гер
цог Ларошфуко, Бюссі, Граммон, Малерб та інші, тобто аристократи, 
що протистояли урядовій системі того часу, але свято шанували на
ціональні пріоритети Франції та її релігійні святині. 

Преціозну літературу XVII ст. визначають як барокову, виділяючи 
у ній «пасторальну» тематику як символізацію нравів Галлії IV–VI ст. 
Але при цьому слід пам’ятати, що Галлія зазначеного періоду — устій   
західного православ’я, а культурна аура королівства Меровінгів, пра
вителів вестготської династії, визначалася як «чернецькоаристо
кратична», в якій високо стояв авторитет Христапастуха та апосто
лівпастви. Звідси — православноцерковна символіка «пасторалей» 
салонних зібрань, у яких ряження у пастухів і пастушок мало очевид
не релігійне підґрунтя. 

Повертаючись до ідеї зверхності жіночого начала у преціозному 
спілкуванні, підкреслюємо його спадкоємність відносно галльсько
кельтської традиції шанування жіночої соціальної активності та хрис
тиянського визнання дівоцтва і вдівства як богоугодного у служінні 
Йому — у певній солідарності з культурою весталок у Римі. Звертаємо 
увагу на особливого типу стриманість в укладанні шлюбів, прикла
дом чого є доля маркізи де Рамбуйє, що вийшла заміж у 36 років (це 
був вік, що визначав у культі римської Вести межу стриманості від 
заміжжя) і шлюбу з якою чекав її майбутній чоловік 13 років. Такого 
роду напівчернеча стриманість у спілкуванні статей створювала осо
бливий ракурс салонного еротизму, в якому ніколи не допускалася 
груба чуттєвість і відповідна їй тілесність прояву. 

Але якщо звернутися до України високого злету «золотої козаць
кої доби» кінця XVII–XVIII століття, яка наслідувала щільні контак
ти галліканського дворянства Франції часів Людовиків ХІІІ й XIV 
з Запорізькою Січчю (про це докладно у книзі Л. Соколової [5]) і з 
українським православ’ям в особі П. Могили (який роки знаходився 
у Парижі і філософськорелігійних колах галлікан, перш ніж поча
ти свою могилянську реформу). То вже не дивуємося, що чумаки, іс
торичні спадкоємці лицарів Запорізької Січі, у любовних відносинах 
приймали рішення — цілком у дусі салонної стриманості оточення 
маркізи де Рамбуйє. Бо в знаменитій піснібаладі «Ой, у полі три кри
ниченьки» звучить фінальний куплет, де героїня дорікає своєму об
ранцю: Не їдь та у Крим по сіль,/ Бо застанеш молодицею. 
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І гордо їй відповідає козак: Любив я тебе дівчиною,/Любитиму 
молодицею,/Довго, довго буду ждати,/Як ти станеш удовицею. 

Як зазначалося вище, рококо — це термін, який у другій полови
ні ХХ століття отримав однозначне розуміння як стиль, що прагне 
відійти від дійсності у сферу гри та насолоди. У музиці це виявляло
ся у рясному використанні мелізмів (франц. agrements — згода, схва
лення, приємність, розвага, нім. manieren — манера), які становили 
невід’ємну частину мелодійної лінії; фактура відрізнялася легкістю 
та прозорістю, панував гомофонний склад, елементи поліфонії за
стосовувалися дуже економно та скупо. Така характеристика роко
ко надзвичайно тенденційна і суперечить реаліям витоків рококо як 
салонного, тобто релігійнополітичного спілкування, що успадко
вувало візантійський «театр» у вигляді інтелектуальноартистичного 
об’єднання навколо імператора, що був духовною особою, головою 
Православної Церкви. У наведеній апеляції до етимології терміна 
«мелізми» і ряду значень його звертаємо увагу на показник, що стоїть 
першим: «згода», яка пов’язана з церковним слововживанням у ви
раженні високих етичних цінностей християнства. 

Нагадуємо, що основою співочих умінь у православновізантій
ському Богослужінні (а Галліканська Церква, очолювана королем, 
усвідомлювала себе безпосередньою продовжувачкою візантійської 
державності), була калофонія, що в перекладі французькою дало тер
мін beau chant, а італійською bel canto. А сенс його — фігуративний 
спів, носіями якого були тенори у Франції, тобто чоловічі треновані 
баси, і кастрати в Італії, наслідувальники церковних принципів, ге
нетично і ті, й інші відштовхувалися від візантійських традицій вір
туозного (героїчного!) співу на славу Господа. Бо фігури, які виспіву
валися у фігуративному співі, становили символи КругаКільця, що 
позначали Богопоминання, anabasis — catabasis як сходження душі до 
Неба і покаяння у вигляді висхідних та низхідних мелодійних та фак
турнореєстрових послідовностей, ін. 

Церковні витоки оперного співу усвідомлювалися — звідси від
чайдушна війна «прогресистівреформаторів» передреволюційної 
другої половини XVIII століття (типу Х. Глюка) проти seria та ліричної 
трагедії як пов’язаних із церковністю опер — а так і було історично. 
В інструменталізмі така фігуративність названа була мелізмами, по
кликаними «узгоджувати» земнілюдські зусилля з Високим. І відпо
відальність за здійснення цих зусиль на підтримку віри була насампе
ред за аристократією — боротьба з королівською владою невід’ємна 
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від антицерковних акцій (на заклик Ф. Вольтера «Роздавіть гади
ну!» — це про Церкву, перш за все свою, Галліканську, що і здійснила 
Французька революція 1789–1793 рр.). 

Спадкоємець завоювань Французької революції Наполеон Бона
парт, ставши імператором у 1804 р. і успадкувавши від страченого ко
роля Людовика XVI статус глави Галліканської Церкви, «передав» свою 
«паству» Папі Римському, тобто визначивши католицизм у країні, ра
ніше від XI століття, від часу першого поділу Церков, що усувався від 
католицизму як такого. В країнах, що зберегли пам’ять про православ’я 
Нерозділеної Церкви, а це православний європейський Схід та зі спеці
альним візантійським корінням католицька Іспанія, відбулася народна 
релігійна війна проти імператораузурпатора та його армії. 

Виїжджали гнані у своїй вітчизні аристократи Франції, прийма
ючи на Сході Європи православ’я та багато роблячи для розвитку 
культурних традицій країни. Особливе значення ця французька арис
тократична еміграція мала для становлення Одеси як третього міста 
імперії, в якій військоводержавні, освітні діяння в особі А. Ланже
рона, А. де Рішельє, абата Ш. Ніколя та багатьох інших склали куль
турну ауру провідного у духовновидавницькому, університетському 
освітньому планах центру. 

Вже йшлося про особливу контактність українського лицарства 
Запорізьких козаків та знаменитих французьких королів Людовика 
XIII та Людовика XIV (див. матеріали книги Г. Боплана [1]), опору 
великого діяча українського православ’я Петра Могили на контак
ти з галліканством Франції та ін. Високий освітній ценз запорізького 
козацтва визначив можливості постійної присутності при москов
ському, згодом петербурзькому дворі вихідців з України, у тому числі 
нащадків Олексія Розума, родоначальника графів, згодом князів Ро
зумовських, які відіграли важливу роль у культурному житті Європи. 

Вишукані звичаї французького салону, активність у ньому жінок, 
навички галантної ввічливості зовні мало скидалися на поведінкові 
стереотипи українських козаків, хоча їх глибоко поєднували — візан
тизм, культ Богоматері (у Франції з акцетуацією подвигу Діви, тоді як 
для України святим було материнське у Богородичному), виняткова 
музичність, здатність до віртуозних танців (український гопак, який 
мав уміти показати будьякий козак, зараз танцюють хіба що солісти 
балету). Причому гіпертрофована вагомість відзначала співочоігро
ві вміння українців, тоді як у французькій традиції виділяється по
одиноке композиторське авторство. І все ж: лірична пісня «Ніч яка 
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місячна» з її вишуканим, істинно лицарським оспівуванням «милої, 
вірної», яку герой клянеться «я на руках однесу» і багато їй подібних 
інших («Ой, що тепер я у великому горі», чудова «Їхав козак за Ду
най», «Ой, у полі три криниченьки», «Ой, там за Дунаєм», «Чому дуб 
не зелений» тощо) свідчать про пропреціозне усвідомлення любовних 
стосунків та зустрічейрозлук. 

Насамкінець — нагадування про вплив одухотвореності рококо на 
Л. Бетховена, чому спеціально присвячувалася нещодавно захищена 
дисертація Лінь Цзюньда [2]. У ній реабілітовані в їх високохудож
ній значущості так звані «малі» двочастинні бетховенські Сонати, 
що принципово співвідносяться з рококо типу Сонат № 22 або 24. Їх 
було прийнято вважати «відпочинком» композитора між написанням 
«симфоній для фортепіано» рівня Місячної, «Апасіонати». А сам Бет
ховен вважав № 24, написану в «незручній», але «полегшеною» грою 
на дієзах рук у «другій позиції» у Fisdur — «сильнішою за Місячну». 
А в Сонаті 24 — панує непереборний ліризм кантовості, той надін
дивідуальний ліризм, натхненний близькістю до духовного світоба
чення (кант як всеєвропейський жанр — вирішувалося в дисертації 
кінця 1990х років Л. П’ятенко [4]), який випливає з суті салонних 
установок. Отже: 

— рококо як художній феномен невіддільний від культурного тла і 
стрижня його виявлення в бутті аристократичного салону; 

– аристократизм реалізується у символізмі прийомів, похідних від 
церковних символів і орієнтованих, перш за все, на мелодичне мис
лення; 

– жіноча активність у салонному вжитку має паралелі в культур
номистецьких виявленнях БританіїАнглії й України; 

– реальним виступає вплив рококо на величних віденських класи
ків, у тому числі на Бетховена з його дотичністю до релігійної симво
ліки в адраматичних творах типу «малих» і двочастинних Сонат; 

– нееорококо складає відмітну особливість ХХ ст., актуалізуючи 
для поставангардної сучасності переваги недавнього минулого в мис
тецтві й культурі. 
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ВИТОКИ ДИВЕРТИСМЕНТУ 

Miroshnychenko S. 
Candidate of Art Studies, Professor, Honored Artist, 

ONMA named after A. V. Nezhdanova 

ORIGINS OF DIVERTISSEMENT 

Як відомо, значення терміна дивертисмент (від фр. divertisse-
ment — «звеселяння, розвага») охоплює широке коло музичнотеа
тральних явищ. Так, дивертисментом називають цикл легких музич
них, танцювальних чи декламаційних номерів типу попурі; у театрі, 
в XVII—XVIII століттях — це вставна або заключна частина драма
тичного спектаклю (іноді оперного або балетного), що складається зі 
співу, танців, комічних сценок, пародій та інших номерів розважаль
ного характеру, звичайно не пов’язаних із сюжетом. 

Дивертисментом також називають музичні інструментальні твори, 
що мають переважно розважальний характер. Музичні дивертисмен
ти складаються з декількох частин (як правило, від 4 до 10) і призна
чаються для різних інструментальних складів (від одного інструмента 
до камерного ансамблю і навіть оркестру). 

Найбільш раннє використання назви дивертисмент («divertimen
to») приписують Карло Гроссі з Венеції («Il divertimento de ’grandi: 
musiche da camera», «per servizio di tavola») до 1681 року. 

В музичних творах дивертисментах поєднуються риси сона
ти й сюїти. За широким застосуванням танцювальних жанрів в них 
зближаються із серенадою, касацією і сюїтою. Їх циклічна будова із 
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застосуванням необхідних «атрибутів» сонатного циклу в окремих 
дивертисментах надає їм ознак сонати (часто однозначна). 

Дивертисменти зустрічаються у творчості Й. Гайдна, В. А. Мо
царта, Л. ван Бетховена. В XIX столітті, за деякими виключення
ми («Угорський дивертисмент» Шуберта для фортепіано в 4 руки), 
дивертисмент перетворюються в жанр салонної музики, аналогіч
ний попурі. В XX столітті термін застосовується як позначення сюїти, 
складеної з номерів балету (наприклад, Дивертисмент з балету «Поці
лунок феї» І. Стравінського); зрідка створюються дивертисменти, що 
являють собою стилізацію класичного дивертисменту (наприклад, 
Дивертисмент для струнного оркестру Б. Бартока). 

У творчості Й. Гайдна жанр дивертисменту є досить поширеним. 
У цьому жанрі композитор писав для духових, струнних інструмен
тів, клавіра, камерного оркестру, а також для різних інструментів 
(клавіра, флейти, з оркестром). Всього Гайдном написано близько 60 
дивертисментів. Як правило, створювались вони для невеликої при
дворної капели, якою керував композитор, перебуваючи на службі 
в князя Естерхазі, або ж для домашнього музикування. Часто Гайдн 
називав дивертисментом свої ранні сонати, які називав то дивертис
ментом, то сонатою (в різних виданнях його фортепіанних творів під 
назвою сонат часто були саме дивертисменти). 

Моторна Т. 
солістка Одеської державної філармонії, магістр музики 

«МАЛЕНЬКІ ЕСКІЗИ ПТАХІВ» О. МЕССІАНА В ТРАДИЦІЯХ 
ФРАНЦУЗЬКОЇ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ 

Motorna T. 
Soloist of the Odesa State Philharmonic, Master of Music 

«LITTLE SKETCHES OF BIRDS» BY O. MESSIAEN 
IN THE TRADITIONS OF FRENCH SPIRITUAL MUSIC 

У різних міфопоетичних традиціях як неодмінний елемент релі
гійноміфологічної системи та ритуалу, що володіє різноманітни
ми функціями, виступають птахи. Не дивно, що саме цей символ 
привернув увагу символістівлітераторів. Використання птаха як 
символу душі зустрічається у фольклорі всіх народів світу. Змінив
ся і розвинувся образ птаха від фольклорної традиції до символізму. 
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Осмислення птаха як символу пов’язано так само і з прагненням 
поетів до індивідуалізації поетичного контексту. Показово, що цим 
шляхом йдуть в основному великі автори, переважно французькі 
(Ш. Бодлер, С. Малларме, М. Метерлінк, ін.) — і це закономірно. 
Адже тільки французька нація в Європі зберегла пам’ять про тотем
ний символ своєї «пташиної» нації як дітища матерігуски. 

Зі сказаного випливає закономірність тяжіння О. Мессіана до 
«пташиної теми». А композитор спостерігав птахів постійно, писав 
про них як про близьких, радів зустрічам з ними, виділяв з них найоб
дарованіших. Ступінь уваги Мессіана до цих дивних створінь не має 
аналогів, це усвідомлював сам автор «Каталогу птахів» (1956–1958). 
Птахи у висловлюваннях Мессіана — невід’ємний елемент світобудо
ви, що оживляє його польотом, прекрасним співом, багатими барва
ми оперення. Птахи безпомилково відчувають стан світобудови, від
гукуються на цей стан, співзвучний йому. О. Мессіан говорив про це, 
згадуючи одного надзвичайно талановитого співочого дрозда, який 
співав абсолютно геніально, коли захід сонця був особливо красивий, 
з розкішними червоними та лиловими відтінками. 

Птахам присвячено багато творів Мессіана, в тому числі «Про
буждення птахів» для фортепіано та оркестру, «Екзотичні птахи» 
для фортепіано, малого духового оркестру, ксилофона, дзвіночків і 
ударних, «Чорний дрізд» для флейти і фортепіано. Згадки про пта
хів зустрічаються також в авторських коментарях до фортепіанного 
циклу «Двадцять поглядів на немовля Ісуса», до Квартету на кінець 
часу, одна з частин якого названа «Безодня птахів», і до інших творів 
композитора. 

Протягом дев’яти років життя так званого «постоперного» періоду 
композитор створює найрізноманітніші композиції. В першу чергу, 
це два масштабних твори — велике полотно для органа «Книга Свя
того Письма» (1984) і симфонічний цикл «Осяяння потойбічного» 
(1988–1992). Велику увагу композитор приділяє і жанру мініатюри, в 
тому числі «Маленькі ескізи птахів» для фортепіано (1985). 

«Маленькі ескізи птахів» для фортепіано — цикл, що включає 
шість пташиних замальовок. Назви частин такі: «Зорянка», «Чорний 
дрізд», «Зорянка», «Співочий дрізд», «Зорянка», «Польовий жайво
ронок». Таким чином, п’єси об’єднуються в три пари, кожна з яких 
починається «портретом» зорянки. Виникає аналогія зі способом ор
ганізації пісень у вокальному циклі кінця 1930х років «Пісні землі і 
неба», яку П. Гріффітс позначив як триптих диптихів. О. Мессіан же, 
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відзначаючи схожість усіх п’єс із «Зорянкою», говорить про те, що це 
як одна велика п’єса, розділена на три частини іншими птахами. 

Це для композитора досить незвично, враховуючи той факт, що в 
«Каталозі птахів» (1956–1958) і «Садовій славці» (1961) для фортепіа
но композитор зображує музичними засобами взаємодію «головного 
героя» з численними пернатими, середовище проживання, час доби. 

Фортепіанний стиль «Маленьких ескізів птахів» продовжує лінію 
творів зрілого стилю композитора: пташиний спів виражається, як 
правило, швидким темпом і дрібними тривалостями, примхливою 
ритмікою, різноманітними стрибками, швидкою зміною багатозвуч
них акордів; але в той же час помітні і відмінності. Для «пташиних» 
творів композитора спочатку була характерна концентрація фактури 
у верхньому регістрі, але в «Маленьких ескізах» — це майже повна 
відсутність низького регістра, динаміка набуває терасоподібного ха
рактеру. 

Цикл «Маленькі ескізи птахів» складається з 6 частин, хоча ре
ально 1, 3, 5 номер — повторюєься, а в замальовках присутні тільки 
4 пташки. І це все дрібні пташки, які для людини складають частинку 
повітряного оточення. В цьому плані вельми цікавий відбір робиться 
композитором, оскільки все звучання у високому регістрі і пташки 
записані в певній рондальній послідовності, де рефрен малинівка, 
яка для Мессіана була найбільш приємною та милою, а, як відомо, 
рондо — вказівка на божественне коло, богопоминальна конструкція. 
Число 6 у хритсиянській традиції усвідомлюється як послідовність 
двох трійок, це символ триєдиності Бога. Вражає те, що ці п’єси, по
будовані за типом «пісень без слів». Бо композитор спеціально відмі
чає ремаркою запис найбільш близьких до звучання голосу пташки, 
а поряд йдуть акордові послідовності явно прелюдійного інтермедій
ного призначення. Достовірний запис показаний у двоголосному ви
кладенні, що є порушенням натуральності пташиного співу. А в п’єсі 
4 маємо триголосне викладення, з цього виходить, що цикл ніяк не 
переслідує орнітологічну точність відображення, передбачаї художнє 
вільне перетворення мотиву співів. 

Фактура цих п’єс вказує на клавірний принцип запису, клаве
синне подання у фортепіано образів птахів вказує на пряму наслі
дуваність позицій рококо. вражає також підкореність послідовнстей 
пташиних співів, контурів Хреста. Причому саме у малинівки цей 
символ безпосередньо уловлюється, тоді як у інших пташок співвід
ношення із Хрестом досягається за рахунок відвертої ламаності ме



144  

лодійного контуру. Співи малинівки композитор передає способом 
запису неточного унісона (септима через октаву), досягаючи ефекту 
втілення детонації. В характеристиці малинівки у якості фортепіан
них інтермедій проводиться співставлення послідовностей на чор
них та білих клавішах. 

Сама оформленість «пташиних портретів» у вигляді чергування 
пташиних соло та фортепіано наводить на варіації сюїт рококо. Спіль
на тематична структура усіх п’єс конструктивно сполучає з традицією 
варіацій сюїт рококо. Але у самому характері подання вказаного не
точного контуру октави маємо звернення до прикладу одного з пер
ших партнерів Мессіана в Молодій Франції, до циклу Андре Жоліве 
«Мана», в якому представлені ритуальні фігури тваринного вираження, 
а через увесь цикл йде також ця інтервальна знахідка неточної октави. 

Сакральні одухотворені образи птахів подані у контексті салон
ності рококо, що вказує на істинно духовні національні корені мис
лення композитора. 

Муравська О. 
доктор мистецтвознавства, професор, 

ОНМА імені А. В. Нежданової 

МІСТЕРІАЛЬНІ ЧИННИКИ ФРАНЦУЗЬКОГО МУЗИЧНОГО 
ТЕАТРУ XVII–XVIII СТОЛІТЬ 

Muravska O. 
doctor of arts, professor, ONMA named after A. V. Nezhdanova 

MYSTERIOUS FACTORS OF THE FRENCH MUSICAL THEATER 
OF THE XVII–XVIII CENTURIES 

Історія містерії органічно поєднала культову та мистецьку прак
тику багатьох епох, починаючи ще з язичницьких часів аж до сьо
годення. Її еволюція охоплює широке коло явищ духовної культури 
людства — від релігійного таїнства посвячених (єгипетські та давньо
грецькі містерії) до містерії як жанру біблійного театру Середньовіччя, 
ґенеза якого формувалася на тлі духовнорелігійних настанов візан
тійської культури, а пізніше стала частиною європейської культури. 

До «родових» якостей містерії зазвичай відносять орієнтацію на 
релігійноміфологічну тематику, багатоярусність драматургії, вклю
ченість у християнську ритуаліку, апелювання до її вербальному
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зичних символів, тяжіння до видовищності та ефектних постановчих 
прийомів, спрямованих на духовнособорне єднанняперетворення 
виконавців та глядачів. Їх сукупність в кінцевому підсумку була орі
єнтована на реалізацію ідеї підтримки світового порядкугармонії, 
що визначала також сакральну мету людського буття. 

Вплив цього жанру був настільки істотним, що коли у середині XV 
століття він був офіційно заборонений у Франції та Англії, його релі
гійноетична, сценографічна та драматургічна естетика склала базис 
для інших жанрів драматичного театру Нового часу, а також і для опе
ри. Ґенеза останньої, як відомо, сходила не тільки до містерії, але й 
до літургічної драми, що визначило її духовносемантичні настанови, 
відтворені у різноманітних жанрових та національних моделях. 

Містерія є одним з найбільш затребуваних жанрів французької 
культури, починаючи ще з часів Середньовіччя. Її типологічні ознаки 
та сакральна спрямованість суттєво впливали на французький «образ 
світу» та його придворну культуру. Остання втілювала тезуімпера
тив про священну роль монарха та його аристократичного оточення 
в житті держави, «утримання Космосу на тлі історії» (М. Бунакова), 
що своєю чергою формували духовноетичні та містеріальні наста
нови французької придворної культури, в тому числі й класицист
ського театру (П. Корнель, Ж. Расін), і поетику «ліричних трагедій» 
Ж. Б. Люллі. 

«Лірична трагедія» як провідний жанр французького музичного 
театру XVII–XVIII століть представляла собою грандіозну компози
цію з п’яти актів з алегоричносимволічним Прологом та заключним 
гімнічним Апофеозом, ефектними хоровими та балетними сценами. 
Показовою суто французькою рисою такого спектаклю можна вва
жати високу значущість речитативу, генетично висхідного до тради
цій афектованої декламації французької акторської школи, першо
джерелом якої був ритуальновеличний пафос культової практики. 
Французька оперна аріозність також була укорінена та сформована 
під впливом «придворної» арії, в той час як танцювальнобалетні ди
вертисменти сягали сакральних настанов культури французького аб
солютизму і стародавньої християнської ритуальної практики. 

Цей «модус містеріальності», показовий для французького музич
ного театру, зберігався і в наступні часи, про що свідчать типологічні 
ознаки «опери порятунку», пізніше опера доби «Наполеонівсько
го ампіру» (Г. Спонтіні) і, нарешті, поетика «великої» французької 
опери (Дж. Меєрбер, Ж. Ф. Галеві). На новому історичному рівні в 
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культурних реаліях ХХ століття позначений «містеріальний код» ви
являється в грандіозних ораторіальних композиціях А. Онеггера, а 
також у творчості О. Мессіана, зокрема в його «Святому Франциску 
Ассизькому». 
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CRYPTOGRAPHY IN THE WORKS OF CHARLES ALKAN 

Феномен тайнопису як методу приховування інформації просте
жується в людській історії протягом тисячоліть. Це й різні шифри 
стародавніх та приховування таємних знань та їх перенесення до ін
ших знакових систем, хіазматична структура віршів Біблії, її симво
ли та числа. Тому музичні твори на біблійні сюжети також набувають 
багатозначності, створюючи взаємоподібність людини та космосу, а 
головне, збагаючи метафору смислового наповнення твору, що, згід
но з правилами musica poetica, підвищувало художню значущість ви
раження [1; 3]. 

Шарль Алькан — видатний французький композитор і піаніст на
родився в іудейській сім’ї і мав енциклопедичні знання в принципах 
підготовки в різних музичних школах і в різних мовах, з яких він пе
реклав французькою всю Біблію, Талмуд і Тору, Псалтир, різні грецькі 
міфи, байки, твори Арістофана, Есхіла, Данте і т. д. Складність роз
шифровки залишених Альканом повідомлень у його творах говорить 
про необхідність для адресата мати настільки ж великі знання. Од
ним із його творчих методів було цитування чужих мотивів із творів 
у контексті направленості його власного, як правило, в енгармонічно 
рівній тональності [2]. 

У другій частині своєї Великої Сонати «Чотири віки» op. 33 «Quasi 
Faust» він вводить розділ фугато, який символізує покаяння Фауста, 
при цьому плавний розспів складається з нот (do) do re fa mi re do (si), 
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з яких можна скласти слово dore fa(m)ire (золотоподібна речовина, 
робити), чи навпаки,– робити золото — fa(m)ire de l’or. У «Фаусті» 
Вагнер робив гомункула, який сяяв, як карбункул, еквівалент філо
софського каменя, який також був символом Христа. Нагадаємо, що 
Гете в молодості захоплювався алхімією, а для члена ордена ілюмі
натів, алхіміка робити золото (Magnum opus) означає відокремлення 
розуму від темряви, піднесення над тваринною природою та духовне 
переродження. Саме це і спостерігаємо в епізоді фуги, де Фауст отри
мує прощення Господа. Кожну частину цієї Сонати можна співвід
нести з буквою тетраграматона, невимовного імені Бога YHWH у єв
реїв, а також їх числовою символікою. У темі Бога (вказано автором) 
кількість басових нот — 23 опосередковано вказує на псалом № 23 
«Господь то мій Пастир...», на івриті це Jehova(yahweh)rohi (YHWH 
Rohi), що знову вказує на тетраграматон. Цим автор стверджує верхо
венство Бога у житті людини. Звернення до імені Бога не випадкове, 
оскільки Ш. Алькан говорив, що якби він мав ще одне життя, він би 
поклав на музику всю Біблію. 

Так, у його втраченій симфонії існувала передмова на івриті до 
книги Буття, що описувала створення Світу, відомий сюжет Вавилон
ського полону, зображений ним у Псалмі 137 op. 52, Вхід Господа в 
Єрусалим — у Benedictus op. 54, славлення імені Бога автор здійснює 
в Haleluyah op. 25, Halelouyoh (1857) та ін. 

Символіка чисел проглядає і в структурі його твору «Benedictus» 
op. 54 з трьома розділами. Так, сумарна довжина перших двох тем ста
новить 21 такт, що свідчить про приховане значення 3x7 «Свят, свят, 
свят». Сума тактів розділів І та ІІ становить число 117, що є номером 
псалма Benedictus за нумерацією Вульгати або Септуагінти, а вказа
на вище сума тактів тем — 21 співвідноситься з Євангелієм від Мат
вія:21, де описуються події Входу до Єрусалима, а п’ять проведень тем 
відсилає нас до п’ятого вірша того ж розділу, де говориться про те, 
що Христос їде до Єрусалима, сидячи на ослиці та молодому ослі. На 
івриті літери мають числові відповідності, а як юдей, Алькан володів 
гематрією — аналізом сенсу слів та фраз за їх числовими значеннями. 
Одна з тем першого розділу «Benedictus» op. 54 зображує Христа, при 
цьому фактура на трьох нотних станах утворює три голосивимірю
вання у розмірі три чверті, сама тема проводиться третьою від початку 
твору, тональність A-dur, зауважимо, також містить три дієза, кожен 
такт містить рівно по три ноти. Триголосна фактура цієї теми сприй
мається як неподільність Святої Трійці. 
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Перші десять нот теми прологу (5й такт) «Benedictus» нагаду
ють похоронний марш, ці ж десять нот з ритмом маршу знаходимо у 
«Benedictus» Ф. Куперена з «Приходської Меси», або на початку Фан
тазії Ф. Шопена op. 49, де перші дві ноти fc відповідають першим бук
вам імені F(rederyk) C(hopin). На івриті слова читаються справа налі
во, як і цифри, записані літерами, тому не дивні збіги числової суми 
за методом скороченої гематрії імен Francois Couperin (87), Fryderyk 
Chopin (87) або Franciszek Chopin (87) із довжиною третьої частини 
«Benedictus» (без коди) (87 тактів), або зеркальною довжиною першої 
частини — 87 (реальнa — 78), а слова «Fantaisie» (фантазія) — 39 з до
вжиною другої частини у 39 тактів. Монограма в музиці — вид шифру, 
який може бути прихованим або відкритим, наприклад, як програм
ний заголовок «Фантазія на ім’я gala» Г. Бєлова. 

Складність розшифровки монограм полягає у відмінностях алфа
вітів, їх довжині, яку необхідно протиставити короткій гамі. Як у ви
падку з класичним методом гематрії, де алфавіт записується навпроти 
дев’яти цифр із переносами, можна записати алфавіт під 6–7 нотами 
звукоряду або комбінувати різні методи, що базуються на схожості 
звучання звуків і нот. Наприклад, система Гвідо д’Ареццо ut, re, mi, 
fa… може бути з’єднана з класичною схемою перетворення букв до 
латинських назв звуків abcdefg(h). 

Розглядаючи вказану вище тему Христа з «Benedictus» op. 54, що 
складається з 11 нот — eahcis, cisrecish, cisae, можна побачи
ти відповідність нот імені автора — Charles. Перша група це літери 
імені, прочитані навпаки eahc (selrahC), друга група у змішано
му напрямку сReCH (Char(l)e(s)), а третя група — у прямому на
прямку Charles. Якщо застосувати зазначені три типи напрямків до 
другої теми фугато з другої частини Сонати «Чотири віки» op. 33, 
то можна знайти майже повну її відповідність темі другого розділу 
«Benedictus» op. 54. Також відповідність знаходимо і через зазначе
ний метод цитування з енгармонізмом Fisdur у Сонаті та Fdur у 
«Benedictus» op. 54. 

Символічні та нумерологічні засоби вираження в творах Ш. Аль
кана показують «вектор сенсу», залишений автором для майбутніх 
інтерпретаторів його музики. 
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У контексті розвитку українського суспільства початку XXI ст. важ
ливими постають сутність і значення принципів безперервності та на
ступності продюсерської діяльності з урахуванням теоретикометодо
логічного підходу, де історикокультурологічний зміст стає одним із 
вирішальних. Всі ці аспекти набувають особливого значення в системі 
полікультурного простору сучасної України та зарубіжжя. Перш за все, 
теорія і практика продюсерської діяльності належать до пріоритетних 
сфер гуманітарної науки. Водночас «теорія і практика продюсерської ді
яльності» як наука і навчальна дисципліна спирається на українську та 
всесвітню історію, культуру, стимулює їх розвиток і засвоєння, оскільки 
інтегрує надбання галузевих наук і вибудовує на цій основі якісно нову 
систему знань про особистість продюсера та феномен його діяльності. 

За своїм змістом, наповненням, формою теоретичний та істори
кокультурний компонент «продюсерства» суттєво відрізняється від 
вузівських дисциплін. Йдеться про значно вищий рівень узагальнень 
і систематизації знань не стільки про конкретні події і факти, скіль
ки про явища, тенденції та закономірності історичного процесу в їх 
органічному поєднанні з теоретикометодологічним досвідом філо
софської, історичної, правничої, культурософської, етнокультуро
логічної, етнографічної, філологічної та інших наук щодо ключових 
проблем розвитку професійного продюсування. 
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Наукове осмислення сутності продюсерської діяльності, її змісту, 
значення методологічних принципів системності, безперервності та 
наступності й забезпечення її культурологічної спрямованості нині 
набуває певного теоретикометодологічного змісту. В цьому контексті 
актуальним постає усвідомлення змісту понять «національна історич
на практика», «національна українська культура», «соціокультурна 
парадигма», «продюсерська діяльність», «продюсерська концепція», 
«історія, теорія і практика продюсування», «продюсерський практи
кум», а також принципи забезпечення їх об’єктивності, безперерв
ності та наступності [6, c. 123–125; 10, с. 74–75]. Передусім необхід
но підкреслити системний характер цих понять та їх взаємозв’язок 
з культурознавством, розкрити теоретикометодологічне значення 
безперервності та наступності через засвоєння історикокультур
них знань у контексті провідних концентрів культурологічної науки: 
етнос — нація — держава — історія — культура — освіта — наука — 
мова — суспільство — світова спільнота, а також обґрунтувати низку 
конкретних рекомендацій, спрямованих на подальше підвищення 
світоглядновиховної ролі історії, національної культури, науки та 
освіти в діяльності продюсера. 

Як підкреслюють фахівці, «під національною історичною на
укою ми розуміємо такий її зміст, характер і спрямованість, який 
об’єктивно віддзеркалює загальні тенденції самобутного і самодос
татнього українського історичного процесу, особливості формування 
українського етносу, української нації, її життєдіяльності на різних 
етапах у контексті світової історії» [2, с. 137–140; 13, с. 123]. Безпе
речно, теорія і практика продюсування базуються на найновітніших 
надбаннях української і світової історичної науки та культурології, 
вони грунтуються на достовірних історикодокументальних фактах, 
сповідують принципи правди, об’єктивності та доказовості, а також 
забезпечуються високоосвіченими та висококваліфікованими спеці
алістами в галузі теорії та історії культури, культурології. 

Головне покликання продюсерської діяльності органічно випливає 
з пізнавальної, світоглядної, естетичної та комунікативної функцій 
культури та культурології як науки і провідних навчальних дисциплін, 
мета яких надати людині систему наукових знань з історії та теорії 
культури, українського етносу (народу), нації; допомогти їй засвоїти 
повчальний історикокультурний досвід, опанувати вміння об’єктивно 
оцінювати події і факти культурного життя, а також впровадження но
вих технологій у сфері науки, освіти, мистецтва та шоубізнесу. 
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Необхідно зазначити, що культурологія та продюсерська діяль
ність — це галузі наукового знання (пізнання), предметом досліджен
ня яких є культура в її історичному розвитку та часопросторі. Дослі
дження культури загалом має давні філософські традиції (філософія, 
історія, філософія культури) і нині здійснюються такими науками як 
археографія, етнографія, психологія, історія, соціологія, етика, ес
тетика, логіка, філософія культури. На початку XX ст. з’являються 
перші спроби спеціального міжпредметного дослідження культури та 
культурноісторичних явищ [1, с. 312; 4, с. 252; 12, с. 89–90]. Осно
ви культурології як самостійної наукової та навчальної дисципліни не 
зводяться до філософського, історичного, естетичного, етичного, со
ціологічного, морфологічного, мовознавчого, мистецтвознавчого та 
інших підходів до вивчення культури. 

Оформлення культурології як специфічної сфери гуманітарного 
знання сягає Нового часу і пов’язане з філософськими концепціями 
історії Дж. Віко, Й. Гердера та Г. Гегеля. Більшість дослідників вважа
ють, що у розвитку культурології можливо виділити кілька основних 
теоретичних концепцій або парадигм як відрефлексованих теоретич
них і методичних положень, на які спираються культурологічні до
слідження. До основних теоретичних концепцій або парадигм нале
жать: 1) циклічна концепція (або концепція циклічних коловоротів) 
(Дж Віко, М. Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі); 2) еволюціо
ністська (Л. Морган, Е. Тейлор); 3) антропологічна; 4) філософська; 
5) революційнодемократична. 

Концептуальні основи культурології простежуються у працях аме
риканського вченого Леслі Уайта, який вважається одним із перших 
теоретиківдослідників цієї новітньої наукової дисципліни. Його 
послідовниками у цьому напрямку були Ф. Ніцше, О. Шпенглер, а 
трактування окремих культурологічних концепцій ще раніше здій
снили Г. Сковорода, І. Котляревський, М. Гоголь, М. Грушевський, 
П. ГулакАртемовський, Г. КвіткаОснов’яненко, М. Костомаров, 
П. Куліш, М. Максимович, І. Франко, М. Драгоманов, Леся Українка, 
Т. Шевченко, В. Вернадський та багато інших діячів української на
ціональної культури. Переважно всі вони спиралися на філософські 
засади, з іншого боку — на художньоестетичне осмислення культури 
в мистецьких творах, що надавало змогу осягнути філософськокуль
турні явища як феномен цілісного. 

Особливості культурології як науки спричинені її багатовимір
ним феноменом. Нині культурологія перебуває на стадії становлен



152  

ня, уточнення свого предмета, об’єкта і методів дослідження, а сама 
культурологічна наука набуває теоретикометодологічної зрілості. 
Вирізняють кілька підходів до наукового статусу культурології, серед 
яких є три її основні визначення: культурологія (від лат. cultura — до
гляд, виховання, обробка; logos) — це комплекс дисциплін, що ви
вчають культуру за історичною вертикаллю її розвитку, соціальним 
функціонуванням з визначенням кінцевого результату системності 
культурного феномена; культурологія — це сукупність дисциплін, що 
вивчають культуру і намагаються осягнути її як цілісне явище з ураху
ванням надбань супутніх дисциплін, а також з позиції культурології, 
національних, регіональних особливостей в їх історичному розвитку; 
культурологія — це самостійна наукова дисципліна в системі соціаль
ногуманітарних знань. Отже, культурологія — це наука, яка вивчає 
специфіку розвитку матеріальної та духовної культури цивілізацій, 
етносів, націй у конкретноісторичному періоді, їх взаємозв’язки та 
взаємовпливи [3, с. 186; 5, с. 178]. 

Питання щодо самостійності (автономності) культурології зумов
лені такими чинниками: усвідомленням специфіки класичної «філо
софії культури», яка ставить за мету осмислення емпіричного (етно
графічного) матеріалу; необхідністю розробки такої методології, яка 
забезпечить, з одного боку, адекватне дослідження культури окремими 
науковими галузями, а з іншого — її предметну єдність, що випливає 
із субстанційного розуміння культури; намагання розробити «спільні 
знаменники» розуміння культури в умовах різкого зростання взаємодії 
різних етнокультур; необхідністю цілісного, системного аналізу куль
тури як сфери державної політики України; необхідністю формування 
культурних потреб людини та сучасного суспільства. 

Іншими словами, культурологія є системою знань про сутність, 
закономірності існування та розвитку, людське значення та спосо
би пізнання культури. Тому важливим завданням теоретичних засад 
культурології є пізнання сутності культури і виявлення законів та 
механізмів функціонування конкретних форм і сторін культури [2, 
с. 149; 7, с. 55; 11, с. 3–5]. 

У цьому контексті до основних завдань культурології належать: ана
ліз культури як системи культурних феноменів; виявлення менталь
ного змісту культури; дослідження типології культури; розв’язання 
проблем соціокультурної динаміки; вивчення культурних кодів та ко
мунікацій. Всі ці завдання культурології є базисом для продюсування 
у царині сценічного мистецтва України кінця ХХ — початку ХХІ ст. 



  153

Сучасні наукові дослідження в галузі культурології та продюсу
вання мають такі моделі: 1) підхід до чіткого розмежування вивчення 
суб’єкта та об’єкта пізнання (вивчення), їх раціональної інтерпрета
ції; 2) культурологія та продюсування є об’єктом відбиття повсякден
ного життя людини і специфічною формою узагальнення, характери
зуючи їх на рівні діалектики; 3) заперечення можливості вивчення в 
повному обсязі досягнень етнокультурних зразків, їх пізнання та уза
гальнення, особливо щодо своєї культури та продюсерської практики 
[1, с. 312; 8, с. 99–100]. 

Водночас сучасна культурологічна наука вважає предметом сис
тему знань, що могла б концептуально впливати на формування 
культури суспільства та всіх форм культурного менеджменту, а також 
стати самостійною галуззю суспільногуманітарних знань. З огляду 
на нагальність цієї проблеми необхідно розробити концепцію наці
ональної культури та продюсерської практики, які могли б поєднати 
теоретичні й практичні уявлення про їх втілення в усі сфери людської 
життєдіяльності та життєтворення [9, с. 48–52]. 

Крім того, стає актуальною розробка методології для забезпечення 
комплексного дослідження культури як цілісного явища; вироблення 
концепції української національної культури як складової державної 
політики і втілення її в діяльність системи управління, кадрового забез
печення та модернізації. Також актуальним стає врахування культурних 
потреб людини, особистості, де продюсерська практика є однією з прі
оритетних сфер культурної політики Української держави на початку 
XXI століття. Загалом теорія і практика продюсерської діяльності в ін
дустрії сценічного мистецтва України потребує подальшого комплек
сного дослідження на засадах новітньої культурологічної думки і науки. 
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THE HISTORY OF THE SLAVIC WORLD  
IN ITS RESONANCE IN MUSIC 

Класична музика склалася в епоху Нового часу, коли офіційно 
сповідався «європоцентризм» у культурному і державнополітичному 
мисленні, причому під Єврпопою розумівся світ європейського За
ходу в протистоянні союзу Західних Церков, Католицької і Лютеран
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ської, в межах «німецької культурної ідеї» — та галліканства Франції 
до 1789 року. Тоді побажання Ф. Вольтера відносно Церкви, що скла
дала опору монархії, — «Розчавіть гадину!» — успішно здійснилося 
стратою Людовика XVI, глави не тільки держави, а й Галліканської 
Церкви, а Наполеон Бонапарт, зайнявши імператорський трон, «по
дарував» у 1804 р. Папі Римському церкву Франції. І галліканізм як 
«серединне» відносно католицтва і православ’я, зі щільними взаємо
діями з православною Україною (див. записки Г. де Боплана [2], кон
такти із Францією Петра Могили [4]), помер, аристократи Франції 
від’їджали на європейський Схід, тут приймали православ’я і багато 
зробили для підйому культури націй, у тому числі України і особливо 
Одеси. 

