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КАМЕРНА СИМФОНІЯ № 13 «МАКСИМ БЕРЕЗОВСЬКИЙ» 
У КОНТЕКСТІ КАМЕРНО-СИМФОНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  

ЄВГЕНА СТАНКОВИЧА: СТАБІЛЬНІ ТА МОБІЛЬНІ 
СТИЛІСТИЧНІ СКЛАДОВІ 

Статтю присвячено розгляду Камерної симфонії № 13 «Максим 
Березовський» Є. Станковича, прем’єра якої відбулася 22 січня 2019 року. 
Оскільки твір новий і недосліджений, звернення до цього опусу зумовлює 
актуальність і наукову новизну роботи. 

У творчості Є. Станковича Камерна симфонія № 13 вирізняється з-
поміж інших з погляду інтонаційних витоків тематизму й засобів його 
розвитку. Це зумовлено програмним задумом – авторським втіленням 
трагічного образу видатного українського композитора М. Березовського. 
Метою дослідження є виявлення стабільних і мобільних  стилістичних 
складових музики. У роботі використано методи теоретичного та 
стильового аналізу. Дослідження цього твору показало, що нетиповий для 
Є. Станковича баланс стабільних і мобільних стилістичних складових 
зумовлений оригінальним поєднанням узагальненої стилізації музики 
М. Березовського із сучасною авторською мовою. 

Ключові слова: Євген Станкович, стабільні та мобільні стилістичні 
складові, Максим Березовський, камерна симфонія, індивідуальний 
композиторський стиль. 

Zhukova Olga. Chamber symphony No. 13 «Maksym Berezovsky» in 
the context of Yevhen Stankovych’s chamber symphonic oeuvre: stable and 
mobile components. The genre of the chamber symphony is one of the leading 
genres in the work of the famous Ukrainian composer Y. Stankovych. The 
premiere performance of Chamber symphony No. 13 was with great success on 
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January 22, 2019. Since the work is quite new, appeal to this opus determines 
the relevance and scientific novelty of the research. 

In any of Y. Stankovych’s works, one can trace features that we 
conventionally call stable and mobile. «Stable» means that features of the 
composer’s style are established, recognizable. «Mobile» means more individual 
features, depending on the specific composer’s intention. This chamber 
symphony is characterized by a large number of stable style components: 
symphonic nature of development, intonational unity of thematicism, concert 
nature, being three-part work, program nature, active role of metre and rhythm, 
use of polyphonic techniques. However, the music of Chamber symphony 
No. 13 is significantly different from other works by Y. Stankovych. This is, first 
of all, dictated by the features of the figurative sphere. Chamber symphony 
No. 13 is the author’s embodiment of the image of Maksym Berezovsky, an 
outstanding Ukrainian composer of the eighteenth century, which entailed a kind 
of assimilation of his music. Y. Stankovych does not quote the world famous 
choral opus by the master. He turns to such genres where the one-voice melody 
dominates – the embodiment of the individual features, the human soul (much 
less well-known works by M. Berezovsky are opera arias, sonata for violin). In 
connection with a particular thematicism, mobile stylistic features appear: a 
pronounced tonality, significantly weakened seriality, and the complete absence 
of aleatorics. 

Chamber symphony No. 13 «Maksym Berezovsky» is a new masterpiece 
by Y. Stankovych. Generalizations, extremely original stylization of music by 
M. Berezovsky and no less original contemporary author’s speech are 
harmoniously combined in it. 

Key words: Yevhen Stankovych, stable and mobile stylistic components, 
Maksym Berezovsky, chamber symphony, individual composer style. 

Жукова Ольга. Камерная симфония № 13 «Максим Березовский» 
в контексте камерно-симфонического творчества Евгения 
Станковича: стабильные и мобильные составляющие. Жанр камерной 
симфонии – один из ведущих в творчестве известного украинского 
композитора Е. Станковича. Премьерное исполнение Камерной симфонии 
№ 13 с большим успехом состоялось 22 января 2019 года. Поскольку 
произведение достаточно новое, обращение к данному опусу 
обуславливает актуальность и научную новизну работы. 

В произведениях Е. Станковича можно проследить черты, которые 
условно назовем стабильными и мобильными. Стабильные – это 
устоявшиеся, узнаваемые черты стиля композитора. Мобильные – более 
индивидуальные черты, зависящие от конкретного композиторского 
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замысла. Данной камерной симфонии присуще большое количество 
стабильных стилевых составляющих: симфоничность развития, 
интонационное единство тематизма, концертность, трёхчастность, 
программность, активная роль метроритма, использование 
полифонических приемов. Однако музыка Камерной симфонии № 13 
значительно отличается от других произведений Е. Станковича. Это 
прежде всего продиктовано особенностями образной сферы. Камерная 
симфония № 13 – авторское воплощение образа Максима Березовского, 
выдающегося украинского композитора ХVIII века, повлекшее за собой 
своеобразную ассимиляцию его музыки. Е. Станкович не цитирует 
всемирно известные хоровые опусы мастера, он обращается к жанрам, в 
которых главенствует одноголосная мелодия – воплощение 
индивидуального начала, человеческой души (гораздо менее известные 
произведения Березовского – оперные арии, соната для скрипки). В связи с 
особым тематизмом, появляются мобильные стилистические черты: ярко 
выраженная тональность, значительно ослабленная серийность, полное 
отсутствие алеаторики. 

Камерная симфония № 13 «Максим Березовский» – новый шедевр 
Е. Станковича. Здесь гармонично соединились обобщенная, чрезвычайно 
оригинальная стилизация музыки М. Березовского и не менее 
оригинальная современная авторская речь. 

Ключевые слова: Евгений Станкович, стабильные и мобильные 
стилистические составляющие, Максим Березовский, камерная симфония, 
индивидуальный композиторский стиль. 

Камерна музика Євгена Станковича – сфера творчості, до якої 
композитор звертається постійно. Яскравим підтвердженням цього є те, що 
лише за півроку – з вересня 2018 до січня 2019 – відбулись прем’єри трьох 
камерних симфоній, а саме № 13, 14 та 15. Прем'єра тринадцятої, яка має 
назву «Максим Березовський», відбулася 22 січня 2019 року та мала 
великий успіх. Оскільки симфонія нова, на сьогодні ще не з’явилося 
вагомих наукових робіт, присвячених цьому твору, особливо аналітичного 
складу. Цей факт зумовлює актуальність та наукову новизну роботи. 

Стильова система Є. Станковича – одного з найвідоміших 
композиторів сучасної України – добре відома й досліджена 
музикознавцями. Проте, незважаючи на сформованість й усталеність, вона 
є винятково гнучкою. У кожному творі композитора можна побачити риси, 
які умовно назвемо стабільними та мобільними. Звісно, стильова 
система будь-якого композитора постійно оновлюється й містить такі риси. 
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Але в тому стилі, що має свій рельєфний, неповторний вигляд, до того ж у 
такому, що легко відрізняється від інших, цей розподіл досить чітко 
простежується. У Станковича-симфоніста до стабільних зарахуємо 
усталені, впізнаванні риси стилю, які завжди присутні в зрілих опусах. 
Здебільшого до таких рис належать магістральні принципи роботи з 
музичним матеріалом, зокрема його експонування та подальший розвиток 
(більш детально про них ітиметься далі). Мобільні – більш індивідуальні 
риси, зумовлені конкретним задумом твору та його особливим тематизмом, 
риси, які важко знайти в інших творах композитора. Не заглиблюючись у 
специфіку проникнення стабільного в мобільне та навпаки, підкреслимо, 
що і ті, й інші риси завжди існують разом, вони оновлюють та розвивають 
стильову систему. Стабільні стильові риси, які ми спробуємо простежити в 
цьому дослідженні, теж мають індивідуальний характер, але в контексті не 
конкретного твору, а всієї творчості композитора. Це будуть типові, добре 
знайомі стилістичні засоби майстра. Назвемо їх «стабільно-усталеними» 
індивідуальними рисами. Мобільними ж назвемо абсолютно нові жанрово-
інтонаційні витоки, «мобільно-особливі» індивідуальні риси, що 
спричинюють відповідні гармонічні, мелодичні, ритмічні, фактурні та інші 
поновлені стилістичні параметри. У запропонованій статті акцент буде 
зроблено на висвітленні стабільних і мобільних стилістичних складових, 
які притаманні музиці саме Тринадцятої камерної симфонії Є. Станковича. 
Обраний ракурс дослідження дозволить глибше зрозуміти стильову 
систему композитора та важелі, що її розвивають, а також глибше осягнути 
складний філософський зміст і художню неповторність нового 
симфонічного опусу майстра. 

Жанр камерної симфонії – один із провідних у творчості 
Є. Станковича. Як підкреслює Олена Зінкевич, «грань між камерними та 
“великими” симфоніями Станковича дуже розмита» [7, с. 170], 
композиторський стиль камерних симфоній перетинається зі стилем 
великих симфонічних творів. Камерній симфонії № 13, як і багатьом 
симфоніям майстра, притаманна велика кількість стабільних стилістичних 
рис. Насамперед це симфонічність розвитку та інтонаційна єдність 
тематизму. Ці параметри творчості Є. Станковича досліджені найбільше. 
Доволі детально вони розглядалися музикознавцями О. Дейчук [1; 2], 
Т. Дугіною [3; 4], О. Зінкевич [5; 6; 7], О. Колісник [8; 9], О. Корчовою [11], 
І. Коханик [12], А. Луніною [14; 15], Є. Сіренко [17], Л. Скрипнік [18], 
Ю. Чеканом [19] та іншими. 

Ще одна типова стилістична риса камерних симфоній 
Є. Станковича – концертність. Концертність як демонстрація виконавської 



КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО                       ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА ДУМКА № 2                                                   У ДЗЕРКАЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЇ 

7 

майстерності соліста та як драматургічний принцип, що засновується на 
діалозі між солістом та оркестром, призводить, як підкреслює Л. Скрипнік, 
до «характерного для музики ХХ століття синтезу особливостей 
“віртуозного” і “симфонізованого” концертів і, ширше, особливостей 
“концертного” і “симфонічного” методів мислення» [18, с. 12]. Камерна 
симфонія «Максим Березовський» написана для гобоя соло та камерного 
оркестру, який у Є. Станковича має винятково різноманітний склад, але з 
переважанням струнної групи (склад оркестру Камерної симфонії № 13: 
валторна, фортепіано, 15 скрипок, 4 альта, 4 віолончелі та 2 контрабаси). 
Майже всі камерні симфонії Є. Станковича написані для інструмента соло 
(або голосу), що споріднює цей жанр із жанром інструментального 
концерту. Нижче наведено таблицю, яка наочно демонструє наведену тезу. 

Лише Перша (1973) та Друга (1980) камерні симфонії не 
підпорядковуються цій закономірності. На нашу думку, це пояснюється 
тим, що перший опус належить до періоду зародження та становлення 
індивідуального композиторського стилю, а другий – вже містить риси 
концертності, хоча й не такі очевидні, як усі наступні: у Другій камерній 
симфонії постійно відбувається протиставлення окремої групи однорідних 
інструментів цілому оркестру. 

Камерна симфонія № 1 для флейти, кларнета, тромбона, литавр, ксилофона, 
дзвіночків, арфи, фортепіано і скрипки 

Камерна симфонія № 2 для двох флейт, гобоя, кларнета, фагота, фортепіано, 
ударних і струнних інструментів 

Камерна симфонія № 3 для флейти соло та 11 струнних 
Камерна симфонія № 4 для баритона, фортепіано та 15 струнних 
Камерна симфонія № 5 для соло кларнета і камерного оркестру 
Камерна симфонія № 6 для валторни та камерного ансамблю 
Камерна симфонія № 7 для скрипки соло, цимбал, челести, фортепіано і 

камерного оркестру 
Камерна симфонія № 8 для голосу та камерного ансамблю 
Камерна симфонія № 9 для фортепіано соло і камерного оркестру 
Камерна симфонія № 10 для фортепіано і струнного оркестру 
Камерна симфонія № 11 для скрипки соло, флейти, фортепіано та 

струнного оркестру 
Камерна симфонія № 12 для гобоя, кларнета, трикутника, ударних, арфи, 

фортепіано, струнних 
Камерна симфонія № 13 для гобоя та камерного оркестру 
Камерна симфонія № 14 для скрипки і камерного оркестру 
Камерна симфонія № 15 для альта та камерного оркестру 
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У Камерній симфонії № 13, як і в інших творах Є. Станковича, 
створених у цьому жанрі, схожість з інструментальним концертом як за 
драматургією, так і за складом партитурних голосів (гобой соло – оркестр) 
зумовлена тематизмом твору. Драматургічну роль одноголосної мелодії 
гобоя соло можна трактувати як втілення драматичного образу Максима 
Березовського, пропущеного крізь призму власного бачення композитора. 
Окрім цього, на нашу думку, є ще одна причина, яка зумовлює появу 
інструмента соло: Є. Станкович доволі опосередковано використовує в 
симфонії інтонаційний тематизм музики М. Березовського, причому 
звертається не до славнозвісних хорових творів, а до тих жанрів, у яких 
чітко окреслений мелодичний рельєф. Наприкінці статті цю тезу буде 
розкрито більш детально. 

До стабільних стилістичних рис музики Є. Станковича належить і 
форма камерних симфоній. Цей твір написано у тричастинній формі, як і 
симфонії № 1, 6, 7, 13, 14, а також більшість творів майстра. Симфонізм як 
головний засіб розвитку спричиняє масштабні тематичні розробки, що 
завжди закінчуються видозміненою, вкрай трансформованою за 
характером початкового тематизму, але все ж репризою, тобто третім 
розділом. Тяжіння композитора до тричастинності простежується навіть в 
одночастинних камерних симфоніях (симфонії № 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11), у 
побудові яких здебільшого теж присутні три розділи. 

Програмність камерних симфоній також слід зарахувати до 
зазначених стабільних стилістичних рис. Із п’ятнадцяти опусів у цьому 
жанрі одинадцять мають програмні назви (№ 2, з № 4 до 11 включно, № 13, 
14), а ще дві – мають програмні заголовки частин (№ 1, 12, друга частина 
Камерної симфонії № 13). У всіх випадках програмність творів 
узагальнена, а не конкретна. Винятком є вокальна Камерна симфонія № 4 
для баритона, фортепіано та 15 струнних, у якій поетичний текст (чотири 
вірші О. Пушкіна) виконує роль конкретної програми. 

Важливою стабільною стилістичною рисою музики камерної 
симфонії № 13 є активна роль метроритму, що впливає не тільки на 
розвиток тематичного матеріалу, а й на формотворення. Найбільш 
яскраво ця особливість проявляється у другій частині, в якій домінує так 
звана моноритмічна формула. Внаслідок використання постійного, 
незмінного ритму в мелодичних побудовах виникає враження 
механічного втручання – наче подих злої долі, що призводить до 
фатального кінця (смерті М. Березовського). На початку частини 
моноритмічна формула звучить в оркестрі, відтак почергово проходить у 
партіях гобоя, валторни, скрипки, віолончелі, фортепіано. У мелодичному 
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малюнку вона реалізується через низхідні секундові інтонації з 
повторенням одного звуку. 

Симфонічний розвиток названої ритмоінтонації має широку 
амплітуду – від сольних проведень до остаточного ствердження в 
туттійному звучанні. Такий прийом доволі часто зустрічається в камерних 
симфоніях Є. Станковича, як у ранніх (№ 1, 2, 3), так і в пізніх (№ 14, 15). 
Слід уточнити, що моноритмічна формула в кожній із перелічених 
камерних симфоній має своє особливе втілення, але це завжди специфічне 
ритмічне остинато дрібними тривалостями, з превалюванням повторення 
одного звуку. Семантичне значення моноритмічної формули в творчості 
Є. Станковича залишається незмінним – це втілення образу Зла та 
неминучого Фатуму. У Камерній симфонії № 13 моноритмічна формула 
може сприйматися як втілення переживань, нестабільного внутрішнього 
стану, душевного сум’яття М. Березовського, який передчуває та навіть сам 
прискорює власну смерть. Нижче наведено нотний приклад моноритмічної 
формули з другої частини Симфонії – «…Передчуття…», в момент її 
найбільш активного проведення. 

 
Ще однією зі стабільних стилістичних складових музики 

Є. Станковича є застосування поліфонічних засобів розвитку. У другій 
частині симфонії «Максим Березовський» композитор використовує 
переважно імітаційний тип фактури у поєднанні з варіаційним 
поновленням тематизму (на основі вже окресленої ритмоформули). У 
третій частині, яка увібрала всі попередні інтонаційно-тематичні 
елементи та засоби їх розвитку, активізуються ще й елементи 
підголоскової поліфонії. 
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Розглянемо мобільні стилістичні складові музики Є. Станковича у 
Тринадцятій камерній симфонії. Насамперед вони пов’язані з 
особливостями образної сфери. Постать видатного українського 
композитора Максима Березовського, до якої звертається Є. Станкович у 
цьому творі, у багатьох теоретичних працях зіставляється з феноменом 
В. Моцарта у західноєвропейському мистецтві. Надзвичайний талант, 
надзвичайний успіх, світове визнання і передчасна, трагічна смерть... 
Березовського називали генієм, він досягнув широкого визнання та 
справжнього тріумфу в Європі. Проте через три роки після повернення до 
Петербурга на нього чекало зубожіння, творче забуття та неможливість 
повернутися на батьківщину. У віці 32 років композитор тяжко захворів та 
зрештою, нібито за власним бажанням (точних наукових доказів немає), 
пішов із життя. На сьогодні таємниця смерті М. Березовського так і 
залишається не розгаданою, але видається, що Є. Станкович дотримується 
найтрагічнішої історичної версії загибелі композитора (самогубства). Цю 
версію описано й в історичній повісті Нестора Кукольника «Максим 
Созонтович Березовский» [13], після публікації якої більшість біографів 
композитора спиралась саме на такий варіант кінця життя 
М. Березовського. 

Музика Камерної симфонії № 13 значно вирізняється серед інших 
творів Є. Станковича, написаних у цьому жанрі. Передусім це пов’язано з 
тематизмом, від якого безпосередньо залежить образна сфера твору. Саме 
тематизм зумовлює появу мобільних складових, які завжди є 
індивідуальними. Через узагальнену програму Є. Станкович втілює 
трагічну долю Максима Березовського, причому кожна з частин є новим 
драматургічним етапом та новою гранню образу великого митця. У трьох 
частинах твору (I – Andante amoroso, II – «…Передчуття…», III – Andante) 
відповідно змальовуються три грані образу М. Березовського. Враховуючи 
характер музики кожної з частин Симфонії, який надалі буде розкритий 
більш детально, доцільно припустити таке трактування програми твору та 
його образного змісту: у першій частині (Andante amoroso) змальовується 
світлий, чистий образ митця, що позбавлений дієвості та сприймається як 
цілісний, прекрасно-недосяжний ідеал, який крізь призму вічності набуває 
особливої величі; у другій частині перед слухачем постає образ, який різко 
контрастує з попереднім – усі музичні засоби спрямовані на втілення вкрай 
нестабільного внутрішнього стану, душевного сум’яття людини, яка 
передчуває власну смерть; третя частина (Andante) є втіленням глибоких 
філософських роздумів композитора Березовського, який вже не просто 
передбачає власну смерть, а вважає її неминучою, та який прощається з 
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земним життям, а можливо, це й наше, через віки, загальнолюдське 
прощання з Березовським... 

Видається, усі частини, а не тільки програмна друга, пов’язані з 
біографічними моментами життя і творчості видатного композитора 
ХVIII століття, але не з конкретними подіями, а з певними періодами, 
великими етапами. Підтвердженням цього припущення є той факт, що 
напередодні прем’єри Камерної симфонії № 13 Є. Станкович був 
присутній на репетиціях оркестру «Київська камерата» та у співбесіді з 
виконавцями акцентував увагу на біографії М. Березовського, на тому, як 
склалася його доля. 

Ще один чинник, який вказує на завуальовану програмність усіх 
розділів симфонії, – робота композитора над музикою до чотирисерійного 
художнього фільму «Таємниця маестро Березовського», режисером якого 
став Микола Федюк (2006). Запис музики здійснювався провідними 
творчими колективами й сольними виконавцями України, а саме: хором 
«Київ» (художній керівник – Микола Гобдич), Національним ансамблем 
солістів «Київська камерата» (художній керівник – Валерій Матюхін), 
співачкою Ольгою Швидкою, піаністом Дмитром Таванцем, скрипалем 
Олесем Ясько та іншими відомими музикантами. У процесі спілкування 
автора цієї статті з Валерієм Матюхіним було підтверджено, що в Камерній 
симфонії № 13 Є. Станкович використав матеріали з вищезгаданого фільму. 
На жаль, в інтернет-просторі знайти його запис не вдалося. Наразі нами 
вживаються усі необхідні заходи аби отримати архівний запис фільму 
«Таємниця маестро Березовського». Підтримується діалог з артистами 
Національного ансамблю солістів «Київська камерата» та його головним 
диригентом Валерієм Матюхіним, оскільки цей колектив незмінно є 
виконавцем усіх камерних симфоній Є. Станковича. 

Відтворення в Симфонії неповторного образу великого українського 
генія спричинило звернення Є. Станковича до інтонаційних витоків його 
музики – композитор робить це опосередковано. Схожий спосіб роботи з 
«чужим» тематизмом Є. Станкович використовує в Камерній симфонії № 7 
«Шляхи і кроки» (1996–1998). Третя частина, яка має назву «Якось в гостях 
у великого Вівальді», як пише Є. Сіренко, «з перших же звуків занурює в 
стилізований світ чарівного бароко» [17, с. 219]. Композитор використовує 
узагальнені барокові інтонації, завдяки яким у творі відчувається 
присутність певних конкретних тем з опусів А. Вівальді (друге речення 
теми «Спів пташок» із першого концерту «Пір року» – «Весна»; тріольна 
тема, що ритмічно споріднена з загальним рухом ІІІ частини «Танець-
пастораль» першого концерту тощо). Проте в Камерній симфонії № 7 
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Є. Станкович використовує також і цитати з творів А. Вівальді (майже 
точно проводиться відома тема з І частини третього концерту – «Осінь» – 
«Захмелілий заснув»). 