Резонування слов’янського генію в історичних виявленнях ряс
но живило німецький світ, у тому числі це вплив чеських гуситів на 
раннє лютеранство (див. в книзі О. Муравської [5, с. 142]), що по
родило пієтизм «моравських братів» (на честь загиблої православної 
Моравії). Піетистом був Й. С. Бах (про це у книзі Е. УілсонаДіксо
на «Історія християнської музики» [6]). В сюїтах композитора є чис
ленні посилання на «полонез» як знак слов’янськопольської спе
цифіки. А віденська школа побудувала оригінальний оркестральний 
стиль на основі роботи чеських музикантів в Мангеймі, солідарних 
з діяльністю «будителів» на землі Яна Гуса (про це в роботі О. Мар
кової [3, с. 59]). 

Численними були посилання Л. Бетховена на українські й східно
слов’янські мелодії, у тому числі це «12 варіацій для фортепіано» на 
мелодію «Камаринської», яку М. Степаненко пов’язує з Камарин
ськими полками (є й інша версія в роботі Д. Андросової [1]), — а це 
був відгомін на подвиги армії П. Румянцева, також кубанських коза
ків в антинаполеонівській епопеї, як і взагалі контакти з потомками 
О. Розума. Обробка Бетховеном лицарської козацької пісні «Їхав ко
зак за Дунай» стала реакцією на популярність її в німецькому світі, аж 
до поетичного перекладу тексту на німецьку мову. 

Згодом Ф. Шопен і Ф. Ліст уславили українські пісенні здобутки 
та українські образи у своїх творах. А вершиною став «панславізм» 
Л. Яначека, з його дивною поемою «Тарас Бульба», що запропонувала 
несподіваний погляд на історію «суперечок слов’ян між собою», за 
знаменитим висловом поета. 

Сказане тільки краєм зачепило слов’янські «вторгнення» в образ
ну систему європейської «західної» музики в аспекті втілення істо
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ричних звершень представниками слов’янських націй. А сьогоденна 
хода «Щедрика» М. Леонтовича «по різних країнах і людях» ніби під
водить підсумок цій увазі європейських майстрів до слов’янської іс
торії і культурних звершень слов’янства. 
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FROM «EXPERIENCE-TRIAL» TO «EXPERIENCE-INDWELLING» 

Поняття «простір» і «час» для художніх творів — визначні. Вони 
пов’язані з цілою низкою завдань як змістового, так і формально
го плану, які митці вирішують відповідно до індивідуального світо
сприйняття, стилістики, власної творчої манери. Для мистецтво
знавців ці поняття стають засобами аналізу творчості художника та 
загальної «картини світу», а для глядача — ключиками для сприйнят
тя творів. 

Цікаво порівняти дві різні системи відтворення «простору» і «часу» 
у роботах, створених на пленері, та абстрактних композиціях. Таке 
співставлення виникає не випадково, оскільки існує багато прикла
дів, коли у творчості митців простежується або поступова еволюція 
від пленерного досвіду до експериментування з формою у царині де
коративного або абстрактного мистецтва, або паралельне звернення 
до творчого досвіду безпосереднього та опосередкованого осягнення 
видимої дійсності. 

«Пленер» як метод роботи на відкритому повітрі передбачає зна
ходження художника буквально у середовищі природи, в оточенні 
світлоповітряного простору, в якому перебувають і сам митецьспо
глядач, і мотив, який від відтворює. У такому разі митець сприймає 
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мотив комплексно (на рівні свідомості та фізично): не тільки очима, а 
й відчуваючи звуки, запахи, силу та колір освітлення, стан повітряно
го середовища (вітер, туман, мряка тощо), температуру і т. д. Він бук
вально живе з мотивом в одному — реальному просторі і часі. В автора 
формується «досвідпереживання» видимого простору на конкретно
му відрізку часу. Ефекти світлоповітряного середовища впливають на 
предметні кольори мотиву і створюють у митця переживання його 
особистого, глибоко індивідуального «враження» («імпресії»), яке 
відображається засобами кольору, різних видів перспективи, компо
зиційними побудовами на двовимірній зображальній поверхні, пере
творюючись на ілюзію тривимірності. Художню мету пленерного тво
ру можна сформулювати так: максимально точно передати враження 
від побаченого мотиву, зупинити швидкоплинний час зміни природ
ного стану — створити ефект співпереживання у глядача, який ди
виться на мотив немов у відкрите вікно. 

Абстрактні композиції створюються певною мірою з опорою на 
«досвідпереживання», проте у процесі не «вживання у мотив», а на
впаки, «абстрагування» — відмови від несуттєвого, скороминучого і 
спрямованості до універсального. Митець звертається чи до царини 
підсвідомого, чи до ментального (інтелектуального) осягнення поза
часових понять. Засобами виразності можуть виступати колір, пля
ма, ідеальні геометричні фігури, ритм, фактура. Початково пласкі 
лінії, крапки, кола, прямокутники, пластичні плями завдяки ком
позиційним побудовам, поєднанню у ритмічні сполучення, різно
маніттю фактур та їх взаємодії зі світлом можуть створювати ефекти 
об’ємності, а іноді і багатовимірності. Слід також згадати, що мова 
ідеальних фігур — універсальна мова архетипів, яка відображає поза
часовий універсальний зміст, доступний для інтерпретації глядачеві 
будьякого віку, країни чи віросповідання. 

Сприймаючи твір абстрактного мистецтва, глядач не «спостерігає 
відкрите у природу вікно», а «вдивляється» у власні відчуття, пере
живання, асоціації, які викликає зображення. Простір і час у такому 
разі стають не «моментом, що його зупинив художник», а розмаїттям 
індивідуального досвіду глядача, який може переносити його у різні 
часи, різні місця, відповідно до його власного унікального життєвого 
досвіду — «досвіду перебування». Таким чином, можна сказати, що 
виникає взаємодія — співтворчість автора абстрактного твору та гля
дача, в результаті якої у творі активізується симультанний художній 
«простірперебування». 
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Видатний український актор, режисер, корифей українського 
національного театру, брат І. К. КарпенкоКарого, П. К. Саксаган
ського та М. К. СадовськоїБарілотті, засновник та керівник пер
шого постійного українського театру Микола Карпович Садовський 
(справжнє прізвище Тобілевич, 1856–1933) розпочав свою акторську 
діяльність у 1881 році у трупі Г. Ашкаренка, грав у трупі М. Кропив
ницького та М. Старицького, у 1888 р. створив власну трупу, у 1898 
приєднався до товариства П. Саксаганського та грав в об’єднаному 
товаристві корифеїв. У 1905 році виїхав до Галичини, де працював ди
ректором театру. У 1906–1920 очолював стаціонарний театр у Києві. 

Одеські журналісти розглядали діяльність М. К. Садовського за 
трьома напрямками: Садовськийактор, Садовськийрежисер, ор
ганізатор театральної справи, відгуки на його гастрольну діяльність, 
Садовськийдраматург, перекладач, мемуарист. Його вважали драма
тичним актором, який володіє «надзвичайно симпатичним гнучким 
голосом, щасливою зовнішністю і чудово виробленою мімікою. Го
лосу він надає всілякі відтінки: ним він чарує глядача. Щедро наго
роджений природою, роботою він тільки розвиває та вдосконалює 
задатки» [7]. «Все до найменших дрібниць продумано, оброблено з 
терпінням і старанням, з яким мозаїчні майстри обробляють свої тво
ри. Манери, жести, міміка, гримування чудово доцільні» [11]. «В ро
лях героїчних коханців, у ролях натур піднесених він незаміний. Його 
сцени гідні пензля художника!». В артиста є «чудова задушевність, те
плота, словом те, що називається «Божественним вогником» [8]. 

Протягом одинадцяти років (1888–1898) М. К. Садовський очо
лював власну трупу. Це був період його становлення як режисера та 
організатора театральної справи. Гастролі почалися в Одесі у Новому 
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театрі, а через кілька днів, з 14 січня 1889 року — вперше українські 
артисти грали в Міському театрі. Спектаклі відбувалися по середах, 
п’ятницях та вранці у неділю, в інші дні виступала італійська опера. 
Італійські артисти відвідували виступи М. Заньковецької, А. Макси
мовича, М. Садовського, П. Саксаганського, КарпенкаКарого [10].
Мало хто згадує зараз про те, що ще у 1877 році у Бендерах М. Зань
ковецька брала участь в аматорських виставах поряд з молодим офі
цером Тобілевичем, який згодом під прізвищем Садовського став од
ним з найбільших діячів українського театру [14]. 

Як керівник трупи М. Садовський опікувався питаннями реперту
ару, перш за все — створенням української опери, тому він вів перего
вори з композиторами М. Лисенком та П. Щуровським. Для оперних 
вистав набирався новий великий хор, був запрошений відомий у про
вінції диригент О. Вів’єн. Ця підготовча робота виявилася плідною. 
12 листопада 1889 року М. К. Садовський ставить в Одеському ро
сійському театрі оперу М. В. Лисенка «Наталка Полтавка» [1]. Згід
но з законом тих часів, перед українською прем’єрою виконувалася 
російськомовна комедія надві дії Г. Максимова «Прежде скончались, 
потом повенчались» [13]. Нова «Наталка Полтавка» була зіграна чу
дово. Завдяки новій оркестровці п’єса виграла в музичному відно
шенні, хоча трохи подовжилася. На долю Садовського (Микола) і 
Саксаганського (Виборний) випало найбільше викликів і оплесків» 
[10]. Підкреслимо, що опера ставилася на 2 дії, 3 картини, а роль Воз
ного сприймалася як «чи не найголовніша». 

Перший український стаціонарний професійний театр, заснова
ний на базі пересувного театру М. Садовського, посталого 1906 у Пол
таві, одержав назву Театру Миколи Садовського у Києві (1907–1919). 
Власне це була трупа українських артистів під керівництвом Миколи 
Садовського. Слід нагадати, що всі українські театри того часу були 
мандрівними. Тому відкриття стаціонарного українського театру ви
явилося дуже значною подією [16]. З 1907 по 1917 театр працюваву 
Троїцькому народному будинку.Окрім улюблених вистав, які набули 
вже значення класичних, театр ставив найновіші драматичні україн
ські та перекладні твори. Важливе місце в репертуарі трупи займали 
опери українських та зарубіжних композиторів. Їх постановку від 1907 
року здійснював головний диригент Г. К. Єлінек. Це «Наталка Пол
тавка» та «Енеїда» (перше виконання) М. Лисенка, «Сільська честь» 
П. Масканьї, «Галька» С. Монюшка, «Пан сотник» Г. Козаченка [12], 
«Продана наречена» Б. Сметани в перекладі Миколи Садовського. 
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З 1911 по 1916 р. головним диригентом був О. А. Кошиць. Він поставив 
опери «Утоплена» та «Різдвяна ніч» М. Лисенка, «Роксолану» Д. Сі
чинського, кілька оперет, створював музику до драматичних вистав 
[9]. До оформлення вистав М. Садовський залучив талановитого ху
дожника В. Кричевського та І. Бурячка, які започаткували тривимірну 
декорацію в оформленні вистав. Музичне оформлення здійснювали 
композитори М. Лисенко та К. Стеценко. З 1912 року В. Верховинець 
організував у театрі хореографічні вечори, а у побутових п’єсах запро
вадив оригінальні зразки народних танців.Серед виконавців відзна
чимо М. Заньковецьку (перші два роки роботи театру), Л. Ліницьку 
(1909–1915), Є. Петляш (1907–1913 як драматична, згодом — оперна 
артистка), І. Мар’яненка (1906–1914), а також молодих вихованців 
М. Заньковецької та М. Садовського. 

Театр Миколи Садовського гастролював в Одесі двічі — у 1908 
та у 1913 рр. Перші гастролі почалися «Ревізором» М. В. Гоголя на 
українській мові у перекладі М. К. Садовського. В ролі Городничо
го виступив М. К. Садовський. Були представлені опери «Наталка 
Полтавка», «Продана наречена» та музичнодраматичні твори. У 1913 
році виконувалося вісім драматичних вистав та чотири опери. Гастро
лі почалися історичною драмою СтарицькоїЧерняхівської «Гетьман 
Дорошенко». Головну роль виконував Садовський. З цього приводу 
газети писали: «Взагалі трупа п. Садовського справляє дуже вигідне 
враження. Великих, яскравих обдарувань (за винятком п. Садовсько
го), якщо судити з першої вистави, начебто й немає, але приємно вра
жає загальна зіграність усієї трупи, чистенька постановка, красиві й 
цілком історичні костюми, гарна бутафорія та зброя» [5]. Схвальну 
рецензію отримала опера «Галька» [4]. 

18 квітня 1913 року вперше в Одесі прозвучала опера М. Лисенка 
«Енеїда». Одеські видання писали: «Це дуже вдала та щаслива дум
ка — пристосувати для сцени класичний твір української літерату
ри — «Енеїду» Котляревського… Роботу цю зроблено п. Садовським 
досить вдало. Потім дуже гарну та мелодійну музику написав до тек
сту… Лисенко. Вийшла досить весела, дотепна комічна опера...» [6]. 
«Знаменита епічна поема Котляревського вдало перетворена п. Са
довським на оперне лібрето, до якого музику написав… компози
тор Лисенко. «Енеїда» вимагає дуже складної у декоративному від
ношенні постановки, світлових ефектів та інше… це зроблено дуже 
пристойно. Вистава зійшла гладко, з гарним ансамблем» [15]. Партію 
Дідони виконувала М. Литвиненко. 
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Одеські критики наголошували на досягненнях М. К. Садовсько
го як керівника кращої на той час української трупи: «Все поставлено 
серйозно, міцно, носить на собі печатку культурності та художнього 
смаку» [3]. «Свою справу п. Садовський веде правильно, упевненою 
рукою. Пропонуючи художні, європейські постановки українських 
п’єс, він одразу зрушив український театр з мертвої точки», — зізна
вався П. К. Саксаганський в інтерв’ю одеським журналістам. На його 
думку, київський український театр М. Садовського є найцікавішим 
за своїми барвами [2]. 
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МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

There continues to be in the classical music world an interest in perform
ing and recording music with instruments of both fine quality and the use of 
period instruments to obtain a sound that would be similar to the sound that 
the original composers heard during their working life. Characterisation of 
the sound through spectral analysis and mathematical modelling can help 
us to understand what it is about the construction of period instruments and 
modern instruments that produces the desired «sound» that musicians and 
audiences want to hear. 

Firstly, it is important to understand that all real musical instruments are 
far from ideal. They are in the first order, simple harmonic oscillators. This 
is applied to all types, whether struck, blown, or bowed. If they all just pro
duced pure tones with harmonics they would sound very boring to most ears 
and very «synthetic». If struck, blown, or bowed at different levels of inten
sity the sound would be the same just louder, with greater amplitude of the 
sound waves produced. This is of course far from how real musical instru
ments behave. If we take for example the case of a Piano, when played softly 
the notes do sound fairly close to pure fundamental tones with harmonics. 
However, when notes are hit hard the whole character of sound produced 
changes quite dramatically. It is not just a simple scaling of the sound but 
there are significant changes in the sound spectrum and temporal response 
(shaping of the amplitude of the sound across the spectrum over time). So, 
the response in the language of physics is described as «nonlinear». 

The complexity of the piano mechanism makes modelling quite difficult 
but researches have produced a number of different types of mathematical 
model which seem to be capable of reproducing the spectral sound features 
seen in the acoustic spectra of real instruments. For example, over the years 
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there have been various studies to determine the origin of the socalled 
«phantom partials» (anomalous frequency components in the sound of the 
piano that occur at the sum and difference frequencies of two overtones). It 
was widely accepted for over the past three decades that these resulted from 
forced longitudinal motion of the string and that the «bridging» of the string 
was most important. However, there is now increasing evidence that points 
to contributions from wood to wood contact relating more to the sound 
board coupling. The metal frame of the piano does not seem to be that sig
nificant in this particular sound artefact. 

A quick mention of the history of physical mathematical modelling of 
musical instruments. The most significant research centres, which used 
computing power in the 1980’s to begin the modelling of musical instru
ments, were Stanford University in California, USA and Ircam in Paris, 
France. They developed various models, one of the most well know of these 
«string» based models was the KarplusStrong algorithm. This is still used 
to some extent today and was a precursor to the more modern approaches 
used today known as «waveguide synthesis». These synthesis models are also 
sometimes used in conjunction now with other types of vibrational analysis 
techniques, which can be seen in various papers. 

The piano design and especially the «action» by which the note is struck, 
evolved over time to the modern refined concert designs that we have today. 
The «action» design peaked at the end of the 19th century. The earlier pianos 
have slightly different actions which yield a different sound. Some pianists 
say that these earlier designs have a more «thick» sound which is both inter
esting but requires them to alter their techniques to make the period instru
ments perform sufficiently and not produce a too confusing sound as often 
the damping aspect of the notes is not the same as in modern instruments. 
Nevertheless, the interest in this more authentic period sound, especially for 
recordings, drives their use. 

Turning to modelling advances for example in the case of the Violin, 
many advances have been made in the last few years as to the understanding 
of what makes a really good sounding instrument. The violin is of particular 
interest to instrument modellers as its design has really not changed much 
in centuries. Also, many modern violin makers really want to know how to 
make a violin that has the qualities of a period top grade instrument from the 
famous historical makers, that now command incredible prices at auctions. 

Recent studies and models using finite elements analysis techniques, 
such as those described by Professor Colin Gough (2015), have focussed on 
looking at the vibrational modes of the top and bottom plate of the violin 
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body and also the shaping of the «F» holes in those plates. The thickness, 
thickness uniformity, and wood properties (rigidity) have all been found to 
be highly significant factors in achieving good acoustic performance. Many 
researches in this area still believe we may not yet fully understand all the is
sues that affect the acoustics of the violin and that more research with more 
analysis techniques are still required to reveal the mysteries of the sound of 
a truly «great» violin. 

Петровська Н. 
здобувач ОНМА імені А. В. Нежданової 

РОЛЬ «МОЛОДОЇ ПОЛЬЩІ» У СТАНОВЛЕННІ ПОЛЬСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТТЯ 

Petrovska N. 
Winner of the A. V. Nezhdanova ONMA 

THE ROLE OF «YOUNG POLAND» IN THE FORMATION 
OF POLISH CULTURE AT THE BEGINNING  

OF THE 20TH CENTURY 

Історичні шляхи розвитку польської музики рубежу XIX–XX сто
літь виявилися безпосередньо пов’язаними не тільки з метаморфоза
ми польської державності, але й із усім її культурномистецьким жит
тям, невіддільним від генія К. Шимановського — класика польської 
музики, що став фактичним головою «Молодої Польщі» в музиці. 

Наявність загальної тематики (антитеза життя і смерті, мелан
холія, туга, почуття самотності, «світової скорботи», апокаліптичні 
передчуття тощо), перетини світоглядних позицій, що виявляють 
реальність творчого об’єднання під знаком «Молодої Польщі», все 
ж не виключає «строкатості» творчої діяльності її репрезентантів, 
які сповідували ідеї символізму (С. Пшибишевський), неороман
тизму (С. Жеромський), імпресіонізму (К. Тетмаєр, Я. Каспрович), 
естетику модерну (С. Виспянський). Об’єднувало названих авто
рів неприйняття культурної та суспільної ситуації в Польщі того 
часу, відмова від позитивізму, характерного для попереднього ета
пу польської культури, інтерес до філософії Ніцше, Шопенгауера, 
Бергсона та прагнення до пошуку нових шляхів у мистецтві. Неви
падково ці роки польського мистецтва іноді називають «модерніст
ським бунтом». 
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В ситуації політичного та державного поділу країни, трагічних 
доль її патріотів гранично загострюється також інтерес у цей період до 
свого національного минулого. При цьому ідеалізується стара Поль
ща, відроджуються культурноісторичні цінності Кракова як давньої 
столиці Польщі та символу її колишнього процвітання. Водночас у 
творчій діяльності «Молодої Польщі» також був досить сильним і на
ціональний елемент, що виявився у прагненні до створення сучасно
го (за мірками початку ХХ ст.) національного польського («праполь
ського») стилю в образотворчому мистецтві, літературі, архітектурі, 
узагальненого в концепції «закопанського стилю» як національної 
«моделі» неофольклоризму, що мав також перетини з традиціями 
«варшавського» бідермаєра. 

Польовий О. 
кандидат мистецтвознавства, викладач-методист 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СПЕЦИФІКА ТВОРЧОГО ВИЯВЛЕННЯ 
ХУДОЖНЬОЇ АКТИВНОСТІ КОМПОЗИТОРА  

В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 

Polyovyj O. 
candidate of art studies, teacher-methodologist 

ORGANIZATIONAL SPECIFICS OF CREATIVE  
IDENTIFICATION OF ARTISTIC COMPOSER’S ACTIVITY 

IN UKRAINIAN CULTURE 

Обрана проблема обумовлює приділення уваги характеристи
ці організаційноструктуруючої, комунікативної діяльності у сфері 
композиторської творчості; при цьому форма некомерційного марке
тингу розглядається як реакція на рудимент ідеального в комерціалі
зованій сфері сучасної культури. Аксіоматичним виступає положен
ня про художню активність композитора, яка зумовлена історично 
заданим синкретизмом професійної музичної діяльності, органічно 
вписаної у сукупні суспільні зобов’язання суб’єкта творчості. Відтак 
прикладна орієнтованість його музичнофахових навичок невідділь
на від загальноосвітньої підготовки, що наочно демонстрували перші 
консерваторії, в яких загальногуманітарна підготовка та багатоскла
довість музичного навчання закладали фундамент як фахового, так і 
соціального самоствердження. 
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Мовнокомунікативні засади композиторської роботи завжди 
складали базовий заряд творчого виходу на публіку і відповідне со
ціальне визнання. 

Але сучасна орієнтація на прикладні впровадження авторських 
намірів творення у межах типологічних, а не індивідуалізованоком
позиційних нормативів складає самозначуще і, мабуть, базисне у фа
ховій підготовці музикантів. Історичний досвід музикантівфахівців 
надихає пошуки сучасних комунікативноорганізаційних форм, що 
зумовлені складеними віками традиціями і стереотипами художньо
творчих установок. 

В античній, середньовічній європейській культурі, як і в сучас
ній культурі Сходу, популярна сфера споконвічно диференціювала 
поминальномеморіальний комплекс ритуалівобрядів (оплакуван
няславлення Тамуза у Вавилоні, Озіріса в Єгипті, Адоніса у Фінікії, 
Діоніса в Греції, Великодній цикл у християнстві) і привітальносла
вильний, пов’язаний із чудом народження Боголюдини, у тому числі 
Різдвяний цикл у християнстві. Перший тип пов’язаний з порушен
ням горесних почуттів, катарсично перетворюваних у славильність, 
другий наповнений радісною екстатикою, яка включає сміхове нача
ло, що далеко не завжди означає осміяння. 

Чистота прояву сміхового у славильності (цей тип вираження 
суміщається і з поминальністю, і із привітальним строєм виражен
ня) становить історично досить рідкісне явище — хіба що весняно
оновлювальні обряди древніх даків. Сміхове ж як осміяння сформу
валося в опозицію славильності взагалі, втілюючи безслав’я того, 
що ставало предметом сміху (див. блазнівські дійства типу «свята 
дурнів»), тоді як слізнопоминальний образ склав невід’ємну час
тину славильності, що і є повнотою виявлення музичного начала 
вираження. 

Славильна екстатика (див. Алілуя старозавітної традиції) утво
рила початок серйозності вираження, його мусикійську прив’язку в 
ієрархії видів творчої діяльності в Древній Греції. Тут істотний слізно
замилувальний компонент серйозності, що жлдною мірою не пере
ходить меж «занурення в зневіру», тоді як «полегшенням» гімнічної 
екстатики стає її ж осміяннязаперечення. 

У музиці первісних народів, у витонченому мистецтві мадригалу 
ХVІ ст., у фольклорі, побутовому й масовому співі сучасності зберіг
ся первинний синкретизм автора (quasiкомпозитора) — виконав
ця — слухача: кожний тією чи іншою мірою бере участь у колектив
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но створюваній або виконуваній музиці. Але особливу значимість від 
древніх цивілізацій має виконавець музики, що виступає у своєму ви
конавствіпослушництві посередником між Небом і людським світом. 
Жрецька функція співаючого збережена християнською ритуалікою, 
у якій співацькі навички священикапастора невіддільні від пласти
ки рухівжестів, що несуть генетичну прив’язку до танцювальності. 
Остання мала значне поширення у доіконоборський період, а згодом 
збереглася в окремих конфесіях (у Галліканській, в Іспанській Церкві). 

При цьому творчість півчоговиконавця зумовлює техніку кано
нічного співу, специфіка якого (див. термін «бриколаж») спеціально 
досліджена В. Мартиновим. Дистанціювання ж зі слухачем — від
носне, оскільки гідно славити співом Бога покликаний кожний 
віруючий, півчий — зразок, але не «замінник» співочої віддачі па
рафіянина. І це ж положення виконавець — слухач відрізняло й 
позарелігійну ритуаліку, формуючи підходи до маскультури ХХ–
ХХІ ст., яка стала не стільки стилем мистецького втручання в буття, 
але «стилем життя». 

Прийнято вважати, що поступовий процес формування вико
навця як категорії провідного учасника масових заходів виявився у 
Франції (тоді ще православній), у Провансі в XI–XIV ст., де заявили 
про себе поети й співаки, яких називали трубадурами (від прован
сальського trobador, від trobar, знаходити, винаходити, складати вір
ші, що сходить до грецького tropo — троп, образ — порівн. тропарь у 
візантійській традиції). Поетикомпозиторивиконавці в одній осо
бі, вони заклали основи мистецтва шансона, що існує у Франції до 
сьогоднішнього дня. Світська сторона творчості трубадурів органічно 
сполучена із церковним Служінням (див. вищенаведену етимологію), 
що вказує на загальні джерела із бритськокельтської поетикому
зичної традиції гімнотворчості бардів і вчених ченців православних 
Британії та Ірландії, представники яких заснували СентГалленський 
монастир у центрі Європи й стали хрестителями Новгородської Русі 
(див. у С. Перевезенцева, також у книзі О. Муравської). 

Термін «барди» зберігся аж до ХХ століття, визначивши зміст 
моральнопроповідницької «передперебудовної» пісенної хвилі в 
СРСР, представленої творчістю Б. Окуджави, Ж. Бічевської, Б. Гре
бєнщикова, В. Цоя й багатьох інших. Не слід забувати про культуро
творчі традиції згаданих ірландськихбританських філідівбардів, з 
якими історично споріднена діяльність кобзарівбандуристів в Укра
їні й іспанських троваторів, що виконували на бандурі християнські 
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гімнитанці (див. арагонська хота — гімнтанець на честь Богороди
ці). Не випадково один з найцікавіших шарів масового молодіжно
культурного руху 1960х у СРСР, як відзначено вище, одержав назву 
«самодіяльної» — «бардівської» пісні. 

Зазначені матеріали, підняті на щит історичними описами остан
ніх десятиліть, істотні в осмисленні європейських традицій мас
культурного значення. Повертаючись до прийнятих орієнтирів харак
теристик європейської протомаскультурної творчості, відмічаємо, 
що трубадур — лицар і співак, що складає музику не за замовленням, 
а за власним розсудом, але обов’язково «у жанрі»: це «оспівування» 
або «осміяння». Шансоньє — кавалер — лицар, поет і музикант, тобто 
творець пісень. Трубадури — не співаки за наймом і вмілі музиканти 
в лицарському стані, тобто вони феодали різних рівнів знатності й 
багатства (цікава паралель до українського козацтвалицарства, коли 
всі співалиграли на кобзі чи бандурі — остання була привілеєм пол
ковників і вище). 

Музикування могло приносити найбільш талановитим трубаду
рам завидну винагороду. У репертуарі трубадурів мали місце епічні 
«пісні про діяння» на тексти поеми «Пісня про Роланда», що оспі
вувала походи Карла Великого і його вірного лицаря Роланда; пас
турнелі — музичні картинки із сільського життя; ліричні пісні, т. зв. 
пісні ранкової зорі. Трубадури, як обов’язкові учасники культурної 
програми лицарських турнірів, оспівували ідеальну любов в образі 
Прекрасної Дами, Богоматері (див. у О. Муравської). 

Із вгасанням лицарства, на початку XIII ст., виникло мистецтво 
труверів (від старофранцузского trouver — знаходити, придумувати, 
складати). Демократичність репертуару наближала цей тип середньо
вічного музиканта до фольклорного шару, основним жанром у музи
куванні були балади. Сфера використання плодів мистецтва труверів 
аналогічна функції трубадурів, хоча авторитет перших у вищих рангах 
суспільства (серед великих феодалів) набагато важливіший. Відповід
но підвищилася значимість соціальнополітичних аспектів діяльнос
ті, що наблизило творчість труверів до народнопісенного мистецтва. 
В XIV–XVIII ст. на зміну трубадурам і труверам приходять менестре
лі, які виступали в сільській місцевості, на ярмарках і перебували на 
службі у феодала або у влади міста. 

Французьким трубадурам близькі німецькі лицарські поети й му
зиканти — міннезінгери (з німецького Minnesinger — поетспівак). 
Аналогом середньовічним бардамфілітам, трубадурамтруверам, 
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міннезінгераммайстерзінгерам Заходу, що суміщали творчопоетич
ні, композиторські функції з виконавством церковним і світським, 
у середньовічній російській музиці з’явилися пісельникискоморохи 
(див. фонічне співпадання зі «скарамуш», народний музикантартист 
у Провансі і на Півдні Франції) — осілі й мандрівні співаки, музикан
тиінструменталісти, актори, акробати, танцюристи, вершина попу
лярності яких припадає на епоху розквіту Новгородської й Київської 
Русі (ХІІ–ХIV ст.). 

Очевидно, що кобзарське мистецтво має досить древнє коріння, 
що переплітається з місіонерськими установками християнізованих 
кельтівдруїдів. Кобзарібандуристи, як провідники ідей гордості за 
Батьківщину (див. головний жанр — дума, етимологічно «гордість»), 
захисники козацької вольності, вони зверталися у своїх виступах до 
дум про героїку історичного минулого, про проблеми сучасності й 
відкрито проголошували заклик до боротьби українського народу за 
православ’я й вільність, виявляючи зразки страстотерпіння за віру й 
Батьківщину. 

Полянська Т. 
кандидат мистецтвознавства, 

концертмейстер ОНМА імені О. В. Нежданової 

ІТАЛІЙСЬКА ТРАДИЦІЯ ТРІО-СОНАТИ У КОНТЕКСТІ 
РЕЛІГІЙНИХ УСТАНОВОК НАЦІЇ 

Polyanska T. 
candidate of art history, concertmaster 

of ONMA named after O. V. Nezhdanova 

ITALIAN TRIO SONATA TRADITION IN THE CONTEXT 
OF RELIGIOUS INSTALLATIONS OF THE NATION 

Італія як культурний ареал формувалася від XII–XIII ст., не утво
рюючи державної цілісності аж до 1871 р. Національна єдність ве
ликою мірою визначалося релігійною установкою католицизму, що 
зберігав на Півдні та Сході історично обумовлену спадкоємність з 
візантійським православним культурномистецьким світом. Таке 
становище було порушено устремліннями Рісорджименто у першій 
половині ХІХ ст., тоді як від XV ст. просувалась новокатолицька док
трина, з XVII ст., від часу Тридцятирічної війни, Італія, завдяки пер
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шості Австрії в німецькому культурному просторі та наявності зна
чної частини території Італії у складі Австрійської імперії, активно 
реагувала на принципи німецької культурної ідеї. 

У релігійносповідальному плані ці політикосоціальні умови 
формували психологію активної раціоналізації богослужбових уста
новок, хоча містичні традиції провізантійського Півдня, в тому числі 
це Неаполь та його знамениті музичні заклади і деякі інші географіч
нокультурні осередки зв’язку з ранньохристиянськими установками 
Італії визначили суттєву корекцію зближення з раціоналізованим 
християнством протестантизму. 

Це пов’язане з ґрунтовістю низки духовних жанрів для Італії, зо
крема це жанр тріо-сонати, нумерологічномістичний аспект виді
лення якого є значущим. Одночасно музичноісторична стратегія 
визначила спрямованість становлення його в руслі зв’язку з чотири
частиною німецької сюїти і з опорою на раціоналізм поділу sonata da 
chiesa — sonata da camera, що в принципі не підтримувався у творчості 
італійських майстрів. Тріосоната склалася в період новокатолицько
го принципу віросповідання, пішла з музичноісторичної арени на
передодні підйому Рісорджіменто, що обривав традиційні релігійні 
настанови, перекладаючи церковні містичні принципи на рівень ху
дожньої образної системи епохи романтизму. 

Спадщина Ренесансу мала найбільше значення для Італії і — част
ково через неї — набувала значної ролі для найбільших музичних ді
ячів інших країн. 

Як відомо, початок тріосонати здійснено італійцями, а саме 
С. Россі належить написана в 1607 «Sinfonie et Gagliarde», назва якої 
вказує на синкретизм сонатаконцертсимфонія за В. Бобровським. 
Найбільш знакові зразки тріосонати знаходимо у Б. Маріні, А. Бер
талі, Дж. Легренці, Дж. Б. Віталі, Дж. Тореллі, А. Кореллі, А. Вівальді, 
Дж. Тартіні та ін. У тріосонатах цих авторів має місце значне розма
їття індивідуальних манер, фактурних рішень, конструктивних ідей 
циклізації та будови окремих частин. 
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SYMBOLIST LEGACY OF B. LYATOSHYNSKYI  
IN THE WORK OF HIS PUPILS AND FOLLOWERS  

IN UKRAINE 

Велична фігура Б. Лятошинського вражає об’ємом охоплюваної 
ним проблематики й образних побудов, стрижньовим моментом 
яких виступає його вагнеріанськийскрябіністський символізм. Без
умовно, суттєве значення для формування Майстра мали здобутки 
французького імпресіонізмусимволізму, уособлювані діяльністю 
К. Дебюссі в першу чергу. Але споглядальність і принциповий, в на
слідування салонної одухотвореності рококо, споглядальний аспект 
світосприйняття Дебюссі не склали специфіки українського компо
зитора: екстатика і дійовість символізму, нерозривного із пізньоро
мантичним наближенням до експресіоністського наднапруження, 
відзначили специфіку музики симфоністалітописця в його демон
стративному слов’янському тонусі подання тих складових світового 
модерну. 

Серед численних вихованців Б. Лятошинського, який створив цілу 
плеяду представників «українського авангарду 1960х–1970х років», 
особливою схильністю до символістських початків його мислення, 
безумовно, становить В. Сильвестров. Останній у своєму «шопенізмі» 
1990х — 2000х висунув саме продебюсістські установлення симво
лістського образу світу. Послідовний інструменталізм Сильвестрова, 
у тому числі в його творах для хору, безпосередньо успадковує інстру
ментальні переваги свого вчителя, тільки певна рівновага прийомів 
старовинної контрастної і пробахівської імітаційної поліфонії у Лято
шинського явно дає крен до першого у його знаменитого вихованця. 

Виконавські переваги в підході до Б. Лятошинського ґрунтуються 
на пізньоромантичних, лістіанських заповітах складної «багатоповер
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хової» фактури і установкою на фольклоризм трактування вказаних 
поліфонічних знахідок. Ці поєднання смислів, які до Лятошинського 
існували у непересічних шарах мислення, наповнюються символікою 
українського інтелектуалізму, який, хоч і мав витоком високу релігій
нофілософську думку Г. Сковороди, у ХІХ столітті не прийнято було 
висувати у якості національного атрибуту. Показовий в цьому плані 
вишуканий, поемнооссіанівський інтелектуалізм шевченківської 
поезії, але на лексичному рівні всіляко підкреслювалася соціально
низова основа сюжетів і узагальнень. Категорично не помічали арис
тократизм мислення М. Лисенка, алегоричність і відвертий символізм 
образів якого не прийнято було підносити на щит. 

Інтелектуалізм Б. Лятошинського не допускає його «приховань», 
його художні висловлювання насичені багатоскладною метафорич
ністю, що відверто розгортала барокову спадщину методу musica 
poetica. Приклад того — неодноразово підкреслена композитором 
славістська тематика. За влучним спостереженням Л. Шевченко, 
слов’янські образи Б. Лятошинського трималися на польськочеських 
фольклорних залученнях, які з різних ідеологополітичних міркувань 
жорстко табуювалися в радянській пресі. Чеський фольклоризм ХХ 
століття в особі Л. Яначека і його геніальних послідовників зза спи
рання на панславістські ідеї, а їх відсторонювали категорично, став 
у другій половині ХХ сторіччя знаком визнання пласту слов’янської 
музики, замовчуваного у вітчизняних офіційних колах. Те ж стосу
валося й польської теми, крівно дотичної до національноетнічного 
походження композитора, відкриття якої після польськогрецьких 
репресій 1937–1938 років у 1950ті ставало символом визнання величі 
слов’янського внеску у фольклористську палітру ХХ сторіччя. 

Символізм як основа мислення Б. Лятошинського живив твор
чість одного із талановитіших вихованців майстра — Л. Грабовського, 
для якого символістські настанови дали ключ до оригінального пере
ломлення додекафонних здобутків. 

У виконавському рішенні виключна значущість належить піаніс
тичній діяльності О. Козаренка, піаніста, композитора і музикознав
ця в одній особі, для якого інтелектуалізм Б. Лятошинського є ка
талізатором творчого самовиявлення, в якому практичнотворча та 
теоретичнонаукова сторони фахівської діяльності складають дещо 
нероздільне. 
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ORIGIN AND WORK EXPERIENCE OF TEACHERS 
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Розвиток системи вищої освіти в Україні обумовлюється вирішен
ням багатьох проблем, одна з них пов’язана з удосконаленням теорії 
і практики підготовки фахівців до педагогічної діяльності у процесі 
навчання у вузі. Підготовка фахівців до педагогічної діяльності, що 
здійснюється поза системою вищої педагогічної освіти, особливо в 
консерваторіях, значно менше привертала увагу дослідників. З огля
ду на важливість цього питання ми розглянемо історію розвитку тео
рії та практики музичнопедагогічної діяльності на досвіді музикан
тівпіаністів. 

Задля висвітлення цієї проблеми ми звернулися до аналізу досвіду 
роботи педагогів у різних піаністичних школах. Дослідники історії піа
нізму пов’язують витоки розвитку клавірного мистецтва з першою по
ловиною XVIII століття. Саме з цим періодом пов’язана творчість та
ких видатних французьких композиторів, як Ф. Куперен і Ж.Ф. Рамо. 

Методичні принципи французьких клавесиністів вибудовувались 
на розвитку таких рухливих навичок пальців, які дозволяють най
більш чітко відтворити нотний текст музичного твору. Враховуючи, 
що імпровізація музиканта, вільне ставлення до тексту оцінювалися в 
ті часи більш високо, ніж відтворення авторського задуму, то такі по
ради для того часу були прогресивними. Заслуговує на увагу ідея Рамо 
щодо величезних можливостей учня в розвитку своїх природних зді
бностей за умови наполегливої, цілеспрямованої, усвідомленої праці. 

Для більшості виконавців XIX століття, які займалися педагогіч
ною практикою, були притаманні такі принципи: віра у вчителя; віра 
в механічне тренування; віра в пальцеву гру. 

Ці принципи об’єднали всі школи XIX століття, від М. Клементі 
до Т. Лешетицького. Суттєво, що вся педагогічна практика того часу 
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була спрямована переважно на підготовку піаніста як виконавця. На
прикінці XIX століття особливої гостроти набуває протиріччя між за
старілими методичним догмами клавесинної школи і виконавською 
практикою сучасного піанізму. Фактом, що це засвідчував, було по
ширення серед тих, хто навчався грі на фортепіано, професійних за
хворювань рук. 

Найбільше піддавали критиці механічне тренування, пальцеву гру, 
що нарешті призвело до спроби вирішити це протиріччя з урахуван
ням наукових доробок. Свідоцтвом цих процесів є створення анато
мо — фізіологічної школи гри на фортепіано Ф. Штейнгаузена, що 
базувалася на фізіології рухових дій людини. 

Особливістю розвитку піаністичного мистецтва у XIX столітті була 
відсутність розподілу музикантів за спеціальностями: викладач, ви
конавець, композитор, диригент, що засвідчує діяльність і спогади 
Ф. Ліста, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Бузоні і багатьох інших музикан
тів. Музиканти — виконавці того часу займалися педагогічною прак
тикою без будьякої спеціальної педагогічної підготовки, методичних 
рекомендації, вказівок, розробок. 

Ф. Ліст у своїй виконавській і педагогічній практиці прагнув ви
явити головну думку, ідею, якій підпорядковувався б увесь твір в ціло
му, до найменших дрібниць. Стрижнем педагогічної роботи Ф. Ліста 
є розвиток індивідуальності учня. Він учив кожного не наслідувати, а 
бути самим собою, вірити у мистецтво й у свої власні сили. Пробле
ма репертуару була у Ліставикладача тісно пов’язана з проблемою 
музикування. Він прагнув дати учням керівну нитку до самостійної 
роботи, навчити їх самостійно думати, мислити та працювати. 

Ліст рішуче заперечував проти будьякого догматизму у викла
данні, постійно вимагав від учнів, щоб вони все сприймали свідомо, 
критично, допитливо шукали і самі знаходили те, що їм потрібно. Він 
говорив, що навіть найгірша оригінальна інтерпретація — це завжди 
краще, ніж добре імітування. 

Сучасник Ф. Ліста — Ф. Шопен. Його педагогічна система виок
ремила новий напрямок у розвитку піаністичного мистецтва. Вели
кий піаніст і композитор, Шопен умів розкрити своїм учням поезію 
творів, що виконувалися, озброїти їх засобами подолання труднощів 
класичної фортепіанної літератури, а також і нової для того часу ро
мантичної фортепіанної музики. 