Що стосується Камерної симфонії № 13, то в ній конкретних цитат 
виявлено не було. Але композитор блискуче використовує ранньокласичний 
інтонаційний комплекс, від чого виникає враження, що створені мелодії 
процитовані з менш відомих (якщо порівняти з вокально-хоровим спадком) 
творів М. Березовського. Мовна спорідненість музики Є. Станковича та 
М. Березовського більш очевидна при порівнянні тематичного матеріалу 
Камерної симфонії з аріями з опери «Демофонт» (до наших днів з опери 
зберіглось лише чотири арії) або з камерними творами, такими як Соната 
для скрипки та чембало. У результаті утворюються абсолютно нові, не 
притаманні музиці Є. Станковича в цілому стилістичні риси: активізується 
тональність, яка проявляється на всіх рівнях – як вертикально, так і 
горизонтально; посилюються функційні зв’язки між акордами класичної 
структури. У цій симфонії ясно простежуються тональності, а не тимчасові 
тональні центри, більш типові для композитора. Так, перша частина 
написана в тональностях B-dur/C-dur. В умовах тональності переважають 
м’які плагальні звороти, напруженість домінантової функції часто 
пом’якшена її мінорним варіантом, домінантовий септакорд з’являється 
лише у вузлових, кадансових розділах форми. У другій частині гармонія 
ускладнюється, звучить більш напружено, але й тут зберігаються яскраво 
виражені тональності: a-moll, d-moll, g-moll. 

Кардинальна зміна інтонаційного матеріалу спричинила й зміну 
типових для Є. Станковича провідних засобів виразності. Так, притаманна 
для розробок серійність присутня і в симфонії «Максим Березовський», 
проте її роль помітно послаблена. У першій частині взагалі не 
використовується такий тип композиторської техніки. Максимально активно 
серійність застосовується у другій частині – найбільш напруженій за 
характером. А у третій частині ця техніка з’являється лише в моменти появи 
тематичного матеріалу з другої частини. Що стосується контрольованої 
алеаторики, яку Є. Станкович зазвичай використовує як типовий засіб 
динамізації у своїх творах, то в симфонії № 13 вона взагалі відсутня. Саме 
так відбувається своєрідна асиміляція музики М. Березовського: особливий 
інтонаційний матеріал, що насамперед формує тематизм Камерної симфонії 
№ 13, Є. Станкович знаходить у його творах. 

Проаналізувавши в цілому творчий доробок М. Березовського, можна 
зробити висновок, що в цій симфонії Є. Станкович спирається на риси 
оперної та камерно-інструментальної музики композитора. Композитор 
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звертається до тих жанрів творчості М. Березовського, в яких провідна 
роль належить одноголосній мелодії – гнучкій та емоційно виразній. Саме 
вона є втіленням індивідуального начала, людської душі. Яскравим 
прикладом такого типу творів є Соната для скрипки та чембало 
М. Березовського. Л. Корній та Б. Сюта, які є авторами сучасного 
підручника з історії української музики, наголошують, що «композитор не 
захоплювався віртуозними можливостями скрипки; він надавав перевагу 
втіленню яскравих музичних образів і глибоких ліричних почуттів. 
Скрипковій партії цієї сонати притаманний кантиленний характер, вона 
часто наближається до вокальної мелодики» [10, с. 131]. 

Насамкінець підкреслимо, що ми не претендували на повне 
порівняння всіх засобів виразності, застосованих Є. Станковичем у 
симфоніях (великих та камерних). Ми лише порівняли найбільш важливі 
стилістичні риси й проакцентували нові інтонаційні витоки в Камерній 
симфонії № 13. Але й це дозволило краще зрозуміти як новий твір 
композитора, так і його стильову систему в цілому. Є. Станкович винятково 
тонко відчуває саму сутність того, про що пише, та щоразу знаходить його 
неповторне втілення в музиці. Камерна симфонія № 13 є результатом 
особистого бачення постаті Максима Березовського, геніального 
композитора з трагічною долею. Художня ідея твору спричинила появу 
мобільних складових стильової системи, які органічно взаємодіють зі 
стабільними. У Симфонії органічно поєднались узагальнена стилізація 
музики Максима Березовського та сучасна авторська мова видатного митця 
нашої епохи – Євгена Станковича. 
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ВТІЛЕННЯ НІЧНОЇ ПОЕЗІЇ У ВОКАЛЬНОМУ ЦИКЛІ «ДВІ ПІСНІ 
НА ВІРШІ МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ» ОЛЕГА БЕЗБОРОДЬКА 

У статті розглянуто вокальний цикл «Дві пісні на вірші Марини 
Цвєтаєвої» Олега Безбородька. Проаналізовано поетичну основу твору, 
виявлено символіку образу ночі у віршах М. Цвєтаєвої та її втілення в 
музиці. Визначено роль засобів музичної виразності у розкритті 
поетичного змісту віршів М. Цвєтаєвої, досліджено співвідношення 
поетичного слова і музики. Розглянуто композиційну структуру 
вокального циклу О. Безбородька. 

Ключові слова: вокальний цикл, образ ночі, поетичний символ, 
М. Цвєтаєва, О. Безбородько. 

Ustyuzhanina Nadiya. The embodiment of night poetry in the vocal 
cycle Two songs on the verses by Marina Tsvetaeva by Oleg Bezborodko. The 
complex and multifaceted image of the night received many different 
interpretations in art. A wide panorama of artistic interpretations of the night in 
music, especially in the chamber-vocal lyrics of the second half of the 20th – 
beginning of the 21st centuries, determined the relevance of study of the vocal 
cycle by modern Ukrainian composer O. Bezborodko. Main objective of the 
study is to identify the features of the embodiment of the image of the night in 
the vocal cycle for the soprano and chamber orchestra Two songs on the verses 
by M. Tsvetaeva by O. Bezborodko. Methodology. Structural-functional, 
semantic approaches, musicology analysis method (intonational, dramatic) were 
used in a study. 

Research results. The literary basis of the vocal cycle Two Songs on the 
Verses by M. Tsvetaeva by O. Bezborodko is represented by the poetic texts 
from her early years – In the Hall and In My Huge City, Night… In the 
Bezborodko’s music, the poems by M. Tsvetaeva look like a holistic diptych. Its 
important unifying components are poetical and philosophical tokens that reveal 
the facets of the night image. O. Bezborodko subtly interpreted symbolic 
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motives of poems and embodied these nuances in the spatio-temporal structure 
of the vocal cycle. In the first song, a picture of the night was created by timbre 
(clarinet in A) and modal harmonic means (tonal plan with a prevalence of cis-
moll, d-moll and the semantic role of G-dur). In the second part of the cycle, 
O. Bezborodko described the «night situation» in music through the specific 
attributes-symbols. The composer applied illustrative techniques (on phrases 
«July wind», «music in the window»), showed poetic tokens in sounds («night», 
«step», «shadow»). 

Conclusion. In both parts of the vocal cycle Two songs on the verses by 
M. Tsvetaeva by O. Bezborodko, night functions as a temporary component, that 
interacts with different spatial locations. In the first song, the heroine is placed 
in a chamber ghost hall, while in the second song, Marina is presented in the 
atmosphere of a night metropolis. Such various treatments of «night existence» 
by M. Tsvetaeva found masterful expression in the vocal cycle by 
O. Bezborodko. This musical composition presented an unconditional expansion 
of the possibilities of versification and deepening of the emphatic properties of 
symbolist poetics as a system of artistic principles of the poet. 

Key words: vocal cycle, image of the night, poetic symbol, M. Tsvetaeva, 
O. Bezborodko. 

Устюжанина Надежда. Воплощение ночной поэзии в вокальном 
цикле «Две песни на стихи Марины Цветаевой» Олега Безбородько. 
Сложный и многогранный образ ночи получил множество различных 
толкований в искусстве. В связи с широкой панорамой существующих 
художественных интерпретаций образа ночи в музыке, в частности, в 
камерно-вокальной лирике второй половины ХХ – начала XXI века, 
актуальным представляется изучение вокального цикла украинского 
современного композитора О. Безбородько. Цель исследования 
заключается в выявлении особенностей воплощения образа ночи в 
вокальном цикле для сопрано и камерного оркестра «Две песни на стихи 
М. Цветаевой» О. Безбородько. Методология. В ходе исследования были 
применены структурно-функциональный, семантический подходы, 
музыковедческий метод анализа (интонационный, драматургический). 

Результаты исследования. Литературную основу вокального цикла 
«Две песни на стихи М. Цветаевой» О. Безбородько представляют 
поэтические тексты раннего периода творчества поэтессы – «В зале» и «В 
огромном городе моем ночь…». В индивидуальном прочтении 
композитора стихотворения М. Цветаевой приобретают вид целостного 
диптиха. Объединяющими его составляющими выступают поэтико-
философские лексемы, которые раскрывают грани цветаевского образа 
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ночи. О. Безбородько тонко уловил символико-образные мотивы 
стихотворений и воплотил эти нюансы в пространственно-временной 
структуре вокального цикла. В музыке первой песни «В зале» реализация 
«ночной звуковой картины» особенно ощущается в решении композиции 
на тембровом (лейттембр кларнета in A) и ладогармоническом уровнях 
(тональный план с преобладанием тональностей cis-moll, d-moll и 
смысловой ролью G-dur). Во второй части цикла «В огромном городе моем 
ночь…» О. Безбородько живописует «ночную обстановку», воплощая в 
музыкальном ряде ее атрибуты-символы, заложенные в стихотворении. 
Композитор прибегает к приемам иллюстрирования («июльский ветер», 
«музыка в окне»), звукового претворения поэтических лексем («ночь», 
«шаг», «тень»), художественного моделирования образных ситуаций, 
запрограммированных поэтессой (как, например, на словах «И люди 
думают: жена, дочь»). 

Заключение. В обеих частях вокального цикла «Две песни на стихи 
М. Цветаевой» О. Безбородько ночь функционирует как временной 
компонент, взаимодействующий с разными пространственными 
локациями, в которых пребывает героиня, а именно с залом и городом. 
Различные интерпретации М. Цветаевой «ночного бытия» нашли 
мастерское воплощение в вокальном цикле О. Безбородько, который 
презентовал безусловное расширение возможностей версификации и 
углубление эмфатических свойств символистской поэтики как системы 
художественных принципов поэтессы. 

Ключевые слова: вокальный цикл, образ ночи, поэтический символ, 
М. Цветаева, О. Безбородько. 

Складний і багатовимірний образ ночі отримав велику кількість 
різноманітних тлумачень у мистецтві. Протягом багатьох століть тема ночі 
неодноразово поставала в численних творах літератури, живопису, музики. 
В епоху романтизму з його новим філософським розумінням сутності 
людини особливого сенсу набуває символічний образ ночі. Глибокий 
філософський зміст цього образу розкривається в таких знакових творах, 
як «Нічні етюди» Е. Т. А. Гофмана, «Гімни до ночі» Новаліса та ін. 
Яскравим свідченням широкого звернення до нічної тематики стає творча 
спадщина митців Срібної доби з її неповторною поетичною традицією, що 
трактує образ ночі в різноманітних смислових відтінках. Це поезія 
О. Блока, А. Бєлого, А. Ахматової, М. Цвєтаєвої та інших авторів. 
Натхненне втілення тема ночі отримує на художніх полотнах В. Ван Гога, 
К. Моне, А. Куїнджі, І. Айвазовського. Щодо музичного мистецтва, то, за 
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словами О. Притикіної, «улюбленим подієвим часом музичних творів ХІХ 
і початку ХХ століть стає ніч. Звернення до образів ночі стало одним із 
проявів властивого романтизму тяжіння до незвичайного, загадкового, 
таємничого, жахливого та особливо вишуканого у імпресіоністів» [5, 
с. 123]. Індивідуальне прочитання образ ночі знаходить у численних 
музичних творах композиторів XIX – початку XX століть. Наприклад, 
«Нічні п’єси» Р. Шумана, «Літні ночі» Г. Берліоза, «Сон літньої ночі» та 
«Вальпургієва ніч» Ф. Мендельсона, «Спогади про літню ніч у Мадриді» 
М. Глінки, «Ночі в садах Іспанії» М. де Фальї, «Нічний Гаспар» М. Равеля, 
«Аромати ночі» К. Дебюссі тощо. Тема ночі реалізується як в 
інструментальній, так і у вокальній музиці – у романсах «Ночь», «Ночи 
безумные» П. Чайковського, «Ночь печальна», «В молчаньи ночи тайной» 
С. Рахманінова та інших. 

Особливе місце в розмаїтій галереї музичних зображень ночі посідає 
вокальна лірика другої половини XX – початку XXI століть: «Ноктюрни» 
Е. Денисова, «Двадцять перше. Ніч. Понеділок.», «Зимова ніч» 
М. Степаненка, «Сяяла ніч» В. Польової, «Весняні ночі» Я. Ярославенко, 
«Полярна ніч», «Бахчисарайська ніч» Е. Емір. Серед творів останньої 
третини XX ст. на цю тематику увагу привертає, зокрема, камерно-
вокальний цикл українського композитора О. Безбородька – «Дві пісні на 
вірші М. Цвєтаєвої», де образ ночі не заявлений у назві, проте міститься в 
поетичному тексті твору. Надзвичайно широка панорама художніх 
інтерпретацій образу ночі в музиці, зокрема у вокальній творчості 
сучасних композиторів, зумовлює актуальність роботи. 

Мета дослідження – виявити особливості втілення образу ночі у 
вокальному циклі «Дві пісні на вірші М. Цвєтаєвої» О. Безбородька. 
Відповідно до зазначеної мети було поставлено такі завдання: 

– проаналізувати поетичну основу вокального циклу О. Безбородька; 
– розкрити символіку образу ночі у віршах М. Цвєтаєвої та її втілення 

в музиці; 
– визначити виражальну роль засобів музичної виразності в розкритті 

поетичного змісту віршів М. Цвєтаєвої; 
– дослідити співвідношення поетичного слова і музики; 
– розглянути композиційну структуру вокального циклу 

О. Безбородька. 
Методологічну основу роботи складають структурно-

функціональний, семантичний підходи, музикознавчий метод аналізу 
(інтонаційний, драматургічний). Наукову новизну дослідження становить 
звернення до сфери вокальної творчості О. Безбородька, що є у 
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музикознавстві маловивченою. Вперше в українському музикознавстві 
розглядається вокальний цикл «Дві пісні на вірші М. Цвєтаєвої» 
О. Безбородька. 

Серед художніх шедеврів періоду Срібної доби, як і в історії світової 
поезії загалом, поетична творчість М. Цвєтаєвої посідає особливе місце. 
Багатоманітний образний світ, глибина ліричних почуттів, своєрідність 
стилістики творів поетеси – все це в комплексі являє унікальне, 
багатовимірне явище, яке викликає велике зацікавлення в багатьох 
композиторів. Окрему групу творів складають вокальні цикли, написані на 
вірші М. Цвєтаєвої, а саме А. Шнітке, Б. Тищенка, Д. Шостаковича, 
М. Тарівердієва, О. Гохман, О. Кузіної. 

До музичного світу «цвєтаєвських різночитань» належить і 
вокальний цикл сучасного українського композитора О. Безбородька «Дві 
пісні на вірші М. Цвєтаєвої» для сопрано і камерного оркестру. Цікаво 
зауважити, що обрані композитором тексти представляють ранній період 
творчості поетеси. Так само і вокальний цикл О. Безбородька був 
створений ним ще у студентські роки навчання композиції в класі 
Г. Ляшенка. 

В обох обраних О. Безбородьком для циклу віршах простежується 
образна лінія, пов’язана з нічною символікою. В інтерв’ю композитор 
розповів, що тема ночі виявилася близькою йому і знайшла відголосок ще 
в ранньому творі «Ліхтар», створеному у трьох редакціях для різних 
інструментальних складів за однойменною картиною К. Ляшева. 

В основу першого номеру циклу О. Безбородько поклав вірш із 
поетичної збірки М. Цвєтаєвої під назвою «Вечерний альбом», яка була 
видана 1910 року та присвячена пам’яті померлої в молодому віці художниці 
М. Башкірцевої1. Цей вірш, що має заголовок «В зале», належить до 
початкового розділу під назвою «Детство». Другий номер циклу написаний 
на вірш, що починається словами «В огромном городе моем ночь…». 
Створений ще 1916 року, він згодом увійшов до циклу «Бессонница», що був 
виданий у берлінській збірці «Психея. Романтика» (1923). 

Обидва вірші поетеси мають автобіографічні та мемуарні риси. У 
творі «В зале» розкривається одна зі сторінок життя маленької Марини, 
захоплива і сповнена таємниць. Про це свідчить, зокрема, згадка поетеси 
про мамину шаль, що відтворює образ матері, яка багато часу приділяла 
музичним заняттям із доньками. У вірші «В огромном городе моем 
ночь…» поетеса немовби виголошує сповідь розгубленої, охопленої 
                                                            
1 З метою збереження своєрідності поетичного слова М. Цвєтаєвої тут і далі назви 
творів наводяться мовою оригіналу. 
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відчаєм душі. Під час написання твору М. Цвєтаєва важко переживала 
розлуку з чоловіком С. Ефроном. 

Вірш «В зале» складається з 24 рядків, перші 20 з яких 
вибудовуються за принципом безперервного розвитку, тоді як останній 
чотиривірш виконує функцію висновку та смислового узагальнення змісту 
всього вірша як єдиного цілого. Характерними його рисами є завуальована 
строфічність, поступове прискорення темпоритму, що відповідає 
зростанню емоційної напруги, наскрізному характеру плину вірша. Проте 
його драматургічний розвиток умовно можна поділити на такі фази: 
1) експонування головних образів («Над миром вечерних видений»); 
2) зародження конфлікту «між героїнями Марини й Анни та їхнім 
внутрішнім страхом»; 3) кульмінаційна зона розгортання «віртуального 
бою»; 4) умовне розв’язання колізії шляхом таємничого замовчування, 
колізії, в якій фантазійна дійсність очами дітей протистоїть реальному 
світу дорослих. У вірші «В зале» нічна аура набуває примарно-містичного 
забарвлення і подається крізь суб’єктивне сприйняття дійсності дітьми, що 
прагнуть хоч на мить усвідомити себе володарями, відчути свою перевагу 
над світом дорослих. 

Вірш «В огромном городе моем ночь…» складається з 16 рядків, 
об’єднаних у чотири чотиривірші, де кожна строфа ніби уособлює різні 
етапи становлення авторського висловлювання, починаючи від 
відстороненого, майже байдужого констатування та завершуючи 
патетичним особистісним зверненням героїні. За жанровими ознаками 
обидва вірші створюють враження розгорнутих монологів. 

Творчий підхід композитора до літературного джерела виявився в 
особливому прочитанні віршів поетеси, в результаті якого вони отримали 
форму цілісного диптиху. Об’єднувальними його складовими є стійкі 
поетично-філософські лексеми, що розкривають різні грані цвєтаєвського 
образу ночі. В обох віршах звукова палітра ночі відтворена й зафіксована в 
тексті поетесою напрочуд музикально, і це говорить про те, що «в 
романтичному сприйнятті ніч здатна сама створювати музику» [2, с. 136]. 
Композитор надзвичайно тонко вловив музично-символістську сутність 
образів кожного вірша і втілив цю особливість у часопросторовій 
структурі свого вокального циклу. 

Реалізація в музиці «нічної звукової картини» відчувається вже в 
тембровому вирішенні твору. Невипадковим є звернення О. Безбородька 
до жанру пісні для сопрано із супроводом камерного оркестру. Особлива 
суб’єктивність тону висловлювання і камерність у відтворенні почуттів 
сприяли втіленню багатовимірного й глибокого змісту поезії М. Цвєтаєвої. 
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Кожна зі складових циклу – вокальна та інструментальна – є відносно 
самостійною, але вони утворюють єдине ціле, взаємодоповнюючи одна 
одну. Поєднання автономних за своїми функціями вокальної та 
оркестрової партій як складових єдиного тексту відбувається за принципом 
«зустрічного ритму» (за визначенням К. Руч’євської). Надзвичайно дієвою 
у творі є роль оркестру, що супроводжує вокальну партію, коментуючи та 
розкриваючи підтекст вірша. Саме завдяки вагомій смисловій ролі 
оркестрової партії жанр цього музичного твору можна також розглядати як 
камерну сольну кантату. 

Інструментальний склад першої пісні «В зале» охоплює дерев’яні 
духові (fl., ob., cl. in A), фортепіано та струнний квінтет, де кожний 
інструмент має певне семантичне навантаження. Утворюючи неподільний 
сплав, вокальне та інструментальне начала являють різні виміри, 
уособлюючи внутрішній світ людини та нічної дійсності, що її оточує, 
суб’єктивне та об’єктивне начала. Великого значення в цій частині набуває 
оркестровий фон, утворений мелодичними фігураціями в партії кларнета 
in A, що сприяє акустичному виділенню цього пласта із загального 
звучання. Завдяки матовому оксамитовому звучанню тембр цього 
інструмента стає виразником стану передчуття безмежної самотності, 
неминучої приреченості. 

У відтворенні образу ночі вокальна партія має особливе смислове 
навантаження та символізує авторське «я» М. Цвєтаєвої. Винятково 
виразна за своїм характером та емоційним наповненням мелодія з 
яскравими вигинами, широкими стрибками та частими паузами набуває 
рис експресивної декламаційності. Інколи інтонаційно-ритмічні контури 
мелодичної лінії виконують функцію ілюстрування змісту вірша і в такий 
спосіб сприяють зануренню слухача в уявну ситуацію споглядання ночі. 
Так, у першій пісні «длинные тени», що спускаються до зали, 
змальовуються за допомогою низхідних інтонацій у вокальній партії, які 
поєднуються з імітаціями у флейти та кларнета. Сутність слів «…горят за 
окном фонари» підкреслюється в мелодії солістки висхідним стрибком на 
велику септиму і сприймається як екстатичний вигук. Такий забарвлений в 
емоційному плані момент нагадує раптовий «спалах» ліхтаря. Ця місцева 
кульмінація підсилюється завдяки туттійному звучанню оркестру та 
використанню мелодичних фігурацій у партіях дерев’яних духових і 
перших скрипок, внаслідок чого виникає зриме враження миготіння світла 
в темряві1. Відчуття таємничої, містичної атмосфери, що наповнює 
                                                            
1 У своїй статті музикознавиця О. Крилова окреслює ряд найбільш поширених 
інваріантних музично-мовних засобів, використаних з метою здійснення музичної 
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порожню високу залу, в яку зайшли дівчата, створюється за допомогою 
фонізму низхідного руху великих терцій. 