Загалом цей період розвитку піанізму відзначався постійним зрос
танням попиту на володіння мистецтвом гри на фортепіано, що при
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зводило до потреби пошуку нових, більш ефективних засобів і ме
тодів навчання гри на цьому інструменті. У свою чергу, це вимагало 
усвідомлення досвіду педагогічної діяльності. 

Видатні дослідники розвитку фортепіанної гри О. Д. Алексєєв, 
Л. Ніколаєв підкреслюють, що кінець XIX — початок XX ст. характе
ризуються усвідомленням підготовки музикантів до педагогічної ді
яльності як самостійної проблеми. 

Результати досліджень Ф. Штейнгаузена, Р. Брейтгаупта, К. Мар
тінсена, а також Л. Виготського, Б. Теплова та інших авторів першої 
половини XX століття мали величезний вплив на розвиток теорії і 
практики виконавської діяльності піаністів, її зв’язку зі здібностями 
людини. Поширення практики підготовки музикантівпіаністів при
звело до того, що зі сфери унікальності, неповторності ця діяльність 
поступово стала більш доступною для багатьох бажаючих. Як наслі
док цього відбувається розвиток усієї системи музичного виховання, 
поширення мережі дитячих музичних шкіл, музичних училищ, кон
серваторій. 

Саме у цей час було створено музичнопедагогічний інститут 
під керівництвом О. та О. Гнесіних у Москві, школадесятирічка ім. 
проф. П. С. Столярського в Одесі, відкрито ряд музичнопедагогіч
них факультетів при педагогічних інститутах. 

З відкриттям цих музичних закладів зростає потреба у спеціальній 
підготовці музикантіввикладачів. Для її задоволення розробляються 
перші підручники, методичні рекомендації з навчання грі на фортепі
ано (О. Алексєєв, С. Майкапар, Л. Ніколаєв, С. Савшинський та ін.). 

У 1932 р. відбувся перший Всесоюзний конкурс музикантів, куди 
з’їхалися видатні музикантипедагоги з різних міст. На конкурсі його 
учасники обмінювались педагогічним досвідом підготовки піаністів
виконавців. Було розглянуто низку проблем, насамперед, проблему 
дитячого музичного виховання. Конкурс збагатив викладачів корис
ними методичними уроками, поклав початок переосмисленню бага
тьох застарілих істин, дав поштовх подальшому розвитку, як виконав
ської, так і педагогічної діяльності. 

Такі видатні музиканти, як І. Гофман, К. Ігумнов, Г. Нейгауз, В. Со
фроницький, окрім виконавчої діяльності, почали цілеспрямовано за
йматися педагогічною діяльністю, передаючи свій досвід учням. 

За І. Гофманом, одним з наслідків розвитку загального музичного 
кругозору є розвиток швидкого музичного мислення. Правильна ін
терпретація музичного твору випливає з правильного розуміння ав
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торської думки. Перш, ніж почати грати, Гофман радив уявити собі, 
виходячи з ремарок авторського тексту, темп твору, характер туше і 
передусім спосіб видобування перших звуків. 

К. Ігумнов також навчав своїх учнів підходити до кожного музич
ного твору не формально, а по суті, як до живого організму, ретельно 
прислухатися до свого виконання твору, щоб вірно судити про звук, 
його відтінки, педалізацію тощо. Велике значення він надавав техніч
ним вправам і радив заняття починати з гам, арпеджіо, звертати осо
бливу увагу на рівність і співучість звука. К. Ігумнов стверджував, що 
в основі технічної майстерності піаніста лежить повна свобода руки. 

Г. Нейгауз сміливо захищав усе нове і прогресивне у фортепіан
ній педагогіці, боровся з догматизмом і стандартизацією навчання, 
був проти методу «натаскування». У схемі занять зі своїми учнями він 
дотримувався такої логіки: поперше — музика, художній образ му
зичного твору, подруге — її головні додатки: ритм і звук, потретє — 
техніка цілком і детально. Він стверджував, що чим ясніше мета, тим 
легше знайти засоби для її досягнення. 

Г. Нейгауз підкреслював, що найбільш ефективним способом му
зичного спілкування є періодичні зустрічі викладачів для показу своїх 
учнів і спільного обговорення їхніх досягнень і недоліків, зустрічі сту
дентів без викладачів, спільні зустрічі педагогів та студентів для об
говорення музичновиконавських і музичнопедагогічних проблем. 

Можна зауважити, що видатні музикантивиконавці, займаючись 
зі своїми учнями, застосовували кожен свою власну методику, влас
ну педагогічну систему. Розвиток музичнопедагогічної діяльності у 
розглянутий період відбувався переважно у напрямку збагачення до
свіду навчання грі на фортепіано, його диференціації, узагальненню 
та усвідомленню. Окрім того, відбувається поступова спеціалізація 
діяльності музикантівпіаністів, що призводить до виокремлення са
мостійної музичної педагогічної діяльності як галузі. 
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SPIRITUAL ASPECTS OF UNDERSTANDING THE HERITAGE 
OF PIANO SONATAS J. HAYDN 

Фортепіанні Сонати Й. Гайдна з легкістю усвідомлюються в їх до
тичності до основ фортепіанного стилю віденської школи, прерога
тива мажорних тональностей в них сприймається як оптимізм «по
легшеного світосприйняття» у порівнянні до драматизмутрагізму 
В. Моцарта і особливо Л. Бетховена. Однак достоїнства драматичного 
вираження високо цінувалися в умовах затребуваності театру і теа
тральності на крутих поворотах історичних подій, достатньо відверто 
позбавлених впливу церковності й релігійності. І такі умови склалися 
на фоні підготовки і реалізації революційних подій у Франції 1789–
1793 років. Але в цілому віденський стиль формувався не на хвилі 
розгортання революційних катаклізмів, але швидше у зусиллях гар
монізувати світ, не даючи розвороту революційним вибухам — Євро
па пам’ятала криваві завихрення революції в Англії 1642–1648 років, 
що живило йозефінівський класицизм 1760–1770х років, який став 
ідеологічною основою віденської школи. 

Перше, що стосується «переважання мажору» у Гайдна, до речі, 
кількісно це стосується й інших віденців, то нагадуємо, що основою 
церковної музики історично стали лади мінорного нахилу як вираз
ники «м’якого» вираження, це відповідало мелодійному відчуттю хо
дів, які моделювали «сумирну» мовленнєву інтонацію, що не охоплює 
ширше малої терції. В мадригалах XVI–XVII століть нормою гармо
нічної вертикалі були малотерцові заповнення квінтового устою, тоді 
як велика, мажорна («тверда») терція з’являлася на слова, що говори
ла про страждання й смерть. Тому спирання віденців на мажор мало 
той відтінок «твердостіжорсткості», який на подальших історичних 
етапах уже не уловлювався, відчувалася його «радісність», але не «за
войованістьподолання» в цій радісності. 
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Зосередження віденців на жанріформі сонати не випадкове в силу 
церковної його похідності (див.про це в роботі Т. Полянської), і ця ґе
неза складала похідну ознаку, від атрибутивності якої щодо сонатно
го мислення у цілому сприйняття відсторонювалося. Такий підхід — 
спрощення реалій музичного вираження, адже церковні символи 
густо «розсипані» у темахобразах усіх віденців, не минаючи й Гайд
на. Світоглядною основою віденського класицизму став деїзм, тобто 
вчення про раціональнофілософське пізнання Бога. Це було забуття 
релігійного єства, невідривного від містики, тобто позараціональних 
форм знання, але це не мало відношення до атеїзму. Ясно, що такий 
підхід живився більше всего раціоналізованим християнством про
тестантизму, який залагоджений був Католицькою і Лютеранською 
Церквами в межах «німецької культурної ідеї», співвідношення яких 
дало життя терміну «Західні Церкви» як певного віросповідального 
цілого (галліканізм не охоплювався тим західнорелігійним злаго
дженням). 

Фортепіанні Сонати Й. Гайдна відзначені витонченою театраль
ністю: фактурно контрастні теми насичують кожну з частин компо
зицій, а ціле демонструє в основному різні тональності в кожній з 
частин (і це різка відмінність від італійських сонат його сучасників, 
Дж. Саммартіні і Дж. Мартіні, де усі частини в одній чи в одноймен
ній тональності — це ближче до «монообразності» церковного твору). 
Фактура гайднівських Сонат демонструє повноту розриву з «витри
маним голосоведенням». 
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 
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Savchuk A. 

THE FORMATION OF THE CREATIVE POTENTIAL 
OF THE INDIVIDUAL IN THE FIELD OF HOROLOGY 
OF THE 20TH — EARLY 21ST CENTURIES: HISTORY,  

THEORY, PRACTICE 

Серед діячів світової музичної культури другої половини XX — по
чатку XXI ст. особливе місце належить видатному українському хоро
вому диригенту, Герою України, народному артисту УРСР (1990 р.), 
лауреату Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, академіку 
Національної академії мистецтв України, голові Національної Все
української музичної спілки Євгену Герасимовичу Савчуку (1947 р. н.). 
За національної культурної розбудови української незалежної держа
ви особливого значення набуває історична й духовна роль саме цьо
го митця, а також його особистий творчий доробок, з яким пов’язані 
становлення та кристалізація найкращих традицій національної му
зичної культури українців, формування української школи хорового 
виконавства та новітніх мистецьких течій в цій галузі. 

Творча постать цього славетного митця і культурногромадського 
діяча — сина України та його творчий доробок посідають чільне місце 
в історії вітчизняного та світового виконавського хорового мистецтва. 

Надзвичайно важливим є культурологічний, мистецтвознавчий та 
музикознавчий феномен самого явища Є. Савчука у пострадянсько
му культурномистецькому просторі. Феномен особистості Є. Сав
чука, його позиція як митцягромадянина із власною національною 
самосвідомістю співпали з геополітичними та історикокультурними 
подіями другої половини XX — початку XXI ст. — епохою драматич
них колізій, ідеологічноінформаційних війн та неодноразових змін 
художньоестетичних критеріїв за вимогами часу. Саме його творчий 
доробок відображає історичні етапи становлення та подальший роз
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виток української виконавської хорової школи у царині національної 
музичній культури XX–XXI ст. 

Актуальність цього питання визначається загальнокультурною 
проблемою взаємовпливу професійної діяльності митця і творчого 
мистецького середовища не лише в історикокультурному вимірі, але 
й на рівні творчих осередків, професійних музичних колективів, спі
лок та асоціацій. 

Творча біографія Є. Савчука розпочалася після школи, він на
вчався у Чернівецькому музичному училищі на диригентському 
факультеті. У 1971 році закінчив Київську державну консерваторію 
(нині — Національна музична академія України імені П. І. Чай
ковського) по класу диригування. У період навчання в консерва
торії Є. Савчук постійно працював з художніми колективами, се
ред яких дитячі хори, хорові колективи ПТУ та інститутів. У 1970 
році його, ще студента, запросили працювати до Київського театру 
оперети. Згодом у 1973–1978 роках він працював диригентхормей
стером Державного українського народного хору імені Г. Г. Верьов
ки, куди його запросив народний артист України, Герой України, 
академік А. Т. Авдієвський. Свою педагогічну діяльність Є. Савчук 
розпочав у 1978 році у Київській консерваторії імені П. І. Чайков
ського, нині — професор, завідувач кафедри хорового диригуван
ня Національної музичної академії України імені П. І. Чайковсько
го. У 1978–1984 роках був художнім керівником Київської хорової 
чоловічої капели імені Л. М. Ревуцького, а з 1984 року — художній 
керівник і головний диригент Національної заслуженої академічної 
капели України «Думка». 

Саме Є. Г. Савчуку вдалося розкрити художньотворчий потен
ціал Національної капели «Думка», піднести її професіональну кон
цертновиконавську культуру на належний якісний рівень. Під його 
орудою за понад 20 років капела зробила вагомий внесок у розвиток 
національного мистецтва і стала одним з провідних хорових колекти
вів світу. Це засвідчують схвальні відгуки преси, музичної критики та 
громадськості. Він не тільки пропагандист традицій української хо
рової культури, спадщини М. Леонтовича, К. Стеценка, О. Кошиця, а 
й репрезентант нової хорової школи, сучасних зразків хорової музики 
Є. Станковича, В. Сильвестрова, І. Карабиця, Г. Гаврилець, Л. Дичко, 
П. Зубицького та ін. 

У репертуарі капели твори українських класиків Д. Бортнян
ського, А. Веделя, М. Березовського (окремі твори отримали своє 
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першопрочитання в інтерпретації Є. Савчука через 200 років після 
їх створення). Значне місце у репертуарі «Думки» посідають твори 
Й. С. Баха, В. А. Моцарта, Дж. Верді, Л. Бетховена, Й. Гайдна, А. Ві
вальді, Г. Малера, А. Шнітке, С. Рахманінова та ін. 

Водночас Євген Савчук є ініціатором й організатором ряду кон
курсів та фестивалів — імені Миколи Леонтовича, імені Кирила Сте
ценка, «Співає Київ весняний» та багатьох інших. Мистецький до
робок капели «Думка» становлять понад 200 концертних програм, 40 
фондових записів, здійснених в Україні та за кордоном, у тому числі 
платівки, компактдиски, відеокасети, відеофільми. Капела «Думка» 
успішно виступала у гастрольних турах Європою, співаючи на ве
ликих сценах найпрестижніших концертних залів Польщі, Австрії, 
Німеччини, Франції, Іспанії, Бельгії, Голландії, Італії, Швейцарії, 
Великої Британії, а також США та Канади. Очолювана Є. Г. Савчу
ком капела «Думка» разом із хоровою капелою «Дударик» — єдині в 
Україні художні колективи, удостоєні звання лауреата Національної 
премії України імені Тараса Шевченка. Як педагог Є. Г. Савчук ви
ховав чимало висококваліфікованих фахівців, є автором наукових і 
науковометодичних праць. 

Творчість Євгена Савчука становить потужний пласт національ
ної української музичної культури, оригінальний і самобутній. Його 
багатогранна діяльність була органічного складовою процесу станов
лення і розквіту української хорової та виконавської школи протя
гом другої половини ХХ — початку XXI ст., складних і суперечливих 
трансформацій на межі століть, процесів формування її нових тен
денцій у ХХІ ст. У нових реаліях геополітичного, соціального та істо
рикокультурного життя України він став ініціатором і організатором 
масштабних мистецьких акцій, де особливо й новітньо представлено 
хорове мистецтво України. 

Важливе значення також має розкриття сутності механізмів про
фесіоналізації, еволюції стилеутворення та інтегративної полісти
лістики, а також художнього сприйняття. Вони осмислені у зв’язку 
з тенденціями розвитку національної української культури, яка, 
сприймаючи і трансформуючи явища світового рівня, здатна проти
стояти загрозам етнічної уніфікації і забезпечити потреби сучасної 
слухацької аудиторії. 

Теоретичним підґрунтям у висвітленні зазначеного питання є пра
ці представників культурної антропології (Л. Уайт, М. Салінс, Е. Сер
віс, Дж. Стюард та ін.), а також семіотичного підходу, широко впро
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вадженого представниками тартуськоросійської школи (Ю. Лотман, 
В. Іванов, Б. Успенський, В. Топоров та ін.). 

Внаслідок їх залучення сучасне хорове мистецтво охарактеризовано 
як культурномистецьку систему, яка об’єднує знакисмислиінфор
мацію. Дослідження з проблем герменевтики і феноменології (Г.Г. Га
дамер, Е. Гуссерль, M. Дюфрен, M. МерлоПонті, M. Хайдегер та 
ін.), семіотики й структуралізму (К. Бремен, Я. Морріс, М. Ріффатер, 
Ф. де Соссюр, Ц. Тодоров, Р. Якобсон), постструктуралізму (Р. Барт, 
X. Блум, Ж. Бодрійяр, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, Ю. Крістева, Ж.Ф. Лі
отар, М. Фуко), постмодернізму уможливлюють аналіз процесів обмі
ну культурномистецькою інформацією, яку уособлює сучасне хорове 
мистецтво у вимірах креативного комунікативного простору. 

Питання впливу інформаційнотехнологічних засобів на ху
дожньоестетичний компонент хорового мистецтва XX — початку 
XXI ст. розглянуто з урахуванням спостережень і висновків праць ві
тчизняних українських вчених. Саме це, на думку вчених (В. А. Ліч
ковах, О. М. Олексюк), надає можливість виявити герменевтичні 
смисли мистецького твору. У цьому контексті вимога художньоес
тетичної всезагальності і цінності реалізується в мистецькому творі 
як здатність дистанціюватися від особистих потреб і піднятися над 
собою, над  своєю природною сутністю через розуміння реалій сучас
ної культури. 

Кожна об’єктивація, відтворена в інтерпретації тексту, постає як 
дещо особливе, неповторне, відчужене від культурного контексту в 
силу суб’єктивної неповторності акту свого творіння. Тобто розу
міння музичноінформаційного тексту передбачає конгеніальність 
інтерпретатора, його піднесення до рівня композитора (як автора ху
дожньоестетичної концепції), а також реалій, вимог і кон’юктурності 
сучасного культурного простору. Феноменологія та герменевтика у 
даному контексті виступають не як самостійні науки про мистецтво, 
а як конкретні вчення в традиційній естетичній теорії. Адже не «ес
тетика входить у герменевтику», як це пропонують А. Хайдеггер та 
Г.Г. Гадамер, а навпаки. 

Герменевтика як мистецтво тлумачення, інтерпретація, як і фе
номенологія, постулює певний «чистий» сенс мистецького творін
ня — всі ці аспекти є важливими для осмислення цілісної структури 
художнього композиційного твору. Художній твір — це самодостатня 
виразна композиційна форма, а герменевтика чи феноменологія — 
це окремі пізнавальні грані того, що нас цікавить у мистецькому тво
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рі, що ми розуміємо у композиторському творінні, тобто саме наше 
безпосереднє інтуїтивне розуміння. 

Водночас підхід комунікативної культури, впроваджуючись у 
творчий мистецький процес композиторської діяльності, має спри
яти переходу до некласичної моделі художнього твору, що ґрунтуєть
ся на новому типі постнекласичної раціональності. Зміст і тематика 
мистецького процесу — це знання, співвіднесені не лише з особли
востями засобів творчої композиторськї діяльності, а й із зовнішніми 
ціннісносмисловими структурами, що пов’язують внутрішні цілі із 
зовнішніми культурними цінностями, традиціями, нормами, кано
нами. Зауважимо, що сучасні музикознавча наука, педагогіка, психо
логія і культурологія лише наближаються до дослідження закономір
ностей розвитку творчої особистості як цілісності, але вже на сьогодні 
відомо, що духовний компонент творчої особистості (композитора, 
виконавця) та її суб’єктність, індивідуальність і самобутність зале
жать від інтеграції емоційної, інтелектуальної, мотиваційної, когні
тивної та інших особистісних сфер композиторської діяльності. 

Прибічники визначення специфіки сучасного етапу розвитку 
мистецтва і музичної культури за допомогою поняття «постнекласич
на наука» вказують на їх відмінність від класичної і некласичної на
уки. Ця відмінність полягає в тому, що мистецтво і музична культура 
зокрема вже не зовсім орієнтуються на відображення реальності. По
стнекласична музикознавча думка спрямована на створення новіт
нього підходу до оцінки художньомистецького твору, новітніх знань 
і мистецьких критеріїв, отримання і застосування якого обов’язково 
має включати відповідь на запитання: які цінності людського існу
вання і життєтворення, які перспективи існування людства у світлі 
застосування нових технологій. 

Нова парадигма культурноосвітнього простору, принциповим 
положенням якої є герменевтичне тлумачення досвіду, передбачає 
духовну інтерпретацію тексту, розкриваючи його смисл і значення в 
універсумі культури. Інтуїтивні процеси, задіяні у підсвідомості осо
бистості, дають їй можливість цілісно охопити весь текстовий масив 
та осягнути його універсальний смисл. Відтак актуалізується роль 
саме ціннісносмислової інтуїції у формуванні герменевтичного до
свіду виконавця як інтерпретатора музичного твору. Таким чином, на 
переломних етапах суспільства об’єктивно виникає потреба у новій 
інтерпретації художньоестетичного музичного твору, новій парадиг
мі мислення. І саме початок ХХІ століття характеризується початком 
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стадії раціоналізації, яка має закінчитися визначенням нових ціннос
тей мистецької діяльності та мистецького твору. 

Некласичне розуміння мистецького твору полягає в тому, що крім 
процесу, результату та системи його творення, воно розглядається че
рез призму активної участі суб’єкта (композитора). У цьому полягає 
суб’єктний характер діяльності композитора — як феномена, що во
лодіє універсальністю, загальністю, надситуативністю та надсоціаль
ністю. 

Питання наукового дослідження становлення і розвитку україн
ської хорової культури та узагальнення теоретикометодологічних 
аспектів цієї проблеми не можна вважати вичерпаним. У ряді до
сліджень соціологічного, культурологічного, мистецтвознавчого, 
психологічного, педагогічного спрямування охарактеризовано окре
мі етапи розвитку хорового мистецтва, їх автори: Д. Бабич, А. Же
бровська, І. Лепша, Н. Попович, О. Сапожнік, В. Чепеленко та ін.; 
особливості функціонування хорового мистецтва України впродовж 
XX ст. досліджені мистецтвознавцями М. Вишневською, Я. Левчук, 
В. Плахотнюк, В. Токарєвим, Ю. Трунез, О. Шевченко, А. Лащенком, 
І. Бермес та ін. Таким чином, багатогранна діяльність Євгена Савчука 
становить науковий інтерес як явище сучасної національної культу
ри і набуває актуальності як соціокультурний феномен українського 
суспільства. 

Самокіш М. 
викладач, аспірантка ДАМ імені М. І. Глінки 

ВИКОНАВСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ТВОРІВ 
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PERFORMING FEATURES OF MODERN WORKS FOR ALTO 
SOLO (ON THE EXAMPLE OF THE COMPOSITION «WAR» 

BY ОLEKSIY SHMURAK) 

Шмурак Олексій Євгенович (нар. 1986 р.) — український піаніст 
та композитор, твори якого відрізняються яскравістю художнього за
барвлення, мультимедійністю викладу музичної думки та викорис
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танням широкої палітри засобів виразності. Олексій Шмурак в першу 
чергу вважає себе артистом, адже серед головних принципів творчос
ті митця — емоційна взаємодія та діалог між слухачем та виконавцем, 
домінування сучасних музичних жанрів та напрямів над академіч
ними традиціями музичного мистецтва та розширення меж викладу 
музичної думки. Твір «War» (з англ. «Війна»), створений у 2011 році, 
віддзеркалює багатошаровий образ війни, духовної самотності, емо
ційного знесилення та надії, що є актуальними для сучасного світо
сприйняття людства. 

Серед композиційних особливостей твору — техніка мінімалізму, 
що відображається крізь «нескінченність» формотворення, ритмічну 
статичність, особливості гармонії та неквапливість розвитку тема
тизму. Вагоме місце у процесі вираження художнього змісту посідає 
взаємодія категорій звуку та тиші, артикуляції та тембру, художнього 
змісту та імпровізаційності викладу музичної думки. Вагоме місце у 
збагаченні художнього образу посідають риси картинної програмнос
ті, що віддзеркалюються у драматургії твору, використанні художніх 
та технічних можливостей інструмента. 

Незважаючи на «прозорість» фактури, музична тканина компози
ції пронизана розмаїттям виконавських прийомів звуковидобування, 
що збагачують твір яскравим, емоційним забарвленням. Серед голов
них виконавських завдань твору необхідно виділити: 

– філігранність та «художнє» використання вібрації (non vibr., con 
vibr., molto vibr., meno vibr., poco vibr.); 

– «прозорість» нюансування у рамках динаміки «ppp — pppp»; 
– збереження драматургічної цілісності твору, що ускладнюється 

багатократним чергуванням тиші (пауз) та звуку; 
– володіння широкою палітрою прийомів звуковидобування (col 

legno, sul pont., sul tasto, 1/2 arco 1/2 legno та ін.); 
– збереження сталості темпових та ритмічних показників, що віді

грають важливу роль у віддзеркаленні художнього змісту твору; 
– володіння розмаїттям тембрового забарвлення. 
Музична тканина твору збагачена мовними інтонаціями, що по

єднуються з академічним та експериментальним напрямами музич
ного мистецтва що, як стверджує сам композитор, є «органікою» 
митця. Композитор наголошує, що академічна музика «ігнорує за
надто багато аспектів», втрачаючи емоційну взаємодію виконавця та 
слухача, соціальнокультурне забарвлення. Твір — приклад емоцій
ного взаємозбагачення між інтерпретатором та слухачем, що віддзер
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калюється в імпровізаційності викладу музичної думки, актуальності 
художнього змісту твору для сучасного світосприйняття суспільства, 
особливостях музичної лексики та багатошаровості художнього 
змісту. Незважаючи на композиційну техніку мінімалізму, що вико
ристовується для викладу музичної думки, виконавство цього твору 
вимагає високого рівня володіння тембровою та артикуляційною па
літрою, філігранності звуковидобування. 

Твір «War» Олексія Шмурака посідає особливе місце у репертуар
ній скарбниці сучасного музичного мистецтва завдяки поєднанню 
художньої змістовності, сучасних композиційних та виконавських 
засобів виразності. На жаль, у музичних закладах не приділяєть
ся належної уваги виконавству сучасних творів, що в порівнянні з 
академічною музикою часто базуються на протилежних характе
ристиках музичної лексики. Неквапливість розвитку тематизму, 
статичність темпоритмічної складової та зосередження на якості 
звуковидобування, характерні для цього твору, символізують «ого
леність» та беззахисність людської душі перед несправедливістю та 
жорстокістю, що є актуальними у сучасному світі, зокрема для су
часної історії України. 

Sobolevskaya O. 
Doctor of Philosophy, 

Associate Professor of the ONМA named after A. V. Nezhdanova 
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ЗВУКОВІ ОБРАЗИ В КІНЕМАТОГРАФІЇ 
АНДРІЯ ТАРКОВСЬКОГО 

How can we discern whether we are dealing with a chef d’oeuvre or with 
what is called kitsch? What are the criteria for the genuineness of a cine
matographic piece? 

We can switch off the sound and keep only the visual sequencing, be
cause the essence of cinematography is often reduced to the visual sequenc
ing, to capturing the visible in the stream of life. Even if we do switch it 
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off, there is a lot to be seen in Tarkovsky’s films, since the visual matter, 
the visual language of his works is deeply symbolic. What we see are not 
symbolic signs, not an indication of something specific, not an illusion, but 
the presence of the noumenal in the visual matter of the film itself. We can 
also do otherwise: drop the visuals and keep only the sounds. Not to see, but 
only to listen carefully, be all ears. And in this case,here is also much to listen 
to. The sound matter in Tarkovsky’s films is no less ymbolic: the noumenal 
reveals itself in the sound matter directly. 

Three types of sound pictures can be singled out. 
1. Direct quotation, citation of another work: on a par with the paint

ings by Pieter Bruegel (Solaris), Leonardo da Vinci (The Sacrifice) or 
iconpaintings (Andrei Rublev) we can also hear the poems by Arseny Tar
kovsky, Fyodor Tyutchev (Mirror, Stalker), quotations from the New Tes
tament (Andrei Rublev, Stalker, The Sacrifice), Russian folk songs (Ivan’s 
Childhood, Nostalgia) and Johann Bach’s muchrepeated Choral Prelude 
in F Minor (Solaris),Ode an die Freude (Ode to Joy) from Ludwig van 
Beethoven’s Symphony No. 9 (the finale of Stalker) or the aria for viola 
Erbarme dich, mein Gott (Have Mercy, Lord) from Johann Bach’s St. Mat
thew Passion (the beginning and the finale of The Sacrifice), and so on. 

2. Allusion. A direct quotation often turns into an allusion, grows into 
the matter of other sound pictures. Here we can recall the finale of Stalk
er: through Martyshka (Stalker’s daughter), as through the divine channel, 
Tyutchev’s poem I love your dear eyes, my friend… is descending into the 
world, then we can hear the sound of glasses moving across the table, a wist
ful dog howling, the sound of breaking glass, the clatter of train wheels, and 
it all is growing into Beethoven’s Ode to Joy. And Ode to Joy is presented 
in a rather distorted version: the house is shaking and the sound picture is 
vibrating along with it. That is, Beethoven’s piece is being stylized and in
terpreted in accordance with the events taking place. 

3. Epiphenomenon. This is the reality that exists in the film as an un
planned effect of the action itself, as a kind of side phenomenon: for exam
ple, the creaking of floorboards in a house, the clinking of glasses, the clink
ing of breaking dishes, the rustling of leaves, the noise of rain, the sounds of 
a moving train or a railway trolley. In short, all the variety of sounds of the 
living world are represented. But in most cases, all these side phenomena are 
amplified, prolonged, deliberately protracted, varied and pulled together in 
a more holistic symbolic picture. 

Epiphenomena in Tarkovsky ’s films transcend their own limits and ap
pear as a realisation of the noumenal: the clinking of glasses is growing into 



  189

glassness, the barking of a dog — into barkness; the sounds made by a cuck
oo — into cuckooness, etc. (eidos or idea according to Plato). 

The sound pictures become the characteristic of some living milieu, 
some form of existence of the world itself, the sounding matter of the uni
verse, but it already becomes the soundmeaningful matter. All the single 
sound pictures are being assembled into pictures of a larger synthetic or
der — polyphonic visualsound pictures where every sound, every element 
is important. And all this on a whole can be seen as an analogue to a temple 
synthetic action. The everyday reality is redeemed [1] in all its diversity be
cause it represents the highest reality: the matter of its organization is per
meated by the spiritual forces, the skin of things gets thinner, the flesh of the 
world becomes more penetrable, and the spiritual oneness shines through it 
more clearly. The director follows the principle of symbolic art — a realibus 
ad realiora (from the real to the more real): not to single out something 
essential from real life, but to see the real life itself in its multidimensional, 
polyphonic essentiality. 
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Гуманізм і музичне мистецтво — нероздільні, адже навіть не
гативні сторони життя в музиці та мистецтві змушують нас при їх 
втіленні на сцені захоплюватися їхнім виразом. Крім звичайного 
артистизму та інтонування варто неодмінно згадати про гумор, адже 
він є незамінною «шестернею механізму» всього нашого єства, од
нією із блискучих форм людяності, гуманізму. За визначенням дав
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ньоримського політика та філософа Цицерона, гуманізм — вищий 
культурний і моральний розвиток людських здібностей в естетично 
закінчену форму, у поєднанні з якістю та людяністю (визначення 
наведено у Статуті Міжнародного гуманістичного та етичного со
юзу). Приголомшує в цих словах те, що вони дають розуміння гума
нізму не як ефемерного явища, іноді необхідного, але як здібності 
людини чинити гуманно у будьякий момент свого життя та у будь
якій життєвій ситуації. 

У висловлюванні Цицерона вражає також те, що ці здібності 
повин ні мати естетично закінчену форму. І нам здається, що гумор 
(хохма) також є однією із форм гуманізму, яка найбільшою мірою 
стосується естетичної форми психологічного образу світу, хоча може 
бути причетною і до буденного, до міфологічного та наукового світо
гляду людини. 

Як ви вважаєте, що таке «хохма»? Жарт, щось смішне чи кумедне і 
тільки? Хохма — це слово проникло у наш вітчизняний міський про
стір там, де жили носії мови ідиш. Можна майже точно сказати, що 
це була Одеса. 

ХОХМА — жарт, ХОХМАЧ — жартівник; веселун. Тобто, хох
ма — це дотепний веселий жарт, щось дуже смішне. У розширеному 
літературному варіанті хохма — підколуп, підначка, хохмочка, жарт, 
прикол, гострота, розіграш, бонмо, насмішка, червоне слівце. Нам 
приємно згадати, що багато років в Одеській музичній академії, осо
бливо при ректорі Миколі Леонідовичі Огреничі, проходили святко
ві театральномузичні вечори гумору («капустяники»), в яких брав 
участь і автор цих рядків — О. В. Сокол. 

Читаємо також, що хохму породила мудрість: хохма, або хокма 
(ін.євр. המכח; мудрість; премудрість) — у вченні каббали про похо
дження світів. Близьким до хохми за позитивними емоціями є понят
тя особистісної харизми. Давньогрецьке харизма (charisma) означа
ло милість, дар. У слов’янських перекладах Біблії це слово означало 
благодать. І аналізуючи інші, що все більше нас дивують, понятійні 
тлумачення, ми можемо вважати, що насправді хохма це мудрість, 
премудрість, дар, милість і благодать. Хоча зрозуміло, що гумор може 
сприйматися як «чорний гумор» і може мати негативну дію і сприй
няття. 

Відомо, що почуття гумору відіграє значну роль у харизмі особис
тості, що ми бачили на прикладі розвитку впливу на суспільство на
шого президента В. О. Зеленського. Як казав Йоганн Вольфганг Гете: 
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Основа особистості проста — 
Здоров’я, сила і краса, 
І разом з ними — темперамент, 
І вдачі нашої фундамент, 
І розуміння висота. 
Весела вдача — сама втіха, 
Багатства духу насолода... 

У кожному суспільстві, у кожному історичному періоді існують 
свої поняття, свої визначення та своє розуміння гуманізму, гумору і 
хохми. Важливо, що в особистості, на найвищому рівні її розвитку 
важливою є єдність мудрості, розуму і веселої вдачі, яка є естетичною 
насолодою в багатстві людського духу. 
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ХІХ століття стає століттям стрімких зрушень, що радикально змі
нило природу світового суспільства. Вікторіанська епоха почалася 1837 
року і закінчилася зі смертю королеви Вікторії в 1901 році. Пік розквіту 
Великобританії припав на 1900 рік. Англія, з її великими і численними 
колоніями, стає найбільшою економічною державою світу, що пережи
ла жорстку індустріалізацію. За легендою, над Британською імперією 
вікторіанської епохи ніколи не заходило сонце, а правління королеви 
Вікторії розглядали як Золоте століття. Насправді епоха королеви Ві
кторії була визнана істориками періодом процвітання та благоденства. 

Правління королеви Вікторії ознаменувалося кількома важливи
ми подіями. Поперше, під час правління Вікторії у Європі точила
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ся Кримська війна 1854–1856 років. Бойові дії оголили всі недоліки 
та слабкості британської армії, яку очолювали здебільшого офіце
риаматори. Багато англійських солдатів помирало від епідемій, що 
постійно спалахували, та хвороб. У казармах панувала повна антиса
нітарія, були відсутні вентиляція і вода. Армія значною мірою стала 
неефективною. Британське населення дізналося про існуючі ката
строфічні армійські проблеми завдяки журналістським розслідуван
ням «The Times» і було глибоко вражене фактами, що розкрилися. 
Військова реформа йшла повільно. 

Подруге, Британія контролювала Індію з 1820 року. Поступово 
британці почали домінувати в індійській політиці та економіці, за
мінивши собою стару індійську аристократію та індуїстських прави
телів. ОстІндська компанія зіграла важливу роль і поклала початок 
економічному та політичному розквіту Британської імперії. Колоні
зація Індії сприяла вестернізації релігії та освіти, руйнації традицій
них культурних структур, таких як кастова система. Повстання по
чалося з заворушень у бенгальській армії, солдати якої були відомі як 
сипаї [1]. 

У квітні 1857 року антибританська напруженість в Індії наростала. 
Фундаментальною причиною ситуації, що склалася, було британське 
втручання у місцеве релігійне життя, вірування та звичаї. Вже у трав
ні група сипаїв розстріляла британських офіцерів та відновила владу 
імператора Бахадур Шаха II. У процесі бойових дій обидві сторони 
виявили крайній ступінь насильства. Офіційно мир було оголошено 
у липні 1858 року. Однак королева Вікторія винесла з сипайського 
повстання та з невдалої кримської війни важливий урок: англійська 
державність мала знайти фундаментальну основу та зразок для наслі
дування [2]. 

Королева Вікторія свідомо зробила свій вибір: вона всебічно сприя
ла відродженню інтересу до Стародавнього Риму в англійській культурі. 
Цей процес ішов поступово: від популяризації культури Стародавньої 
Греції та заперечення моделі Римської імперії в період, коли королева 
Вікторія тільки зійшла на престол у 1837 році, до визнання ключової 
ролі Стародавнього Риму як англійської культурної моделі в останній 
чверті XIX століття і аж до моменту смерті королеви у 1901 році. 

Римська історія апелювала до успішного розвитку та ефективно
го управління. Історичний зв’язок Британії з Римом перегукується з 
самої давнини. На момент, коли римські легіонери завоювали біль
шість країни, латинські традиції зберігалися у Британії ще тривалий 
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час після відходу римських легіонів [3]. Історично Стародавній Рим 
займав більш авторитетну позицію у вікторіанському суспільстві, ніж 
Стародавня Греція. 

Історію Стародавнього Риму можна було умовно розділити на рес
публіканський та імперський період, що давало Британії можливість 
лавірувати, використовуючи римську модель як основну або порів
няльну. Вона пов’язувала минуле, сьогодення та майбутнє британ
ської нації. Рим гордо височів над історією цивілізації. В історії не 
існувало імперій, які могли б зрівнятися з Римом за населенням чи 
політичним впливом, аж до встановлення світового впливу Британ
ської імперії. У 1859 році історик, професор Оксфордського універ
ситету Едуард Август Фріман підкреслював, що «Рим був історичною 
сингулярністю, з Риму бере початок вся сучасна історія» [4]. 

У вікторіанську епоху англійці відкрито позиціонували себе спад
коємцями великої імперії, пояснюючи це тим, що Великобританія 
колись була частиною Римської імперії. Поступово Рим став цен
тральним елементом у побудові британської колоніальної держав
ності. Історик Чарльз Прествуд Лукас зазначав: «все, що свідчить про 
піднесений політичний статус Великобританії та її складових частин, 
є спадщиною Рима» [5, с. 17]. Стародавня імперія стала відігравати 
ключову роль у конструкції державноправового устрою вікторіан
ської Англії. На початку правління королеви Вікторії це відбувалося 
у прихованій формі. Однак надалі, незважаючи на численні проти
річчя, якими ряснів державний устрій стародавньої Римської імпе
рії, римська культурна модель набула широкої привабливості. Цьому 
сприяли реформи, вдало проведені англійською владою між 1832 та 
1867 роками, які дозволили говорити про безпрецедентний прогрес 
на внутрішній та міжнародній арені. Реформістські процеси, міліта
ризація Англії створили практичну основу для звернення до здобутків 
Римської імперії як до порівняльного об’єкта. 

З 1870х років римська модель — життєво необхідний культурний 
код для інтелектуальної еліти Англії. Вікторіанці стають свідками 
глибоких змін у сприйнятті римської античності. Героїчне минуле 
Римської імперії виступає як потужний стимул, на який спиралася 
королева Вікторія [6]. 

До кінця XIX століття британська імперія знаходилася в зеніті 
 своєї слави, а римські традиції, інтерес до Стародавнього Риму про
никли майже у всі верстви вікторіанського суспільства: чи то освіта, 
мистецтво, журналістика, література чи театр, і досягли свого сим
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волічного «тріумфу» на святкуванні діамантового ювілею королеви 
Вікторії. 

На рубежі XIX–XX століть в країні погіршився соціальноеконо
мічний клімат, а використання римської моделі управління державою 
як основної почали ставити під сумнів. У суспільстві виник запит на 
детальне і скрупульозне розслідування причин занепаду Римської ім
перії. В умовах нестабільності у світі, що стрімко індустріалізувався, 
вікторіанці все частіше стали сумніватися в практичності й успіш
ності римської моделі. Деякі англійські діячі культури стали відкрито 
висловлювати незгоду з політикою королівського дому, спрямованою 
на посилення риторики про ефективність римського зразка управ
ління державою. 

Підсумовуючи, відзначимо: система Стародавнього Риму мала 
перевагу над іншими класичними системами, залишаючись однією з 
найпотужніших і найбільш резонансних культурних моделей. Повер
нення до авторитарного класичного минулого розглядалося британ
ською монархією як одна з базисних та «безпечних» концептуальних 
засад. Тремтливе ставлення англійського суспільства до давнини до
мінувало з кінця XVIII століття і формувало характер культурної та 
політичної реальності. Англійська еліта прагнула створити нове ба
чення національної ідентичності своєї країни. Ця думка визначила 
вектор руху «вікторіанської епохи» на найближчі 50 років. 

Таким чином унікальна хода старовини у вікторіанській культурі 
стала актуальною, з одного боку, виключно завдяки імперським ам
біціям країни та безпрецедентним досягненням Британії. З іншого 
боку, не меншу роль відіграли й провальні воєнні кампанії Британії. 
Сипайське повстання 1857–1858 років являло собою не тільки пово
ротний момент в англоіндійських відносинах, але і відправну точку, 
з якої почалося будівництво римської державної моделі в Британії. 
Англійці були нетерпимими до нехристиянських релігій і практик, 
однак індуси та мусульмани в тому ж ступені виявляли нетерпимість 
до англійських реформ або перетворень. Невміле політичне та еко
номічне управління англійських чиновників сприяло незадоволенню 
індійського населення. Незважаючи на те, що повстання було воєн
ним, а не національним, факти жорстких убивств сипаїв англійськи
ми військовими приголомшили простих англійців і побудили бри
танський парламент розвернути реформи. І ліберали, і консерватори 
швидко об’єдналися у своїй реформаторській діяльності. Королева 
Вікторія очолила цей процес і звернула свої погляди на стародавность. 
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Ефективна форма управління в Римській імперії у стародавньому сві
ті демонтувала ідентичність раси та релігії, об’єднала мешканців під 
імперською егідою, забезпечувала закон, порядок та вільну торгівлю. 
У контексті глобального панування Британії та боротьби правлячої 
еліти нації за лідерство у світовій політичній системі римська модель 
управління стає єдиним способом, здатним утвердити прогрес. 