Велике значення для художнього відтворення колориту ночі має 
тональний план пісні зі співвідношенням тональностей cis-moll, семантика 
якої часто пов’язується з образами скорботи, драматизму (Ф. Шопен, 
О. Скрябін, С. Рахманінов та ін.), і d-moll (D-dur), що в багатьох творах 
набуває сакральності. Врахування співіснування цих двох тональностей, з 
властивою їм семантикою, у композиції твору надає додатковий ключ для 
розуміння підсвідомо закладеного композитором відчуття скорботної 
атмосфери вірша М. Цвєтаєвої, овіяного химерно-романтичним духом 
ночі. Також у тональній системі пісні «В зале» виділяється сфера G-dur – 
тональності, за якою в часи бароко закріплювалася емоційна складова 
почуття радості. У першій пісні G-dur з’являється в кульмінаційні, 
найбільш значущі в образно-смисловому плані моменти музичного 
розвитку. Так, ця тональність ніби є символом незбагненного ідеалу, який 
прагнуть осягнути, Таїнства, до якого мріють долучитися діти – 
найчистіші та найщиріші створіння на Землі. 

Таке тлумачення ролі тонального плану у творі стає суголосним із 
трактуванням ночі у філософському аспекті як «символу стану душі» або 
«нічної свідомості» [3, c. 95]. Видається доречним процитувати 
С. Левочського, який наголошує на тому, що саме нічна пора дозволяє 
пізнати глибинну сутність речей, дає відчуття істини: «Романтичний 
погляд виявляв багатосвіття, подібно до того, як Джордано Бруно робив 
припущення про безкінечність світів у Всесвіті. Для того, щоб побачити 
буття об’ємним, багатовимірним, на нього потрібно поглянути з його 
“нічного” боку» [3, c. 94]. Ідея становлення тональності G-dur у композиції 
твору символізує шлях поступового «опановування простору G-dur», який 
в результаті «губиться» із настанням коди, що звучить в a-moll та cis-moll. 
Повернення до «аури» скорботних мінорних тональностей можна 
розцінювати як вороття з примарного, ілюзійного світу Одкровень у 
реальну дійсність. 

Особливу роль у створенні «нічної атмосфери» відіграє звучання 
лейтакорду – великого мажорного септакорду. Найчастіше цей 
гармонічний комплекс подається у творі в двох проєкціях. Перша – це 
квінтсекстакорд або мінорний тризвук із секстою. Завдяки щільному 

                                                                                                                                                                                          
трансляції звуків ночі. Дослідниця говорить, що «ефект тріпотіння, дзвінкої тиші, 
мерехтіння нічних світил переданий за допомогою дрібної ритмічної пульсації, яка 
може бути представленою у трьох типових фактурних формулах – акордових 
фігураціях, репетиційному русі, пульсивних гармонічних комплексах» [2, с. 138]. 
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викладу в оркестрі, у ньому особливо рельєфно прослуховується прилегла 
до мінорного тризвуку м. 2, звучання якої створює ефект «надтріснутості», 
щемливості. У такому вигляді цей акорд з’являється в оркестровому вступі 
в основній тональності cis-moll. Тут звучання гармонічного комплексу 
справляє враження настороженості, захопливого передчуття й водночас 
моторошного очікування. У вигляді септакорду цей лейтакорд 
характеризується найбільш потужним та об’ємним звучанням, він 
з’являється в кульмінаційних зонах і вузлових драматургічних моментах 
твору. Глибоко і тонко відчуваючи художньо-поетичні імпульси вірша, 
композитор створює ефекти просторовості, переміщення в часі й 
візуального враження зміни в освітленні зображуваного «кадру». Так, 
наприклад, просторове переміщення до нічної зали (відповідно до тексту 
«Нас двое над темной роялью склонилось») на початку другої фази 
музичного розвитку передане за допомогою раптового тонального 
зрушення з d-moll до с-moll. Образ світла, що згасає, символічно постає в 
коді у вигляді коротких «реплік» флейти та кларнета, накладання яких 
створює враження «спалахів» (с – cis). 

У вірші «В огромном городе моем ночь», на який написано другу 
частину циклу, постає характерна для ранньої лірики поетеси (1916–
1921 років) тема безсоння. Літературознавець Е. Айзенштейн підкреслює, 
що безсоння для М. Цвєтаєвої було «рятунком від зустрічі з самим собою, 
від сну, який бачити болісно» [1, с. 129]. Зі слів самої поетеси стає 
зрозумілим, що безсоння сприймається нею як «стихія, спрямована волею» 
[1, с. 129], тобто кероване підсвідомістю уникнення сну. І якщо у вірші «В 
зале» метафора ночі є, з одного боку, символом дитячих страхів, з іншого –
викривачем вічної суперечності між поглядами дитини та дорослого, то в 
наведеному творі володарка мороку (ніч) та її породження – безсоння – 
набувають сенсу позбавлення від страждань, вивільнення від «дневных 
уз». Ця пісня написана для сопрано та струнного квінтету. Такий 
виконавський склад покликаний відтворити загальний настрій поетичного 
тексту, що виражає стан внутрішньої зосередженості, глибокого занурення 
та психологічно-смислової статики. 

Відомо, що поетична мова М. Цвєтаєвої активно досліджується як 
самостійна і самодостатня складова музичного світу в роботах багатьох 
літературознавців: Е. Айзенштейна, В. Олександрова, Л. Бєлової, 
Е. Кудрявцевої, О. Смєлової, Е. Титової та інших. Тонко відчуваючи 
музикальну природу поезії М. Цвєтаєвої, О. Безбородько «звукописує» нічну 
ситуацію, своєрідно відтворюючи її атрибути-символи. Це і віддалений 
«звон на башне», переданий трикратно повторюваним звуком g у солістки, і 
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«огни – как нити золотых бус», що характерно окреслюються в мелодико-
ритмічному малюнку вокальної партії. Відчуття масштабності міста 
передане за допомогою інтонації, контури якої нагадують арку (конху). 

Особливого характеру звучання у другій пісні набуває, власне, 
лексема «ночь». Це слово з’являється вже в першій фразі. Воно виписане у 
відносно низькому для сопрано регістрі й звучить у виконавиці на p, що 
створює враження злиття героїні з безоднею темряви. Надалі в музичному 
й поетичному рядах спостерігається поступове нарощення експресії, яке 
досягається за допомогою введення імітацій у партіях вокалу, перших та 
других скрипок на crescendo. Такий прийом ніби покликаний створити 
ефект згущення чуток навколо персонажу Марини й у такий спосіб 
розкриває програму слів «И люди думают: жена, дочь». Зовсім інакше 
промовляє солістка слово «ночь» вдруге, наприкінці всієї першої строфи. 
Лексема виникає у вокальній партії раптово на f і сприймається як зойк 
сполоханої душі. По-різному проакцентоване слово «ночь» на початку та в 
кінці першої строфи за допомогою протягнутих звуків с першої та другої 
октав ніби ілюструє два полюси емоційного стану героїні: її тимчасову 
інтровертність у гармонійному єднанні з нічним простором та афектовану 
реакцію на те саме явище ночі. 

Серед інших поетичних символів у музичній тканині виділено образ 
чорної тополі, що підкреслений накопиченням хроматизованих підголосків 
у партії квінтету, а лексеми «шаг» і «тень» безтілесної Марини імітуються 
артикуляцією «пуантилістичного» характеру в партії солістки. Показовою, 
в певному сенсі, є лексема «вкус» нічного листячка, адже загостреність 
тактильного й сенсорного відчуттів, на думку дослідника В. Півоєва, є 
важливим проявом нічної свідомості [4, с. 335]. У вокальній партії це 
словосполучення-символ підкреслюється низхідним рухом, що 
супроводжується півтоновим пониженням у партіях низьких струнних 
інструментів. У другій строфі О. Безбородько презентує ніч, акцентуючи 
увагу на її часовому розгортанні. Це відчуття процесуальності випливає з 
поезії М. Цвєтаєвої, в якій «дихання» липневого вітру в безперервному 
русі овіює шлях героїні аж до самого світанку. Для досягнення зорового та 
слухового ефектів на цих словах композитор використовує характерний 
мелодичний зворот у вокальній партії, який у пісні набуває значення 
наскрізного музичного символу, що уособлює «июльский ветер» і «музыку 
в окне». У своїх різноманітних модифікаціях цей зворот проникає у 
музичну тканину струнного квінтету, і саме на його інтонаціях 
вибудовується кульмінація пісні в партіях других скрипок та альтів. 
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Сутнісним нюансом, що дозволяє говорити про вокальний цикл в 
аспекті моделювання композитором своєрідного «нічного звукопростору», 
є застосування О. Безбородьком в обох піснях прийому автоцитати. Ще до 
написання цього вокального циклу композитор створив вищеназваний 
«Ліхтар» у трьох редакціях – для струнного оркестру, струнного квартету 
та скрипки, контрабасу і фортепіано. Цікаво, що початковий низхідний 
квартовий мотив, який стає лейтінтонацією та головною конструктивною 
одиницею в згаданому творі, виникає як музичний синонім слова 
«фонари» в партіях перших скрипок і контрабасів у першій пісні 
«цвєтаєвського» диптиху. У другій пісні, ніби передбачаючи введення у 
вокальній мелодії слова «ночь», у партіях скрипок, віолончелей і 
контрабасів з’являється останній акорд із твору «Ліхтар», що в такий 
спосіб набуває значення своєрідної музичної емблеми. 

У контексті розгляду феномену ночі у «Двох піснях на вірші 
М. Цвєтаєвої» особливого значення набуває поняття хронотопу. За 
словами О. Притикіної, «ніч як природна часова форма матеріального світу 
виконує різноманітні функції, пов’язані з концептуальною природою 
художнього часу» [5, с. 123]. В обох частинах циклу ніч функціонує як 
часова компонента, що особливим чином взаємодіє з різними 
просторовими локаціями, в яких перебуває героїня, а саме із залою та 
містом. Для персонажа «маленької Марини» приміщення домашньої зали 
набуває символічного значення ізольованого примарного світу, 
просякнутого духом великої таїни, яку не здатні збагнути дорослі. У другій 
пісні інша Марина опиняється в середовищі нічного мегаполісу. Її 
внутрішній конфлікт рельєфно показаний за допомогою протиставлення 
двох складових об’єктивної реальності: «міста» як штучно створеного 
простору, і «ночі» – вічного, неосяжного для людини природного 
континууму. Такі різні інтерпретації М. Цвєтаєвою «нічного буття» 
знайшли майстерне втілення у вокальному циклі О. Безбородька, що 
презентував безумовне розширення можливостей версифікації та 
поглиблення емфатичних властивостей символістської поетики як системи 
художніх принципів поетеси. 
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«MĀTE SAULE» ПЕТЕРІСА ВАСКСА ДЛЯ ХОРУ А CAPPELLA: 
ЗВУКОВИЙ СВІТ У ДЗЕРКАЛІ ХУДОЖНЬОГО СМИСЛУ 

У статті виявлено принципи взаємозв’язку конструктивно-технічних 
елементів звукової матерії з семантично-художнім змістом поетики твору 
на прикладі аналізу однієї з ранніх композицій сучасного латвійського 
автора Петеріса Васкса для хору a cappella. Розглянуто способи 
звуковисотної організації хорової тканини в мініатюрі «Māte Saule». 
Наведено основні положення щодо природи кластерних явищ та їх 
фактурних різновидів, простежено закономірності їх формування та 
зв’язок зі смисловим наповненням твору. Встановлено лінеарно-
мелодичну основу матеріалу, інтонаційне походження поспівок, 
результативний характер утворення щільних сонорних вертикальних 
згущень ладозвукорядного простору, а також алеаторних рухів, 
підпорядкованих віддзеркаленню поетики образів, подій, символів і 
духовно-язичницьких ритуалів. 

Ключові слова: латвійська хорова музика ХХ століття, хорова 
мініатюра, Петеріс Васкс, модальний кластер, сонорна пляма, сонорний потік. 