Отже, метафоричне значення вікторіанського сприйняття Ста
родавнього Риму яскраво продемонструвало, що одне з найбільших 
суспільств дев’ятнадцятого століття сформувало свою ідентичність за 
допомогою відтворення політичнокультурних засад класичної дав
нини. 
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МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО: В ПОШУКАХ НАЇВУ 
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MUSICAL PERFORMANCE: IN SEARCH OF NAIVE 

Еволюція кожного виду мистецтв віддзеркалює певні риси ви
словлювання наївного. Ці прояви наївного зумовлювалися насампе
ред етапами професійного становлення музичного мистецтва. Так, 
у розвитку музичного виконавства, як і в інших галузях художньої 
діяльності, простежуються три стадії: перша — гра для себе («для 
душі»); друга — гра як ремесло (для заробітку, певною мірою це була 
форма удосконалення); третя — професійний рівень (відпрацьову
ються певні прийоми і техніки гри на інструменті, затверджуються 
системи музичної освіти та концертної діяльності). 

1) Прояв наївного в музичному виконавстві на кожному етапі роз
витку залежав від виконуваного репертуару, майстерності виконавця 
та смаків публіки. Так, перший етап, коли виконавство було «грою 
для душі», можна визначити як наїв «безумовний». Перші кроки ово
лодінням інструментом та композицією, як правило, є проявом на
ївності та безпосередності «непосвячених». Це яскраво виявилося в 
аматорському музикуванні, основою якого були підбір і варіювання 
улюблених мелодій, знайомих тем і створення власних, переважно 
нехитрих, награшів. 

2) На другому етапі розвитку виконавства, коли музиканти по
чинають заробляти своїм мистецтвом, наївність поступово починає 
втрачати безпосередність та інтуїтивний підхід, набуваючи осмисле
ного характеру. Так, у виконавській практиці братств і музичних цехів 
кінця XVI–XVIII ст. музикування в «сербських» капелах ґрунтувалося 
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здебільшого на імпровізації народних мелодій, а учасники «італій
ських» капел мали вміти виконувати нотну музику (тобто професій
них композиторів), що потребувало більш високого рівня підготовки. 
У першому випадку наївне часто знаходило вихід у безпосередньо
му наслідуванні (крикам птахів і тварин, зображенню грози, а також 
людських емоцій — радості, гніву, страждань тощо), а в другому не 
завжди достатня професійна компетентність призводила до яскравих 
проявів наївного у засобах висловлювання та виконавських прийо
мах. Прикладами тому можуть бути: варіаційні цикли і «віночки» на 
народні теми, які були поширені з кінця XVIII до середини XIX ст.; 
різні фантазії та попурі; «салати» або «паштети» на улюблені, пере
важно оперні теми, що мали велику популярність у аматорів другої 
третини — кінця XIX ст. 

Привнесення наїву до композиторської творчості здебільшо
го відбиває прагнення авторів таких творів передати відповід
ні емоції, викликані будьяким фактом чи подією. Як приклад 
можна навести «Варіації на німецьку народну тему» Ф. Шопена, 
де виклад теми самої німецької пісеньки та її варіації проник
нуті фольклорною простодушністю. Надзвичайно образну оцін
ку цьому твору надав Н. Ф. Християнович: «І тема наївна, і ва
ріації наївні, і не відрізняються оригінальною красою, але чому 
вони викликають мимовільну усмішку на обличчі слухача, веселу 
усмішку? Тому що Шопен і в цій невигадливій п’єсці залишився 
вірним самому собі. Кожна варіація — живе обличчя, кожна з них 
точно білява, трохи сентиментальна Німкеня, яка із задоволен
ням прислухається до звуків рідної пісеньки, знайомої їй чи не з 
дня її народження! 

А фінал! Досконала вечірка, на яку зібралися кілька Fraulein по
танцювати вічно юний та граціозний вальс... Скінчиш маленьку п’єсу 
і знову мимоволі усміхнешся. Автор не мав на меті написати попу
лярну річ, підробитися під тон сучасних йому «Variationen tiber ein 
Themaaus...» («Варіації на тему з...»), він просто пожартував, від душі 
розсміявся тим милим сміхом, який становить приналежність як ді
тей, так й істинного поета». 

3) На професійному етапі у виконавському мистецтві безпосе
реднє вираження наїву практично себе вичерпує. Однак у пошуках 
щирості та безпосередності передачі образу професійні виконавці 
ніби повертаються до попереднього досвіду. При тому висококласні 
музиканти починають грати навмисно «неправильно» і фальшиво, 
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поновому «режисують» виконання всесвітньо відомих шедеврів, 
«озвучують» промову різними шумовими пристроями (типу дитячих 
іграшок — дудочок, пищалок, молоточків, свистків). Об’єднують гру 
на інструменті з клоунадою або акробатикою тощо. Особливу сферу 
вияву наївного представляє музика для дітей та в дитячому виконан
ні, де професійний підхід та вишкіл сусідять із дитячою безпосеред
ністю та щирістю висловлювання. 

Отже, спроба визначити прояви наївного у музичному виконав
стві виявила, що майже в кожному випадку це проявляється через 
бажання виконавців надати розважальний характер музичному твору. 
На сучасному етапі призначений для показу широкому загалу вираз 
наївного вимагає безумовно високої якості виконання. 

Сун Жуйшань 
аспірантка ОНМА імені А. В. Нежданової 

ПІСНЯ ТА АРІЯ МАРГАРИТИ В СЦЕНІ ХIV  
З ОПЕРИ «ФАУСТ» Ш. ГУНО 
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SONG AND ARIA OF MARGUERITE IN SCENE XIV FROM 
THE OPERA «FAUST» C. GOUNOD 

In opera genre of song goes for personage low social and intellectual 
rank then aria points to heroic nature. Join in one number specified two 
genre qualities notes «average» status to its heroines, which its social and 
modesty showers pertains to personage, expression which — in song. But 
that there is near by her aria — an instruction on high ability to love and 
rescue the shower its loved. 

Відомо, що етимологічно «арія» це «пісня з риторикою», від air, 
тобто «повітря», «дихання» як «дихання Неба», одним словом, ви
сока пісня. Звідси — широта діапазону, віртуозні прикраси, високий 
темп — або дуже повільний (арія lamento, плачучи), що вимагає ви
сокої техніки співу. Маргарита в опері «Фауст» Ш. Гуно — це жінка
дівчинка, щира та наївна, але не розумна, її легко обдурити, що й 
трапляється за сюжетом роману у віршах Й. Гете та за лібрето опери. 
Вона має тембрамплуа ліричного сопрано, який Ш. Гуно ввів для 
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партій своїх героїнь, як і його численні послідовники в жанрі фран
цузької ліричної опери (про це докладно в дисертації Ван Мінцзе). 

В опері жанр пісні показовий для персонажа невисокої соціальної 
та інтелектуальної гідності, тоді як арія характеризує героїчний ха
рактер. Поєднуючи в одному номері ці дві жанрові якості, компози
тор вказує на «середність» статусу своєї героїні, яка своїм соціальним 
становищем та скромністю душевних якостей співвідносна з персо
нажами, вираження яких забезпечує пісня. Але арія, що має місце по
ряд з нею, — вказує на високу здатність любити і рятувати душу свого 
обранця. 

Тарасенко А. 
кандидат мистецтвознавства, доцент, Південноукраїнський національний 
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МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНІ РЕЛЬЄФИ ПОРТАЛУ 
ОДЕСЬКОГО ТЕАТРУ МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ.  
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MONUMENTAL AND DECORATIVE SCULPTURE OF THE 
ODESSA THEATER MUSICAL COMEDY:  

SCULPTOR O. V. KNJAZIK 

Монументальнодекоративне мистецтво передбачає синтез з ар
хітектурою. Одеський театр музичної комедії було збудовано у 1981 
році за проектом архітектора Г. В. Топуза. При загальному лаконічно
му функціональному рішенні у стилістиці будівлі використані харак
терні для 1970х років криволінійні форми. У даху великого об’єму, 
що нависає, у вікнахстінах, у вирішенні поглибленого розширеного 
порталу реалізовано активний взаємозв’язок маси і простору. У про
яві якостей органічного стилю постмодернізму помітні алюзії архі
тектури Далекого Сходу. 

Автором монументальнодекоративних композицій екстер’єру 
(1981) є одеський скульптор Олександр Веніамінович Князик. 
У пластичний ансамбль входять парні рельєфи, що обрамляють пор
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тал, і кругла скульптура «Муза на дельфіні» (встановлена біля входу 
на Театральну площу). Згідно з первісним задумом «Муза» мала зна
ходитися на площі в центрі фонтану. 

Архітектура порталу театру заснована на пластиці заокруглених 
у глибину масивних об’ємів, у чому зримо здійснено динамічний 
зв’язок інтер’єру та екстер’єру. У художньому оформленні композиції 
рельєфів О. В. Князик вирішував завдання образного залучення гля
дачів у простір театру. Центром архітектурномистецької композиції 
є широкий вхід. 

Тема симетрично розміщених біля входу монументальнодекора
тивних рельєфів: «Запрошення до вистави». Зліва зображені труба
чі; праворуч — кордебалет. У змісті рельєфів виражено призначення 
музичного театру. За словами О. В. Князика, він прагнув «створи
ти атмосферу свята, феєрверку, оскільки музична комедія, власне, 
взаємопов’язана зі спадщиною народного площадного театру. У ньо
му живе пам’ять про святкові ходи, балагани, ляльковий театр. А ще 
глибше — театр Діоніса та його свити». 

У центрі композиції правого рельєфу зображений сатир, що тан
цює і грає на подвійній сопілці. Стародавній театральний персонаж 
має портретні риси самого О. В. Князика. Передаючи життєрадісну 
суть супутника Діоніса, скульптор відмовився від архаїчних ознак. За 
лісовим напівбогом представлені дівчата«вакханки», що мчать у вог
ненному танці. Загальний ритм стрімкого руху вабить глядачів сліду
вати за персонажами у чарівний простір. 

О. В. Князик дотримується принципу: «у монументальнодекора
тивній скульптурі ясність форм визначає силу дії». Для нього актуаль
ною є пластична спадщина скульптури архаїки, в якій «виражена суть 
речей». Прикладом творчого переосмислення традиції є твори Анту
ана Бурделя і Генрі Мура. Стилістика рельєфів передбачає лаконічне 
рішення, засноване на ритмічному русі. «Без ритму нічого не вийде. 
Статика вітрини у магазині це не художнє рішення, а рекламне. Мені 
ближчий грецький стиль, наприклад, фриз Парфенона», — розпові
дає скульптор. Зображення птахів і морських хвиль допомагають пе
редати масштабність фігур, умовність танцю відповідно до ритмів жи
вої природи. Атрибути мистецтв — частина композиційного рішення. 
Сумна та весела маски символізують емоційний діапазон театру. 

Рельєфи створені з теплого за кольором вірменського туфу. Ви
користання цього красивого матеріалу не узгоджено зі скульптором. 
Художник розповідає, що фізично було дуже важко у стислий термін 
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(півтора року) створити рельєфи з важкого в обробці декоративного, 
а не статуарного ніздрюватого облицювального каменю: «Матеріал 
вимагав брутального художнього підходу. Мої помічники з Вірме
нії відбійними молотками вирубували глибини рельєфу, а я доводив 
форму до здійснення задуму». 

Попередньо для рельєфів «Запрошення до вистави» було створено 
«картон». На склеєних аркушах паперу художник намалював графічну 
композицію у реальному розмірі. Силуетний малюнок триметрових 
фігур було переведено на відшліфований камінь за допомогою пунк
тирних прорізів. Оскільки все зображення знаходиться в тіні широко
го перекриття, то був застосований необхідний для рельєфу контраст 
світла та тіні. Тому стилістика композиції заснована на глибоко врі
заному малюнку. Силует кожної фігури визначається межею верхньої 
поверхні та глибиною фону. Сам матеріал продиктував таке рішення. 

«Архітектура — це приклад роботи чистими об’ємами, це спроба 
створити скульптуру у величезних розмірах, — каже О. В. Князик. — 
У руках скульптора більше нічого немає: тільки об’єми та просвіти. 
Вся річ у тому, як їх розташувати. В основі будьякої композиції ле
жить формальне рішення. Коли є конструкція, вона наповнюється 
емоціями, сюжетом. З різних обсягів можна створити будьякий об
раз. Прагну до того, щоб виявити суть при мінімумі деталей». 

Рельєфи порталу із зображенням артистів передані на тлі позначе
ної графічними складками завіси, що відкривається. Скульптор ство
рив образ символічної сцени на просценіумі. Отже, театральна площа 
стає своєрідним відкритим залом для глядачів. У подібному рішенні 
можна побачити алюзії з античним театром Греції. 
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ТЕАТРАЛЬНА ЗАВІСА ТА ДРАПЕРІЇ В НАТЮРМОРТАХ СЕРГІЯ 
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SU NPU named after K. D. Ushinsky 

THEATER CURTAIN AND DRAPERIES IN STILL LIFE SERGIY 
BELIK: COMPARISON 

У композиціях відомого одеського художника Сергія Бєліка не
має зображення людини. Живописець прагне передати свій духовний 
досвід, особисто пережитий стан одухотвореності за допомогою про
стих предметів. 

Для осягнення сутності буття необхідне зосереджене споглядан
ня. Жанр натюрморту, з природною для предметів якістю статики, 
дає максимальну можливість для проявлення душевного та духовного 
стану художника. 

Енергія динамічної медитації процесу створення полотна акуму
люється в енергетично насиченій статиці тихого, мовчазного життя 
речей — гол. «Stilleven». Саме це поняття, а не французьке «nature 
morte», яке дав в епоху Просвітництва матеріаліст Дідро, відповідає 
філософії натюрмортів Бєліка. 

Метод творчості одеського майстра можна назвати інтуїтивізмом, 
сходженням від несвідомого до свідомого осягнення ідеального у ви
димих, матеріальних формах природного буття. 

В композиціях «Яблуко за завісою» (2003), «Зелене яблуко за 
червоною ширмою» (2004) основний простір полотна займає дра
пірування. Порівняння показує, що у варіанті 2003 р. тканина стає 
подібною до театральної завіси, а яблуко на столі сприймається як 
герой на просценіумі. З часом драпірування набуває більш сакраль
ного характеру, спорідненюється з храмовою завісою. За словами 
художника, символічним першообразом завіси для нього є завіса 
перед «Свята святих» у Ієрусалимському храмі. Її було розірвано, 
коли відбулася жертва Христа та поєднались два світи: «горній» та 
«дольній». 
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Характер складок композиції «Зелене яблуко за червоною шир
мою» свідчить про осмислену трансформацію тканини у пульсуючу 
матерію. Художник сприймає її як самостійну сутність. 

У композиціях Бєліка завіса допомагає умовно відокремити оду
хотворений простір картини від буденного. Показана на першо
му плані відсунута штора одночасно слугує поєднанню та розподі
лу реального світу людини та ідеального художнього мікрокосмосу. 
У композиціях Бєліка «Натюрморт за ширмою» (2000), «Натюрморт з 
бокалом молока» (2000) завіса має те саме призначення, що і в «Сик
стинській Мадонні» Рафаеля. 

Відсунута завіса немовби знімає покров із таємниці, показує гля
дачеві те одкровення, яке дано було пережити художнику у час твор
чого натхнення. 

Бєлік буквально «відкриває» для нас свій душевний простір. 
Простір натюрмортів Бєліка відмінний за суттю від реального, 

хоча і побудований на основі прямої перспективи. Як правило, своє
рідним «порогом» для входу у ритуальний простір його картин слугує 
передня грань накритого скатертиною столу, поєднана з первісною 
двомірною площиною полотна. Метафізична спрямованість творчос
ті обумовлює увагу Бєліка до мистецтва Моранді. Так, наприклад, у 
творі «Фронтальний натюрморт» (1995), подібно до італійського май
стра, живописець прагне ритмічної організації, упорядкованої ком
позиції. Чергування високих і низьких, округлих і витягнутих форм 
предметів, теплих і холодних кольорових плям викликає асоціації з 
музичним твором. Предмети представлені як своєрідний оркестр, у 
якому, за словами Бєліка: «Художник як диригент починає «бігати» 
пензлем по полотну, щоб усе «засимфоніло»». 

Сакральність визначена станом митця. При сприйнятті натюрмор
тів Бєліка необхідно пам’ятати, що річ, предмет є щільною складовою 
триєдності: плоті (фізичного тіла), душевного стану (психологія) та духу. 

Дух проявляється через плоть — втілюється. Варіант композиції 
«Одиноке яблуко» (1996) не випадково має назву «Медитація» (2000). 
Граничний лаконізм компонентів: темний стіл, наполовину прикри
тий білою скатертиною, та невелике червоне яблуко — сприяє зосе
редженню уваги глядача на струмені світла, яке надає життя нерухо
мим предметам. У трактуванні Бєліка світло є чуттєвою реальністю, 
спорідненою за природою з матерією скатертини. За допомогою жи
вописної техніки, що нагадує легке пуантилістичне (крапками) до
торкання пензля, художник передає універсальну «матерію світу». 
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Ця якість споріднює його з творцями візантійських мозаїк, близь
кими йому по духу майстрами модерну та авангарду — Врубелем і 
Філоновим. Процес спілкування митця з полотном — своєрідне свя
щеннодійство: «Ти спілкуєшся з с духом, — говорить Бєлік. — Голо
вне те, як художник «утрамбував» поверхню. Вона жива, вона дихає». 

Ця властивість живописної поверхні проявлена у написаних без 
використання натури композиціях «Айва» (1997) та «Апельсини» 
(2004). Прості предмети перетворені станом душі митця. У наш час 
річ втратила свою ритуальну роль. Простий обідній стіл, перед яким, 
як перед вівтарем, здійснювалась молитва перед їжею, вже не є са
кральним. Показуючи предмети у взаємозв’язку із всесвітом, з духо
вною реальністю, а не з точки зору практичної користі, живописець 
повертає звичному світу речей їх значущість. Тканина стає подібною 
до театральної завіси. 

Фам Ле Хоа 
доктор мистецтвознавства, професор, 

ректор Ханойського пед. університету (В’єтнам) 

ПОСТАВАНГАРДНІ КОМПОНЕНТИ СПАДЩИНИ  
НГУ’ЄН ТХІЄН ДАО 

Fam Le Hoa 
Doctor of Art History, Professor, Rector 

of Hanoi Pedagogical University (Vietnam) 

POST-AVANT-GARDE COMPONENTS OF THE HERITAGE 
OF NGUYEN THIEN DAO 

Нгуєн Тхієн Дао представляє значущу особистість світового об
сягу, його творчість була мною охарактеризована в докторській ди
сертації, що стало основою особистого контакту з ним у 2000ті і на
ступні роки. Вважаю необхідним надати додаткову інформацію про 
ці зустрічі зі знаменитим вихованцем О. Мессіана. Після повернення 
до В’єтнама у 2000ті роки я регулярно зустрічався і розмовляв з Нгу
ен Тхієн Дао, адже з того часу він часто бував і працював у В’єтнамі. 
Він навіть купив невеликий будинок біля озера Нгок Кхан, щоб за
лишитися там, коли повернеться до В’єтнама. 

Нгуєн Тхієн Дао (1940–2015) — французький і в’єтнамський ком
позитор, автор творів у стилі сучасної музики («musique classique 
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contemporaine») і дослідник в’єтнамської традиційної музики. Його 
ім’я було занесено до словників Le Petit Larousse (1982), Le Petit Robert 
(1995), які є двома найбільшими словниками французьких знамени
тостей, від відзначений як «талановитий музикант, автор музики схід
ного впливу», для Заходу його композиції вельми унікальні. 

Ще у 1983 році він отримав премію «Андре Капле» Французької 
академії образотворчих мистецтв за всі свої роботи, у 1984 році був 
нагороджений орденом кавалера мистецтв та літератури французь
ким урядом Карло Меноті. 

Роботи та нагороди. 
Редакція «Лінія вогню», Руаянський фестиваль, 1969 рік. 
Коском, Радіо Франції, 1971; Мати В’єтнама, фестиваль у Ла

Рошелі, 1972 р. My Chau Trong Thuy, Паризький оперний театр, 
Salle Favart, 1979. [1] [2] [3] Концерт для фортепіано з оркестром, 
Rencontres de Metz, 1984; 

Симфонія для душі. Театр Єлисейських полів, 1989; 
Концерт, 1789. Палац Конгресів, Лілль. 
Операораторія «Les enfants d’Izieu», Авіньйонський фестиваль, 

1994 р. Ханойський оперний театр Хоа Тау, 1995; 
«Khai Nhac». Ханойський оперний театр. 1997 р. 
DeliveryFlower Sinfonia, Salle Olivier Messiaen, Radio France. 1998; 
«Душа опери». Ханойський оперний театр. 2000; 
«Арко Віво», 2000; Космофонія, 2001; «Хвиля монізму», 2002 ; 
«Музична хвиля» оперного театру Truong Chi Hanoi, 2003 р. 
«Quatre Lyriques de ciel et de terre». Камерна опера. Париж. 2004 р. 
«Суой Лунг», травень 2006 р. «Хой Тхап». Ханойський оперний те

атр, 2007; «So Day», Ханойський оперный театр, 2007;
«Duo Vivo», присвячення Олів’є Мессіану, Théâtre des Bouffes. 
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Хуан Цзюньтао 
аспірант ОНМА імені А. В. Нежданової 

КОНЦЕРТИ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО З ОРКЕСТРОМ Й. ГУММЕЛЯ 
В НАСЛІДУВАННІ НАВИКІВ ГРИ НА «ЛЕГКИХ» ФОРТЕПІАНО 

Huan Jung Tao 
Postgraduate student of ONMA named after A. V. Nezhdanova 

PIANO CONCERTOS WITH ORCHESTRA BY J. HUMMEL  
IN IMITATING THE SKILLS OF PLAYING THE «EASY» PIANO 

Й. Гуммель був головою школи «віденського піанізму», яка, в 
паралель зі школою М. Клементі («лондонська школа»), виробляла 
фортепіанну «перлинну» гру на «флейтових» фортепіано, які успад
ковували духовний клавесинний стиль французького салону XVIII 
століття, що відповідало піанізму фортепіанних творів В. Моцарта. 

J. Gummel was a chapter of the school «viennese pianism», which, in 
parallel with school M. Clementi («london school»), worked out piano 
«pearl» play on «flute» piano, which inherited spiritual clavecine style of 
the french salon XVIII ctntury that corresponded to pianim of piano piano 
works of W. Mozart. 

Цзуньсуй Чжан 
аспірант ОНМА імені А. В. Нежданової 

ВИРАЗНІСТЬ ТОЧКИ ЗОЛОТОГО ПЕРЕТИНУ 
У ФОРТЕПІАННІЙ СОНАТІ Ф. ШУБЕРТА 

Junsui Zhang 

THE EXPRESSIVENESS OF THE GOLDEN SECTION  
POINT IN THE PIANO SONATA BY F. SCHUBERT 

У творчості Франца Шуберта маємо дуже цікавий і нестандартний 
підхід до трактовки точки золотого перетину. Зупинимося на ранній, 
Першій сонаті композитора, створеній у 1815 році. Аналізуємо першу 
часттину ранньої сонати Фрацца Шуберта Edur, написану в сонатній 
формі, за положенням в ній точки золотого перетину. 

Нагадаємо, що «точка золотого перетину» — це такт чи кілька так
тів кульмінаційного звучання, де концентрується найбільш важливе 
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для всього твору: чи то гармонічний, чи фактурний, чи ритмічний та 
динамічний звороти, чи совокупність їх усіх у поданні насиченості 
виразу, що створює найзначнішу драматургічну напругу. Як відомо, 
ця точка знаходиться приблизно на місці 2/3–3/4 розміру твору. Точ
ніше «точка золотого перетину» знаходиться на дистанції від 62 % по 
відношенню до 100 % цілого. 

Шуберт, на відміну від інших композиторів, тяжів до індивідуаль
ного використання «точки золотого перетину», перетягуючи її до по
чаткової частини звучання твору чи її частини. 

Так в Першій частині Сонати Шуберта, створеній у сонатній фор
мі, 251 такт, причому експозиція повторюються двічі (її масштаб 104 
такта), а розробка та реприза — ні. «Точка золотого перетину» знахо
диться на початку розробки, в 115–119 тактах, тобто ближче до 50 % 
твору (50 % = 125–126 тактів). Готується вона завершальними акор
дами експозиції фортіссімо, також фортіссімо починається розробка 
(тт. 103–104, 105–107). Потім речення ліричної теми завершаються 
сфорцандо на гармонії субдомінантового квартсекстакорду VII сту
пеня в Fdur. 

Виражається вона в частіше використовуваній тій же гармонії 
сфорцандо та з появою нового мелодійного матеріалу — у вигляді 
низхідних хвиль гармонічних фігурацій зменшеного секундакорда, 
сертакорда (т. 117), квінтсекстакорда; із заходом діапазону на межу 
«мі» третьої октави. Потім повертається та ж тема у баса в супроводі 
гармончних фігурацій шарманкового типу в високому регістрі. 

Тут є і відлуння (зменшення напруги) «точки золотого перетину» 
в тактах 213–226, тобто ближче, ніж на межі ¾ твору (це на 189 такті). 

При цьому вказана частина Сонати відзначена простою фактурою: 
дуже багато унісонів; постійні досконалі каданси; дволінійна факту
ра типу тема та супровід, трилінійна фактура з’являється тільки тоді, 
коли подаються органні пункти (досить часто); активно представлена 
імпровізаційна фактура; має місце акордова фактура, теж дволінійна; 
часто йде зміна регістра зі зміною в запису ключів на скрипкові чи 
басові. 
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Цзиньвей Гао 
аспірант ОНМА ім. А. В. Нежданової

ОСОБЛИВОСТІ ТРЕТЬОЇ ФОРТЕПІАННОЇ СОНАТИ 
К. М. ВЕБЕРА РЕ МИНОР 

Jinwei Gao 
Postgraduate student of ONMA 

FEATURES OF THE THIRD PIANO SONATA  
IN D MINOR BY K. M. WEBER 

Цей твір — зразок ранньоромантичної сонати, що поєднав роман
тичні та класичні тенденції. Карл Марія Вебер був чудовим піаніс
том, який успішно змагався з блискучими Крамером і Мошелесом. 
Він вільно грав у дециму, подвійними нотами, легко виконував великі 
стрибки лівою рукою. У Сонатах він використовував різні прийоми 
фактурних та технічних засобів, при цьому вражає краса ліричних тем 
та щирий тон висловлювання. 

Соната № 3, продовжуючи тенденції попередніх, складається з 3 
частин, що виконуються без перерви: І — Allegro ferocce. ІІ — Andante 
con motto. ІІІ — Rondo. Presto con molto vivacita. 

І частина викладена, звісно,   у сонатній формі. Головна партія 
відповідає ремарці ferocce (шалено). Вона відкривається яскравою 
театрально ефектною головною темою — на фортисімо виконуєть
ся акордовий мотив tзмен. VII43t. Побічна партія починається з 
викладу теми (57 т., Fdur). мелодія якої — надзвичайно красива та 
поетична. Вона виконується дуже м’яко, без акцентів, починається 
з форшлагагруппетто, що містить хроматичний допоміжний звук 
сібекар. У 103–108 т. звучить сполучна побудова, що підводить до 
заключної теми, викладеної у формі ненормативного питаннявідпо
віді періоду з 2 пропозицій повторної будови (5 + 6). Заключна тема 
нагадує канон із головної партії, лише початковий мотив звучить 
м’якше, без дублювань, у басу, і натомість тріольного низхідного руху 
на партії правої руки (109–119 т.). В останніх 4 тактах експозиції ви
користовується тема Animato. Як бачимо, в експозиції дано класичне 
співвідношення тональностей головної та побічної тем — основна мі
норна та паралельна мажорна (d — F). 

Розробка починається з повтору головної теми однойменної то
нальності — Ddur (гарм.), 123–130 т. Тема звучить на 2 октави вище, 
верхній регістр і мажор перетворюють тему, вона втрачає різкість, 
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хоча залишається розгонистою, карбованою, маршовою. У 127–130 т. 
вичленовується останній мотив і проводиться секвентно. Далі зву
чить 2й період із головної партії, при цьому ускладнюється ритм 
(поліритмія, 2 на 3 завдяки тріолям). В основі 1го пропозиції — D 
тональності amoll (131–135 т.), пропозиція розширюється з допомо
гою доповнення та її імітації у низькому регістрі. 2е розширена про
позиція спирається на t, в додатку — D amoll, 136–140 т. 

В основі 2го розділу розробки лежить тема канону із головної 
партії експозиції. Використовується початковий мотив, що іміту
ється у низхідному порядку (звучать 4 вступи, 141–144 т., 147–150 т., 
153–157 т.), імітації теми канону чергуються з матеріалом зі сполуч
ної частини головної партії експозиції. Наприкінці 2го розділу зно
ву проводиться одна з тем головної партії — стаккатна з форшлагами 
(163–164 т.) та тема канону (167–169 т.). 3й розділ розробки — домі
нантовий предикт (171–176 т.). Наприкінці цього розділу, на тлі трелі 
у верхньому голосі, у басу звучить тема канону, 173–176 т. 

У репризі головна тема звучить в однойменній тональності: 
Ddur, не в dmoll, як в експозиції (177 т.), а як на початку розроб
ки, тільки тема проводиться повністю, не розробляється секвент
но. Період повністю не повторюється, дається тільки 1 пропозиція 
(177–181 т.). Другий розімкнутий період повторюється без скорочень 
(183–190 т.). Предиктова пропозиція також пропускається. Головна 
партія загалом скорочується, 9 тактів на тріольних басах, із затак
товими пунктирами у верхніх голосах — передують побічну партію 
(190–198 т.). У репризі побічна тема, як і головна, звучить у тональ
ності Ddur, у своїй зберігається форма — проста 2частинна, ре
призна (199–224 т.). У заключній частині закріплюється тональність 
репризи Ddur. Заключна тема проводиться у 255–265 т. І частина 
закінчується невеликою кодою, у якій після тріольного початкового 
розділу звучить головна тема. 

Як бачимо, через традицію К. М. Вебер відштовхується від класич
ної сонатної форми. З віденськими класиками композитора пов’язує 
світле, життєрадісне «моцартівське» світосприйняття, а також «бет
ховенська» відточеність найдрібніших деталей, карбування ритму, 
побіжність, технічність, блиск і розкіш фактури. 

ІІ частина сонати dmoll К. М. Вебера написана у варіаційній фор
мі, що чудово готує фінал, тобто картину «вічного руху» (як і фінал 
Першої сонати). Середня частина починається з короткого вступу до 
тональності Bdur — тональності цієї частини. Основна тема Andante 
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con motto — кантиленна, світла, її мелодія спирається на звуки роз
горнутого Т64, з наповненим заповненням (282–283 т.). Мелодія 
розгортається і у вигляді м’якого, розміреного акордового акомпа
нементу. 1ша фраза спирається на Т, 2га — на D7 — у межах цієї 
гармонії у мелодії дається поступовий зворотний рух. Основна тема 
викладена у простій репризній 2частинній формі. 1й період нор
мативний, що модулює (завершується в домінантовій тональності), 
повторної будови (282–289 т.). 2га частина (2й період) складаєть
ся з двох кон трастних речень: у першому (4 такти) на фоні D7 по
вторюється мотив, споріднений із 2–3 тактами теми, 2ге речення 
(4 такта) — реприза с новим закінченням, без модуляції в тональність 
D. 295–313 такти — класична строга фактурнофігураційна варіація. 
У ній збережено тональногармонічний план, форму, контури мело
дії. В акомпанементі з’являються тріольні фігурації, при цьому мело
дія частково подвоюється, також використовується легке стакато. Це 
перша варіація, більш рухлива, легка протитемою. 

2га варіація (314–330 т.) написана в новій фактурі — в ритмі ви
користовуються дрібні тривалості, короткі форшлаги, 32 паузи між 
кожною звучною інтонацією, при цьому в мелодії і нижніх голосах 
пропонується зустрічний рух. Уривчасті мотиви, повторність однако
вої ритмічної формули надають темі відтінку танцювальності, асоці
юються з легкими підскоками. Форма, як і в 1й варіації, зберігається. 
Перед репризоюпропозицією на фортісімо звучить яскравий стрім
кий пасаж, потім на піано — реприза теми, що «пурхає». У цій варіації 
між фразами використовуються регістрові та динамічні контрасти. 

3тя варіація (331–359 т.) сприймається як контрастний епізод, 
ніби ладова варіація. 1ша фраза теми звучить в октаву в низькому ре
гістрі на крещендо в мінорі (паралельний gmoll), останній звук ак
центується за допомогою ум.VII65 на фортісімо, звучить запитально — 
очевидний речитативний виклад. Далі, як і в фантазіях (наприклад, 
фантазія В. А. Моцарта dmoll), з’являються швидкі фігурації. 1ша 
фраза повторюється в гармонійному мажорі (основна тональність, на 
терцію вище) з фігураційним супроводом. Останні звуки фігурацій до
зволяються в fmoll (339 т.) — у цій тональності запроваджено нову лі
ричну тему, що нагадує сумну сповідь. Мелодія викладається на пуль
суючому в ритмі шістнадцятих в акомпанементі, октавний стрибок, 
наступна інтонація lamentо, мотиви, що будуються на хроматичних 
інтонаціях, мовні інтонації — все це сприяє створенню такого образу. 
У 341–346 т. панує тональність gmoll. Далі двічі на фортісімо звучить 
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різкий мотив, якому відповідає тиха трепетна фраза. Варіація закінчу
ється гармонійним переходом до D основної тональності. 

У 4й варіації (362–378 т.) знову збережено тональність та форма 
теми. Легкий, граціозний біг фігураційних пасажів (рівних 32 трива
лостям) нагадує вічний двигун, що не зупиняється. Пасажі насичені 
хроматизмами, на початку 2ї частини у верхньому голосі впізнається 
тема, проте в основному тема вуалюється, губиться в безперервних 
фігураціях. Варіаційний цикл завершується останньою, 5ю варіа
цією. Але дається контрастний епізод: в 378–381 т. — вступ до нової 
теми в тональності Esdur. Ця тема викладена у формі квадратного 
періоду, без співвідношення питаннявідповідь каденцій. Мелодія 
частково дублюється за допомогою акордів і звучить на тлі арпеджіо
октолів на форте, характер — урочистий. У 390 т. повторюється перше 
речення 2ї частини теми варіацій (ніби зайве). Далі тема проводить
ся повністю, повторюються обидві частини простої 2частинної фор
ми (394–409 т.). У новій фактурі, гармонійному заповненні (серед
ні голоси) присутня пульсація, що надає темі гімнічного звучання. 
Andante con motto закінчується невеликою кодою (410–420 т.), в якій 
тема варіацій декілька разів звучить в басу як питання, а в наступному 
такті імітується в мелодії як відповідь. 

Фінал сонати dmoll К. М. Вебера написаний у формі рондосона
ти — це дуже стрімка, спрямована вперед частина порівняно з попе
редніми циклами. У фіналі (Ddur) знову, як і у фіналі Першої сонати, 
втілюється ідея «вічного руху», що відображає напруженість та радість 
життя. Ця частина сприймається як позитивний результат всього ци
клу. У другому реченні три такти паралельних терцій на тлі уривчас
тих стрибків на квінту октавами на басу. Квадратний період звучить в 
основній тональності (Ddur). Далі 1ша пропозиція переміщається в 
тональність домінанти (Аdur, 449–452 т.). Після відхилення fismoll 
(456 т.) середня частина перетворюється на розробку, звучать секвен
цією на фігураційних мотивах, використовуються ефектні регістрові 
перекидання (472, 476 т.). Наприкінці середньої частини дається D 
предикт на мотивах головної теми (487–500 т.). 

У репризі період більш розширений: 8 + 16 (505–524 т.). Період 
доповнюється повторами каденційного мотиву, після чого мотив сек
венцюється. Вершина цього секвенційного руху — повтор на фортісі
мо умVII43 до тональності S — Gdur в 538–539 т. У 551–581 т., після 
невеликого вступу, в Gdur звучить побічна тема (1й епізод), у формі 
подвійного розімкнутого періоду. 
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Тема — пісеннотанцювальна, мелодія звучить у низькому ре
гістрі. Період досить несподівано повторюється після невеликої 
зв’язки у верхньому регістрі, 586–618 т. У 629–644 т. дається сполучна 
побудова, у якій секвентно розвивається початковий мотив головної 
теми. Після хроматичних пасажів повертається основна тональність: 
повторюється скорочена головна тема, зазвичай так закінчується 
експозиція в рондосонаті. Чіткої межі закінчення періоду немає, 
12 тактів 2го речення закінчуються каденційною фразою в hmoll, 
після чого на основі цієї фрази будується висхідна секвенція по терці
ях (672–677 т.). Після кульмінації відбувається перемикання в Аdur. 
У цій тональності починається епізод — нова танцювальна, дуже 
проста тема (688 т.). Форма — проста 3частинна з контрастною сере
диною та скороченою динамічною репризою (712 т.). Крім викладу 
нової теми (епізод у створенні), є розробний розділ (2й розділ роз
робки) — 730–774 т. 3й розділ — передиктовий, готує репризу. 

У репризі головна партія скорочена — 1й період повторюється 
без змін (791–810 т.). Середня частина дається у усіченому вигляді — 
у 4му такті 2го речення рух завмирає на D7 тональності Аdur (822–
824 т.). Далі побічна тема звучить у тональності D — Аdur (825–855 т.) 
у низькому регістрі, як в експозиції. Після зв’язування побічна тема 
проводиться у верхньому голосі в основній тональності, відповідно 
до класичних традицій (859–891 т.). Кода починається в 892 такті — 
тема середньої частини епізоду з’являється і повторюється у швидко
му темпі. У 919 т. на фортисімо в басі в октавному дублюванні по
вторюється ця ж тема, а у верхніх голосах звучать ламані арпеджіо з 
головної теми. Іскрометна кода закінчується проведенням головної 
теми на тлі остинатних басів на мотив епізоду — 959 т. 
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Аріф Мірзоєв став основоположником азербайджанської релігій
номеморіальній органної та поліфонічної музики, приділяв увагу 
акціям, де звучала жертовна музика стародавнього ісламу. Позиція 
полістилістики в сучасній музиці дозволяє йому єднати національні 
традиції із виразністю музики І. С. Баха, пропагандистом творчості 
якого він став у своїй Батківщині. Серед написаних ним творів сут
тєве місце приділене меморіальним композиціям (див. «Сарабан
ду принцесі Діані» для органа соло, 1997; «НьюЙоркські пасіони» 
для камерного оркестру, 2001, пам’яті жертв НьюЙоркської трагедії 
11 вересня 2001 року; Молитву печалі Великому Президентові для 
скрипки та органа, пам’яті президента Азербайджану Гейдара Алієва, 
2004 р.; Другу органну симфонію «Узеір Гаджибеков», 2008 р. тощо). 

Особливу значущість для творчості композитора набула бахіан
ська тема, яка отримала певний національний зріз при музичному 
вшановуванні видатних подій останніх десятиріч. Першою в цьому 
ряду повинна бути названа Ісламська траурна меса «Січневі пасіони», 
1992 (пам’яті жертв січневої трагедії в Баку). Концепція драматичного 
бахівського Пасіону отримала тут повноту й оригінальність перелом
лення — зі спиранням на здобутки національної релігійної музики. 
Композитор ніби передбачає вихід Бахіани2002, коли за текстами 
чотирьох Євангелій, як це і зроблене величним Лейпцігським кан
тором, доручено було створити пасіони чотирьом найвидатнішим 
композиторам світу: О. Голіхову (Південна Америка), С. Губайдуліній 
(Німеччина/Росія), В. Рімму (Німеччина), Тан Дуну (Китай/США) 
(цій акції присвячений значний фрагмент роботи автора цього на
рису [2]). Спеціальне місце належить сольній «Органній Симфонії 
пам’яті І. С. Баха», 1984 (до 300річчя народження Баха). 
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У довідковій літературі так формулюється творча позиція видат
ного азербайджанського майстра: 

«Основою творчої концепції Аріфа Мірзоєва є відкриття «полі
стилістики в області неоренесансної музики Сходу і Заходу», суть 
якої полягає у возз’єднанні ладової музики східного відродження — 
мугамата, європейського бароко та німецької класичної поліфонії, а 
також духовної музики різних релігійних конфесій — ісламу, протес
тантської і католицької музики» [1]. 
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TROMBONE: THE 15TH CENTURY 

Систематичні відомості про інструмент тромбон до нас доходять з 
самого початку XV століття. «Історія тромбона — це дивовижно довга 
історія з більшою кількістю нюансів, яка не піддається узагальнен
ню... я думаю, що багато з нас, зокрема тромбоністи, можуть не оці
нити багатство історії тромбона. Там дійсно багато всього!» [1] 

В історії тромбона, в його будові, в порівнянні з іншими духо
вими інструментами, протягом століть не було особливих перетво
рень. Як пише Уілл Кімбалл: «Тромбон так мало змінився фізично 
за свою історію, що різниця між секбутом і тромбоном не є значною 
чи навіть особливо корисною; наприклад, труба, валторна, флейта і 
багато інших сучасних інструментів змінилися фізично значно біль
ше, але вони зберегли ту ж назву протягом всієї своєї історії. Крім 
того, італійський термін «тромбон» постійно використовується з часу 
створення інструмента в XV столітті до наших днів… я звичайно ви
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користовую термін тромбон, хоча, коли доступна вихідна мова і ви
користовується інша термінологія, я намагаюсь його використовува
ти [1]. Тут не можна погодитися тільки з однією заявою, що музичний 
інструмент тромбон створено в XV столітті, бо те, що про нього так 
активно заговорили майже з самого початку століття, говорить про 
те, що він виник значно раніше… 

Звернемо увагу, що основні відомості про появу та використання 
тромбонів походять з Італії та значно рідше з інших країн. 

Перші згадки про інструмент тромбон ми зустріли з початку XV 
століття. Тут переважно йдеться про участь тромбона у складі орке
стрів або в ансамблях. З 1400 р. виникають звістки, що ранні тромбо
ни, на думку одних вчених, з’являються в північній Італії та південній 
Франції (Еліасон). На думку інших, ймовірніше, що тромбон похо
дить з Німеччини, що ґрунтується на національностях виконавців та 
місцях виробництва інструментів. 

Потім з’являються окремі імена вже відомих і навіть знаменитих 
тромбоністів 

1451 — Сієна, Італія: Агостіно ді П’єро да Албанія наймається як 
новий тромбоніст з pifferi (громадянський духовий оркестр). 

1454 р. — у списку одягу для вистав у день Успіння Пресвятої Бо
городиці та різдвяних вистав перераховані 3 піффери та тромбон (ні
мецький тромбоніст Маестро Арріго ді Джованні да Франкофорте) [1]. 

1455 — пріори (правителі міста) призначають тромбоніста з від
носно високою платнею в 16 л. на місяць. На відміну від цього, Сан
ті ді Паволо де Вольтерра вступає на службу у палаці того ж року як 
трубач зі значно нижчою платнею у Сієні. Цей трубач переходить в 
піффері через кілька років як тромбоніст і отримує значне збільшен
ня (до 14 латів на місяць). 

1456 — Феррара: герцог Борсо д’Есте має музичне господарство, 
що складається з одного тромбона, 5 труб, 2 шаумів, 5 клавішних і 
струнних, та одного співака. Духовий оркестр, підмножина цієї гру
пи, складається з двох шаумів та тромбона. Тромбоніст, виконавець 
на ім’я Агостіно, отримує річну платню, яку можна порівняти із плат
нею трубачів та інших придворних музикантів. Сієна: група музикан
тів із Флоренції виступає на святкуванні Успіння Пресвятої Богоро
диці. До неї входять 4 трубачів, шаумісти, 4 піффери і тромбоністи. 
І таких прикладів чимало. 

В цей же час вперше літописець подій описує музику для танців на 
балу, наприклад, сальтареллу: 1459 р. — Флоренція, Італія: Козімо де 
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Медічі влаштовує бал на відкритому повітрі з нагоди важливого дер
жавного візиту спадкоємця Міланського герцогства Галеаццо Марія 
Сфорца. 

Літописець подій описує музику та танці на балу: «Це був час, 
коли на шаумах та тромбоні [тронбоні] заграли сальтареллу, художньо 
оформлену у всіх її пропорціях. Потім кожен благородний і спритний 
зброєносець брав заміжню даму чи молоду дівчину і починав танцю
вати, змінюючи жінок. Деякі танцюють, стрибають або обмінюються 
руками, деякі прощаються з дамою, а інших запрошують, деякі скла
дають гарний танець із двох або трьох частин» [1, с. 146, 150]. 

Раніше в описі літописець зазначає місце, відведене для шауміс
тів і тромбоністів: «Навпроти дворянського герба над парканом було 
підготовлено місце високо нагорі для шаумістів і тромбоністів [pifferi 
& tronbone]» [1]. Потім він записує фактичне прибуття виконавців 
на тромбоні та шаумі, включаючи в даному випадку примітний опис 
тромбона: «Саме в цей час я побачив, як шаумісти прийшли з тром
боном [tronbone di tromba tora, або тромбон із гнутою трубою] у при
значене місце» [1]. 

1460ті роки — Мантуя: принц Людовіко II Гонзага починає під
тримувати духовий оркестр, до якого входять піффери та тромбони. 
Група музикантів із Флоренції виступає на святкуванні Успіння Пре
святої Богородиці у Сієні. Включено 11 трубачів, перкусіоніст, 3 грав
ці на духових інструментах і тромбоніст (унотромбон). 

Таким чином, протягом XV століття тромбон став обов’язковим в 
усіх ансамблях. оркестрах, але і виділились окремі кращі тромбоніс
ти, про яких більш докладно пишеться в документах, що самі по собі 
досить цінні. Відомо, що ансамблі з тромбонами грали на церковних 
святах — Успіння Пресвятої Богородиці у Сієні і на міських святах — 
на танцях. 

ЛІТЕРАТУРА 
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здобувач ОНМА імені А. В. Нежданової 

РЕКВІЄМ ДЖ. РАТТЕРА І ТРАДИЦІЇ АНГЛІКАНСТВА 

Zhu Xuanyang 
Winner of the A. V. Nezhdanova ONMA 

REQUIEM BY J. RUTTER AND TRADITIONS  
OF ANGLICANISM 

Реквієм Дж. Раттера, створений в другій половині ХХ ст., не пре
тендує на принципову авторську оригінальність задуму, а швидше є 
співвідносним саме з «класичною» традицією Англіканської Церкви 
та її ритуаліки. Словесна основа твору представляє собою монтаж 
біблійних і власне культових богослужбових текстів, що виявляють 
специфіку як авторського підходу та оцінки сутності феномена смер
ті в духовному бутті людини, так і її англіканську специфіку. Реквієм 
Дж. Раттера загалом відтворює структуру латинського реквієму, який 
доповнюється текстами заупокійних «висловів» англіканської «Кни
ги спільних молитов», а також англійськими перекладами 130 та 23 
псалмів. У двомовність твору органічно вписується і грецька молит
ва «Kyrie eleison», виявляючи цим показове для англіканської тради
ції тяжіння до кафолічності, генезис якої перегукується з традиціям 
«Нерозділеної Церкви» і «давньозахідного православ’я». З останнім 
органічно співвідносне і трактування образу смерті в цьому творі, 
що тяжіє до принципового уникнення її трагікодраматичного тлу
мачення, що підтверджується відсутністю розділу «Dies irae». В дано
му випадку домінуючою виявляється установка на розуміння фіналу 
людського буття не лише на рівні переходу в «кращий світ», а й як 
закономірного підсумку, що визначає його зміст та значимість. 

Ця ідея визначає поетику Реквієму Дж. Раттера, орієнтовану на 
граничну простоту музичного вираження, на чітко виражену тональну 
основу та її риторикосемантичні якості. Зв’язок з інтонаційним ладом 
церковного християнського обиходу (аж до цитат) визначає мінімаліза
цію власне авторського самовираження композитора. Медитативний, 
лірикоепічний характер твору пов’язаний з темповими, динамічними 
та фактурними уподобаннями автора. У Реквіємі домінують виключно 
повільні темпи, приглушена динаміка, численні органні пункти, що 
співвідносяться з «поетикою тиші», затребуваною у тому числі й у ви
разності музичного постмодерну кінця ХХ ст. 
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Чжу Цзії 
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ДУМНІСТЬ БАЛАД Ф. ШОПЕНА І НАДНАЦІОНАЛЬНИЙ 
СЕНС ЇХ ПРОГРАМНОГО СМИСЛУ 

Zhu Jiyi 
Postgraduate student of ONMA named after A. V. Nezhdanova 

THE «DUMA» STYLE OF BALADS F. CHOPIN 
AND SUPRANATIONAL MEANING OF THEIR  

PROGRAM CONTENTS 

Український музикознавець І. Белза звернув увагу на особливу 
роль у спадщині Ф. Шопена української теми. Балади Міцкевича 
(«Конрад Валленрод», «Світезь», «Світезянка») пов’язують з про
грамними образами Балад № 1–3 Шопена. Але в них йдеться про 
литовські образи, дуже дорогі Міцкевичу, а це образи литовської 
шляхти, яка була союзником Богдана Хмельницького у релігійній ві
йні з Польщею. Белза звернув увагу на ліроепічний характер Балад 
Шопена, у яких сильна надіндивідуальна лірика, а це ріднить Шопе
на з лірикою великого українського поета Т. Шевченка. Український 
епос — думи, у Польщі цього епічного пласта у національній традиції 
немає, а в Шопена є. Поряд із Шопеном працював знаменитий поль
ський поет Юліуш Словацький, який прямо звертався до української 
тематики. Відомо, що Шопен любив імпровізувати на «історичні 
теми» за Ю. Словацьким. Все це дозволило Белзі зробити висновок 
про думність спадщини Шопена, особливо щодо великих форм — 
Сонат і Балад польського генія. 

Відомо, що у Четвертій баладі програмну основу не відзначають, 
хоча її образи співвідносні з ліричною епікою Балад № 1, 2, 3. Голо
вна ознака — надіндивідуальна лірика та епіка всеслов’янського охо
плення. 



  219

Чуприна Н. 
кандидат мистецтвознавства, професор кафедри, 

декан ОНМА імені А. В. Нежданової 

ФЕНОМЕН ВIРТУОЗНОСТI В РОМАНТИЧНОМУ 
ВИКОНАВСЬКОМУ МИСТЕЦТВI 

Chuprina N. 
Candidate of art history, professor of the department, 

dean ONMA named after A. V. Nezhdanova 

THE PHENOMENON OF VIRTUOSITY IN ROMANTIC 
PERFORMING ARTS 

Феномен віртуозності це дітище європейського Ренесансу, суттє
вою складовою якого виступало долання корпоративногособорного 
мислення Середньовіччя на користь егоцентристського усвідомлення 
особистісного призначення людини — богоподібної у здатності тво
рення. Гігантизм ренесансного сприйняття творчої здатності врівно
важувався щирою віросповідальністю (в межах прийнятої конфесії 
чи віри взагалі). Звідси — спеціальна довіра до віртуозного, етимо
логічно героїчного, доблесного служіння своєму призначенню, усві
домлюваного через дар Божий діяння в тих чи інших галузях знання 
й мистецтва. Тому ренесансний тип музикування сконцентровувався 
на ансамблевому співі чи грі, що суттєво доповнювало культ хорового 
начала у середньовічному церковному співі у взаємодії з одиничними 
виявленнями сольнопоетичних представлень. 

Ансамблевість музикування у позацерковних умовах визначила 
класифікації фактури мес в Католицькій і Галіканській Церквах як 
«мадригальної» і «шансонної», вказуючи на похідність їх виразності 
від духовних паралітургійних типологій. Ренесанс же виділив при
датні для втілення багатоголосся інструменти типу клавірів, в яких 
цінувалася не «наслідуваність» співу, а підтримка гармонічноідеаль
них відносин інтервальновисотних викладів. У постренесансну добу 
розгорнулася увага до особистісних здатностей в музикуванні Богом 
відмічених персон, соціальна затребуваність яких здійснювалася за 
рахунок церков і благодійних внесків у відкритих у XVII сторіччі іта
лійських консерваторіях і школах при храмах. 

Основним місцем виявлення музичних талантів у епоху Нового 
часу утвердилися церква і салон, тобто соціально досить широка ауди
торія парафіян і духовнополітичні зібрання аристократів. Останні 
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наслідували «театр» візантійського імператорського двору, який за
охочував висунення обдарованих і широко освічених особистостей з 
різних верств заради підтримки в аристократії, тобто кращих з нації, 
здібностей і здатностей визначних і зразкових за їх вираженням. Ан
глійське проторококо XVII сторіччя і классика французького рококо 
XVII–XVIII cтоліть стали «фабрикою віртуозів», які своєю «доблес
тю» підтримували визначне становище, яке вони займали в соціумі. 
Більш високі державні пости, ніж у Ж.Б. Люллі, що був державним 
секретарем при блискучому Людовику XIV, при тому також скрипа
лем, танцюристом, режисером, диригентом, композитором. Анало
гічно — посада першого міністра могутньої колоніальної Іспанії для 
П. Фарінеллі, при всій його завантаженості співацькими виступами і 
організацією святкових заходів. 

Працездатність геніїв тих епох може бути порівняна хіба що з рев
ністю аскези анахоретів Середньовіччя, для яких сон не більше 3–4 
годин на добу був нормою в їх гордовитому подвижництві во благо 
дару, який приносив користь державі і кращим в ній. Егоцентризм 
мислення визначав високу ціну артистизму, який становив привілей 
виховання вищих верств соціуму, визначивши шляхетне походження 
усіх величних композиторів минулого. Не забуваємо, що виявлення 
віртуозної гри чи співу спиралося на церковні засади мислення, зу
мовлюючи користування граничними темповими показниками для 
вираження радості (риторика Allegro) чи високої печалі (риторика 
надповільних темпів). Таке виконання смислово максимально «від
ривало» від побутовожиттєвого, включаючи усвідомлення дотич
ності до Вічного. 

Таким чином, віртуозність генетично пов’язана із Богонатхненим 
звучанням музики, а ті, що володіли цим знаряддям вираження, за
ймали високий щабель у соціальній ієрархії. Капіталізація відносин 
і секуляризація мислення у ХІХ сторіччі породили двоїсте ставлен
ня до віртуозних вмінь, оскільки соціальний статус носіїв цього дару 
cтав обчислюватися сумою гонорарів, а не державнослужбовим ста
ном. Культура салону на фоні соціальних потрясінь втратила свою 
політичнодержавотворчу функцію, виступи артистів визначалися 
у визнанні прийняття в широкій, філармонічного типу, аудиторії і в 
нових, грандіозних за розмірами у порівнянні з минулими століттями 
оперних театрах. Тому мінялися критерії оцінки творчих вмінь. Вока
лісти, щоб наповнити величезні нові оперні театри, не могли не вда
ватися до форсування звуку, інструменталісти театралізовували свої 
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виступи підкресленими контрастами і зіставленнями темобразів, 
оминаючи ліричну зосередженість виразу як базову лінію звучання 
XVII–XVIII століть. 

В піаністиці такий перехід на меркантильні відносини артистич
них діянь і загибель салонності в її соціальному статусі стали траге
дією життя Ф. Шопена, який не мислив себе і свою гру за межами са
лону, — але салони загинули в Західній Європі у вогні революційних 
акцій 1848–1849 років. «Легкі» фортепіано, на яких грав Ф. Шопен, 
наслідували моцартівський клавесинний тип звучання і вимагали 
швидкості руху, недосяжної на «тугих», «рояльних» фортепіано, — але 
саме такий тип гри організував те, що і сьогодні називають «піаніз
мом», тобто здатністю високошвидкісної пальцевої техніки. 

Віртуозність епохи романтизму, у відповідності до антиномій ро
мантичного методу творення, сполучала протилежності сакрального 
призначення геніятворця, висунутого соціумом минулих віків, із 
меркантилізованою системою спілкування з широкими верствами 
суспільства, які висували ідеї й ідеали надзвичайно різноспрямова
ного характеру в естетичному і етичному значеннях, а переважаючою 
ознакою стали індекси театралізованої гри: подіум філармонічної 
сцени визначав спорідненість її із театральністю як такою. 

Шакун-Мельчинкова Н. 
заслужена артистка України, 

доцент ОНМА імені А. В. Нежданової 

«ОРЛЕАНСЬКА ДІВА» Ф. ШIЛЛЕРА У ФОРМУВАННI 
ПРОТОСИМВОЛІСТСЬКИХ ЗАСАД ЇЇ ОПЕРНОГО ВТIЛЕННЯ 

Shakun-Melchynkova N. 

«THE MAID OF ORLEANS» BY F. SCHILLER  
IN THE FORMATION OF THE PROTO-SYMBOLIST 
FOUNDATIONS OF HER OPERATIC EMBODIMENT 

Як показано у працях Ю. Лотмана, саме дворянська культура на 
європейському Сході вибудувала класичні принципи національного 
мислення від XVIII до ХІХ ст., невідривні від релігійних засад мислен
ня, що навищою мірою стосується творчої позиції найбільш видатних 
композиторів і виконавців. Вимальовується символіка церковності у 
мелодичних побудові багатьох опер — через опору на квінтові устої 
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в мелодіях, показових для православної гімнотворчості. Не забуває
мо, що середина і друга половина ХІХ століття відзначена могутні
ми виявленнями так званого оксфордського руху, тобто релігійного 
руху на зближення англіканства й православ’я, а також розквіт ста
рокатолицького віросповідального принципу в багатьох західноєвро
пейських країнах — про це докладно сказано у книзі О. Муравської 
[1, с. 61–77]. І в цьому плані переглядаються сюжети, зроблені за 
Ф. Шіллером в аспектах втілення Просвітництва XVIII століття, що 
було не сумісним з відродженням релігійної думки у вік романтизму. 
Особливого сенсу набувають сюжети про події Ренесансу, відзначе
ного затяжними релігійними зіткненнями, що завершилося відколом 
від традиційного католицтва протестантських церков. 

Очевидне наростання вагнерівських впливів на творчість Верді, 
помітне від створення «Травіати», тобто «передсимволізм» романтич
них опер Вагнера виявляється органічно включеним у творчий метод 
італійського маестро. Зі сказаного випливає дуже важливий висновок: 
від 1850х років намічається не лише реалістична довіра до мовленнє
вої інтонаційної стихії слова, але також і інтерес до «зашифрованості» 
слова у символістському образі світу. «Алогічна нерозшифрованість» 
фіналу опери «Дон Карлос», в яку введений «містичний» фінал, аб
солютно несумісний з «раціоналістичним романтизмом» Шіллера
«штюрмера» (що рішуче відмежовує від Верді режисура німецьких 
постановників 1952 р.), показує передсимволістську готовність Верді 
«знімати» ясність співвіднесень сенсу слова та музики. 

Певним кроком в цьому напрямі стала робота над «Жанною 
д’Арк» 1845 року за Шіллером. Партія головної героїні вирішена у 
«сопрановому максималізмі» россінієвської оперної спадщини, що 
мала своє продовження в оперних композиціях авторів Східної Євро
пи. Мимоволі спливає символіка дотичності до православ’я за місцем 
дії оперного цілого: Жанна д’Арк є дітищем галліканської Франції, 
що солідаризувалася з візантійським православ’ям, що вносило від
повідні містеріальні ознаки в сюжет за п’єсою Ф. Шіллера. 

Але повнота протосимволізму розгорнулася у Верді в шілле
рівській опері 1867 року, в якій однією з головних героїнь стає юна 
Єлизавета, відзначена певною розгорністю до можливостей драма
тичного сопрано, тобто з певною рівністю охоплюючого виразність 
як нижнього й середнього, так і високого регістру. У багатьох поста
новників викликала недовіру зміна фіналу композитором порівняно 
з шіллерівським рішенням. Однак національні релігійні ідеї Італії, 
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від VIII століття звернені до католицького віросповідання, не могли 
бути для Верді, як національного композитора, категорично чужими. 
Інфернальне «примирення» духу Карла V, що уособлював іспанську 
державність і церкву, з бунтарством Карлосаонука, роміщене фран
цузькими лібретистами відповідно до намірів композитора, відпо
відає традиційнохристиянським ідеалам смирення, приборкання 
гордині. А гординя — є очевидною у шилерівському «гамлетизмі» 
інфанта Карлоса — прихильника протестантівфламандців. В ні
мецькій традиції постановок було прийнято «підтягування» лібрето 
до тексту Шіллера, як це було зроблено Ю. Каппом та К. Золтаном за 
позиціями, висловленими ще у 1920ті роки [2]. 

Просимволістські засади мислення Дж. Верді є недооціненними 
до сьогодення, при тому, що був очевидним інтерес композитора до 
французького літературного символізму 1870–1890х років. Вико
нання провідних партій в цих операх заохочує введення прийомів 
безвібратного церковного вокалу, що особливо чітко проступає в 
партії Єлизавети, співвідносній за поведінковим типом із героїнями 
французької ліричної опери. 
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Поетика «великої» французької опери, «класика» якої представ
лена   в оперних опусах Дж. Меєрбера та Ж. Ф. Галеві, орієнтована на 
видовищний п’ятиактний спектакль, фабула якого пов’язана з дра
матичними соціальнополітичними катаклізмами європейської іс
торії, інтерпретованими в дусі концепції французького історизму та 
властивого йому методу алюзій. Одночасно жанровий канон «вели
кої» опери генетично пов’язаний з французькою містеріальною тра
дицією. Вона проявляється в домінуючій ролі релігійного конфлікту, 
що визначає фабулу твору, характери, вчинки і поведінкові мотивації 
його героїв, апелювання до «інтонаційного словника» церковноспі
вочої традиції, і зумовлює спрямованість вистави на ідею соборного 
єднанняперетворення людського соціуму. 

Узагальнюючи містеріальні аспекти поетики «Гугенотів» 
Дж. Меєрбера, зазначимо, що жанрова специфіка опери харак
теризується очевидним тяжінням до симбіозусинтезу епосу (іс
торичного переказу), лірики і драмитрагедії, що виникає в тому 
числі в очевидних антитезах земного і Небесного (фінал опери) на
чал, коли час драми «змінюється вічністю». Домінуюча роль релі
гійного конфлікту «Гугенотів», смисловий діапазон якого охоплює 
найширший спектр релігійної свідомості — від церковного фана
тизму, неприйняття іновірців (тих самих християн) і їх фізично
го знищення — до піднесеної молитви, літанії, «видінь»осяянь і 
одухотворення любові, що з’єднує представників різних християн
ських світів, — визначає духовномістичний колорит усієї опери, 
дидактична місія якої орієнтована в кінцевому підсумку не тільки 
на подолання релігійних чвар, а й на духовне преображення со
ціуму. Масштабність п’ятиактної композиції «великої» французь
кої опери, що розвивається за принципом «сюжету уповільненої 
дії», зумовлює показову для неї видовищність, що співвідноситься 
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в багатьох показниках з містеріальною виставою середньовіччя і 
всеосяжністю її духовної ідеї. 

Жанровостильова та інтонаційна специфіка «Гугенотів» Дж. Ме
єрбера, що формувалася на перетині традицій романтизму і бідер
маєра, орієнтована на оригінальний синтез німецької, італійської 
(мистецтво bel canto) і французької музичноісторичних традицій з 
домінуючою роллю церковноспівочої практики і причетних до неї. 
«Знаками» культоворитуальної традиції стають як цитата протес
тантського хоралу «Ein feste Burg», що фігурує в якості провідного 
лейтмотиву опери, так і численні хоримолитви, літанія, «видіння», 
войовничі пісні гугенотів, духовні «клятви» католиків, «виходи» ко
ролеви Маргарити та ін., що виявляють у сукупності містеріальний 
підтекст твору. 
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ЗНАКОВІ НАПРЯМИ У МИСТЕЦТВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 
ХХ СТОЛІТТЯ 

Shevchenko D. 
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SIGNIFICANT TRENDS IN ART OF THE SECOND HALF  
OF THE 20TH CENTURY 

На думку британського історика та теоретикамистецтвознав
ця Ернста Гомбріха, людство скрупульозно вивчало образні та сим
волічні структури протягом усього свого існування. «Великі твори 
мистецтва щоразу виглядають поновому. Вони здаються такими ж 
невичерпними та непередбачуваними, як і справжні люди», — писав 
Е. Гомбріх [2, c. 15]. У ХХ столітті мистецтво перестало розглядати
ся як унікальний об’єкт у розрідженій атмосфері елітарної естети
ки. Мистецтво стало сприйматися як невід’ємна частина культурної 
спадщини цивілізації, що з об’єктивних причин ставало доступним 
всім соціальним верствам населення. 

У 1950ті та 1960ті рр. з’явилися нові художні напрями, такі як 
геометрична абстракція, опарт і кінетичне мистецтво, які були син
тезом різних національних стилів і незримо пов’язували між собою 
художників усього світу. Заохочувалися нестандартні можливості по
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ширення мистецтва (журнали, рекламні щити та інші контексти, не 
пов’язані безпосередньо з мистецтвом). Протягом 1960х років відро
дилося багато авангардних рухів, які стають частиною суспільного та 
політичного життя, проте витоки багатьох напрямів сягають початку 
ХХ століття. 

З кінця 1970х років на артринку у геометричній прогресії зростає 
інтерес до фотографії, а історія фотографії стає академічним предме
том. Американський мистецтвознавець Розалінд Краус і письменник 
Аннет Майкельсон активно просували ідею, що мистецтво фотогра
фії має піднятися над культурною невизначеністю, в якій воно пере
бувало протягом півтора століття [3]. 

Художники другої половини ХХ століття апелювали до візуально
го сприйняття та інтерактивності як способів демократизації худож
ньої культури. Усуваючи елітарні культурні посилання, вони прагну
ли стимулювати процес рецепції для залучення глядачів, відчували 
необхідність балансу між культурою та суспільством з наступним ви
веденням мистецтва на рівень ідей та концепцій. 

У 1970х роках молодий британський мистецтвознавець 
Т. Дж. Кларк увів поняття «соціальна історія мистецтва». Його книги 
стали маніфестом нової історії мистецтва та викликали гострі супер
ечки. Саме він ініціював дискусію про стосунки між модерністською 
тео рією та соціальною історією мистецтва. 

Художникиконцептуалісти ХХ століття (такі як Джозеф Ко
шут) вважали, що мистецтво засноване на філософському розумінні 
мови природи. Відомі скульптори (Роберт Морріс) припускали, що 
мова мистецтва виникла за допомогою когнітивної та тілесної вза
ємодії з навколишнім світом. Однак багато мистецтвознавців схо
дилися на думці, що сучасне мистецтво не демонструвало розвитку 
та прогресу [2]. 

У 1980х та 1990х роках на перший план виходить теза про су
часне мистецтво, яке часто сприймається як пародія на досягнення 
минулого. Мистецтвознавці, філософи та історики Західної Європи 
ставлять питання: чи є концепція, що стоїть за твором, більш важ
лива, ніж традиційні естетичні принципи. У концептуальному мис
тецтві «інформативний вимір» не був емоційною сферою або новою 
ідеєю. Мистецтво будувалося на динамічних емоційних вібраціях, 
чуттєвій інакшості, де «сила відчуття» трансформувалася в мислення. 
Це зробило концептуальне мистецтво непідвладним теорії та дискур
сивному контролю [1]. 
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Мистецтво другої половини ХХ століття стало нав’язливою ідеєю. 
Ніколи раніше мистецтво не було настільки широко доступним, і в 
той же час так енергійно не нав’язувалося суспільству. Ніколи раніше 
зорові образи не грали таку значну роль у мистецтві. Ніколи раніше 
мистецтво так високо не цінувалося, не було так ретельно проаналі
зовано, так майстерно пояснено обивателю професіоналамимисте
цтвознавцями, як це сталося в ХХ столітті. Мистецтво втратило свої 
межі по відношенню до інших, візуальних та мовних засобів. Мисте
цтво стало системою, через яку склалося уявлення про світ [4]. 
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Головною думкою виступу є уявлення про фортепіанну парадиг
матику, передусім моцартіанського (антирояльного) спрямування ХХ 
і, значною мірою, ХХІ ст. як представника не тільки від мистецької 
сфери, але від культурних обріїв взагалі. Адже «антирояльний рух» 
охопив прикладну сферу, сферу джазу, гру «таперів» у «великому ні
мому». А в них не театральносимфонічне «наслідування життя» у 
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загальнопроцесуальних вимірах, але «стукання» (taper — «стукати») 
заради вписування у життя чи знаковосакральне нагадування про 
позахудожні життєві цінності (орган у «Привиді опери» Л. Уеббера) й 
ін. — засвідчують актуальносьогоденну затребуваність клавірності
піаністичності. 

І в цьому напрямі спрацьовує паралелізм виявлення необароко у 
післявоєнних десятиріччях 1950–1960х, коли на тлі моди New Lac, 
яка чи то безпосередньо копіювала «надвузенькі талії сукенок» в зо
внішності Б. Бардо, Л. Торез, Л. Гурченко, чи то демонструвала у міні
моді інфантильні втілення 1930х, впевнено сходило до апогею рок
мистецтво, відновивши актуальне подання танцювальної продукції 
1920х років. А у фортепіанних виходах авангарду другої хвилі затвер
джувався «клавесинізм» П. Булеза, Л. Грабовського, фортепіанних 
опусів О. Мессіана, Е. Денисова, «Секвенцій» Л. Беріо та ін. 

Ці піаністичні пошуки в напрямі клавесинності неорококо пока
зові і в тому значенні, що віддзеркалюють установлення аристократії 
XVIII ст., які не ставили метою засередження на мистецтві як такому: 
салони — це духовні, політичнопроповідницькі, «розважальні» у ви
сокому значенні «шаріння душ» зібрання, але ніяк не зосередженні 
на театральножиттєнаслідуваній меті художності як такої. Пролон
гації рококо у мистецтво Реставрації першої половини ХІХ ст., що зу
мовило стильовосвітоглядне «забарвлення» піанізму «легкого» типу 
у салонному переломленні бідермайєра поза німецьким культурним 
ареалом, виявили шар «тривіального» бідермайєра, «тривіальної» са
лонності, які демонстрували те мистецтво «без імен і шедеврів», що 
надовго відвернуло від цих ланок культури шанувальників мистецтва 
як художнього надбання понад усе. 

Але все ж бідермайєр і салон ХІХ ст., існуючи поряд з театралі
зованою ходою симфонізму і симфонізованного «рояльного» піаніз
му, все ж усвідомлювався у грі Дж. Фільда, Й. Гуммеля, Ф. Шопена, 
Дж. Россіні, інших великих піаністів, «легкий» стиль гри яких відпо
відав релігійнодуховним началам творення. І тим їх естетизм складав 
достойну паралель художньо втілюваному мистецтву симфонізован
ної фортепіанної гри, уособлюваної Ф. Лістом, Ан. Рубінштейном, 
І. Альбенісом і багатьом іншим віртуозам пробетховеніанського типу. 
Цим підкреслюємо спільність художнього виміру «співіснування» са-
лонного і симфонізованного філармонічного піанізму першої половини 
ХІХ ст., який був відкинутий у другій половині віку на користь тор
жества симфонізму-оркестральності. 
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Звідси — висновок про кон’юнктивний принцип стильової дво
складової парадигми першої половини ХІХ століття, тоді як ХХ сто
ліття демонструє дещо протилежне. І це не тільки відмічена вище 
«оберненість» орієнтирів, коли гаслом фортепіанного прогресу для 
ХІХ ст. був Бетховен, а моцартіанство засвідчувало «вірність арис
тократичним заповітам» (що схвально приймалося у часи Реставра
ції, а згодом люто відштовхувалося після демократичного завзяття 
революцій 1848–1849 рр.). А у ХХ ст. все перевернулося навпаки: 
бетховеніанство засвідчувало академічний ґрунт гри, а моцартіан
ство — піаністичний модернавангард, втілюваний у світових вимірах 
виконавською творчістю О. Скрябіна і Г. Гульда. 

Співвідношення моцартіанствабетховеніанства набуло у ХХ ст. 
ще одну якість, неможливу у ХІХ ст.: воно вийшло за рубежі худож
ньої сфери як такої і охопило загальнокультурні простори. Моцар
тіанство як антирояльний прицнип клавірної гри — це і культура 
тапера (і на танцях, і в кіно), за якою стоять не художні, а компенса
тивноестетичні вади різних верств населення, це і відмова від піаніс
тичності як такої на користь електрооргана у рокмузиці (і відобража
ючої цей вибір рокопери чи наближеного до опери мюзиклу). Але це 
і весь авангард, і певна (впливова в професійній сфері) «серединна» 
стильова лінія неокласичного гатунку, а через неї актуальна корекція 
традиціоналізму й академічного бетховеніанства як такого. 

Звідси — теза про диз’юнктивний принцип стильової двоскладової 
парадигми фортепіанної гри ХХ ст., оскільки тут на «випадкових» на
чалах співіснування були (і є) культурно різні шари ігрових вмінь: саме 
фортепіанне мистецтво — і його «перетворення» у прикладній сфері. 
Парадоксом виглядає дотичність саме моцартіанської лінії піанізму 
до «грубої прози» танцювальних зібрань і неуважного слухання «су
проводу» під час демонстрації стрічки «великого німого». Але у вказа
ній парадоксальності є своя закономірність: мистецтво рококо, увага 
до якого виникає у ХХ сторіччі (як віці «молодіжного наступу»), було 
органічною часткою культурного буття, відсторонюючи театральне 
«наслідування життя». 

Cаме здатність сучасного піанізму представляти не тільки худож
ню сферу, а й позахудожні, висококультурно значущі ланки творчої 
діяльності, виводить на ідею культурологічного аналізу фортепіанної 
гри і фортепіанної спадщини у цілому, зважаючи на історичні здобут
ки салонного музикування та одухотвореної «домашності» бідермає
рівського надбання віку романтизму і сьогодення. 
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Шевчук І. 
здобувач ОНМА імені А. В. Нежданової 

К. СТЕЦЕНКО У ФОРМУВАННІ РЕПЕРТУАРУ ДУХОВНОЇ 
МУЗИКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я 

Shevchuk I. 
Competitor of the ONMA named after A. V. Nezhdanova 

K. STETSENKO IN THE FORMATION OF THE SACRED MUSIC 
REPERTOIRE OF  UKRAINIAN ORTHODOXY 

Аналіз досліджень і публікацій останніх десятиліть виявляє зрос
таючий інтерес до творчої спадщини та особистості К. Стеценка. 
Духовна складова його творів стала предметом цікавих наукових роз
відок Л. Пархоменко, Н. Костюк, С. Лісецького, Є. Федотова та ін., 
що спираються в тому числі на зібрання публікацій, листів, спогадів 
самого К. Стеценка. Виділяємо також сучасні роботи М. Юрченка, 
О. Козаренка, Д. Гайдучик, З. Гнатів, Н. Синкевич, І. Бермес та ін., 
що свідчать про глибинний зв’язок творчості К. Стеценка та його су
часників з духовним підґрунтям вітчизняної християнської хорової 
культури та її сакральної основи. При цьому поза увагою залишається 
зв’язок творів композитора, зокрема кантати «Шевченкові», з релі
гійноархетиповими настановами української культури та її славо
словної складової, а також духовноестетичними шуканнями україн
ського модерну початку ХХ століття. 

Так закладається наукова новизна аналітичної роботи, що поля
гає у збагаченні уявлень про поетику хорової творчості К. Стецен
ка, зокрема кантати «Шевченкові», що виступає одним з показових 
зразків української хорової традиції зазначеного періоду і водночас 
демонструє її глибинний зв’язок з духовною ґенезою української 
культури. 
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Шпак Г. 
кандидат мистецтвознавства, доцент, 

ОНМА імені А. В. Нежданової 

«УГОРСЬКИЙ ПСАЛОМ» З. КОДАЯ В РІЧИЩІ ВІДТВОРЕННЯ 
УГОРСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕЇ 

Shpak G. 
Candidate of art history, associate professor, 

ONMA named after A. V. Nezhdanova 

«HUNGARIAN PSALM» BY Z. KODÁLY IN LINE WITH THE 
REPRODUCTION OF THE HUNGARIAN NATIONAL AND 

RELIGIOUS IDEA 

Золтан Кодай — видатний діяч не тільки угорської, але й світо
вої музичної культури ХХ століття. Композитор, фольклорист, педа
гог — він являв собою універсальну творчу особистість ренесансного 
типу. Проте вся його творчопедагогічна діяльність була підпорядко
вана головній меті — духовноестетичному та етичному вихованню 
угорської нації на засадах кращих традицій не тільки світової музи
ки, але, перш за все, відродженого давнього угорського фольклору та 
богослужбовоспівацької практики. Це позначилося на його хоровій 
творчості, представленій як ораторіальними композиціями («Угор
ський псалом» «Te Deum»), так і месою («Missa brevis»). 

«Угорський псалом» є монументальною ораторіальною компо
зицією, створеною до ювілею об’єднання Буди і Пешта і алюзивно 
співвідносною у тому числі і з ідеєю єднання угорської нації. Тек
стовою основою твору послужив літературнопоетичний переклад 
55 (у православній традиції — 54) псалма, здійснений у XVI століт
ті відомим угорським духовним проповідником Міхаєм Кечкеметі 
Вегом. Притаманний йому тонус «молитвисподівання» виявляє як 
характерні якості «угорської національнорелігійної ідеї», так і по
казове для Угорщини бачення національної історії крізь призму бі
блійних аналогій. 

Поетика «Угорського псалма» З. Кодая — Міхая Кечкеметі Вега 
викликала у свідомості сучасників алюзіїасоціації широкого історич
ного спектру, в рамках яких образ страждаючого і молячого царя Да
вида, що сподівається на Бога, викликав аналогії як з трагічними іс
торикополітичними реаліями Угорщини XVI — початку ХХ століть, 
так і з творчою долею самого композитора, котрий відстоював в умовах 
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жорсткого протистояння ідею відродження традицій національного 
мистецтва. Інтонаційна мова ораторії сформована на основі оригіналь
ного синтезу архаїчних (пентатонних) традицій угорської пісенності та 
вербункоша, до яких була причетна фольклористська діяльність З. Ко
дая, та жанровостильових пошуків європейської музичноісторичної 
традиції початку ХХ століття, пов’язаних з поетикою музичного екс
пресіонізму та стильових якостей музики К. Дебюссі. 

Штирбул В. 
аспірант ОНМА ім. А. В. Нежданової, 

викладач Школи мистецтв ім. Л. М. Нагаєва м.Чорноморська 

МОДЕЛЬ СВІТУ У ВІЗАНТІЙСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ 

Shtyrbul V. 
graduate student of A. V. Nezhdanova ONMA, teacher 

of the School of Arts named after L. M. Nagaev, Chornomorsk 

MODEL OF THE WORLD OF BYZANTINE ART 

Візантійській імперії (330–1453 рр.), яка стала «наступницею ан
тичної спадщини», судилося створити унікальну християнську куль
туру в її православному різновиді. Передумовою для виникнення по
дібного феномена було об’єднання в межах імперії багатьох народів 
(греків, єгиптян, сирійців, вірмен, грузинів та ін.), кожен з яких зро
бив свій внесок у формування специфічної східнозахідної культу
ри. За словами музикознавця Р. І. Грубера, «візантинізм був явищем, 
аналогічним елліністичній культурі, тільки на більш високому щаблі 
світового суспільного розвитку — і для візантинізму, і для еллінізму 
характерний дух “міжнародного космополітизму”». 

Ще однією відмінною особливістю, на якій ґрунтувалася візан
тійська цивілізація, була «симфонія влад» — принцип «співзвучних» 
взаємовідносин між державою та церквою, тому що слово «симфо
нія» у перекладі з грецької означає «благозвучне поєднання… а також 
спільний спів в унісон». 

В різних релігійних традиціях сакральне середовище, яке ство
рювалося людьми для спілкування з Богом, виконувало спільне за
вдання, що вимагало взаємодії всіх видів мистецтв. Це середовище 
існувало як базова форма духовного життя людини. Життєвий уклад 
Візантії був практично повністю підпорядкований церковному риту
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алу, що включав храмову архітектуру, іконографію, літургійне дійство 
з обов’язковим синтезом священного слова та музики. Всі твори мис
тецтва в межах релігійної традиції створювалися як частина сакраль
ного простору. 

Однією з головних складових такого простору є православний 
храм, який символізує образ Небесного Єрусалиму. Саме тому храми 
будувалися на височині. Їхня ідея збігається з християнським уявлен
ням про гори, які «фігурують серед образів, що символізують зв’язок 
Неба та Землі». 

Згідно з початковим задумом, той, хто увійшов до храму, повинен 
був відчути себе всередині Небесного Єрусалиму, у просторі не ціл
ком земному і не цілком небесному, задля відтворення образу якого 
використовувалися засоби виразності всіх мистецтв: архітектури, жи
вописних зображень, музики, драматургії світла, обрядової частини 
та середовища запахів. 

Функцію внутрішнього оздоблення, так звану декорацію літур
гійного дійства, виконує ікона, основне призначення якої полягає у 
формуванні просторового середовища довкола себе. Її не можна роз
глядати лише як церковний живопис і зводити тільки до матеріально
го втілення. Головне завдання ікони — бути образомпосередником, 
тобто образом, який поєднує земний та небесний світи. 

Особливе місце у візантійському православному дійстві займає 
символіка світла, за допомогою якого створювався образ Божий. 
Багато служб того часу відбувалося вночі, так звані всенощні, під 
час яких в темряві скло вікон відбивало світло таким чином, що 
здавалося, ніби в куполі висить хмара, яка світиться і знаходиться 
в постійному русі. Мерехтіння зірок і світло місяця змінювало об
риси хмари, завдяки чому вона сприймалася як жива істота. Цей 
образ і був відтворенням біблійної концепції Бога у вигляді хмари, 
яка світиться. У такий спосіб не порушувалася друга заповідь: «Не 
роби собі кумира і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що 
на землі внизу, і що у воді нижче землі», — та формувався образ, 
який не є зображенням [Вих. 20:4].Ще більше підсилювало ефект 
присутності представника Вищого світу використання середовища 
запахів, кожен з яких відповідав своєму рівню сакральності і разом 
зі світлом становив певну драматургію. Таке дійство заворожувало 
та сприймалося як одкровення. 

Майже повне підпорядкування Церквою світського життя позна
чилося і на музичній культурі Візантії, про що свідчить той факт, що 
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до нашого часу дійшла переважно церковна музика. «Основна при
чина такого поширення релігійної музики — величезне значення ре
лігії та церкви у житті візантійського суспільства», — констатує мис
тецтвознавець Є. В. Герцман. 

Візантійська церковна музика була повністю вокальною та одно
голосною, незалежно від того, виконував її соліст, кілька співаків чи 
хор. Подібне єднання голосів походить з ідеї Єдинобожжя та собор
ного характеру християнської Церкви, що прийняла у своє лоно чис
ленні народи. 

Описуючи храмове дійство як синтез мистецтв, П. О. Флорен
ський стверджує, що в ньому все має бути «підпорядковано єдиній 
меті: верховному ефекту кафарсису цієї музичної драми і тому все 
підлегле одне одному не існує, або принаймні хибно існує, взяте 
порізно». Надаючи великого значення образотворчому мистецтву в 
храмовому дійстві, філософ вважає, що, крім цього, воно включає 
«в своє коло мистецтво вокальне та поезію…». 

Відзначаючи взаємозв’язок між церковним співом та іконою, 
християнський богослов М. В. Лоський наводить приклад визна
чення II Нікейського собору (787): «Євангеліє та ікони мають... од
накове значення». Святий отець бачить у цьому твердженні лише 
верхівку айсберга, тому вважає за потрібне доповнити його такими 
коментарями: «...маються на увазі всі види мистецтва, задіяні у бого
служінні: архітектура чи мистецтво інтер’єру; жести чи певна пласти
ка богослужіння; дуже точне слово, оскільки йдеться про «проповідь 
Євангелія», отже поезія і, цілком природно, те, що йде плічопліч 
з поезією,– музика… будьякий вид мистецтва, використовуваний у 
рамках богослужіння, має узгоджуватися з Євангелієм, має сприяти 
сповіщенню цієї Благої вісті». Не лише церковне, а й суспільне та 
приватне життя Візантії проходило у супроводі музики, «включаючи 
пізньоантичні карнавали, театральні вистави, спортивні ігри, бенке
тисимпосії, поховання». 