Tytova Mariia. Māte Saule by Peteris Vasks for choir a cappella: 
sound world in the mirror of art meaning. The article highlights the 
principles of the interaction of musical elements of sound matter with the 
semantics of an artistic poetic image based on the analysis of one of the earliest 
piece of choral music by contemporary Latvian composer Peteris Vasks. The 
ways of organizing choral tissue sounds in miniature for a cappella Māte Saule 
choir were revealed. The dependence of compositional techniques on the 
semantic content of the poetic basis is articulated. 

Māte Saule is one of the composer’s first choral opuses. The early period 
of creativity is characterized by the composer’s active search work in the field of 
individual implementation of the previous language norms and new musical 
resources. In the early works, there was an active interest in the sonor and 
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aleator techniques of composition, along with the preference for linear 
organization principles: polymelodicity of texture, modal autonomy of voices, 
melodic connections between chords, variability and variation of the positions of 
the modal structure. In early works, tendencies are found that will have an 
impact on the work of Peteris Vasks in the future. The early choral work of the 
composer is insufficiently explored, which determines the relevance of the topic 
of this article. 

Main objective of the study is to investigate the relationship of emerging 
sonorous phenomena with the content of the poetic original source on the 
material of the early choral composition Māte saule. 

This aim requires a comprehensive connection of several research methods: 
– structural-functional method allows to identify the design features of the 

organization of musical tissue and the interaction of different techniques 
of composition, provoking the emergence of sonorous phenomena; 

– method of analysis of textural varieties of sonorous formations, based on 
the work of such musicologists as Y. Kholopov and А Maklygin. 
The results of the study. The basic provisions on the nature of cluster 

phenomenon and its texture varieties are derived, formation patterns and 
connection with the semantic content of the work are traced. The linear-melodic 
basis of the material, the intonational origin of the themes, the productive nature 
of the formation of dense sonoric vertical clots of the scale, as well as aleator 
movements subordinated to the idea of reflecting the poetics of the image, 
events, symbols and spiritual pagan rituals are established. Peteris Vasks 
considers art and his own work not only as an aesthetic experience, but as an 
opportunity to appeal to a large number of people, an opportunity to be 
perceived and heard. 

Key words: Latvian choral music of the 20th century, choral miniature, 
Peteris Vasks, modal cluster, cluster band, sonor flow. 

Титова Мария. «Māte Saule» Петериса Васкса для хора а cappella: 
звуковой мир в зеркале художественного смысла. В статье освещены 
принципы взаимодействия музыкально-языковых элементов звуковой 
материи с семантикой художественного поэтического образа на примере 
анализа одного из ранних образцов хоровой музыки современного 
латвийского композитора Петериса Васкса. Выявлены способы 
звуковысотной организации хоровой ткани в миниатюре для хора 
a cappella «Māte Saule». Артикулирована зависимость композиционно-
технических приемов от смыслового наполнения поэтической основы. 

«Māte saule» является одним из первых хоровых опусов П. Васкса. 
Ранний период творчества характеризуется активной поисковой работой 
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композитора в сфере индивидуального претворения прежних языковых 
норм и новых ресурсов музыкального мышления. В ранних произведениях 
наблюдается активный интерес к сонорной и алеаторной техникам 
композиции, отдается предпочтение линейным принципам организации: 
полимелодичности фактуры, ладовой автономии голосов, мелодическим 
связям между аккордами, переменности и варьированию позиций ладового 
устоя. В ранних сочинениях обнаруживаются тенденции, которые будут 
иметь существенное влияние на творчество Петериса Васкса в целом. 
Ранние хоровые произведения композитора являются малоизученными, 
что обусловливает актуальность темы данной статьи. 

Цель статьи – исследовать взаимосвязь сонорных феноменов с 
содержанием поэтического первоисточника в ранней хоровой композиции 
«Māte saule» Петериса Васкса. 

Поставленная цель требует комплексного подключения нескольких 
методов исследования: 

– структурно-функциональный метод позволяет выявить 
конструктивные особенности организации музыкальной ткани и 
взаимодействие различных техник композиции, которые 
провоцируют возникновение сонорных феноменов; 

– метод анализа фактурных разновидностей сонорных формаций дает 
возможность дифференцировать явления по фактурным признакам, 
опираясь на позиции таких ученых, как Ю. Холопов, А. Маклыгин. 
Результаты исследования. Выведены основные положения о 

природе кластерных явлений и их фактурных разновидностей, прослежены 
закономерности их формирования и связи со смысловым наполнением 
произведения. Установлена линеарно-мелодическая основа материала, 
интонационное происхождение попевок, результативный характер 
образования плотных сонорных вертикальных «сгустков» 
ладозвукорядной материи, а также алеаторных движений, подчиненных 
идее отражения поэтики образа, событий, символов и духовно-языческих 
ритуалов. Петерис Васкс рассматривает искусство и собственное 
творчество не только как эстетический опыт, а как возможность 
обращаться к большому количеству людей, быть воспринятым и 
услышанным. 

Ключевые слова: латвийская хоровая музыка ХХ века, хоровая 
миниатюра, Петерис Васкс, модальный кластер, сонорное пятно, 
сонорный поток. 
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Постановка проблеми. Хорова музика Петеріса Васкса яскраво 
репрезентує широку палітру художніх сенсів його творчості. Багатство та 
змістовне різноманіття образних орієнтирів, починаючи від найперших 
хорових мініатюр, провокує появу певних закономірностей їх 
композиційно-технічного втілення. Композитор ретельно підходить до 
вибору поетичного першоджерела та музичними засобами увиразнює та 
підкреслює його глибинні художні виміри. Композиційні й технологічні 
прийоми завжди підкорені поетичній ідеї, вони змінюються внаслідок 
зрушення чи розвитку поетичного слова. Така роль першості змісту над 
технічним втіленням зародилась на ранньому етапі творчого шляху 
композитора та набула яскравого розвитку в зрілий період. 

Мініатюра «Māte saule» є однією з перших хорових робіт 
композитора. Цей період творчості Петеріса Васкса характеризується 
активною пошуковою роботою над власним способом мовлення. У роки 
навчання в Латвійській музичній академії (1973–1978) композитор прагне 
осягнути відомі музичні здобутки минулого, заглибитись у сучасність з 
усіма її новими можливостями та віднайти свій індивідуальний стиль. 
Саме в поєднанні старого й нового формується мислення митця на 
ранньому етапі творчості. За словами композитора, у цей час його цікавили 
всі доступні музичні відкриття, особливими джерелами натхнення для 
нього були фестиваль «Варшавська осінь», творчість К. Пендерецького та 
В. Лютославського. Проте у творчості П. Васкса риси авангардного 
мислення, притаманні для багатьох митців того часу, реалізовані доволі 
локально й майже завжди є лише одним зі способів розкриття образно-
смислового наповнення твору. Поряд з активним залученням новітніх 
технік композиції у власну творчість, композитор звертається до виразових 
можливостей музики минулого, транслюючи цими засобами сучасні сенси. 

У ранніх творах Петеріса Васкса простежується активне 
зацікавлення сонорною та алеаторною техніками композиції. Проте твори 
рідко знаходяться в полі лише цих технік письма. Окрім цього композитор 
у своїх хорових мініатюрах надає перевагу лінійним принципам 
організації, що виражаються в полімелодичності фактури, у ладовій 
автономії голосів, у мелодичних зв’язках між акордами та в змінності й 
варіюванні позицій ладового центру. Саме на взаємодії цих принципів і 
технік вибудувана музична тканина хорової мініатюри «Māte saule». 
Важливо, що всі методи роботи зі звуковою тканиною пронизані передусім 
логікою руху поетичної думки та підпорядковані зв’язку з певною 
образністю та її значенням. Композитор, використовуючи ту чи іншу 
техніку, прагне зберегти й увиразнити зміст поетичної основи твору. 
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Подібний принцип виникнення сонорних феноменів звукової тканини 
матиме розвиток і в більш пізніх та масштабних творах і сягне своєї 
кульмінації в драматичних баладах зрілого періоду. Водночас, уже в 
ранніх творах можна виявити ті композиційні орієнтири, які матимуть 
вагомий вплив на подальшу творчість Петеріса Васкса та формуватимуть 
його стильову індивідуальність. До того ж, рання хорова творчість 
композитора є малодослідженою, що зумовлює актуальність теми 
пропонованої статті. 

Мета статті – дослідити на матеріалі ранньої хорової композиції 
П. Васкса «Māte saule» взаємозв’язок сонорних феноменів зі змістом 
поетичного першоджерела. 

Ця мета вимагає виконання таких завдань: 
– окреслити ключові художні образи зазначеного твору та спосіб їх 

розкриття в музичній тканині; 
– узагальнити наукові позиції щодо певних проявів сучасних сонорних 

феноменів, спираючись на наявні публікації; 
– проаналізувати звуковисотну структуру обраного твору з позицій 

взаємодії різних технік композиції, процесів формоутворення, а 
також у співвіднесенні семантики слова й художнього образу. 
Поставлена мета зумовлює комплексне підключення декількох 

методів дослідження: 
– структурно-функційний метод дозволяє виявити конструктивні 

особливості організації музичної тканини та взаємодію різних технік 
композиції, що провокують виникнення сонорних явищ; 

– метод аналізу фактурних різновидів сонорних формацій, що надає 
можливість диференціювати явища за фактурними ознаками, 
спираючись на позиції науковців О. Маклигіна [3] та Ю. Холопова [6]. 
Виклад основного матеріалу. Твір для мішаного хору a cappella 

«Māte saule» написаний 1975 року та має другу редакцію, зроблену 
автором 2001 року. Ця мініатюра належить до перших робіт композитора в 
хоровому жанрі, вона створена в роки його навчання в Ризькій 
консерваторії у класі професора Валентина Уткіна1. У багатьох інтерв’ю 
композитор згадує, що в період становлення значний вплив на його творче 
мислення мав фестиваль «Варшавська осінь», особливо музика польських 
композиторів-авангардистів Кшиштофа Пендерецького та Вітольда 
Лютославського. Саме через знайомство з творчістю цих митців у Петеріса 
                                                            
1 Раніше, у 1967 році, коли Петеріс Васкс ще навчався в Литовській консерваторії на 
кафедрі струнно-смичкових інструментів, була написана хорова композиція «Golgātas 
krusts». 
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Васкса сформувалася орієнтація на сучасні прийоми та способи організації 
звукового матеріалу. Проте у своїй творчості композитор виробив 
індивідуальні способи координації різних принципів організації музичної 
тканини, поєднуючи новітнє з традиційним. 

Загалом хорова музика Петеріса Васкса вражає не стільки новими 
формами сучасного звукового мислення, які слухачем відчуваються миттєво, 
скільки внутрішньою глибиною, красою хорового масиву, якої сповнена 
кожна інтонація на всіх рівнях музичної тканини. Ця краса окремих 
поспівок, мелодичних фігур, ліній, пластів та інших елементів виникає із 
сакральної серцевини музики П. Васкса, де можна почути відголоски 
храмового співу, загального молитовного стану. Звертаючись до вічної, 
вищої краси, композитор прагне віднайти її в земному світі через музику. 

Хорова мініатюра «Māte saule» написана на текст Яніса Петерса – 
сучасного латвійського поета та публіциста1. 

Morning is rising like kneaded bread dough. 
Mother’s footsteps clatter on the clay floor. 