Найбільш яскравим прикладом поширення християнства може 
бути хрещення Київської Русі. Ця подія залишила незабутній слід в її 
історії і продовжує впливати на різні аспекти культурного життя сус
пільства до сьогодні. Розвиваючи духовність, візантійська Православ
на Церква долає розрив між минулим та сьогоденням за допомогою 
скарбів світової культури, які були створені «у найрізноманітніших 
сферах: релігії та філософії, праві та дипломатії, писемності та освіті»; 
її вплив «проникав в літературу, архітектуру, живопис, музику». 
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Історії відомі випадки загибелі країн, рівень розвитку та могут
ність яких захоплювали не лише сучасників, а й багато наступних по
колінь. Прикладом такої цивілізації може бути Візантійська імперія. 
І хоча модель «симфонії влад», яка здавалася ідеальною у взаємовід
носинах між Церквою і державою, в реальності не виправдала себе, та 
нічого в цьому світі не минає безслідно. Візантія виконала накресле
ну їй найбільшу місію, передавши християнські традиції Стародавній 
Русі, де вони прижилися, трансформувалися і набули неповторної 
своєрідності. Визнаючи Візантію особливою гілкою східнозахідної 
культури, слід сказати, що мистецтва поєднувалися у ній з релігією 
та державною політикою, утворюючи унікальний тип правління — 
«симфонію влад». Для свідомості людей того часу це була могутня 
ідеологія та художній проект, який набув всесвітнього розмаху. 
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GENERALIZATION 

Інтелектуальна біографія входить в життєвотворчий опис ді
яльності людини, тим більше, що стосується видатної особистості, 
репрезентанта нації й держави. Самозначущість інтелектуального 
вираження у сукупності життєвої і творчої фактології набуває жан
ровотипологічної якості у випадку характеристики діяча (діячки) 
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багатовекторного охоплення, коли, поперше, стосується різноспря
мованих спеціалізацій у творчості, подруге, коли йдеться про актив
ність ідеальноідеологічного наповнення, що не співпадає із логі
кою життєвої призначеності індивіда, потретє, коли інтелектуальна 
спрямованість дій і вчинків знаходить парадоксальне переломлення в 
життєвій і творчій фактології. 

Прикладом такого жанровотипологічного узагальнення став ра
курс біографічних нарисів представників родини Розумовських, в 
першу чергу К. та А. Розумовських, з культуротворчою діяльністю 
яких пов’язані суттєві події культурного буття України. У випадку ха
рактеристик представників цієї славної родини нащадків О. Розума 
маємо розрізнення їх плідної дипломатичноорганізаційної держав
но корисної роботи і зовні аматорської, але надзвичайно важливої 
для слов’янського світу й особливо України його мистецькопро
світницької діяльності. Адже турботами Андрія Розумовського до 
скарбниць української музики було залучені представники віденської 
школи (і не тільки). І ця спрямованість діяльності принесла найбіль
ші плоди українській національній ідентифікації, хоча життєві об
ставини і біографічні показники не можуть пояснити мистецької ви
шуканості і психологічної готовності до контактів з такими різними 
особистостями як Й. Гайдн, В. Моцарт і Л. Бетховен. 

Саме багатство інтелектуального життя, абстрагованість від дер
жав нокар’єрного просування зумовили ту інтенсивність мистецької 
аматорської діяльності, яка принесла орієнтування в художніх цін
ностях свого часу і контакту з особами, що були носіями «биття пуль
сів часу». 

Підхід до інтелектуальної біографії міг би принести щедрі плоди 
при вивченні творчого і буттєвого життя різних видатних осіб, у тому 
числі це стосується узагальнень щодо цілісності образу Т. Шевченка, 
який, за звичаєм багатьох його сучасників романтичної доби, ретель
но міфологізував свій життєпис, зазначаючи путь «поета з народу», 
але минаючи ті можливості характеристик множинних навичок і 
вмінь в мистецькому виявленні, які поставили його врівень з відкрит
тями «прерафаелітів» 1840х років. 

Інтелектуальна біографія складає метод узагальнення ідеальних 
начал діяльності індивіда, натхненого ідеями часу й нації конкретно
го історичного обсягу. 
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Ось вже понад сто років поряд з нами існує окремий рід музики, 
званий нами студійним [3]. 

Той факт, що досі він не привернув пильної уваги музикознавців, 
говорить про існування психологічного бар’єру з помилкових уявлень, 
ілюзій, відсутності інтересу до цієї сфери і, як наслідок, малої поінфор-
мованості. Можна відзначити, що багато аспектів воістину глобаль
ної проблеми «музика — техніка» незаслужено обійдено увагою му
зикознавців. 

Помилкові, застарілі уявлення підказують нам те, що звукова студія 
це щось громіздке, дороге і, головне, дуже далеке від нас і повсякденної 
музичної практики [5, с. 266]. Хоча насправді сучасні студійні засоби 
цілком можуть уміститися в кишені, а звичний смартфон насправді 
може виконувати функцію ресівера та відтворювального пристрою, 
одну з трьох складових студійної музики. 

Ілюзії не дають нам побачити, що музичний твір, записаний у студії 
та трансльований по радіо, ТБ або розповсюджений на якомусь носії 
звукової інформації, — це не зовсім той же твір1, що звучить у кон-
цертних умовах 

Цей факт найбільш рельєфно постає передусім перед звукорежи
сером, який, як правило, воліє мовчати про секрети своєї професії, 
залишаючись «за кадром», внаслідок чого виникає загальна необізна-
ність, яку легко можна було б усунути за наявності хоча б невелико-
го інтересу до цієї проблематики. Словом, ми вторгаємося в область 
конвенційних умовчань, які, звичайно, не вдасться скасувати, але при
наймні пролити світло на них слід. Головна відмінність сучасної куль

1 Варіанти трактувань — в діапазоні від «не зовсім той же твір» до «зовсім не той 
твір». Ми вживаємо більш доречний для студійних жанрів термін інтонаційнохудож
ній предмет.
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тури та мистецтва — значний ступінь проникнення у життя сурогат
них замін колишніх традиційних практик. 

Сурогат спілкування — телефон. Якоїсь миті люди погодилися з 
тим, що віддалена комунікація (телефон, радіо тощо) — це і є справ
жнє спілкування. У результаті переважна частина реального живого 
спілкування для людей звелася до мінімуму і відбулася майже повна 
підміна його. З загального негласного схвалення з’явилось конвенцій-
не умовчання: комунікація = живе спілкування. 

Сурогат навчання був явлений зовсім недавно — у період т. зв. 
пандемії. Те, що вважалося тимчасовим заходом, «віддалення», стає 
загальноприйнятою нормою і підміняє реальне навчання. Чергове 
конвенційне умовчання: навчання = засвоєння деякої кількості інфор-
мації з екрана смартфона, комп’ютера тощо. 

І ось настала черга музичного мистецтва, яке з самого початку роз
вивалося в умовах численних умовчань, негласних традицій тощо. Як 
пам’ятаємо з визначення музики, вона є зокрема «комунікацією осо
бистісного сенсу дійсності» [1, c. 25]. Вже протягом життя одного по
коління ми можемо спостерігати послідовну відмову переважної біль
шості слухачів від реального звучання в реальних умовах на користь 
інтонаційно-художнього предмета, яким постачає студійна музика за 
допомогою технічних каналів зв’язку. Відбувається багаторазова підмі
на: музичний твір = інтонаційнохудожній предмет, реальні акустичні 
умови = віртуальні простори, емоційне співпереживання з виконав
цем, спроба розгадати авторське «послання» = комунікація схожа на 
інформаційну, представлену в партикулярній, тригерній формі [3]. Су
рогатні заміни в інших видах мистецтва ми тут не розглядаємо. 

Трохи докладніше про студійну музику. Студійна — від «студія»1. 
Студія у нашому розумінні — простір для художнього експерименту, 
створення твору мистецтва. Звукова студія (також — музична студія, 
аудіостудія, студія ЕМ) — це: 

1. простір музичного експерименту з допомогою технічних при
строїв з метою створення інтонаційнохудожнього предмета; 

2. комунікаційний вузол, один із трьох основних — трансмітер, 
передавач, що проголошує, «мовна» частина музичної комунікації; 

3. засіб виробництва, створення звукового предмета (зокрема до
кументалістика, звукова доріжка кінофільму тощо) — звукова студія 
найчастіше виконує прикладні функції, далекі від художньоестетич

1 Від італ. Studio — «вивчення; майстерня», зі studium «старання, старанність, на
ука», а також від studere «наполегливо працювати» [8].
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них і музичних. Звідси виникає невід’ємна якість студійної музики — 
її принципова панфункціональність. 

По відношенню до системи студійних жанрів музики в цілому, до 
її окремих елементів індивідуально або в сукупності ми також вва
жаємо правомочним вживання терміна «студійна музика» в першо
му значенні — як простір звукового експерименту з використанням 
технічних пристроїв. 

Значення друге. Студійна музика в апаратному аспекті сама є при-
строєм, що складається з відправника, адресата і каналу інформації. 

Деякі дослідники вважають, що «культура є переважно комуніка
ція» [4, с. 203], отже дефакто звукова студія як феномен і звуковий 
продукт нею вироблений є невід’ємною частиною сучасної культури 
та сферою діяльності багатьох людей. Крім того, звертаючись до про
блем комунікації, ми неминуче приходимо до необхідності (та наяв
ності) коду, кодифікації. Звідси випливає справедливість значення 3: 
студійна музика є створення, виробництво та трансляцію смислів від 
носія мотивації (зазвичай — композитора) до слухача без можливості 
сторонньої інтерпретації цих смислів. 

В останньому аспекті студійна музика має риси якоїсь універсаль
ної невербальної мови, що оперує кодами значень, смислів. 

Студійна музика стала свого часу квінтесенцією естетики епо
хи «розвиненого модернізму» (кінець 1950х — сер. 1960х, класич
на ЕМ у т. ч.). Трактування музичного твору як роду «інформаційно-
го повідомлення» співзвучне базовим положенням теорії інформації 
(1948–1949 рр.) та теорії комунікації (сер. 50х — поч. 60х), для яких 
це поняття є базовим системотворчим елементом. Тут «повідомлення» 
(лат. — «communicatio») має певні властивості, кількісний вираз і об
числюється в байтах. У музиці це поняття з’явилося не без зусиль од
ного з батьківзасновників ЕМ — фізика В. МайєрЕпплера [8]. 

Кількість інформації зворотнопропорційна її очікуваності, передбачу-
ваності — основний постулат згаданих теорій — розцінюється нами як 
теоретичне обґрунтування модерністської парадигми самоцінності «но-
вого», що викликала до життя ряд практик, у яких використовуються 
стохастичні дані з різноманітних джерел випадковості, невизначенос
ті, хаосу та ін. [2]. Цей аксіологічний аспект визначив (усвідомлене 
чи спонтанне) прагнення композиторівмодерністів розташовувати 
звуки у найнесподіванішій для слухача послідовності, що має стиму
лювати у сприйнятті регенерацію максимально можливої   кількості 
смислів. Процес створення такого інтонаційно-художнього предмета 
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був схожий на створення унікального нового Всесвіту, зі своїми но
вими законами тяжіння, співвідношень елементів тощо — процес 
тривалий, трудомісткий і фактично комерційно нерентабельний. 
З появою в студіях мікропроцесорних систем, а згодом і комп’ютерів 
процес роботи значно спростився. Автору на вибір пропонуються го
тові стратегії розвитку матеріалу, потім уже готові елементи конструк
ції, варіанти оркестрування. Все, що залишається зробити, — скласти 
компіляцію, звуковий колаж. Технології спростили, здешевили і де-
вальвували інформаційну якість «повідомлень». Адже інший постулат 
теорії: якість інформації зворотнопропорційна до її надмірності — ком
позиторами найчастіше не враховувався. А в наші дні завдяки роз
витку штучного інтелекту комп’ютерні системи виявилися здатними 
повністю замінити композитора, складаючи «музичні» компіляції на 
основі передбачуваних естетичних переваг віртуального реципієнта, 
слухача. Комп’ютер виявився здатним «просувати» і контролювати 
естетичні переваги на основі статистичних даних. Причому у виграші 
виявляються найбільш затребувані композиції, а отже найбанальніші. 
Негативний відбір у сфері естетики... Піррова перемога постмодерну. 
Смерть автора — буквально — не за горами! Ще одна підміна: окреми
ми жанрами студійної музики, в яких нерозривно злилися властивос
ті «повсякденної» і «поданої» музики — у класифікації Бесселера [6, 
с. 14], функціонально замінюється фольклор. 

Чим же «підфарбувати» цю похмуру картину? — Проголошенням 
концепції «нового аристократизму»! Сьогодні освічених любителів, 
які приходять слухати музику в оперні, концертні зали, статистично 
менше, ніж аристократів, які відвідували музичні асамблеї в епоху 
раннього Відродження. Це сучасні «аристократи духу», для яких при
родне звучання музичних інструментів у благодатній природній акус
тиці, в якій так легко стежити за найтоншими нюансами виконання, 
емоційне співпереживання всіх присутніх задуму композитора — 
найвища цінність. Вступити на шлях «нового аристократизму» мож
на просто: визнати, що mp3файл «Симфонія Бетховена», здобутий 
в Інтернеті для прослуховування на mp3плеєрі, з точки зору жанру 
є перекладом симфонічного твору для пари електродинамічних ві
браторів і набору мікросхем. І незважаючи на те, що для створення 
цього перекладу працювала ціла музична індустрія, нова галузь еко
номіки, в якій зайняті сотні людей, ми проголошуємо: Колективний 
договір про те, що музичний твір та його студійний інваріант є одне й 
те саме — більше недійсний. Відповідна конвенція скасовується…» 
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Юдкін-Ріпун І. 

БАГАТОВИМІРНІСТЬ ТЕКСТУ: МУЗИКА ТА СЛОВЕСНІСТЬ 
У ВИСВІТЛЕННІ МЕРЕОЛОГІЇ 

Yudkin-Ripun I. 

MULTIDIMENSIONALITY OF THE TEXT: MUSIC 
AND LITERATURE IN THE COVERAGE OF MEROLOGY 

Хрестоматійна теза Фердінанда де Соссюра про системність 
мови та лінійність мовлення була кардинально переглянута з почат
ком розробки теорії тексту та дискурсу, але вже Люсьєн Теньєр по
казав іманентні витоки багатовимірності мовленнєвого струменя. 
Ці витоки коріняться в циклічній будові, властивій вже мінімальній 
пропозиціональній текстовій одиниці — реченню, та централізації 
циклів навколо предикатів, між якими встановлюються дистантні 
відношення на відстані поряд з контактними відношеннями су
міжності в межах лінійного порядку. Відношення між предикатами 
складаються у предикатну ієрархію, аналог якої становить у музи
ці (як в одноголоссі, так й у гомофонії) стратифікація циклів від 
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мотиву до періоду — добре відомі масштабнотематичні структури 
В. А. Цуккермана. 

Геометричний образ такої стратифікації становить послідовність 
вкладених периметрів текстових циклів щоразу більшого обсягу. Від
так вже у межах лінійного порядку циклізація та централізація ви
значають зростання розмірності текстового простору через взаємини 
контактних (суміжних) та дистантних відношень текстових елемен
тів. Саме виникнення дистантних відношень забезпечує когерент
ність, сумісність тексту як цілого, а відтак вони поширюються і на 
текстову периферію, забезпечуючи формування дейктичної мережі 
взаємних посилань, що наскрізно проймає увесь текст. 

Коли ж узяти до уваги, що периметри циклів становлять ті гра
ничні межі, що перетинаються дистантними відношеннями між цен
трами циклів як джерелом зростання розмірності, то на периферії 
тексту такі відношення здобувають геометричний образ внутрішніх 
діаметрів циклів, що сполучають віддалені точки текстової тканини. 
Отже, контактні та дистантні відношення, циклізація та централіза
ція, периметри та діаметри окреслюють вже лінійний порядок тексту, 
визначаючи його неодномірність. 

Зі свого боку, поняття лінійності виявило внутрішні супереч
ності. Насамперед, лінійний порядок, незважаючи на свою позірну 
природність (зокрема як образу плину часу) і первинність, спира
ється на досить сильні мовчазні припущення, зокрема на відому 
аксіому Ернеста Цермело про можливість довільного вибору (ана
лог логічного закону виключення третього). Відтак лінійне впоряд
кування визначається оточенням (окіл, neighborhood) кожної точ
ки. Воно не може, зокрема в музиці, поширюватися на монодію з 
її потенціалом підголоскового розвитку, де в околиці кожного тону 
відкриваються можливості руху в різних напрямках і розщеплення 
голосів. Ще істотніше полягає в тому, що поняття лінії імпліцитно 
містить припущення про потенційну нескінченність (як вагнерів
ська нескінченна мелодія): зокрема протиставлення евклідової та 
неевклідових геометрій має сенс лише у відношенні нескінчених 
ліній. Звідси випливає парадокс багатовимірності тексту: перехід 
від лінійного впорядкування (у мовленні та одноголосній мелодії) 
до багатомірності (у тексті) досягається за посередництвом парце
ляції. Щоб подолати лінійний порядок, необхідно виключити не
скінченність та накласти обмеження на отриманий простір, тобто 
перейти до умов кінцевості, фінітності через сегментацію і циклі
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зацію тексту. Поділена на кінцеві й замкнені відтинки — сегменти 
та цикли, лінія розкриває можливості утворення нових вимірів, по
стаючи саме як множина кінцевих, фінітних елементів. Саме фініт
ний підхід до проблеми розмірності тексту дає підстави впровадити 
відношення «частина — ціле», що становить предмет мереології, і 
саме в них його убачати. 

В свою чергу, така «фінітна геометрія» (Ф. Картесі) тексту як дже
рело долання одномірної лінійності тягне за собою якість компле
ментарності, взаємного доповнення, а відтак і обертання, інверсії 
відношень, що виникають в межах лінійного порядку. Відокремлений 
відтинок лінії (цикл або сегмент) передбачає поділ точок простору на 
внутрішні та зовнішні, на свій зміст і те, що не є цим змістом як його 
заперечення, тобто на частини цілого, які доповнюють одна одну як 
взаємні заперечення. Це означає, що кожна кінцева, фінітна лінія 
тексту (чи то йдеться про голос в музиці, про роль персонажа в драмі, 
про оповідну лінію у прозі) принципово неповна, відсилає до свого 
довкілля як до заперечного, доповнення, своєї негації. 

Комплементарність визначає двоїстість, взаємнозаперечний 
дуалізм фінітних ліній текстового простору, а відтак виявляє озна
ки симетрії, іманентно притаманні лінійним відтинкам — циклам та 
сегментам (саме симетрія становить вихідну передумову подальшої 
централізації). У симетрії та її похідних (обернення, інверсії, ітера
ції) об’єднуються дистантні відношення та властивості фінітності лі
нійних компонентів тексту, що робить її рушійною силою утворення 
нових вимірів. З комплементарності та зумовлених нею властивос
тей симетрії випливає, що кожен відтинок ліній у тексті постає як 
репрезентація не лише себе, але й доповнення цілого, тобто як про
екція. Лінії текстової тканини постають як її діаметри та периметри, 
а відтак феноменологічний підхід дозволяє дивитися на ці лінії не як 
на самостійні утворення, а як на окремі й часткові проекції змістової 
сутності цілісного тексту. 

Таке проекційне тлумачення лінійних компонентів тексту відкри
ває нові перспективи для пошуку літературних аналогів музичного 
контрапункту. Вже теорія поліфонічного роману (М. Бахтін, 1929) 
та цілеспрямоване створення його зразка («Контрапункт» О. Хакслі, 
1928) дали підставу вбачати універсалізм поліфонії не в самій по собі 
множинності ліній (голосів, ролей персонажів), а в їх специфічному 
зворотному зв’язку (відсутньому, приміром, в музиці у гомофонії, в 
літературі у віршованих текстах). Вирішальну роль тут відіграє вза
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ємне перетворення дистантних — контактних відношень та діаме
трів — периметрів тексту. Це дозволяє, зокрема, вбачати кореляцію 
між аксонометрією (зворотною перспективою) в живописі та полі
фонією, лінійною перспективою та гомофонією з її централізацією. 
Порівняно з централізованим полем тональної гомофонної тканини 
(та, відповідно, сюжетної предикації у словесності) контрапункт на 
перший план висуває контактні відношення, зокрема точки перетину 
(голосів або оповідних ліній у словесності) як реалізацію зворотного 
зв’язку між лініями, що подають проекції текстового змісту. Діаме
тральні відношення, що сполучають віддалені елементи (насамперед 
центри циклів), стискаються до контактів. 

Отже, узагальнене розуміння поліфонії (як в музиці, так і в сло
весності) визначається не багатомірністю самою по собі (наявною і 
в межах лінійного порядку), а насамперед зворотним зв’язком між 
проекційними лініями (зокрема їхнє перехрещення), що своїми 
частковостями репрезентують цілісність тексту. Визначальну роль 
дістають контактні зони цих ліній (голосів контрапункту), де від
бувається поляризація відношень суміжності та сумісності (гори
зонталі та вертикалі), яка, у свою чергу, тягне за собою формування 
специфічно музичної звуковисотної організації як абстрактної над
будови — діастематики, основи притаманної контрапункту інтер
вальної техніки, альтернативної тональній функціональності. Діа
стематика демонструє лінійний порядок у побудові звуковисотних 
шкал, в основі яких лежить принцип комплементарності — поділ на 
«свої» та «сторонні» (нім. harmoniefremde TÜne) елементи (зокрема 
діатоніка та хроматика в узагальненому тлумаченні І. А. Котлярев
ського), де доповнення, а відтак обернення, інверсія, різні форми 
симетрії стають витоком розвитку інтервальної техніки. Проекцій
ні властивості лінійного порядку шкал даються взнаки, зокрема в 
тому, що суміжні щаблі відповідають горизонтальним відношенням 
суміжності в контактній зоні голосів, а сумісність відповідає дис
танції між щаблями. 

Зворотний зв’язок між проекційними лініями (голосами, опові
дями) визначається контактними зонами між ними (з протиставлен
ням сумісності та суміжності), які не обмежуються одномоментними 
точками перехрещення, а характеризуються як переріз множин точок 
цих ліній — оточення (окіл) перехрещення. Приклад такої контакт
ної зони демонструють прийоми синкопування (іманентно властиві 
контрапункту), засновані на аугментації, видовженні тривалостей 
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тонів лігами (як у бурдоні), що спричиняє накладання меж циклів 
різних голосів (в прозі — оповідних ліній), їхнє перехрещення та 
утворення зон перерізу, спільних елементів. В межах такого довкіл
ля, околу моменту перехрещення ліній відбувається і горизонталь
новертикальний перехід (приміром, через арпеджіо, педаль), з якого 
виникає діагональна вісь проекції. У контактній зоні відбувається 
компресія, стиснення послідовного горизонтального ряду в симуль
танну, сприйняту як одночасна множину, натомість вертикаль дістає 
досить часу, щоб розкластися у сукцесію, послідовний ряд. Відбува
ється самосуміщення елементів перехрещених ліній в діагональній 
проекції. Розкрити суть таких перетворень дозволяє узагальнена 
концепція стрети, запропонована 1988 року одночасно і незалежно 
О. І. Ровенко (Одеса) і Ф. Носке (Оксфорд). 

Згущення, компресія матеріалу контактних зон зворотного 
зв’язку проекційних ліній як провідна ознака контрапункту дозволяє 
розглядати стрету як «діагональнорухомий контрапункт» (О. І. Ро
венко), що дозволяє у тексті співвідносити «все зі всім» (everything to 
everything). Таке тотальне взаємне співвіднесення елементів тексту, їх 
відсилання одне до одного (зокрема перенесенням в контактну зону) 
відоме в логіці як діагоналізація множини — процедура, покладена в 
основу доведення існування континуума Г. Кантором. Узагальнена 
концепція стрети може вважатися саме такою процедурою. Зазначи
мо, що тоді словесним корелятом музичної стрети слід вважати де
тективну новелу, для якої співвіднесення «все зі всім» — тривіальна 
річ. Діагоналізація ж як логічна процедура взаємозв’язку частковос
тей належить до мереології як вчення про відношення «частини — 
ціле». 
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ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ПСИХІЧНИХ СТАНІВ  
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ТА ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ 
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Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, 
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STUDY OF EMOTIONAL AND MENTAL STATES  
IN THE PROCESS OF TRAINING FUTURE PERFORMERS 

AND MUSIC TEACHERS 

Питання якісної фахової підготовки студентівмузикантів пов’я
зано перш за все з тим, що мистецтво, як один з найважливіших фак
торів формування суспільної свідомості, багато в чому визначає її 
духовний та інтелектуальний рівень. Серед цілої низки проблем, які 
вивчаються спеціалістами в галузі музичної педагогіки, постійний ін
терес викликає проблема розвитку індивідуальних творчих здібнос
тей майбутніх виконавців та викладачів музики, покликаних здій
снювати естетичне виховання і художню освіту суспільства. 

Питання стратегії і тактики естетичного розвитку цілком і по
вністю залежить від вузівської системи освіти і виховання. Вузівська 
система виховання — це своєрідний зліпок суспільних відносин. 
Тому весь навчальновиховний процес необхідно спрямовувати на 
підготовку музикантів широкого профілю, які, володіючи комп
лексом професійних знань, різноманітними методиками навчання, 
виконавською майстерністю, були б здатні формувати музичноес
тетичні смаки нових поколінь. Зауважимо, що загальноприйнята 
система навчання у музичних закладах України ґрунтується на ін
дивідуальній формі навчання зі спеціальних дисциплін та в цілому 
сприяє розвитку творчих здібностей студентів. Така форма дає мож
ливість виявлення музичних здібностей, особливостей мислення та 
психіки, нахилів особистості, здатності до педагогічної діяльності та 
багато інших. 

Особливе значення у процесі формування творчих здібностей 
майбутніх викладачів музики відводиться вивченню їх емоційних та 
психічних станів. 
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Численні спостереження та дослідження показують, що сучасний 
педагог гостро потребує оволодіння такою системою засобів регу
ляції емоційних станів студентів, яка дала б йому можливість поси
лювати емоційний ефект змісту навчального матеріалу, корегувати 
несприятливі емоції методом переключення їх з однієї форми діяль
ності на іншу з метою відновлення пізнавальної активності студентів. 
Коло питань, що вивчаються, може бути значно розширене за раху
нок перспективних напрямків у педагогічній діяльності: формування 
культури розумової праці, артистизму, самостійності мислення, креа
тивності та інших якостей особистості, котрі впливають на розвиток 
внутрішнього духовного світу студентів. 

Визначення емоційних та психічних станів у процесі творчої ді
яльності відіграє особливу роль, оскільки емоції — основний зміст 
музичного мистецтва, а психічні стани здійснюють безпосередній 
вплив на виконавський процес. Виходячи з цього, можемо припусти
ти, що оволодіння навиками емоційної регуляції — необхідна умова 
професійної підготовки музикантів. До поняття регуляції емоційних 
станів належить: 

– знання індивідуальнопсихологічних особливостей характеру; 
– здатність до саморегуляції емоційних станів у процесі учбової 

діяльності; 
– регуляція рівнів тривожності та хвилювання під час сценічного 

виконання. 
Методика діагностики емоційних і психічних станів вимагає ре

тельного підходу. Для проведення діагностичного дослідження роз
роблена спеціальна система тестів, які дають можливість виявити 
особливості суб’єктивного відображення емоційних та психічних 
станів і рівень їх регуляції. Поряд із тестуванням необхідно проводити 
постійні спостереження за поведінкою, ходом навчального процесу, 
зацікавленістю студентів. Так, наприклад, визначення рівня тривож
ності особливо важливе у період підготовки до концертного виступу 
і безпосередньо в самому процесі виконання. Тривожність, як одна із 
рис особистості, справляє величезний вплив на увесь творчий про
цес. Це неспокій, невпевненість в діях, схильність тією чи іншою мі
рою відчувати у більшості ситуацій страх, побоювання. Тривожність 
може бути пов’язана з очікуванням наслідків успіху чи невдачі висту
пу. Вона може вимірюватись і як емоційний стан. Шкала самооцінки 
особистості, розроблена за методикою Ч. Спілбергера, дозволяє пері
одично спостерігати за рівнем тривожності студента. 
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Адекватна самооцінка домінуючого психічного стану за шкалою 
Г. Айзенка також є одним із якісних показників, інструментом само
пізнання. Одним із виявів самоусвідомлення людини наряду із само
оцінкою є суб’єктивна для неї значимість думок та оцінок оточуючих. 
Прагнення заслужити похвалу, здобути високу оцінку свого виконан
ня стає одним з найсильніших мотивів діяльності. Для вивчення і ви
мірювання мотивацій схвалення служить шкала, розроблена амери
канськими психологами Д. Кроуном та Д. Марлоу. 

Паралельно з діагностикою психічних станів проводиться й оцін
ка емоційних станів. Необхідно з’ясувати збудливість, активність 
і тривалість, звернути увагу на особливості характеру, широту поля 
сприйняття та інші характеристики. При вивченні емоційних станів 
перевагу слід віддавати психологічним методам дослідження, оскіль
ки вони дають можливість досить повно оцінювати актуальний стан 
людини та діагностувати ранні зміни функціональних станів під 
впливом різних дій в умовах навчальної діяльності. Особливий інте
рес тут викликають тести, пов’язані з вимірюванням ступеня актив
ності, тривалості й насиченості емоційних почуттів (Тест «САН»). 

До комплексу індивідуальних особливостей, які найбільше впли
вають на становлення і розвиток музиканта, належать і такі характе
ристики, як загальний розвиток інтелекту, рівень розвитку музичних 
здібностей, загальна та спеціальна музична освіта, вік тощо.Зручність 
та доступність дослідницьких методів полягає в їх універсальності. 
Вони можуть використовуватись у роботі зі студентами різних спе
ціальностей, дають можливість вибору варіантів у відповідності до 
цілей навчального процесу та індивідуальності кожного учасника, 
дозволяють проводити групове та індивідуальне тестування. Діагнос
тика емоційнопсихічних станів — це лише частина тієї дослідниць
кої роботи, яку належить виконати педагогу з метою вивчення осо
бистості студентамузиканта. 
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THE INFLUENCE OF GUITAR CREATIVITY ON L. BEETHOVEN 

Час діяльності Л. Бетховена, 1800–1810ті роки, співпадав із вихо
дом на всеєвропейське визнання напряму бідермаєра і невідривного 
від нього розквіту гітари і композицій для цього інструмента. Великий 
композитор був особисто знайомим із М. Джуліані, творчість якого 
викликала щирий захват і бажання писати для цього інструмента. Із 
біографічних матеріалів відомі численні проекти Бетховена з напи
сання творів для цього інструмента. Але вони були нездійсненими, бо 
слухове охоплення звучання було недосяжним для майстра. 

Але сучасні дослідження вказують на множинні фактурні по
казники у фортепіанних творах великого віденця, що склалися під 
впливом гітарного звучання, особливо що стосується «малих» Со
нат 1800х років, які сьогодні займають зовсім не «мале» місце в його 
спадщині і заохочують до переоцінки їх значення, як це показано в 
роботі Л. Кириліної, в дисертації Лінь Цзюньда та інших авторів. 
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ART HISTORY INFRASTRUCTURE IN THE FUNCTIONING 
OF SYMPHONIC MUSIC IN MODERN CHINA 

Розквіт симфонічної музики в сучасному Китаї багато в чому зу
мовлений наявністю глибоко продуманої й ретельно побудованої 
системи забезпечення успішного функціонування й розвитку худож
ньої культури в цілому. 

У складі соціальної інфраструктури, що пов’язана з організацією 
діяльності людей у сфері культури, науки, суспільних комунікацій 
тощо, міститься мистецька інфраструктура. Остання репрезентована 
сукупністю підприємств і установ, організацій і майданчиків, буді
вель і віртуального простору, що створюють умови для провадження 
мистецької діяльності. Це театри, галереї образотворчого мистецтва, 
мистецькі студії, концертні зали, творчі колективи. Вони забезпечу
ють створення мистецького продукту та його презентацію слухачеві/
глядачеві. При цьому поняття мистецького простору не обмежується 
театральною чи концертною сценою або залою картинної галереї. Не 
менш важливим є середовище, у яке така сцена вписана, та його влас
тивості — від естетичного наповнення, приміром, холів та глядацької 
зали до облаштування зон закулісся, того, наскільки зручним і без
печним буде обслуговування творчого процесу. 

Функціонування симфонічної музики потребує багаторівневої 
ретельної організації: від підготовки кваліфікованих кадрів вико
навців та композиторів до забезпечення донесення музичних творів 
до слухача. У Китайській Народній Республіці здійснюються значні 
зусилля для створення необхідної для цього мистецької інфраструк
тури, причому більшість її об’єктів фінансується в першу чергу через 
субсидії держави. 

Важливим кроком на цьому шляху стало відкриття в 2007 році 
Національного центру виконавських мистецтв (або Національного 
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великого театру) в Пекіні. Центр об’єднує в собі численні приміщен
ня: зал для перегляду оперних вистав на 2207 місць та інші театральні 
зали, концертний зал на 1859 місць, виставкові зали, магазини про
дажу аудіопродукції, а також ресторани та численні допоміжні при
міщення (в тому числі під землею). Центр розміщений на величезній 
території (близько 12 га); в архітектурному рішенні поєднано раціо
нальність облаштування й естетикотехнологічну досконалість. При 
будівництві було використано вишукані матеріали, якот титанові 
пластини з текстурованою поверхнею, шматочки ультрабілого скла 
тощо. Для того, аби потрапити до цього сучасного храму мистецтв, 
слухачі/глядачі мають подолати вісімдесятиметровий підводний ту
нель під штучним озером. Все це налаштовує на відчуття нетривіаль
ності всього, що відбувається, формує святковий піднесений настрій. 
Будівля центру сама постає як велетенський артоб’єкт. 

Концертний зал Національного центру виконавських мистецтв 
надає можливості для проведення симфонічних концертів, що здатні 
задовольнити найвибагливішого слухача завдяки досконалій акус
тиці та продуманому облаштуванню. Тут встановлено найбільший у 
країні орган. 

У 2011 р. Центр виконавських мистецтв (інша назва — Харбін
ський великий театр) було побудовано в Харбіні. З 2015 р., коли від
булося урочисте відкриття Центру, він став місцем проведення опер
них й балетних вистав, симфонічних концертів та інших мистецьких 
заходів. Два його зали в сукупності вміщують близько двох тисяч гля
дачів. 

Грандіозний Центр виконавських мистецтв Хунцяо побудовано в 
Шанхаї в 2016 р. У місті Наньнін, столиці ГуансіЧжуанського авто
номного району КНР, з 2018 року працює Центр культури і мистецтва 
Гуансі, призначений для проведення різноманітних мистецьких за
ходів, в тому числі концертів симфонічної музики. Центр, як і інші 
подібні установи, вражає оригінальністю архітектурного вирішення 
і величчю масштабів. Зал оперного театру у складі комплексу може 
вмістити 1600 глядачів, площа його сцени сягає 600 квадратних ме
трів. У не набагато меншому за розмірами концертному залі (1200 
глядачів) встановлено орган на 64 регістри; наявність такого інстру
мента дає широкі можливості для вибору найскладнішого репертуару. 

Крім новостворених проектів, продовжують працювати концертні 
зали з багатою історією. До таких належить Концертний зал Шанхая, 
будівля якого була зведена ще у 1930 році для драматичного театру. 
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Згодом зал стали використовувати для показу кінофільмів. Однак за
вдяки чудовій акустиці з кінця 1950х рр. тут стали проводитися кон
церти Шанхайського симфонічного оркестру, і театр здобув статус 
Шанхайського концертного залу. 

Складовою мистецької інфраструктури виступають також творчі 
колективи, зокрема симфонічні оркестри. У сучасному Китаї поряд 
з виконавськими колективами з тривалою історією (якот згаданий 
Шанхайський симфонічний оркестр) успішно працюють нещодавно 
засновані оркестри. Прикладом може слугувати Сичуаньський сим
фонічний оркестр, що працює з 2002 р. За прямої підтримки муні
ципального уряду у 2005 р. був відновлений симфонічний оркестр у 
великому портовому місті Циндао, він зайняв одне з провідних місць 
серед виконавських колективів країни. У 2009 р. розпочав роботу 
симфонічний оркестр у місті Гуйян (провінція Гуйчжоу). У тому ж 
році було створено Симфонічний оркестр Ханчжоу — міста, що є сто
лицею провінції Чжецзян. Ці та інші оркестри підтримуються й фі
нансуються державою. Єдиним недержавним оркестром, що знахо
диться на самофінансуванні, є Сяменьський філармонічний оркестр. 

Важливим чинником забезпечення роботи творчих колективів ви
ступає видавнича діяльність. Найбільшою професійною музичною 
видавничою компанією є Народне музичне видавництво, засноване 
у 1954 році. Воно орієнтоване на друк нот та праць з теорії та історії 
музики, а також видання чотирьох спеціалізованих музичних науко
вих журналів: «Музичні дослідження», «Китайська музична освіта», 
«Фортепіанне мистецтво», «Вокальне мистецтво». Компанія також 
проводить численні акції з популяризації вітчизняної симфонічної 
музики. Важливим проектом стала підготовка «Музичної бібліотеки 
сучасних китайських композиторів», що передбачає видання числен
них партитур (на першому етапі побачили світ п’ятнадцять творів). 

Забезпечення необхідних умов для подальшого розвитку симфо
нічної музики як важливої складової культури сучасного Китаю здій
снюється системно й послідовно. 
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Яценко О. 
зав. відділом ДШМ № 3, 

викладач ОНМА імені А. В. Нежданової 

КОСМІЗМ ЯК ТЕРМІН МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО 
УЗАГАЛЬНЕННЯ 

Yaсenko O. 
Head of the Department of the Medical School No. 3, 

teacher of ONMA named after A. V. Nezhdanova 

СOSMISM AS A TERM OF ART HISTORY GENERALIZATION 

Древні уявлення про Космос як втілення світової Досконалості і 
космічне покровительство наукам і мистецтвам, здійснюване музами, 
що засвідчували присутність гармонії числом виражених відносин у 
стосунках і предметах буття, трималися на усвідомленні реалій тієї 
числової пропорційності через правильність їх втілення у музичних 
звуках. Останні складали і складають високу оревнену абстракцію, 
будучи тонами, на відміну від усієї сукупності звукового наповнення 
землі, у тому числі мовленнєвого вираження людей. Останнє містить 
«тонове торкання» у вигляді інтонаційних «кривих» висотних сполу
чень, яким надає «хвилеподібного» характеру механіка дихання. 

«Антропоцентризм» класичної європейської культури Нового 
часу, і мистецтвознавчі пошуки у тому числі, ориієнтувалися на гар-
монічність у мислительних узагальненнях, з яких вчення про точку 
золотого перетину як пропорцію, що втілювала відношення «людьми 
порушеної гармонії», отримала найширше розповсюдження в мис
тецтвознавчих узагальненнях, від театру й музики до зображальних 
мистецтв. Основою музичної теорії стало вчення про гармонію, тобто 
основу побудови різновисотних звуків у злагодженні з уявленнями 
про правильність числових пропорцій, закладених піфагорейством. 
Однак світоглядні установлення класичного європейського світо
сприйняття суттєво змінилися у порівнянні із Антикою і Середньо
віччям. На зміну уявленням про досконалість і красу Космосу (див.
етимологію терміна) прийшла концепція Всесвіту, безмежного й не
осяжного, в якому космічна гармонічність категорично ускладнена і 
тяжко впізнається. 

Мистецтвознавчі уявлення про мелодійність як Божий дар і гар
монію ладових відносин було забуто, європейська музика стала на
лаштованою на суто акордововертикальні сполучення, що цілком 
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поєднувалося із безмежною секуляризацією наукового знання і ху
дожньотворчої діяльності. В музичному вираженні восторжествува
ла «правда мовлення», що розвилася від експериментів Дж. Каччіні 
до музичного реалізму ХІХ століття. «Подих всесвітності» живив му
зичну виражальність без меж — романтична програмність претенду
вала на весосяжність змістовного наповнення музики. А це склало 
пряме заперечення піфагорійської заборони «грубої матерії» у музич
ному втіленні. 

«Повернення космічного у всесвітність» у музичній сфері відбуло
ся «від протилежного»: «емансипація дисонансу» увела ніби тотож
ність консонантності і дисонантності, що в реаліях художнього буття 
привело до концепції «розширеної тональності» і «нової гармонії». 
Відродження космічних основ уявлень про Всесвіт було закладене ве
личним скрябінізмом ХХ століття, в становлення якого зробили ба
гатий внесок митці України (М. Рославець, В. Ребіков, Б. Лятошин
ський, К. Шимановський до 1919 р.), Польщі (К. Шимановський 
після 1919 р.), Франції (М. Обухов, І. Вишнєградський, О. Мессіан і 
його численні вихованці різних націй). 

Космізм зайняв почесне місце у термінологічному вжитку ХХ сто
річчя, сполучаючись із ідеями релігійного відродження минулого віку, 
що могутньо набувало визнання, у тому числі через проникнення ві
росповідальних установлень у концепції офіційного атеїзму у країнах 
тоталітарного типу. Центральна ідея минулого століття, віку Науко
вотехнічної революції, — це «підкорення Космосу», тобто не замах 
на «всесвітність», але охоплення досконалогосутнісного в зоряній 
безмежності планетарного оточення. Цей космізм мислення явно 
«згасає» у «мозаїчній» свідомості епохи поставангарду, висуваючи 
компілятивні відтворення «про космічні» та інші «згустки» минулого 
століття: особистість носія гармонії Космосу потребує «мікрокосма» 
внутрішньої організації, не замінюваної «мислительною мозаїкою». 
Але стоїмо на порозі «паракосмічних» відкриттів — колективний 
суб’єкт постпоставангардних відносин потребує віри, а значить, Бо
гоподібної мелодійності вираження. 
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СТУДЕНТСЬКА СЕКЦІЯ 

Афанасенко М. 
магістрантка Херсонського державного університету 

(науковий керівник доцент А. Чехуніна) 

АНСАМБЛЕВИЙ СПІВ ЯК ЗАСІБ МУЗИЧНО- 
ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

Afanasenko M. 
Master’s student of Kherson State University  

(scientific supervisor, associate professor Chehunina A.) 

ENSEMBLE SINGING AS A MEANS OF MUSICAL 
AND AESTHETIC SCHOOL STUDENTS EDUCATION 

Ансамблевий спів є гуртовою моделлю, співом дружньої кому
нікації, яка наділяє учасників «почуттям ліктя» в стосунках, засно
ваних на ідеальнодосконалих спрямуваннях. Адже ансамблевість є 
відбитком хорового співу, який покладений в основу релігійних ак
цій, що виховують єдність думок та ідеальних цілей в учасників цих 
акцій. Чисто технічна сторона ансамблевої комунікації музикантів
фахівців — це відточування слухових навичок, удосконалення слу
хових здатностей, які опановуються тільки через практику співочого 
заняття. 
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ВІЗАНТІЙСЬКІ СТИМУЛИ ТВОРЧОСТІ А. ПЯРТА 

Baklanova K. 
Master’s student, ONMA named after A. V. Nezhdanova 

(Scientific supervisor — Professor O. V. Muravska) 

BYZANTINE STIMULUS FOR THE CREATIVITY OF A. PIART 

Остання третина минулого століття відзначена зростаючим інте
ресом європейської музичноісторичної традиції до текстової та жан
рової сфери духовної музики. На зміну глобальній естетизації аван
гарду приходить заново проявлена ясність і гармонія духовності — в 
простій за мовою музиці, відкритій водночас незмінним сакральним 
глибинам. «Постлюдійний стан культури» (М. Катунян) спонукає до 
домовляння традицій і стилів минулого, до їх діалогу, підсилює в му
зиці емоційні тонуси медитативності і рефлексії. 

Вказана якість знайшла відбиток і в духовній хоровій творчості 
А. Пярта. За думкою дослідників, саме ця сфера творчості, починаючи 
з 70х років минулого століття, визначила провідні риси його стилю 
(tintinnabuli), а також духовну самосвідомість. Згідно з оцінками ком
позитора, істинний прогрес сучасної культури йде в напрямку «гли
бини, центру», «сенсу» і «має відбиток надзвичайної простоти і аб
солютної концентрації», ґенеза якої сходить до ранньохристиянської 
традиції. Позначені стильові аспекти творчості А. Пярта свідчать про 
те, що автор, православний за своїм віросповіданням, водночас від
творює традицію західного співу до поділу церков. Затребуваність 
творів А. Пярта в сучасній виконавській практиці, а також необхід
ність дослідження особливостей впливу на його творчий стиль духо
вноспівацької практики християнського Сходу (в тому числі у його 
візантійській іпостасі) і Заходу складає один з актуальних аспектів 
сучасного культурознавства та музикознавства. 

Представлені позиції обумовили тяжіння творів зрілого періоду 
творчості композитора до феномену «нової простоти». Тебровофак
турне та звукове «самообмеження» музичної мови його композицій, 
в тому числі і Te Deum, багато дослідників зіставляють з «аскезою». 
Сказане обумовлює духовнозмістовні та виразні якості авторського 
стилю А. Пярта, визначеного як tintinnabuli (лат. «дзвоники»). Його 
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основу складає співвідношення двох інтонаційних планів — мелодич
ного, що будується на гамоподібному секундовому русі (Мголос), 
близького до григоріаніки, та музичного матеріалу, що ґрунтується 
на основі тризвука (Тголос, tintinnabuliтризвук) та має дзвонову 
семантику. Подібного роду фактурноінтонаційний «аскетизм», що 
сходив до праоснов музичного мистецтва (діатонічний звукоряд та 
тризвук), доповнюється також домінуванням повільного темпу та 
мінімалізованої динаміки, в межах яких кожна інтонація та окремий 
звук набувають особливої значущості. 

Позначені типологічні риси стилю А. Пярта та його інтонацій
ногерменевтичні якості обумовлені, як вказувалося вище, впливом 
культовоспівацької традиції, що значний час поєднувала християн
ський Схід і Захід. Цей синтез є очевидним і в творчій особистості 
композитора. Тем не менше, очевидним є той факт, що А. Пярт, ди
ференціюючи позначені традиції, водночас відчував єдність їх похо
дження. В той же час А. Пярт звертається в своїй музиці до право
славної концепції співу, відтворюючи закономірності ісону та його 
духовноінтонаційного сенсу. В кінцевому підсумку композитор від
дає перевагу інтонаційнодуховній ідеї християнської культури епохи 
«Неподіленої Церкви», що поєднувала Схід і Захід. 

Подібного роду духовностильовий підхід визначає також і по
етику композиції для струнного оркестру «Orient and Occident». На
писана в 1999 році і перероблена в 2000 році на замовлення Берлінер 
Фестшпіле п’єса для струнного оркестру «Orient and Occident» — пар
титура, хоча і справляє враження єдиного звукового масиву, але про
тягом семи хвилин звучання відтворює безліч контрастів. Музика 
складається не тільки з динамічнофактурних протиставлень, напо
внених виразністю і силою, що часом уподібнюють Арво Пярта до 
Гії Канчелі, але і з гармонічних контрастів, де відхилення та орієн
талізми в’ються по мелодійних стовпах, укорінених у традиції контр
апункту. Тобто ідея протиставлення Сходу і Заходу, з одного боку, 
реалізується у вигляді фактурних контрастів східної монодії та гар
монічних вертикалей. З іншого боку, ці фактурні пласти виявляються 
тісно пов’язаними між собою єдиною ладовою основою та співучою 
тембральністю струнного оркестру. 

В «Orient and Occident» Пярт творить дива з характерною для нього 
економією музичних засобів. Кожен жест має свою вагу; кожна зміна 
у звучності чи настрої здається примітною. Партитура складається з 
найпростішого матеріалу — блоків щільних акордів та тривалої мело
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дії, розфарбованої екзотичними інтервалами та мелізмами, схожої на 
якісь давні східні (фактично візантійські) наспіви. Партитура Пярта 
передбачає новий вид музики, — а насправді почуття гармонії, — яка 
могла б виникнути з різнорідних ниток сьогоднішнього неблагозвуч
ного глобального діалогу, породженого постмодерним ренесансом 
духовної християнськоспівацької традиції, що запліднює не тільки 
композиторську техніку сучасних авторів, але й їх духовне сходження 
до сакральних істин та преображення. 

Ван Інін 
магістрант ОНМА імені А. В. Нежданової 

(науковий керівник Н. Каданцева) 

АМПЛУА ЛІРИЧНОГО БАРИТОНА У ВИЯВЛЕННІ  
ХАРАКТЕРУ ПЕРСОНАЖІВ ОПЕР ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ 

Van Inin 
Master’s student of ONMA named after A. V. Nezhdanova 

(scientific supervisor N. Kadantseva) 

ТHE THEATRICAL CHARACTER OF THE LYRICAL 
BARITONE IN REVEALING THE PERSONAGES IN OPERAS 

OF THE ROMANTIC ERA 

Ліричний баритон, за смислом етимології терміна, вказує на най
більше наближення до ліричнотенорової специфіки у широті басо
вого звучання, до якого, у принципі, належить тембр баритона. Лі
ричнийгімнічний спів завжди складав основу храмового мистецтва, 
для якого показова не динаміка контрастних зіставлень, але статика 
вшановування позитиву. Тому ліричний баритон застосовується в 
оперній практиці для подання героїв етично бездоганних, часто — 
так званих «резонерів», тобто тих, що персоніфікують честь і справед
ливість розігруваної на сцені ситуації. Так вимальовуються акторське 
амплуа ліричного баритона, сценічноповедінковий стереотип люди
ни відданої, чесної і здатної протистояти неправді. 

Прикладом виявлення тембруамплуа ліричного баритона є партії 
Валентина з «Фауста» Ш. Гуно і Маркіза ді Поза з «Дона Карлоса» 
Дж. Верді. 

В їх партіях очевидні торкання молитовного звучання в мелоди
ці, що засвідчують високий моральний авторитет героїв, носіїв цих 
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партій. В китайській опері співвідносним з амплуа резонерів євро
пейського театру є тип «шень», якому також притаманна плавна, з 
гарними позами пластика неспішних рухів по сцені, природності 
жестикуляції. 

Гао Кайчен 
магістрант ОНМА імені А. В. Нежданової 
(науковий керівник профессор О. Маркова) 

СЕМАНТИКА БАСОВИХ ПАРТІЙ В ОПЕРАХ В. МОЦАРТА 

Gao Kai Chen 
Master’s student of ONMA named after A. V. Nezhdanova 

(scientific supervisor O. Маrkоvа) 

SEMANTICS OF BASS PARTS IN W. MOZART’S OPERAS 

В колі композиторської віденської школи В. Моцарт виділяється 
послідлвним аристократизмом позиції і повнотою охоплення пози
цій рококо. Останні в умовах йозефінівського класицизму Відня ор
ганічно сполучалися із класицистськими принципами, які в ме жах 
французької культури чітко протистояли як салонне і театральне яви
ща. У Моцарта віденське поєднання цих протилежностей народжує 
оригінальний підхід, в якому спирання на аристократичні позиції ро
коко наділяли одухотвореністю «малі» комедійні жанри. 
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Горохова Л. 
магістрантка ОНМА імені А. В. Нежданової  

(науковий керівник проф. Д. Андросова)

ПОГЛЯД НА ЦИКЛ БЕНДЖАМІНА БРІТТЕНА  
«ШІСТЬ МЕТАМОРФОЗ ЗА ОВІДІЄМ» ДЛЯ ГОБОЯ СОЛО 

Horohova L. 
Master’s student of ONMA named after A. V. Nezhdanova 

(scientific supervisor D. Fndrosоvа) 

A LOOK AT BENJAMIN BRITTEN’S CYCLE «SIX 
METAMORPHOSES AFTER OVID» FOR OBOE SOLO 

Натхнення Бріттена для «Шести метаморфоз за Овідієм» (Opus 49) 
прийшло до нього з твору «Метаморфози» римського поета Овідія — 
збірки легенд, які в багатьох випадках стосуються трансформації. 
Більшість Шести Метаморфоз за Овідієм стосується персонажа, який 
зазнає перехідної форми або стану смерті. Відповідні легенди Овідія 
зображують метаморфозу або перехід, ініційований більш могутньою 
істотою. 

«Шість метаморфоз за Овідієм» були написані в 1951 році для го
боїстки Джой Боутон. Рецензії після прем’єри твору загалом були по
зитивними, Musicand Letters свідчить: «...кожен твір схожий на пас
торальну імпровізацію, де пастуша сопілка ніколи не може згадати 
початкову точку мелодії і втрачає себе в свіжому екскурсі вишуканої 
музичної красномовності». 

Бенджамін Бріттен цікавився як своєю сучасністю, так і старо
виною, у випадку даного твору античністю (давньоримська міфоло
гія). З біографії Бріттена ми знаємо, що композитор торкався різних 
тем, історії людства, писав музику практично в усіх існуючих жанрах. 
У творі прослідковується єдність тексту Овідія з музичним текстом 
Бріттена. Слідуючи давньогрецькій міфопоетичній логіці, боги та ге
рої були уособленням стихій. Весь цикл об’єднує «тематика води» як 
стихії. Ця тема проходить крізь більшість творів композитора — як 
символ переходу в інший стан вода трактується і в циклі «Шість мета
морфоз». 

Кожна п’єса циклу — це унікальна міфологічна історія трансфор
мації, яку Бріттен зобразив у творі для гобоя. Твір «Шість метаморфоз 
за Овідієм» повний музичної образності. Композитор вміло надав му
зичні характеристики міфологічним божествам та створінням. 
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Цікавою є композиція циклу, яка базується на «римуванні», об’єд
нанні спільними рисами частин (1ша і 6та, 2га і 5та, 3тя і 4та 
частини). Привертають увагу також і програмна вказівка до кожної 
частини циклу, і побудова самих частин. Авторські вказівки до кож
ної «метаморфози» несуть безпосередній образотворчий сенс (Vivace 
ritmico (швидко, ритмічно) у «Фаетоні», piangendo (жалібно) у «Ніо
бі», lento piacevole (приємно, мило) в «Нарцисі» і т. д.). 

Немає сумніву, що використання Бріттеном класичної міфології 
представляє головну тему всього життя композитора. Це правда, що 
на початку 1950х років Бенджамін Бріттен використовував міфоло
гію як засіб для дослідження та пояснення своїх власних специфічних 
стосунків з мистецтвом та світом. Композитор зміг створити мініа
тюрний шедевр у «Метаморфозах», який захоплює багато аспектів у 
калейдоскопі людських любовних відносин. 

Незважаючи на чіткість письма Бріттена та концепцію роботи, ви
кладену в опублікованому виданні, «Метаморфози», здається, все ще 
мають загадки та неясності, які потребують дослідження. 

Дєткова С. 
студентка 3-го курсу ОНМА імені А. В. Нежданової 

(науковий керівник професор О. В. Муравська) 

«ЖИТІЄ МАРІЇ» П. ХІНДЕМІТА У РІЧИЩІ НІМЕЦЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Detkova S. 
3rd-year student of A. V. Nezhdanova ONMA 

(Scientific supervisor — Professor O. V. Muravska) 

«LIFE OF MARY» BY P. HINDEMITH  
IN THE MAINSTREAM OF GERMAN CULTURE  

OF FIRST HALF OF THE ХХ CENTURY 

Камерний вокальний цикл у композиторських школах Німеччини 
та Австрії першої половини ХХ ст. репрезентований як універсаль
ний жанр, як структурний механізм, що допускає величезну кількість 
варіацій. Звернення до цього експериментального за своєю сутністю 
жанру знаменувало найважливіші стилістичні «повороти» у розвитку 
європейської культури двох останніх століть. Мобільність його по
казників, можливості взаємодії з іншими жанрами (опера, симфонія, 
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кантата) стають запорукою творчої свободи композитора, а також за
вдяки поєднанні музичного і поетичного компонентів створює умови 
для формування та наступної семантизації нових елементів музичної 
мови. Це визначає затребуваність жанру у творчій практиці компози
торів різних епох, шкіл та напрямів першої половини ХХ ст. 

Сюжетна «канва» поетичного циклу Р. М. Рільке, що став осно
вою вокального циклу П. Хінднміта «Житіє Марії», з одного боку, 
співвідноситься з подіями євангельського оповідання, з іншого — так 
чи інакше пов’язана з його авторською рефлексієюпереживанням, 
тлумаченням, оскільки в центрі уваги євангелістів насамперед зна
ходиться життєпис Ісуса Христа, містеріальний шлях Його спокут
ної місії, у той час як про почуття і переживання Діви Марії, яка дала 
світові Спасителя, ми можемо лише здогадуватися. Рільке, навпаки, 
прочитує долю Христа, ніби дивлячись крізь призму почуттів Пре
святої Діви. Його образ виявляється невіддільним від святості, ви
сокого духовного розуміння сутності материнства та материнської 
скорботи, жертовності. 

Для П. Хіндеміта поява циклу «Житіє Марії» пов’язана не тільки з 
переходом на позиції неокласицизму, але й з інтересом до специфіки 
так званої «нової духовності» чи «нової релігійності», показової для 
культури всього ХХ ст. Для Хіндеміталютеранина, який не звертався 
протягом свого творчого шляху до жанрів духовної музики, апелю
вання до образу Діви Марії (в інтерпретації Р. М. Рільке) все ж асо
ціативно пов’язане з лютерівською традицією її шанування, сприй
нятою також і крізь призму бахівської духовної музичної спадщини, 
німецької барокової культури XVII–XVIII ст., а також через досвід 
німецького музичного театру та камерновокальної музики XIX ст., 
в рамках яких ідеальні жіночі образи, що генетично сягають христи
янських духовноетичних ідеалів (у тому числі й образу Діви Марії), 
виступають одними з визначальних. 

Узагальнюючи дані інтонаційнодраматургічного аналізу циклу 
«Житіє Марії», відзначимо, що для нього показовим є жанровий 
синтез, що зближує аналізований опус П. Хіндеміта з монооперою 
та німецькою духовною кантатою. Цей твір також характеризується 
рівноправністю вокальної та інструментальної партій як складових 
єдиного поліфонічного цілого на рівні «контрапунктичної єдності». 
Поліфонізм як визначальна фактурностильова якість циклу «Житіє 
Марії» проявляється у широкому використанні basso ostinato, фуга
то, канонів, прийомів контрастної поліфонії, що демонструють до
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мінування лінеарного принципу. Сукупність зазначених засобів у 
кінцевому підсумку визначає неокласичну стильову спрямованість 
твору П. Хіндеміта, що виявляється через риторикосемантичні ас
пекти барокових форм та символікоалегоричного тлумачення то
нальностей. 

Довганчина К. 
магістр ОНМА імені А. В. Нежданової 

(науковий керівник професор О. Маркова) 

ВИЗНАЧАЛЬНІ ЛІНІЇ ПОПУЛЯРНОЇ СФЕРИ  
В МИСТЕЦТВІ ЗА Г. ЗІММЕЛЕМ 

Dovhanchyna K. 
Master’s degree at A. V. Nezhdanova ONMA (Odesa, Ukraine)  

(supervisor — Professor Markova O.) 

G. SIMMEL ABOUT THE ORIGINAL LINES  
OF THE POPULAR SPHERE IN ART 

Компенсативність моди і позараціональні стимули «життєвого 
потоку» у німецького філософа дають перетини з прикладними мис
тецькими сферами, хоча Г. Зімель спеціально не займався приклад
ним мистецтвом. Він зосередився на руйнівних щодо естетичного 
показника в сучасних йому мистецьких здобутках, визнаючи експре
сіонізм і щиро не помічаючи імпресіонізму як втілення нового есте
тичного позитиву в напрямках мистецтв. 

Висновок Г. Зіммеля соціологічного складу — це катастрофічне 
розходження культури і високого мистецтва, що живили песимізм тієї 
авторської концепції. Популярність Г. Зіммеля в сучасних соціології 
і культурознавстві зумовлена наочністю надзвичайно бурхливого на
ступу на художнє мистецтво прикладних мистецьких форм, від духо
вної сфери до маскультурних здобутків. І це надихнуло на проекцію 
здійсненого на уявлення про «життєвий потік» в напрямі пошуку 
культурного принципу тлумачення сучасних культур і артефактів. 
В результаті вдалося прослідкувати дію цих чинників в потоці куль
турної сфери, що «поглинає» мистецтво, не приймаючи абсолютиза
цій тези безнадійної руйнації культури щодо мистецьких надбань. 
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Дудкіна Г. 
студентка 4-го курсу ОНМА імені А. В. Нежданової 

(науковий керівник професор О. Сокол) 

МУЗИЧНА ПЛАСТИКА МІМІКИ Й РУХІВ  
ВІРИ ХОЛОДНОЇ У СТРІЧКАХ  

«ВЕЛИКОГО НІМОГО» 

Dudkina H. 
A 4th-year student of the ONMA named after A. V. Nezhdanova 

(scientific supervisor — Professor Sokol O.) 

MUSICAL PLASTICITY OF FACIAL EXPRESSIONS 
AND MOVEMENTS OF VІRA KHOLODNA IN THE FILMS 

OF THE «GREAT MUTE» 

У випадку музичного супроводу до фільму «Життя за життя» з 
участю В. Холодної певний ілюстративний сенс має місце в музично
му поданні — через додержання в останньому лексики академічних 
музичних типологій, відповідних виявленню привілейованих шарів 
суспільства у фільмі. Але естетичний компенсатив утворює основну 
виразну лінію цієї кінострічки, «піднімаючи» аналогіями до знакових 
музичних типологій тривіальний адюльтер до психологічних ошат
ностей драматичних відносин виражених характерів позарядових 
особистостей. 

Музичне розшарування стрічки за фазами експозиційності, 
розвитку й розв’язкирепризи привносить у композиційне ціле 
аналогії з поемною музичною формою, надаючи стрункості спів
відношенням фаз дії та функціональнодраматургічній їх визначе
ності. 

Вражає співвідносність саме з ритмікою стриманих рухів В. Хо
лодної музичних ритмізацій у фільмі, оскільки її меланхолічна 
мрійливість у пластиці рухів спонукає прелюдійнопрошопенівські 
звучання. І саме стримані, але щировиразні рухи відповідають еле
гантній і рішучій ритмізації хабанери. І жорсткі акорди у нижньому 
регістрі, що набирають сили з моменту «ходи забороненим шляхом» 
у третій фазі дії, охоплюють бентежною приреченістю усю сукупність 
задіяних у стосунках осіб. 

Здійснений аналіз відносин музики і відеоряду зі словом у кадрах 
у цілому «німого» кіно апробує гіпотезу про гармонізацію вказаних 
виразних типологій через втілення руху — як «рухливої фотографії» 
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фільму і як виявлення музики через відповідність її ритмічнофак
турних показників до «дієслівних» начал словеснопластичних рядів 
композиції. 

Дун Л. 
студентка IV курсу ОНМА ім. А. В. Нежданової 

ОПЕРА ПУЧЧІНІ «БОГЕМА» ТА ЇЇ МІСЦЕ У ФОРМАТІ 
РЕЖИСЕРСЬКОГО СУЧАСНОГО ТЕАТРУ 

Dun L. 
A student of the 4th year of ONMA named after A. V. Nezhdanova 

PUCCINI’S OPERA «LA BOHÈME» AND ITS PLACE 
IN THE FORMAT OF PRODUCER ’S MODERN THEATER 

Опера і музика — це те, що допомагає нам усвідомити життя і час 
як щось підпорядковане єдиній ідеї, структуроване, що вибудовуєть
ся в єдину усвідомлену форму. Якщо подивитися статистику, «Богема» 
посідає 4 місце за популярністю у репертуарі світових театрів. «Боге
ма» — це опера, з одного боку, про холод і якесь потойбічне, природне 
і незрозуміле начало і про те, як з ним взаємодіють люди, а з іншого 
боку про плин часу. Це та тема, яка стала дуже актуальною на рубежі 
XIX–XX століть, що пронизує не тільки творчість Пуччіні, а і твор
чість його німецьких колег, зокрема Ріхарда Штрауса. Для «Богеми» ця 
протяжність часу, усвідомлення молодості, що проходить, питання: де 
межа існування людини у світі, в суспільстві, в її відносинах між інши
ми людьми, де кордон між особистою територією та територією сус
пільного, наскільки вільно людина може почуватися в любові, у твор
чості, або вона повинна відступити, підкоритися певним соціальним 
нормам. І найголовніша тема Пуччіні — це питання, що відбувається 
з людиною в процесі дорослішання, від чого вона повинна відмовити
ся, з чим вона повинна змиритися, що вона повинна прийняти в собі 
і в оточуючих, зокрема про переживання і смерть, яка спочатку при
ходить як тема в оперу, здавалося б, у дуже простому варіанті — смерть 
папуги. Насправді — це перший дзвіночок, тому що далі опера має тра
гічний фінал. Любовна історія між Рудольфом і білошвейкою Мімі, що 
зав’язалася на наших очах, відкриває простір для тлумачення різних 
режисерських версій прочитання музики. Усе це відбувається в межах 
чітко виписаних відомих, і музично і предметно побутових проблем. 
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Дія відбувається у Парижі. Вона досить точно прив’язана до па
ризького життя, де на час написання твору шанувалася поезія сим
волістів. Французькі поети 1860–1870х років розмірковували про 
призначення поезії, роль поета і про те, що поет насправді повинен 
спілкуватися не з навколишньою реальністю, а з тим, що знаходиться 
за її межами. Сюжет Анрі Мюрже був запозичений ним з життя па
ризьких кварталів, яке він з великим успіхом перетворив на творчий 
продукт. 

Партитура «Богеми» ніби зіткана з маленьких шматочків і це до
зволяє виділити те, що важливо кожному з нас на даний момент. 
Можна прив’язуватися до того, що дія відбувається в конкретному 
Парижі, в конкетний час, а можна відмовитися і перенести дію в іншу 
епоху, в інше місце, незважаючи на географічні прив’язки, тому що 
ця історія вічна і про всіх. 

І якщо приблизно 100 років «Богема» жила в режимі застосуван
ня однакових постановок, то, починаючи з 1993 року бачимо сучасні 
постановки, які почав канадець Роберт Карсен. Далі «Богема» стала 
завойовувати своє місце саме у форматі розумного сучасного режи
серського театру. Спектакль Одеського національного академічного 
театру опери та балету такий же безмежний, що дозволяє, не тільки 
знаходити в ньому якісь важливі відповіді, а й ставити собі та іншим 
питання про нього, про Пуччині, про молодість, про те, що таке «Бо
гема». 
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Іванько О. 
студентка 4-го курсу ОНМА імені А. В. Нежданової 

(науковий керівник професор О. Маркова) 

ПЕРЕДЧУТТЯ СИМФОНІСТОМ Е. ЕЛГАРОМ 
«ОРАТОРІАЛЬНОГО БУМУ» У ТВОРЧОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ 

КОМПОЗИТОРІВ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ 

Ivanko O. 
A 4th-year student of the ONMA named after A. V. Nezhdanova 

(supervisor — Professor Markova O.) 

SYMPHONIST E. ELGAR’S PREMONITION OF THE «ORATORIO 
BOOM» IN THE WORKS OF ENGLISH COMPOSERS 

OF THE 20TH — EARLY 21ST CENTURIES 

Ім’я Е. Елгара чітко пов’язане із уявленнями про класику англій
ського симфонізму, про його знамениту «Енігму», яка є сьогодні од
ним з найбільш виконуваних творів симфонічного філармонічного 
репертуару. Симфонії Е. Елгара складають національно оригінальне 
виявлення вагнеріанства, що дозволяє співставляти його спадщину зі 
здобутками А. Брукнера. 

Паралель із А. Брукнером для Е. Елгара виявилася плідною, 
оскільки його визнання як симфоніста розширене прийняттям його 
ораторіальних композицій, причому здійснених з озиранням на духо
вні образи слов’янського мистецтва. Зокрема це реакція на картину 
I. Крамського «Христос у пустелі», яка надихнула англійського ком
позитора на образ ораторії «Апостоли». Ідея людської недосконалос
ті, яка, будучи натхненою прагненням до вищого, піднімається до 
обожнення. 

Ораторіальномістеріальний принцип орієнтує названу компози
цію Е. Елгара, в якій рондальна структура хорового, що спирається 
на принципи церковного співу, підкреслюється сольноансамбле
вими епізодами, які мають тенденцію концентруватися в середній 
частині цілого, нагадуючи структуру католицької меси (прийнятної 
в традиціях англіканського Богослужіння) із центральним номером 
Credo. Образ Ісусова Подвигу в месі огортається гімноспівами пер
шої (Кyrie eleison), другої (Gloria), четвертої (SanctusBenedictus) 
і п’ятої (Agnus Dei) частин. Ораторія Елгара містить у центрі ком
позиції сольні партії Ісуса, Марії, Апостолів, тоді як сумарно хорове 
звучання надперсонального смислу домінує в номерах, що йдуть пе



268  

ред названим і після нього, відтінене сольним співом, уособлюючим 
явлення Ангела. 

Ораторії Е. Елгара стали пророцькими для наступних поколінь 
англійських композиторів, які, долаючи інерцію німецької орієнта
ції творчого мислення, що було зігріте солідарністю протестантської 
Німеччини у протистоянні ірландцямкатоликам, які неодноразово 
піднімалися проти англійського правління в Британії. Наступні, піс
ля доби Е. Елгара 1900–1920х років, покоління композиторів Англії 
відверто спиралися на бриттськокельтські витоки Альбіона, і перш 
за все це стосується великої трійки Бріттен — Тіппетт — Уолтон, що 
ствердилися від 1930х до 1950–1970х. І це були майстри, які спира
лися на оперні та ораторіальні типології у творчості, тобто просували 
лінію хорових здобутків симфоніста Е. Елгара. У творчості М. Тіппет
та визначився великий ряд симфонічних оперних композицій, а також 
це хорові твори, ораторія «Дитя свого часу» (1944) і кантата «Видіння 
св. Августина (1965). Увага до біблійної тематики продемонструвала 
сприйнятливість цього композитора до жанровотипологічного про
роцтва англійського симфоніста початку минулого століття. Діяль
ність Б. Бріттена, У. Уолтона, а згодом Дж. Раттера, Дж. Тавенера та 
інших видатних майстрів є запорукою вірності висунутої тези. 

Карпова М. 
магістрантка ХДУ  

(науковий керівник доцент А. Чехуніна) 

ФЕНОМЕН FOLK-REVIVAL В АНГЛОМОВНОМУ  
ПРОСТОРІ ХХ СТОРІЧЧЯ 

Karpova M. 
Master’s student of KSU 

(supervisor — associate professor Chehunina A.) 

THE PHENOMENON OF FOLK-REVIVAL IN THE ENGLISH-
SPEAKING AREA OF THE 20TH CENTURY 

Фольклорне відродження, як тлумачиться сенс терміна folk
revival, є відмітною прикметою англомовних країн, перш за все Ан
гліїВеликобританії і США, які в силу історичних обставин у ХІХ віці 
не займалися фольклорними пошуками, що охопили Європейський 
материк. Причому споріднює великі країни в їх фольклорному русі 
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присмак «обернених» по відношенню до політично провідних етніч
них показників, що було зумовлене певними соціальними установка
ми минулого віку. 

Йдеться про увагу до кельтських, бриттськихваллійських по
казників фольклору, які свідомо відкидалися етнічною — англською 
більшістю населення країни. А у США фольклор Півдня, спочатку 
негрів, а згодом кельтського, ірландського в основі, населення пів
деннозахідних штатів. Саме ці, вирощені на тлі південнозахідного 
католицтва штати, вселенська церква яких приймала інонаціональ
нихіншоетнічних неофітів, представили синтез африканського та 
європейського, староєвропейського й новітньотворчого у творчих 
виборах минулого століття. 

Мальована Д. 
магістрантка ОНМА ім. А. В. Нежданової, 

(науковий керівник А. Соколова) 

РОМАНТИЧНИЙ СТИЛЬ ГРИ АМЕРИКАНСЬКОГО  
СКРИПАЛЯ ІЄГУДІ МЕНУХІНА ЯК ІДЕАЛЬНА  

МОДЕЛЬ ВИКОНАННЯ 

Malovana D. 
Master’s student of ONMA named after A. V. Nezhdanova, 

(scientific supervisor A. Sokolova) 

THE ROMANTIC PLAYING STYLE OF THE AMERICAN  
VIOLIN YEHUDI MENUHIN AS AN IDEAL MODEL 

OF PERFORMANCE 

Ієгуді Менухін — геніальний скрипаль та диригент, якого назива
ють найвидатнішим музикантом ХХ століття. Менухін був всебічно 
розвиненою людиною: він цікавився східною філософією, намагаю
чись виявити логічний взаємозв’язок світового порядку, заснував у 
Лондоні скрипкову школу, очолив крупні європейські музичні фес
тивалі, став Послом світу ЮНЕСКО. За словами Менухіна, він грав 
«так, як співає птах, інстинктивно, бездумно». Критики творчості 
І. Менухіна, вважали, що йому бракувало віртуозної техніки, що тех
ніка була продуктом наслідування великих скрипалів. Проте такі мір
кування не завадили Менухіну стати одним із провідних скрипалів 
світу до середини ХХ століття. 
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У 1934 році грі Менухіна стала властива невпевненість. Це було 
особливо помітно у виконанні Крейцерової сонати Л. Бетховена, 
стиль його гри здавався надто важким та повільним. У 1940 році при 
виконанні сонати Й. Брамса сольмажор скрипаль «не завжди міг 
підтримувати силу тиску смичка на струни». Така нестійкість була 
ознакою серйозної проблеми, яку Менухін не міг ігнорувати. Звучан
ня його музики все більше і більше критикували. 

Проблема скрипаля з правою рукою була результатом м’язової на
пруги. В інтерв’ю 1980 року І. Менухін визнавав, що становище його 
правої кисті та руки завжди було «жахливим», це підтверджували його 
старі дитячі фотографії. Луїс Персінджер, який навчав І. Менухіна в 
дитинстві, страждав на хронічний тремор, хвороба обірвала виконав
ську кар’єру Персінджера. Проте він передав власну ущербну позицію 
руки та манеру свого виконання своєму найкращому учневі. Останні 
кілька десятиліть ХХ століття І. Менухіна вважали не так скрипалем, 
як своєрідним універсальним ідеалістом. Він більше не давав концер
тів, але залишався диригентом. Карл Флеш, видатний викладач гри на 
скрипці довоєнної епохи, писав про Менухіна: «Його кінець як скри
паля став вражаючим доказом абсолютної необхідності правильної 
технічної основи, яка не залежить від ступеня геніальності артиста». 

Впізнаваний «стиль Менухіна» сформувався не відразу. Так, су
вора строгість, властива творам Баха, давалася молодому Менухіну 
непросто, але романтична музика стає його стихією. Ієгуді Менухін 
був прямим і блискучим спадкоємцем романтичної традиції, м’якого 
філософськоепічного ставлення до музики. Він перейняв цю мане
ру від легендарного румунського скрипаля і композитора Джордже 
Енеску, головного учителя Менухіна. 

Підсумовуючи, зазначимо, що технічною базою Менухіна було 
не «скрипкове бельканто» як сукупність оптимальних європейських 
прийомів, які в кінці минулого століття систематизував петербурзь
кий скрипаль Леопольд Ауер, а власна еклектична система, про це він 
написав у книзі «Мистецтво гри на скрипці». Завдяки щільному на
сиченому звуку, віртуозній пальцевій техніці І. Менухін прославився 
трактуванням масштабних романтичних концертів та сонат Л. Бет
ховена, Й. Брамса, Ф. Мендельсона, багатьох творів ХХ століття, а 
також творів Й. Баха та Л. Моцарта. 

Стиль гри Менухіна в 1930–1960х роках не був схожий на жодний 
інший, чи то стиль німецького скрипаля А. Буша або румунського 
скрипаля Дж. Енеску. Такої яскравої індивідуальної манери гри ні в 
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кого не було, крім американського скрипаля Я. Хейфеца. Потужний 
звук, приємний тембр, широке, але чудово контрольоване вібрато, 
емоційна манера виконання: все це створило фірмовий та неповтор
ний стиль Ієгуді Менухіна. 

Марчук Е. 
студентка 3-го курсу ОНМА імені А. В. Нежданової  

(науковий керівник профессор О. Маркова) 

МОЛОДІЖНА КУЛЬТУРА СЬОГОДЕННЯ І ВНЕСОК 
КОРЕЙСЬКИХ АРТИСТІВ 

Marchuk E.  
3rd year student of A. V. ONMA. Nezhdanova 

(supervisor — Professor O. Markova) 

YOUTH CULTURE OF THE PRESENT  
AND THE CONTRIBUTION OF KOREAN ARTISTS 

Молодіжна культура належить до особливо складних явищ. Про 
це свідчить той факт, що донедавна саме її існування ставилося під 
сумнів. У наші дні кількість тих, хто сумнівається в її наявності, стала 
незначною, проте пов’язані з нею проблеми і складності залишили
ся. Вихідними пунктами молодіжної культури виступають поняття 
молодості та молоді. У соціальнобіологічному плані молодість — це 
тривала фаза чи етап життя, протягом якого кожна людина перехо
дить від дитинства до дорослості, а змістом його є процес соціаліза
ції. Оскільки цей перехід здійснюється не поодинці, остільки всі, хто 
здійснює такий перехід, хіба що механічно становлять молодь, яка 
є соціальнодемографічною групою, що поєднують вік, соціальний 
статус та соціальнопсихологічні властивості. 

Значення традиційної музики в історії розвитку корейської нації 
завжди було істотним. Старі традиції, засновані на східній філосо
фії та релігії, зберігалися практично на всіх рівнях — від державного 
устрою до порядку в сім’ї. Принципи будови корейської традиційної 
музики близькі до законів благосної природи: м’які, мінливі і прості. 
Саме на ці основи спираються закони будови корейської музики за
галом і ритму як основної її складової. І цей естетизм традиції сучасна 
молодь Кореї привнесла до маскультурного запасу планети та успіш
но освоюється в ньому. 
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У 2010 році майстерність та навички продюсера Бан Ші Хека до
помогли йому побачити колосальний талант у 15річному підлітку 
Кім Намджуне, і починаючи з 2012 року, він уже випускав власні піс
ні. Так народилася група BTS, Бантан Санёндан — «куленепробивні 
бойскаути», яка підкорила своєю майстерністю весь світ. Її неагре
сивний естетизм став основою впливу і залучення до цього мистецтва 
і підлітків, і аудиторії дорослих. 

Матвєєвська А. 
студентка 2 курсу ОНМА ім. А. В. Нежданової 

(науковий керівник А. Соколова) 

ПОНЯТТЯ «ДУХОВНЕ СВІТЛО» В ПРАВОСЛАВНІЙ 
ТА КАТОЛИЦЬКІЙ ТРАДИЦІЯХ 

Matveevska A. 
2nd year student of ONMA named after A. V. Nezhdanova 

(scientific supervisor — A. Sokolova) 

THE CONCEPT OF «SPIRITUAL LIGHT» IN THE CONTEXT 
OF THE ORTHODOX AND CATHOLIC TRADITIONS 

Метафізичне поняття «світло» відігравало центральну роль 
в юдаїзмі, християнстві, ісламі, маніхействі та неоплатонічно
му містицизмі, а також у буддійській та індуїстській езотеричній 
традиції. Термін «світло» тісно пов’язаний з іншим, не менш важ
ливим поняттям — «божественна присутність». Обидва терміни 
поширилися майже в усіх релігіях світу задовго до утвердження 
християнства і зустрічалися в культових ритуалах, пов’язаних з 
Богом Сонця (давньоєгипетський бог Ра, ацтекський бог Тонатіу 
тощо) [1]. 

У ранньому ісламі поняття «світло» асоціювалося з трансцен
дентною присутністю Бога, пророк Мухаммад сприймався як відо
браження божественного світла. Така концепція співвідносилася з 
біблійним розумінням природи Ісуса як «світла, що походить від сві
ту» [2, с. 143]. Примітно, що в ранній ісламській історії мусульман
ські богослови не прагнули розвинути теологію світла, але допускали 
використання цього терміна в якості метафори. За мусульманською 
традицією Бог не мав постати в тілесному образі навіть в уяві вірую
чих. Однак рай часто описувався як місце, що сяє яскравим світлом. 
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Світло служило метафорою для опису душі як тонкого тіла, що скла
дається зі світла. 

Вчення про Божественне світло в православній традиції є са
кральним по суті. В. М. Лоський стверджував, що богослов’я світла 
невід’ємно притаманно православній духовності: одне без іншого не
мислимо. Відомий дослідник С. С. Хоружій зазначав, що вчення про 
Божественне світло за своїм складом і типом це не стільки «вчення», 
теологічна доктрина, скільки саме «містика світла», і притому місти
ка не спекулятивна, а духовна практика. 

Світло являє собою синтез двох найважливіших складових право
славного віровчення — ісихазму (паламізму) та ім’ясловія. Ісихазм, 
за словами О. Лосєва, затверджує концепцію, на підставі якої світло 
Фаворське є притаманна енергія сутності Божої, відмінна від самої 
сутності, але не відокремлена від неї. Католицизм традиційно розгля
дає Фаворське світло як символ есхатологічної слави небес. Східне 
вчення про «нетваре (фаворське) світло» не було офіційно прийнято 
Католицькою Церквою, однак і засудження цієї доктрини також не 
було. 

У католицькій теології Бог вважається джерелом всього світу у 
всесвіті. Світло розуміється насамперед як божественний вогонь, 
який символізує палаюча свічка. Католицька Церква використовува
ла особливу технологію освітлення храмів (свічки, олійні лампи та ві
тражі) з однією лише метою — створити всеосяжне відчуття світла [3]. 
Свічки запалювали під час богослужіння, на літургійних і похорон
них процесіях, на вечірніх молитовних церемоніях. Свічки запалю
валися перед скинією, щоб позначити присутність Господа в Святому 
вівтарі і закликати віруючих до благоговіння, а також перед образом 
святих, проте не стільки для шанування зображення Святого, скільки 
на славу Божу. 

Трактування поняття «світла» отримало цікаве продовження в 
Західній Європі в епоху Просвітництва. Світло розглядалося в кон
тексті метафоричної здатності розуму до впорядкованого мислення, 
справжнього сприйняття і самосвідомості, а «прозорість світла» за
безпечувала основу для критичного аналізу та ідентифікації. Філосо
фи епохи раннього Просвітництва представили нову расову теорію 
«темряви і світла», в якій не білі, не європейські люди представля
лися «відсталими язичницькими народами світу». Жорстокість, ірра
ціональність і темний колір шкіри співвідносилися з темрявою, з не 
європейською неповноцінністю. 
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На рубежі ХІХ–ХХ століть в Іспанії розгорілися дебати про за
конність і доцільність електричного освітлення в церквах [3]. Като
лицька Церква Іспанії була далеко не єдиною церквою, яка гостро 
відреагувала на появу електрики, бо остання несла нові можливості 
і нові ризики. З одного боку, електрика, як продукт наукових техно
логій, підривала традиційні ритуальні практики, що безпосередньо 
залежали від старих технологій освітлення. Однак, з іншого боку, за 
допомогою електрики відкривалися нові горизонти, в яких вражаючі 
світлові ефекти візуалізували присутність Церкви, акцентували чут
тєве переживання відкриття Божественного начала та Істини. Таким 
чином Церква поєднала теологію світла, згідно з якою віруючі вважа
лися «істинно освіченими», з раціоналістичними і світськими тради
ціями [4, с. 216]. 