And loaves, covered with maple leaves, 
travel on the peel into the mouth of the oven. 

Lambs still sleep with stars in their eyes, 
ploughs still lie idle in men’s dreams, 
but Mother Sun churns white butter – 

like eternity – on the threshold. 
Time rolled by through cold dew – 

three centuries or hours three. 
When we awoke 

the sun was already stepping 
up through the ash trees into the sky. 

Ранок піднімається, як замішане тісто для хліба. 
Сліди Матері ступають по глиняній підлозі. 

І хліби, покриті кленовим листям, 
подорожують у глиб печі. 

Ягнята ще спочивають зі зірками в їхніх очах. 
плуги лежать ще в снах синів, 

але Мати Сонце збиває своє бліде масло, 
як вічність, що стоїть на порозі. 

Час продовжує обертатися крижаною росою – 
пройшли три століття або лише три години. 

Коли ми прокинулися, 
сонце вже крокувало 

через попелясті дерева в небо. 

Центральним образом поезії є Сонце, що сходить над світом. Текст 
проникнутий пантеїстичними настроями, а головний образ є одним із 
ключових у латиській міфології. Також однією з особливостей латиської 
міфосистеми є значне переважання жіночого божественного начала: у 
латиських піснях можна знайти велику кількість саме «матерів» 
(«mates»). Жіночі духо-божества є покровителями різних явищ природи 
та людської діяльності. 

У міфологічній системі Латвії виділяють велику небесну родину, до 
якої і входить Сонце. Головним міфологічним божеством є Дієвс – це 
найвищий бог, «Батько неба», – він не є активним учасником подій у 
народних легендах, але всі інші боги перебувають під його владою та 

                                                            
1 У партитурі наведено переклад тексту німецькою та англійською мовами. Для 
кращого розуміння образної та смислової панорами твору пропонуємо власну версію 
перекладу українською. 
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мають свої ролі. Бог Перконс – покровитель грому та блискавки, Вечірня 
Зоря розстилає Сонцю постіль, а Ранкова Зоря Аустра запалює вранці 
вогонь. Саме Сонце – божество жіночого роду, що бачить і знає все на 
світі, є захисником і покровителем усіх нещасних людей та сиріт, дає тепло 
і символізує родючість усього живого. Окрім цієї ролі в латиській 
міфології Сонце наділяють роллю Матері – саме вона оспівується в 
численних народних піснях-дайнах1. Латиші традиційно зображують 
Сонце у формі кола чи близької до нього фігури, в яку вписано 
чотирикутний знак Сонця. Коло та колоподібні форми символізують 
невпинний рух Сонця в небі. 

Приклад № 1 

 
Поезія, що лежить в основі хорової мініатюри Петеріса Васкса, 

змальовує Сонце, яке сходить над світом. Музика своєю чергою всіма 
засобами виразності втілює цю ідею: від ледь чутного мерехтіння на 
початку твору поступово хоровими засобами накопичується звуковий 
масив, фактура твору розгортається, набирає потужності, крещендує та в 
коді твору буквально відтворює висхідний рух і сяяння Сонця – щільним 
звукорядом, що застигає у своїй вертикальній повноті та максимальній 
звучності. Загалом цей твір можна назвати гімном Сонцю, що сходить. 
Користуючись суто діатонічними звуковими ресурсами, композитор 
засобами динаміки, хоровими прийомами, а також використанням різних 
технік письма створює музичну картину світла, в якій відчувається його 
любов до міфології, фольклору, обрядових та релігійних традицій своєї 
батьківщини. Дослідниця Хіларі Фінч так пише про цей твір: «“Māte 
                                                            
1 Дайни – загальна назва різних видів литовських та латиських народних пісень. 
Першим їх дослідником вважається Кришьяніс Барон (1835–1923). У дайнах широко 
розповсюджена язичницька тематика, часто зустрічаються міфічні персонажі (Сонце 
Сауле, Місяць та Зорі). Виконуються дайни зазвичай у супроводі національних 
струнних інструментів (канклес та коклес). 
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saule” – Мати Сонце – і Петеріс Васкс поклоняється їй. Будь-яка зустріч 
або інтерв’ю з латвійським композитором найімовірніше закінчиться 
прогулянкою через ліси або купанням у Балтії. І більша частина музики 
Вакса – це медитація, звернена до вічних атрибутів природи, що в 
континуумі життя виходять за межі лихоманки й ладу сучасного швидкого 
та мінливого світу. “Māte saule” – рання хорова робота, тут хорові голоси 
коливаються, як мерехтіння сонця, що повільно піднімається з-за 
горизонту й запалюється яскравими спалахами співу»1. 

Так, перед нами розкривається не тільки мальовнича картина 
нескінченного народження сонячного світла: у ній відчувається віддалений 
вплив споетизованого міфами ритуалу давнього язичницького поклоніння 
божеству, релігійна міфологема, яку за поетичним джерелом можна 
простежити за ключовими словами «ранок – вічність – час – небо». 

Музична форма твору має риси тричастинності, де першій частині 
відповідає перший поетичний чотиривірш, середній частині – другий, 
реприза скорочена – до неї входить дворядкова поетична строфа, а остання 
трирядкова строфа відповідає коді твору. Композитор використовує 
силабічний метод роботи зі словом. 

В експозиційній частині твору, що збігається з першою поетичною 
строфою, важливими смисловими опорами є текстові звороти «ранок 
піднімається», «сліди ступають», «хліби прямують у піч». Усі ці дії є 
поетичною метафорою відчуття наближення світанку. Жодна з них не є 
доконаною, завершеною, точно визначеною, такою, що передає від поезії 
до музики відчуття становлення континуального процесу. Головні музичні 
ознаки, які розкривають цей образ-процес в експозиційній частині твору – 
відсутність однозначної опорності та рухома алеаторна конструкція, що 
тягне за собою сонорні утворення. Музична тканина знаходиться ніби в 
пошуку стійкості, проте, набуваючи масиву та збільшуючи діапазон, 
залишається в невизначеності. Подібний стан притаманний багатьом 
міксодіатонічним конструкціям модального походження, в яких опори 
артикулюються завдяки витриманим звукам (педалям) або псалмодійним 
повторам, реперкусіям вторинних опор, що своєю чергою провокує 
зміщення ладозвукорядних утворень на різні висоти. Виходячи зі 
звукового матеріалу, який гнучко трансформується композитором з 
лінійно-горизонтального простору у щільне крещендування вертикалі 

                                                            
1 З офіційного сайту інтернет-журналу про класичну музику BBC Music Magazine: 
Vasks: Mate saule; Three Poems by Czeslaw Milosz; Zemgale; Madrigals; Litene; Dona 
nobis pacem : review // BBC Music Magazine. January 20, 2012. URL: http://www.classical-
music.com/review/vasks (accessed 21.09.2020). 

http://www.classical-music.com/review/vasks
http://www.classical-music.com/review/vasks
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кластерного типу (із доданням елементів алеаторного руху), варто 
підкреслити спостереження вчених щодо різної природи виникнення 
певних сонорних явищ, а саме – кластерів1, які збирають всю інтонаційну 
енергію ладу в щільних вимірах хорової тканини Петеріса Васкса. 

Так, кластер може бути явищем тембровим, у такому разі мовиться про 
«кластери-сонори, основними властивостями яких є: різні виразові відтінки й 
характери, з урахуванням фарби-тембру, вертикальної та горизонтальної 
звукової наповненості (щільності), форми звучності, регістру, гучнісної 
динаміки та її розподілу, інтерваліки, артикуляції, характеру руху й інших 
компонентів» [6, c. 55]. Іншим видом кластера є кластер-акорд, «який може 
мати різні художні функції  – як вертикалізація мелодії (згортання 
горизонталі у вертикаль) чи максимальна концентрація тематизму (зведення 
мотиву в акордову “точку”). Види цих кластерів можуть бути 
систематизовані за типами вертикалізованих ними звукорядів: хроматичні, 
півтонові, діатонічні, міксодіатонічні, цілотонові, змішані» [6, c. 56]. 

Мета формування кластеру може бути різною. У музиці a cappella вона 
завжди тісно пов’язана з семантикою кожної звучності, адже хоровий масив у 
творі є і фоном, і героєм, і подією, і носієм психологічних станів. Об’єднуючи 
в собі всі функції, він виключає можливість випадкового звучання – кожне 
співзвуччя, а разом з ним і природа його виникнення, підіймається до 
значущого рівня в розумінні сенсу твору загалом. З огляду на це, важливим 
буде розширення певних положень стосовно природи утворення кластерів. 
Наведемо декілька важливих наукових позицій Юрія Холопова [6, с. 376]: 

– У модальній гармонії всі тони звукового ряду належать до одного 
макроелементу – ЦЕ-звукоряду. За умови свободи дисонансу 
модальний ряд фактично відповідає однофункційному модальному 
кластеру. Обидва ці явища своєю об’єднаною дією зумовлюють 
модальну нейтралізацію дисонансу. 

– Свобода дисонансу дозволяє переводити горизонталь у вертикаль. 
Так, безмежна дисонантна вертикаль, що потребує додаткового 
мотивування, отримує нове обґрунтування в модальних аргументах. 
Це один із методів, який виходить не з концепції основного тону, а зі 
звукоскладу. При вертикалізації звукоряду відбувається згущення 
модальності. Першим за логічним порядком і буде модальний 

                                                            
1 На думку Ю. Холопова, «це особлива група гармонічних співзвуч – кластери чи 
секундові співзвуччя, “грона” тісно притиснутих один до одного звуків. До визначення 
поняття «кластер» (англ. сluster – гроно) належить те, що відстань між суміжними 
тонами в ньому не може перевищувати цілого тону. Тобто інтерваліку кластера 
складають лише півтони й тони, при мікрохроматиці можуть бути й менші інтервали 
(курсив оригіналу. – М. Т.)» [2, c. 53]. 
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кластер. Але на бажання композитора можуть бути представлені й 
позакластерні акорди – гептакорди (з семи звуків), октакорди (з 
восьми звуків) та будь-які їх комбінації. 

– Конвергенція (сходження властивостей) горизонталі та вертикалі в 
подібних гармоніях робить особливо специфічною фактурною 
формою модальних кластерів педалізацію гамоподібного співзвуччя, 
що лінійно розгортається. При педалізації лінеарно-мелодична 
природа модальних кластерів відчувається найбільше. Через 
нагромадження секунд проблискує «аргумент» функціонування 
модального кластеру – ладозвукорядна формула. 
В обраному творі композитор не мислить сонором як виключно 

тембровою одиницею, він нарощує його структуру в спосіб напластування 
ладових тонів, при цьому відчуття певних змін ладових опор не зникає, а 
навпаки – постійно прослуховується на рівні композиційних блоків. При 
цьому ідея тяжінь «нестійкості – стійкості» елементів втрачає гостроту 
функційної напруги. Тепер від теоретичних узагальнень повернемось до 
аналітичної конкретики та простежимо зв’язки окреслених вище явищ з 
художнім змістом твору, рухом образу та поетичного тексту. 

Експозиційний розділ позначений ремаркою Misteriosamente 
(таємничо). У партії альтів на динаміці pp виникає поспівка, що складається 
з двох секундових мотивів. Вона повторюється в невизначеному ритмі та 
циркулює не зазначену кількість разів, тобто ця поспівка керується 
принципом відносної алеаторики й слугує фоном, на якому в партії сопрано 
виникає своєрідне інтонаційне ядро всього твору – діатонічне, з варіантним 
рухом у діапазоні кварти, ігровою комбінаторикою цього руху й 
тритоновим «тертям» високої напруги між нижніми опорами та верхніми 
реперкусіями – умовно кажучи, «псалмодійними» тонами (це вкрай 
важливий принцип устрою звукової системи Петеріса Васкса, який тут поки 
що існує в суто діатонічному просторі). 