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що поняття «світло» у східній 
традиції має більш складне визначення, ніж в інших конфесіях. Воно 
базується на духовних практиках і містичному сприйнятті Божествен
ного. У східній традиції провідником духовного світла часто виступає 
особливий «споглядальний стан», який можуть відчувати лише святі. 
Розуміння «світла духовного» в західній католицькій традиції біль
шою мірою зводиться до сприйняття вогню як символу Христа. Таке 
розуміння сходить до тлумачень Старого Завіту. Таким чином, у като
лицизмі, на відміну від православ’я, вогонь не тільки сакральний, а й 
рівнозначний православному поняттю «світло». 
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Жайворонок — це символ творчого піднесення, символ пробу
дження віри та всього живого. Вважається, що він приносить людям 
весну, добро, щастя, свободу. Не випадково саме цей птах став одним 
із символів українського народу, тому неодноразово до цього обра
зу звертаються українські письменники та поети. Але не лише пись
менники, а й багато відомих композиторів прагнули інтерпретувати 
музичний портрет жайворонка у своїй творчості. Це такі відомі ком
позитори, як Глінка, Балакірєв, Чайковський, Рахманінов, Степовий 
та багато інших. Це твори: романс для високого голосу та фортепіано 
«Жайворонок» Михайла Івановича Глінки, фортепіанна п’єса «Жай
воронок» Милія Олексійовича Балакірєва, «Пісня жайворонка» — 
фортепіанна п’єса з «Дитячого альбому» Петра Ілліча Чайковського 
та Прелюдія № 5 Соль мажор оп. 32 для фортепіано Сергія Васильо
вича Рахманінова. 

Одним із перших композиторів, хто звернувся і зумів передати 
спів жайворонка через музичний текст, був Михайло Глінка. Михайло 
Іванович Глінка — композитор, який досяг вищої професійної май
стерності в галузі гармонії, поліфонії та оркестрування. Він опанував 
найскладніші розвинені музичні форми та жанри свого часу. Біль
шість творчої спадщини композитора — це камерновокальні твори, 
які включають понад 70 пісень і романсів. Композитор втілює в них 
широке коло образів та явищ. Він малює портрети різних осіб, сцени 
життя, краєвиди, картини природи. Головним засобом виразності у 
Глінки виступає співуча мелодія, тому інтерпретувати спів жайворон
ка було для композитора очевидним. 
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Образ жайворонка показаний у романсі на віршовані тексти Не
стора Кукольника з циклу «Прощання», написаному у 1840 році та 
присвяченому поетові Олександру Струговщику. Цикл складається з 
12 романсів. Десятий номер — це задушевний романс «Жайворонок», 
схожий на народну пісню, з такою ж простою, але гарною мелодією, 
нерозривно пов’язаною з традиціями народної пісенності. У цьому 
романсі композитор прагнув передати образ природи і висловити лю
бовні почуття за допомогою словесного тексту та найпростіших му
зичних оборотів. 

Не менш відомою стала фортепіанна обробка цього романсу, зро
блена Балакірєвим. Милій Олексійович Балакірєв, чиє ім’я викликає 
в пам’яті асоціації з «Могутньою купкою», відомий більше навіть не 
як композитор, а як громадський діяч і педагог. Головним завданням 
свого життя він вважав становлення національної музики та музичної 
школи. У 1862 році разом із Гавриїлом Якимовичем Ломакіним він 
заснував «Безкоштовну музичну школу». Його творча спадщина не 
обширна, включає оркестрові, фортепіанні та вокальні твори. Також 
композитором було зроблено транскрипції для фортепіано багатьох 
відомих творів, що включають роботи М. Глінки, серед яких романс 
«Жайворонок». П’єса «Жайворонок» на тему з романсу Глінки міс
тить складні технічні прийоми. У музиці відчувається любов компо
зитора до творчості Глінки. 

Ще одним із відомих композиторів, хто звернувся до образу жай
воронка, був Петро Ілліч Чайковський. Його творча думка завжди 
була спрямована до широкого кола слухачів. Композитор щиро 
розповідає про скорботу та радість простої людини, про її любов до 
народу. Особлива роль у його творчості відведена дитячій темі, яка 
стосується таких творів, як збірка п’єс для фортепіано «Дитячий аль
бом», вокальний цикл «Дитячі пісні» та вершина творчості — балет 
«Лускунчик». Приводом звернутися до такої музики слугували жит
тєві обставини та спілкування з дітьми в сім’ї його рідної сестри — 
Олександри Іллівни Давидової. Фортепіанний цикл «Дитячий аль
бом» Чайковський присвятив своєму племіннику — Володимиру 
Давидову. «Дитячий альбом», який має авторський підзаголовок «24 
легкі п’єси для фортепіано», складається з 24 номерів. Образ жайво
ронка втілений у п’єсі під номером 22 «Пісня жайворонка», яка точно 
передає співи та трелі дзвінкої пташки. 

Останній твір це Прелюдія Сольмажор № 5 опус 32 Рахманінова. 
Сергій Васильович Рахманінов володів чудовим талантом компози
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тора та сильним обдаруванням піаніставиконавця. Характер музики 
проявляється в глибокому зв’язку з народною піснею і з творчістю 
«Могутньої купки». У мелодійній мові композитор продовжує тради
ції Чайковського, а від Ференца Ліста бере віртуозність та масштаб
ність творів. У творчому доробку Рахманінова 3 опери, симфонічні та 
фортепіанні твори, як великих концертних форм, так і жанру мініа
тюри. Мініатюрні п’єси становлять велику частину творчої спадщини 
композитора. Були написані перед від’їздом до Америки в 1918 році. 
Жанр прелюдії має важливе місце серед творів того часу, п’єси напи
сані в усіх 24 тональностях і становлять 2 опуси. Прелюдія № 5 опус 32 
Сольмажор, за якою закріпилася програмна назва «Жайворонок», є 
найтоншим і найпоетичнішим твором Рахманінова. 

Підсумовуючи, можна зробити кілька узагальнень. Для образу 
жайворонка композитори обирають як мажорні, так і мінорні то
нальності, залежно від того, який настрій вони хотіли передати слу
хачеві. Всім композиторам властивий народний мелодизм. Також у 
всіх творах мелодія написана у високому регістрі, в якому її звучання 
асоціюється зі співом жайворонка. Об’єднуючою образною рисою 
стало  зображення природи та її ліричних пейзажів. Всі проаналізова
ні твори ліричні, а головним виразним засобом стає орнаментальна 
мелодія для того, щоб тонко і найбільш природно передати образ ма
ленької пташки. 
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Поняття співу і пісні однокорінні у різних мовах світу. Але ети
мологія цих слів неясна. Спів споріднений з мовленням, але чітко 
відрізняється від останнього розбивкою за складами й словами, що 
демонструють різні предметні значення і насичені приголосними 
звуками, підкреслюючи відокремленість кожної часточки мовлення. 
Спів складає музичний здобуток, який певні музикознавці називають 
«мистецтвом голосних звуків», співаки і музиканти цінять мови, перш 
за все італійську, українську, в яких голосні складають основу мов
лення. Італійці іронізують над національними надбаннями мовлення 
німців, у яких «все Herz i Schmerz», тобто ніжні за значенням слова 
«серце» і «страждання», поіталійськи «cuore», «sofferenza», слова з 
«відкритими» складами, тоді як в німецькій маємо «нагромадження 
приголосних» на «закритих» складах. Італійські словатерміни легко 
даються у співі, німецькі потребують особливого пристосування спі
ваючого, щоб звук «пробивався» в повноті свого виявлення. 

Позамовленнєва пісенність склала основу вокалу, що народився у 
храмовому християнському співі Візантії, давши життя терміну «ка
лофонія» ще у Х столітті, який щиро віруючий Дж. Россіні переклав 
італійською як bel canto. Опера наповнилася співочою красою в не
аполітанській школі, яка в особі А. Cкарлатті арію, тобто «пісню з ри
торикою», поклала в основу форм оперної вистави. 
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DANCEABILITY IN FRENCH MYSTERY OPERA 

Французька опера народилася на тлі функціювання балету як 
мистецтва, що виросло із сакральної церемоніальності французько
го двору. Створивши оперу, Ж.Б. Люллі, який став фундатором цієї 
національної лінії оперної творчості, увів в неї, на відміну від італій
ської, балетні сцени. Останні були не тільки оздобленням вистав, але 
передбачали участь короля, що був у Галліканській Церкві, подібно до 
Православ’я Візантії, і главою держави, і главою Церкви, який разом 
із своїм оточенням (місце розміщення — партер) крокував і танцю
вав у врочистих, співвідносних із церковними, виходах за дією опери. 
У секуляризованих виставах ХІХ сторіччя балетні сцени у французь
кій опері збереглися як показник національної традиції і принадна 
оздоба вистави, що мало своє продовження й у ХХ ст. 

Що ж до сакрального змісту балетності, то він відродився у ви
ставах типу містерії, за визначенням К. Дебюссі, автора «Мучеництва 
св. Себастіана». Аналогічно сакрального значення набула вистава 
«Жанна д’Арк на вогнищі» А. Онеггера, що передбачала виконання на 
площі у вигляді національної демонстрації опору німецькому фашиз
му. Також цим відмічена містеріалізована опера Д. Мійо «Колумб», в 
якій головний герой виступає у сакралізованій фінкції місіонера. 
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ФРАНЦУЗЬКА СОЛЬНА КАНТАТА У РІЧИЩІ  
ДУХОВНО-ЕТИЧНИХ ШУКАНЬ КУЛЬТУРИ ФРАНЦІЇ  

XVII–XVIII СТОЛІТЬ 

Tushenko I. 
4th-year student of A. V. Nezhdanova ONMA 

(Scientific supervisor — Professor O. V. Muravska) 

FRENCH SOLO CANTATA AS THE MAINSTREAM  
OF SPIRITUAL AND MORAL SEARCHES IN FRENCH CULTURE 

OF THE 17th–18th CENTURIES 

У сучасній культурноісторичній ситуації, відзначеній переходом 
від індустріального типу суспільства до інформаційного, особливої 
значущості набуває духовнофілософське осмислення механізмів 
культури у всьому різноманітті її проявів, що забезпечують переда
чу новим поколінням мистецької спадщини минулих епох. У поді
бній ситуації гранично актуалізуються різноманітні форми та моделі 
константних основ культури, серед яких одне з визначальних місць 
займає «вічний образ», що апелює до біблійних, міфологічних та іс
торичних постатей світової цивілізації. 

Особливе місце серед них займають герої міфологічних переказів, 
зокрема Орфей. Міф про співака, музиканта, який об’єднав літерату
ру, філософію, містеріальнорелігійне служіння, мистецтво в цілому, 
є одночасно своєрідним символом культури XX століття, що актуалі
зував проблеми художньої творчості, психології творчої особистості, 
феномен Поета, і навіть такі екзистенційні категорії, як самотність, 
любов, смерть. 

Значимість Орфея та орфізму у духовній свідомості Європи осо
бливо яскраво позначилася саме у Франції, де його образ так чи інакше 
актуалізувався протягом багатьох епох. Міфологема Орфея безпосе
редньо пов’язана і з мистецтвом бардів, культурою кельтів як предтеч 
французького культурного світу, а пізніше з лицарським музичнопо
етичним мистецтвом трубадурів та труверів як одним з найяскравіших 
проявів музичнопоетичної культури французького Середньовіччя. 

Поетика французької сольної кантати на орфічні сюжети, пред
ставлена в творчій спадщині М. А. Шарпантьє, Л. Н. Клерамбо, 
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Ф. Курбуа та Ж. Ф. Рамо, формувалася на перетині традицій італій
ської барокової опери та здобутків французької музичнотеатраль
ної практики XVII–XVIII століть. Остання у свою чергу живилася 
мистецькими традиціями французького аристократичного салону та 
духовноетичними настановами культури французького абсолютиз
му в цілому. Особливе місце в тематиці творів цього жанру належить 
Орфею, що уособлює високу сакральну місію музичнопоетичного 
мистецтва та творчого начала, спрямованих на духовноетичне пре
ображення людського єства та соціуму. Домінування цього образу у 
французькій сольній кантаті, реалізованого через темброві можли
вості Haut contre, обумовлює її жанрову специфіку та структуру, яка 
вибудовується на рівні чергування арій та речитативів, що генетич
но сходять до традицій французького ораторського красномовства, 
поетики французької придворної арії та їх сакральномістеріальних 
першоджерел. 

Тягун С. 
студент ІІ курсу Харківського національного університету мистецтв 

імені І. П. Котляревського 
(науковий керівник доцент Н. Беліченко) 

ДРАМАТУРГІЧНО-КОМПОЗИЦІЙНА СПЕЦИФІКА  
РАПСОДІЇ БРАМСА OP. 79 № 2 КРІЗЬ ПРИЗМУ  

ЖАНРОВОЇ СЕМАНТИКИ 

Tyagun S. 
Second year student of Kharkiv National University Arts 

named after I. P. Kotlyarevsky 

DRAMATIC AND COMPOSITIONAL SPECIFICS  
OF BRAHMS’ RHAPSODY NO. 2 OP. 79 THROUGH  

THE PRISM OF GENRE SEMANTICS 

В історії музичного мистецтва існує безліч жанрів, що під впливом 
часу нерідко змінюють область свого первісного побутування. При 
цьому хоча архетип того чи іншого жанру залишається в своєму не
змінному вигляді, його зміст набуває нових рис. В епоху романтизму 
композитори почали активно звертатися до жанрів народного мисте
цтва. Таким чином з народної вокальноінструментальної музики в 
професійне мистецтво прийшла рапсодія. 
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За визначенням академічного тлумачного словника, рапсодія це 
«інструментальний твір, переважно вільної форми, на основі на
родних мелодій» [1, с. 452]. Жанр рапсодії входить до переліку епіч
них жанрів. За Софією Грицею, «поняття «епос», що означає: слово, 
розповідь, пісня, — це та ділянка творчості, яка найбільшою мірою 
уособ лює синкретизм первісного мистецтва, поєднання в ньому різ
них начал: слова, музики, пантоміми, виконавства» [2, с. 6]. Описані 
дослідницею наративні функції епосу, без сумніву, притаманні і жан
ру рапсодії й зберігаються в умовах функціонування його жанрового 
архетипу в професійному мистецтві. 

Першим серед композиторівромантиків використав жанр рап
содії в професійному інструментальному мистецтві Ф. Ліст. Його 
рапсодії — це вільні музичні композиції, засновані на фольклорному 
матеріалі з чергуванням широких епічних або моторних танцюваль
них епізодів. Й. Брамс пішов іншим шляхом: він утворив цей жанр на 
основі власних тем у класичних формах. Спробуємо розкрити драма
тургічнокомпозиційну специфіку рапсодії Брамса op. 79 № 1 у світлі 
її жанрового архетипу. 

Зміна форми вираження жанру передбачає збереження його пер
вісних родових ознак. В аналізованому творі зв’язки з семантикою 
жанру рапсодії проявляються насамперед у звуконаслідуванні старо
винних струннощипкових інструментів. Акомпанемент, тип факту
ри, прийоми гри неодноразово на це вказують, мелодика при цьому 
зазвичай має мовленнєвий характер з рисами вільної квантитативної 
ритміки. Формам періодів властива імпровізаційність, відсутність 
квадратності. 

Початковий мотив теми головної партії є дуже важливим в за
гальній драматургічнокомпозиційній організації рапсодії, протя
гом твору він набуває всестороннього розвитку та лежить в основі 
її так званої тон-фабули. Цей термін (запропонований дослідником 
Р. Берберовим), на наш погляд, дуже вдало характеризує процес му
зичного моделювання логікоподієвих процесів оточуючого світу. 
Тонфабула, за Берберовим, «поєднує в собі ідею звукового матеріа
лу і думку про «подійність» будьякого спрямованого руху» [3, с. 67]. 
Твердження може бути спроектовано насамперед на тематичний роз
виток головного мотиву. 

Початок твору «з кульмінації» сприймається як емоційний рито
ричний заклик, з якого починається оповідь. Протягом усієї рапсодії 
цей мотив неодноразово змінює своє семантичне значення на ма
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крорівні твору. В другій фазі сполучної партії відбувається мажорна 
гармонізація мотиву в паралельній тональності у зв’язку з його функ
цією ліричного відступу. Побічна партія побудована на інверсії того 
ж самого темоутворення. На початкузаключної партії мотив набуває 
героїчного характеру, проводиться в Bdur, Gesdur в контрастному спів
ставленні героїки і лірики. В подальшому розвитку заключної партії 
відбуваються імітаційні сплески та остинатне повторення першої фі
гури мотиву в bmoll. Таким чином, тонфабула в експозиції розгорта
ється шляхом зміни семантичної функції початкового мотиву твору. 

На мікрорівні твору спостерігається постійний взаємозв’язок між 
двома тонами: fis та f. Причиною такого твердження є часта взаємодія 
цих звуків у фактурі, починаючи з першої фази теми головної партії, 
їх «обертонова взаємодія» в переході до побічної партії як в основно
му, так і в енгармонічному вигляді. Виникає стала пара опозицій: fis/
ges –f/eis.Пропонується розглядати це явище як систему лейттонів, 
в якій одиндва звуки структурують весь твір, тобто фактично вико
нують функцію центрального елемента системи (визначення Ю. Хо
лопова). Подібна композиційна архітектоніка властива музиці XX ст., 
тому можна висловити припущення, що лейттоновість Брамса була 
одним з явищ, яке вплинуло на формування технік роботи з окреми
ми тонами та їх співдією в музичній композиції. 

Отже, рапсодія hmoll Й. Брамса — це приклад поглибленої компо
зиторської роботи з фольклорним жанром у професійному мистецтві. 
Збереження загальних наративних характеристик як родових ознак, 
притаманних жанру рапсодії загалом, відбувається і в умовах функціо
нування його архетипу в професійному мистецтві. Основним матеріа
лом процесу темоутворенняв рапсодії стає початковий мотив головної 
партії, що лежить в основі тонфабули твору. Внаслідок цього мотив 
кожного разу змінює своє семантичне навантаження. На макрорівні в 
експозиції та на мікрорівні в експозиції й розробці відбувається тісна 
взаємодія тонів fis та f, що дає підставу розглядати це явище як лейт
тоновість, яка проявляє себе через функціонування пари опозицій fis/
ges –f/eis як центрального елемента композиційної цілісності. 
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THE CREATIVE PRINCIPLE OF IDENTIFYING  
PSYCHOLOGICAL PARTIALITY IN THE ACTIVITIES OF ARTISTS 
OF THE 18TH CENTURY (ON THE EXAMPLE OF A. VIVALDI’S 

BEHAVIORAL STROKES) 

Психологія парціальності стала предметом музикознавчих узагаль
нень (див.матеріали Д. Андросової) на рівні аналізу співвідношень ком
позиторської та виконавчої творчості, які, будучи представлені в одній 
особі, демонструють різні мислительностильові риси. Що стосується 
біографії життєвих і творчих розподілів, то вказаний психологічний 
показчик також демонструє відмінності поведінкових і психологічно
стосункових відносин, які мають тенденцію поляризовуватися у ком
пенсативній якості (в розвиток ідей А. Канарського. Прикладом може 
служити біографія А. Вівальді, визнання якого склалося у ХХ столітті, 
для ХІХ віку монодійне мислення майстра не знайшло розуміння. 

Література щодо А. Вівальді поступається багатствам дослідження 
віденських класиків, його величного сучасника Й. С. Баха, але в уч
бових і довідкових матеріалах віддається належне генію композитора. 
Вихід у світ книги П. Барб’є cуттєво збагатило уявлення про творчий 
шлях Майстра. Але при цьому буттєві деталізації у викладенні творчої 
путі композитора часто «закривають» велич його музичного Подвигу, 
співвідносного за обсягом і смислом здобутку хіба що з його велич
ним сучасником Й. С. Бахом, який, доречі, глибоко шанував ком
позиції італійського художника, часто вставляючи у свої твори його 
музику (що на той час було знаком поваги, а не плагіату). 

Життєві події А. Вівальді, священникаабата, містить багато дріб’яз
кових і випадкових проявів, що ціннісно і виразовопсихологічно не
зрівняне з його гігантською роботою композитора і виконавця, скри
паля, диригента, педагога і організатора музичного життя Венеції. 
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ПАРТІЯ ЕСКАМІЛЬО В ОПЕРІ Ж. БІЗЕ «КАРМЕН» 
У ВТІЛЕННІ МУЖНЬОЇ КРАСИ ВИРАЖЕННЯ 

В БАРИТОНОВОМУ РЕПЕРТУАРІ 
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THE PART OF ESCAMILLO IN G. BIZET’S OPERA «CARMEN» 
AS THE INCARNATION MASCULINE BEAUTY EXPRESSION 

IN THE BARITONE REPERTOIRE 

Названий персонаж опери Ж. Бізе «Кармен» не виявлений як пер
сонаж в новелі П. Меріме, що стала витоком лібрето твору. Але музич
но цей образ став одним з провідних у Бізе, поступаючись яскравістю 
характеристики хіба що Кармен і Хозе. Як і ці два провідних персона
жа, Ескамільо демонструє втілення нової тембральної якості, яка ви
никла в паралель до новаційних тембрів меццосопрано як самостій
ної виразної якості (про це в роботі Ван Юйцзи «Меццосопрано як 
друге сопрано і тембрамплуа в музиці другої половини ХІХ–ХХ сто
річ», Одеса, 2021) і драматичного тенора, уведеного Ж. Дюпре у 1840і 
роки. Ескамільо — втілення баритона, наближеного до типології дра-
матичного, і в цьому плані того, що складає сценічну опозицію Хозе. 
Однак центральний номер партії Ескамільо — це його знамениті Ку
плети з ІІ дії вистави, що демонструють дивне поєднання каріозної 
широти діапазону співу і простоти загальної будови, відверто пісен
ного принципу у співвідношенні звук — склад, що дає ефект майже 
скандування у сполученні з чіткою маршевою ритмізацією. 

Маршевість, народжена практикою жорстких соціальних боїв кін
ця XVIII — початку ХІХ віку, увібрала риторику «політності» (пунк
тирний ритм), стала у романтичній опері (у Ф. Обера, у Дж. Меєр
бера) постійним способом характеристики мужньої чоловічості. І ці 
загальні ознаки чоловічої бойової призначеності мають контактність 
із моментами «прихованої» поліфонії в мелодиці, тобто знаки цер
ковності, що заявляють високий етичний принцип вираження: гімн 
красі мужності. 
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MEZZO-SOPRANO ASPECTS OF THE PART OF ODARKA  
IN THE OPERA «ZAPOROZHETS BEYOND THE DANUBE» 

BY S. GULAK-ARTEMOVSKY 

Партія Одарки в опері великого українського композитора напи
сана для повного сопрано, охоплюючи сильні ноти в першій октаві 
(такою є її партія у фінальному ансамблі) і висотності на грані другої 
і третьої октав в її сольних виявленнях. Це молода, гарна й достойна 
подруга головного героя Івана Карася, що виступив у якості керів
ника запорожців за Дунаєм, цей образ С. ГулакАртемовський писав 
для власного виконання, коли йому було біля 50 років, він був гарним 
і струнким мужчиною. І Одарка мала підтримувати авторитет патрі
отакерівника. На жаль, склалася традиція всілякого «комікування» 
опери, у тому числі «не помічаючи» повного сопранового наванта
ження партії, якій поступається мила, але слабка й неспостережлива 
Оксана (меццосопрано, тобто неповне сопрано в традиціях опери 
середини ХІХ століття). 

Однак у другій половині віку романтизму змінилися оцінки мец
цосопранового співу — партія Кармен в одноіменній опері Ж. Бізе 
кардинально «зламала» колишні типології співу. І на сучасний слух 
меццосопранові можливості партії Одарки можуть сприйматися не в 
приниження її образу, а у підкреслення жіночої сили у співвіднесенні 
із мужністю головного героя. 
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«HARRE AUF GOTT!»: THE IDEOLOGICAL AND SEMANTIC 
CONCEPT OF HOPE IN GOD IN THE PSALMISTIC WORKS 

OF F. MENDELSSOHN 

«Духовна сфера у творчості Ф. Мендельсона займає надзвичайно 
важливе місце і стає фактично генеральною лінією протягом недов
гого творчого шляху майстра» [4]. Духовна хорова спадщина ком
позитора представлена ораторіями, псалмами, мотетами, гімнами. 
Мендельсону належать 9 псалмів. Композитор використовував текст 
Псалтирі не фрагментарно, як його попередники (зокрема І. С. Бах у 
своїх церковних мотетах), а відносно цілісно. У хронологічному по
рядку псалми Мендельсона розташовані таким чином: псалом № 115 
(1830 р., ор. 31), псалом № 42 (1837 р., ор. 42), псалом № 95 (1838 р., 
ор. 46), псалом № 114 (1839 р., ор. 51), три псалма a’cappella: № 2, 
№ 43, № 22 (1843–1844 рр., ор. 78), псалом № 98 (1844 р., ор. 91), пса
лом № 100 (1844 р., ор. 116). 

За будовою і виконавським складом усі псалми композитора мож
на розподілити на 2 основні групи: 1) масштабні твори для хору, со
лістів та оркестру, їх музична форма складається з низки контрастних 
номерів або розділів (псалми № 115, № 95, № 42, № 114); 2) більш 
камерні твори для виконання a’cappella (цикл із 3 псалмів ор. 78 № 2, 
№ 43, № 22 та псалом № 100). Втім, прагнення до різноманіття у му
зичній інтерпретації релігійних текстів було не єдиним орієнтиром 
для композитора. Поряд із тим прослідковується й наявність наскріз
них ідей, які поєднують між собою різні за змістом псалми. Одну з 
нихможна узагальнити поняття мідейносмислового концепту «надії 
на Бога». 

До числа перших монументальних псалмів Мендельсона входить 
псалом № 42, який складається з 7 номерів. Особливо спорідненими 
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всередині твору є № 4 та № 7 (спільними є тональність, темп, факту
ра й тематизм). Обидва номери відкриваються монолітним звучан
ням чоловічих голосів з подальшим чергуванням жіночої і чоловічої 
груп хору (зв’язок з глибинними традиціями антифонного храмового 
співу). Але найбільш яскравою є тематична арка. В обох номерах ви
користовується музична тема, яку можна вважати своєрідним лейт
мотивом псалмової творчості Мендельсона, пов’язаним із концептом 
надії на Бога. Всі її прояви можна умовно об’єднати словосполучен
ням «Harreauf Gott» («май надію на Бога»). Ця тема характеризується 
мажорним звучанням і складається з 2 елементів: 1) висхідний секун
довий хід від тоніки з подальшим оспівуванням терції (IIIIVIII), 
нагадує архаїчну трихордову поспівку, семантичне значення якої — 
протистояння й подолання ворожої людині сили; 2) низхідний еле
мент (VIIIVIVV), завдяки пунктирному ритму набуває рис фан
фарності й супроводжує словосполучення «Harreauf Gott». 

Нарешті, і в № 4, і в № 7 використовується один той са
мий текст: «Wasbetrübstdudich, meine Seele… Harreauf Gott! 
dennichwerdeihmnochdanken, daßermirhilftmitseinemAngesicht» («Чого, 
душе моя, ти сумуєш… Май надію на Бога, бо я Йому буду ще дяку
вати за спасіння Його!»). Це зумовлено особливостями будови пое
тичного першоджерела: п’ята і одинадцята строфи, на яких засновані 
№ 4 та № 7 псалма № 42, є ідентичними. 

Яскрава арка присутня між розглянутим псалмом № 42 і псалмом 
№ 43 із циклу ор. 78, в заключному розділі якого (73–103 тт.) компо
зитор знову використовує вже знайому музичну тему, тільки вже в ін
шій, мажорній тональності (D-dur). Найцікавіше, що між опусами, які 
належать до різних періодів творчості Мендельсона, збігається вер
бальна складова, що зновутаки пов’язано з поетичним першодже
релом (п’ята строфа псалма № 43 точно наслідує п’яту й одинадцяту 
строфи псалма № 42). Водночас збільшуються виконавські масшта
би — замість одного хору композитор звертається до двох. У почат
ковому епізоді, заснованому на першому елементі теми, партії хору 
I ведуть мелодичну лінію в унісон на тлі витриманих співзвуч хору 
II, а на словах «Harreauf Gott» (другий елемент теми) об’єднуються в 
об’ємному потужному звучанні, діапазон якого в кульмінації досягає 
більше 3 октав. Отже, у псалмі № 43 ідейносмисловий концепт надії 
на Бога набуває подальшого розвитку. 

Структура псалма № 2, який є першим у циклі ор. 78, склада
ється з 6 розділів. Особливо майстерно побудований композито
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ром заключний епізод третього розділу (132–143 тт.), заснований 
на останньому реченні дванадцятої строфи поетичного першодже
рела: «… Aberwohlallen, dieaufihntrauen!» («Блаженні усі, хто на Ньо
го надіється!»), і також пов’язаний з темою надії на Бога. В музиці 
спостерігається ствердження світлого мажорного ладу (G-dur після 
паралельного e-moll). Маємо відзначити мелодичний зворот, який 
супроводжує словосполучення «Aberwohl» («Блаженні усі»), і в ін
тонаційному та ритмічному відношенні дуже споріднений з другим 
елементом музичної теми «Harreauf Gott». Даний мотив неодноразово 
проводиться в мелодичній лінії, оскільки повторюються сам текст. 
У момент кульмінації відбувається прихід до мелодичної вершини — 
g2 (140 т.). Таким чином, слова «Aberwohl» чутні немовби луною під 
самими куполами церкви. 

Псалом № 22, останній твір циклу ор. 78, складається з 4 розді
лів. Розглянемо епізод із розділу I, який також ознаменовується пе
реходом з e-moll до паралельного G-dur, оскільки за текстом напрям 
думок так само зміщується від суму і страждань до надії на спасіння: 
«Unsre Väterhofftenaufdich… nichtzuSchanden» («На Тебе надіялись наші 
батьки… і не посоромились»). У тематичному пласті простежується 
метроритмічний зв’язок з другим елементом теми. Слова «siehofften» 
(«вони сподівалися») співпадають із місцевою кульмінацією та під
креслюються висхідним квартовим стрибком на g2 в сопрановій пар
тії й ff. Мажорні співзвуччя ніби змальовують світло, яке випромінює 
постать Бога, що перебуває «…на хвалах Ізраїлевих!». Отже, знову 
можна спостерігати присутність основної наскрізної ідеї. 

Більш віддалені зв’язки з темою «Harreauf Gott»присутні у псалмі 
№ 115 для хору, солістів та оркестру. Композитор розподілив музич
ну композицію твору на 4 номери. № 2 містить такі біблійні строфи: 
«Israel hofftaufdich… Aaron hofftaufdich… Alles Volkhofftaufdich…» («Ізра
їлю, надію складай лиш на Господа… Аароновий доме, надійтесь на 
Господа… Ті, що Господа боїтеся, надійтесь на Господа…»). У фактурі 
номеру відбувається чергування солістів та хору (риси респонсоріаль
ності). Аналогічно до інших творів, знову спостерігаємо мажорний 
лад (B-dur). Хоровий спів, як і в псалмі № 42, розпочинається з унісо
ну чоловічих голосів. Вступ чоловічої групи хору так само спирається 
на висхідний рух, тобто тематизм є спорідненим з першим елемен
том теми «Harreauf Gott». Пізніше виявляються й відголоски її друго
го елемента, який представлений у новому вигляді: в розмірі 6/8 й у 
дещо іншій послідовності ступенів ладу (IIIII замість VIIIVIVV). 
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Отже, ідейносмисловий концепт надії на Бога є наскрізним у 
псалмовій творчості Фелікса Мендельсона. Він поєднує між собою 
не тільки різні номери всередині одного псалма і не тільки псалми 
всередині одного циклу (цикл ор. 78), але й твори, які належать до 
різних груп псалмів і різних творчих періодів у спадку композитора. 
В одних випадках ця відповідність є майже точною і проявляється 
на усіх композиційних рівнях — через однаковий текст, інтонаційну 
спорідненість, лад, тональність (№ 4 та № 7 зі псалма № 42). В інших 
випадках так само є ідентичними текст, інтонаційна складова й ма
жорний лад, але тональності відрізняються (№ 42 та № 43). Ще більш 
віддалені зв’язки наявні між псалмами, які мають різний текст, але 
спільну ідейну спрямованість. Їх також об’єднує мажорний лад й ви
користання окремих ритмічних та інтонаційних елементів музичної 
теми «Harreauf Gott», яку завдяки цьому можна назвати своєрідною 
лейттемою псалмової творчості Мендельсона. Важливою ознакою 
музичного втілення біблійних строф щодо надії на Бога є хорове ви
конання, із застосуванням антифонного і респонсоріального викла
ду, оскільки почуття надії тісно взаємопов’язано з почуттями собор
ності, єдності між багатьма людьми. 
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FEATURES OF THE USE OF STRINGED BOWED  
INSTRUMENTS OF THE GOTHIC AND BAROQUE ERAS: 

SIMILAR AND DIFFERENT 

Струнні смичкові інструменти мають досить глибокі історич
ні втілення, як у Китаї, так і в Європі. Так, на фресці Софійського 
собору в Києві, ХІ століття, зображений скрипаль, що грає на типі 
скрипки, причому тримаючи інструмент на плечі, що ми асоціюємо 
з італійською концертною манерою гри. В характеристиках виступів 
трубадурів і міннезінгерів ХІІ–ХІІІ століть знаходимо вказівки на ін
струментальну підтримку грою на фіделі чи іншому співвідносному з 
ним струнному смичковому. Таку інструментальну гру було прийнято 
характеризувати як світську, позацерковну, але зображення скрипаля 
у Софії Київській засвідчує дотичність цього інструмента до духовних 
акцій, не самої служби (бо в Православній Церкві йде тільки спів), 
але дотичних до неї у врочистих виходах князів, що мали і духовну, 
не тільки державнобудівну владу. Спів трубадурів і міннезінгерів, 
що до останнього часу виключали з духовного вжитку, насправді був 
пов’язаний із церковним гімноспівом, адже предметом оспівування 
виступала Богородиця. 

Духовна музика була смислом вираження для всіх верств населен
ня, трубадури і міннезінгери, лицаріспівці зверталися до духовних 
загальноцерковних установлень, спираючись на музичні засоби все
національного вжитку. 

Епоха європейського Ренесансу, XIV–XVI століття, демонстру
вала відхід від струнних смичкових на користь струнних щипко
вих, це особлива тема (є в матеріалах праць Д. Андросової). І саме 
доба європейського бароко надала широту використання струнних 
смичкових, гра на скрипках була прийнятою в католицьких церк
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вах, а згодом і в протестантських, тріосоната стала всеохоплюю
чим жанром інструментального вираження. В Україні і на європей
ському православному Сході врочисті духовні позацерковні акції 
оформлювалися інструментальною грою, сформувався аналог тріо
сонати у вигляді «троїстих музик». Сама ансамблева гра за трьома 
партіями наслідувала церковний триголосний спів, який символі
зував Троїцю. 

На відміну від епохи Ренесансу, що відома розквітом аристокра
тичної салонної культури (в наслідування салонності «театру» Візан
тії), готика і бароко, спираючись на церковний вжиток, зверталися до 
смаків більш широких верств населення, у тому числі це стосувалося 
гри на струнних смичкових. 

Бейник Є. 
аспірантка, концертмейстер ОНМА ім. А. В. Нежданової 

ПРО СТИЛІСТИКУ ФОРТЕПІАННИХ ТРАНСКРИПЦІЙ 
Ф. ЛІСТА НА ТЕМИ З ОПЕР Р. ВАГНЕРА 

Beynyk E. 
Post-graduate student, concertmaster of ONMA named after A. V. Nezhdanova 

ON THE STYLE OF PIANO TRANSCRIPTIONS BY F. LISZT 
ON TOPICS FROM R. WAGNER’S OPERA 

Жанр фортепіанної транскрипції набув широкої популярності у 
XIX ст. За допомогою транскрипції виконавець фактично транслював 
у широку аудиторію твори класичного та сучасного йому мистецтва. 
Найбільшим майстром фортепіанної транскрипції епохи романтизму 
є Ф. Ліст. 

Композитор творив транскрипції протягом усього творчого жит
тя. Оперні транскрипції, фантазії та парафрази Ліста стали певною 
мірою пропагандою мистецтва музичного театру, адже саме вони ві
діграли неоціненну роль у популяризації багатьох опер. Ф. Ліст ви
користовував теми з опер Моцарта, Вебера, Белліні, Вагнера, Верді, 
Россіні, Гуно, Еркеля, Мошоньї та інших. 

Композитор вибирає музичні образи, які є першорядними у вті
ленні мистецького задуму, розширює виразні можливості фортепі
анного мистецтва фактурними знахідками та новими технічними та 
образножанровими рішеннями. Зберігаючи зв’язок з вихідним мате
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ріалом, композитор часто відхиляється від буквального відтворення 
музичних тем, компенсуючи відхід від оригіналу художніми та сти
лістичними знахідками. 

У зрілі роки Лист захопився творчістю Вагнера. Композитором 
створено 14 фортепіанних транскрипцій на теми з опер Вагнера. Се
ред них: «Тангейзер», «Лоенгрін», «Нюрнберзькі мейстерзінгери», 
«Трістан та Ізольда», «Парсіфаль», «Рієнці». Прем’єра опери «Тангей
зер» Вагнера відбулася в Дрездені в 1845 році, а транскрипція увертю
ри Ліста датується 1847 роком, транскрипція на тему з роману Воль
фрама «Вечірня зірка» датована 1849 роком. Прем’єра опери «Трістан 
та Ізольда» відбулася у 1865 році, а через два роки Ліст написав тран
скрипцію на знамениту заключну арію опери. Транскрипція має ба
гато технічних особливостей, що вимагає високого рівня віртуозності 
від виконавця. Ліст виявив велику винахідливість: на додаток до кла
сичних прийомів транскрибування бачимо нововведення у технічно
му, фактурному та стилістичному плані. 

Композитор розподіляє вокальні та оркестрові партії у різних ре
гістрах фортепіано — з урахуванням особливостей інструмента — та 
вдається до різних фактурних прийомів, що дозволяє відтворити осо
бливості вокального інтонування за допомогою фортепіано. 

Високохудожність фортепіанних транскрипцій Ф. Ліста насампе
ред зумовлена   першочерговим ставленням композитора до драматур
гії та цілісності створюваних музичних образів. Всі засоби музичної 
виразності, що використовуються композитором, сприяють створен
ню транскрипцій, які втілюють художні зв’язки між жанром опери та 
інструментальним мистецтвом, що відбиває феномен театральності 
за допомогою фортепіано. 
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INTONATION AND IMAGE IN THE CHAMBER 
AND INSTRUMENTAL CREATIVITY OF FRANCIS POULENC 

Франсис Пуленк надежить до покоління авангарду 1920х, що ві
доме творчістю знаменитої «Шістки» або «Групи нової молоді» із на
звою «Група шести» (Л. Дюррей, Д. Мійо, А. Онеггер, Ж. Орік, Ф. Пу
ленк, Ж. Тайєфер). 

Значну частину творчості Ф. Пуленка займають Сонати для духо
вих інструментів: Соната для двох кларнетів (1918), Соната для клар
нета і фагота, Соната для валторни, труби і тромбона (1922), Тріо для 
фортепіано, гобоя і фагота (1926), Секстет для фортепіано, флейти, 
гобоя, кларнета, фагота і валторни (1932/1939), Соната для флейти і 
фортепіано, Елегя для валторни (1957), Соната для гобоя і фортепіа
но, Соната для кларнета і фортепіано (1962), залишилася нездійсне
ною Соната для фагота. 

Камерноінструментальнийт жанр підкорює інтимною задушев
ністю, розкриваючи різні сторони натури автора. Саме в цьому жанрі, 
як висловився Д. Мійо, Ф. Пуленк звернувся до форм мініатюрних 
сонат за типом тих, які писав у свій час Д. Скарлатті. Соната Пуленка 
для кларнета і фагота — це точність, веселість, грація. Це твір класич
ної форми із пропорційним співвідншенням частин. Характерною 
рисою є зближення вокальних, камерноінструментальних прийомів 
вираження, глибина змісту та емоційна сила подання темобразів. 

«Моя музика — мій портрет», — так неодноразово висловлювався 
Франсис Пуленк. Дійсно, кожна з «малих» сонат являє собою ніби 
частину натури композитора, його любові до живопису чи поезії. 
Музика камерноінструментального жанру не підкреслює спеці
ально новаційність, автор дорожить впливом на слухача, втілюючи 
стриманий ліризм у поданні його у національній традиції довіри до 
колористики. А це зумовило багатство звукових ресурсів у звучан
ні духових інструментів, виходи на ритмічні «спалахи», на «звукове 
павутиння», на тонкість «блимаючих променів», які породжуються 
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образами гармонійного «дзюрчання». Дивне поєднання інтонацій 
ніжності й скорботи, енергійності та втоми, гніву й печалі, іронії та 
ласкавості… 

Виділяємо Сонату для гобоя і фортепіано, в якій образ елегійності 
відзначає звучання І частини. І взаємодія знайдених виражальних за
собів, із підсиленням їх впливовості, проступає у ІІІ частині, відзна
ченій назвою «Скорбота», що адресує до образу друга композитора. 
Органічність інтонування у поданні такої змістовності виводить на 
трагічні риси виразу: майже оркестровий смисл звучання фортепіан
ної партії складає тло речитативнорозповідної лінії партії гобоя. За
лучення тем І частини надає напруження висловленню, вказуючи на 
кульмінаційний характер викладення на завершальному етапі показу 
циклу. І не останнє місце в цьому насиченні виразовими складовими 
займає образ дзвонності у фортепіанній партії. 

Якщо осягнути увесь цикл за виразовими показниками частин, 
то вражає специфічно національний принцип подання. Елегійний 
ліризм І частини змінюється скерцозністю ІІ, відзначеною зіставлен
ням тонкості і брутальності, особливо що стосується використання 
виразності staccato, а також наспівного ніжного образу у середній 
частині. І тим більше вражає драматичне напруження ІІІ частини, 
похідне від прелюдійної елегійної музики І частини циклу (не забу
ваємо про сакральне значення прелюдії у французькій традиції, що 
зумовлює її вихідне положення в сонатному циклі, на відміну від пре
вілейованого положення класичного Allegro у німецькій сонаті). 

Камерноінструментальна музика Ф. Пуленка посідає почесне 
місце в репертуарі виконавців. Лаконічність мислення, індивідуалі
зованість представлення «ідей часу» надають багаті можливості ви
раження для виконавців, для яких бездоганний смак і витончений 
ліризм тем Пуленка мають високу принадність у сполученні гостроти 
мелодичних ліній і естетизму тембральної колористики при вибудові 
інтонаційобразів. 
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