Приклад № 2 
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Надалі ця мелодія без змін проводиться в партії тенорів, а в партії 
сопрано після повторного її проведення з’являється розширений до терції 
варіант мерехтливої, алеаторично керованої поспівки, що невпинно 
звучить у партії альтів. 

Тема в партії альтів з’являється як низхідна квінтова імітація. Вона 
не одразу виникає в повному викладенні, а поступово виростає від мотиву 
до завершеної мелодичної фрази. Після реалізації теми в партії альтів у 
всіх хорових голосах з’являються алеаторичні поспівки, що заповнюють 
собою діатонічний звукоряд у межах двох октав. У такий спосіб 
утворюється сонорний потік – пульсування звучності, утвореної 
поліфонічним сплетінням декількох рухливих ліній; багатозвучна маса, що 
виникає від сплетіння багатьох рухливих голосів, «переливається» в собі, 
«вирує» [6, с. 533]. 

Приклад № 3 

 
Надалі тема канонічно проводиться в усіх голосах, часовий інтервал 

вступу кожного наступного голосу – дві восьмі, висотні координати 
змінюються по горизонталі, а вільні перетини алеаторних ліній створюють 
результативні шумові ефекти. Такими шляхами поступово розгортається 
звуковисотна система, позбавлена наскрізної централізованої опори: ми 
постійно відчуваємо мінливі ладові барви лідійського та фрігійського 
нахилу, з артикулюванням їхніх специфічних модальних властивостей. 
Однак слід враховувати й ще одну важливу якість матеріалу: сама тема за 
своєю конструкцією та інтонаційною природою близька до фольклорної, а 
тому в ній є закономірним відчуття двоопорності. Чіткої та послідовно 
витриманої гармонічної підтримки не набуває жодна з мелодичних опор, 
голоси вільно рухаються в межах діатонічного звукоряду – тобто декількох 
звукорядів, – сплетених, зчеплених у міксодіатонічному просторі, що може 
розгорнутися наприкінці в новому, неочікуваному висотному вимірі. 



КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО                       ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА ДУМКА № 2                                                   У ДЗЕРКАЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЇ 

39 

Через прийом хорового glissando відбувається перехід до середньої 
частини. Вона збігається з другим чотиривіршем. Нагадаємо його текст: 
«Ягнята ще спочивають із зірками в їхніх очах. / Плуги лежать ще в снах 
синів, / але Мати Сонце збиває своє бліде масло, / як вічність, що стоїть на 
порозі». Тут центральний образ Матері Сонця розкривається з нової 
сторони: через порівняння з вічністю він набуває певних статичних рис. 
Педальний тон «мі» витримується в партії басів, а на його тлі 
розгортається нова мелодія. Її викладено в дециму в партіях сопрано й 
тенорів, перший і останній звуки мелодії є октавним унісоном, що надає їй 
фольклорних рис. 

Звукоряд, який охоплюють хорові партії, залишається діатонічним, 
проте з відчутною опорою на тон «мі». Подібна статика існує недовго, 
надалі з поетичним розвитком педальний тон зникає. Натомість у всіх 
хорових партіях педалізується окремий тон. Так утворюється сонорна 
смуга – «поєднання в єдине ціле двох і більше однорідних ліній, 
довготривалий багатозвучний комплекс, який зберігає свій висотний рівень 
або змінює його» [6, с. 533]. Така фактурна форма сонорного феномена, за 
визначенням О. Маклигіна, належить до тривалих континуальних. У гущині 
цього сонорного масиву прослуховуються слова звернення до головного 
образу – Матері Сонця. Межова побудова між середньою частиною та 
репризою поєднує в собі відносно стійку, тривалу сонорну смугу та 
мерехтливу алеаторну побудову-поспівку в партії сопрано. У такий спосіб 
музичні засоби узагальнюють у своєму прояві дві сторони центрального 
образу – вічну стійкість та мінливу невизначеність вранішнього Сонця. 

Реприза скорочена, якщо порівняти з експозиційним розділом. Її 
текст: «Час продовжує обертатися крижаною росою – / минуло три 
століття або лише три години». Тут центральний образ Сонця заміняється 
поняттям «час». Така зміна не вносить смислової новизни, проте розширює 
межі розуміння образу. Сонце і є втіленням часу, його мірилом. Воно 
вічне – існує від початку життя, і воно ж мінливе – зникає та з’являється 
знову щоранку. У процесі музичного розгортання повертаються інтонації 
мелодії з експозиції, вона розпорошена невеликими мотивами поміж 
голосами. Після повноцінного викладу мелодії в кожній хоровій партії 
виникають терцієві моноритмічні побудови, що утворюють два однакові 
тритонові (звуки «фа-сі») кластери в різних октавах. Надалі цей 
моноритмічний згусток поліфонізується та переміщується на нову висоту. 
Востаннє повністю мелодія канонічно проводиться в усіх хорових партіях 
та, як і в експозиційній частині, завершується алеаторною поспівкою, 
діапазон якої в партії басів розширюється до квінти, а в партіях сопрано і 
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тенорів – до кварти. Завершальна побудова репризи є музичним 
узагальненням поетичної ідеї – вона об’єднує стійке й мінливе в один 
конструктивний блок. 

Приклад № 4 

 
Кода твору позначена ремаркою Lucido, festosamente (блискуче, 

святково). Вона складається з двох смислових блоків. У першому з них 
звучить текст останньої строфи: «Коли ми прокинулися, / сонце вже 
крокувало / через попелясті дерева в небо». Фактура незмінна протягом 
усієї побудови – це хорал. Таким фактурним рішенням у майбутніх творах 
композитор підкреслюватиме найголовніші змістовні ідеї. У цьому разі 
саме так стверджується велич Сонця, що супроводжує людину впродовж 
усього її життєвого шляху. Воно сяє на небі, коли ми прокидаємося 
щоранку, і воно так само сяяло, коли ми (люди) прокинулися на цьому 
світі багато років тому. 

Своєрідний звуковий постскриптум коди вже не містить вербального 
тексту. Саме в той момент, коли слова як носії смислу нібито вичерпались, 
композитор додає вокаліз на відкритому голосному звуці «а». Це апофеоз 
ритуального дійства та кульмінаційна точка його сакрального сенсу – 
катарсичного радісного захоплення, досягнення мети як підсумку всього 
шляху. Від унісонного звучання в партії басів тону «сі» відбувається 
масштабне розгортання діатонічного звукоряду від малої до другої октави. 
Звуковий масив накопичується, ущільняється, заповнює теситурні межі 
хорової тканини, схоплює весь міксодіатонічний простір, ніби в дзеркалі 
відображуючи його осьові координати – від «фа-сі» на початку до «сі-фа» 
наприкінці. Формується тривалий, нічим не порушений діатонічний 
модальний кластер. Він зміцнюється поліфонічними імітаціями, які 
піднімаються квартовими кроками все вище й вище, сягаючи високих 
теситурних обріїв та застигаючи в напруженій гучній вібрації від sub. mp 
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до ffff – ніби яскраві промені сонця стрімко випромінюють відблиски й 
миттєво збираються, розпалюються в усій величі сліпучого світла, що 
заливає горизонт. 

Висновки. Звукова система, яку композитор створив у хоровій 
композиції «Māte saule», має ознаки старовинних ладозвукорядних модусів 
і прикмети нового, сучасного мовного ресурсу, що узгоджується зі 
смисловим полем художнього цілого. Це відповідає характеру творчості 
автора. Композитора не цікавлять радикальні експерименти у сферах 
новітньої музичної лексики окремо від глибинного змісту. Духовні 
інтенції, які підживлюють смислове поле музики Петеріса Васкса майже в 
кожному з його творів, а також латиські фольклорні традиції, що 
впливають на вибірковість елементів музичної мови, згодом формують її 
індивідуально-стильові риси. У звуковому світі хорових творів П. Васкса – 
з початкового, раннього пошукового етапу – «вирують» трихордові 
наспіви, псалмодійні речитації, утворюється їхнє міксодіатонічне 
середовище, яке час від часу згущується в кластерну «звукову речовину», 
де зосереджується тритонова інтонаційна енергія. Цей звуковий світ, 
просякнутий лініями й згустками трихордових поспівок-закличок, вібрує 
остинатними педалями й декламаційними повторами, які, з одного боку, 
схожі на ігрові моделі ритуального походження, а з іншого – асоціюються 
з уламками традицій молитовної псалмодійної речитації. У щільних 
вертикальних вимірах створюються великі масиви пульсувальних, 
згорнутих в одночасність діатонічних модальних кластерів. Їх гнучкість 
забезпечується контрольованими алеаторними рухами. Це закарбовує у 
свідомості слухача атмосферу язичницького заклинального ритуалу, який 
віддзеркалює міфологію поклоніння Матері Сонцю. 

Художні сенси хорових творів П. Васкса впливають на розвиток 
базових взаємодій елементів ладових систем з алеаторними та сонорними 
явищами. Їх пропорції, пріоритети, звукові конструкції змінюються в 
залежності від поетично-смислового наповнення твору та збагачують 
стильову палітру хорового письма автора. 
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МЕЛОДРАМИ «АМФІОН» АРТЮРА ОНЕҐҐЕРА  
ТА «ПЕРСЕФОНА» ІГОРЯ СТРАВІНСЬКОГО: 

ПИТАННЯ ЖАНРОВОЇ СПЕЦИФІКИ 

У статті розглянуто одні з найвизначніших мелодрам ХХ століття: 
«Амфіон» А. Онеґґера та «Персефону» І. Стравінського. Актуальність 
дослідження жанрової специфіки творів полягає у відсутності визначення 
жанру мелодрами, його характерних складових у вітчизняному 
музикознавстві та в багатозначності його трактування в європейському. 
Мета публікації – розглянути історичний і теоретичний аспекти жанру 
«мелодрама», сформувати перелік його основних складових і простежити 
їх втілення в «Амфіоні» та «Персефоні». Методи дослідження: жанрово-
генетичний, культурологічний, історичний, порівняльний – для розгляду 
сукупності всіх складових, критеріїв та характерних особливостей жанру в 
неподільній єдності. 

Ключові слова: мелодрама, мелодекламація, синтез, Онеґґер, 
Стравінський, Амфіон, Персефона. 

Antonova Maryna. Melodrama «Amphion» by Arthur Honegger and 
«Persephone» by Igor Stravinsky (a question of genre specificity). The genre 
of melodrama is a complex and multifaceted phenomenon of musical culture, 
which embodied the desire of composers to an organic combination of word, 
music and movement in a single work. The appeal of the twentieth century 
composers to the melodrama genre reflected a new stage in the creative search 
for the synthesis of arts. The relevance of the study of the genre specifics of 
Amphion and Persephone lies in the lack of definition of the genre «melodrama» 
and its characteristic components in Ukrainian and Russian musicology and the 
ambiguity of interpretation in European. The main objective of this study is to 
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consider the historical and theoretical aspects of the genre «melodrama», form a 
list of its main components and trace their implementation in melodramas of the 
twentieth century. 

Methodology: methods of genre-genetic, cultural, historical, comparative 
were used to consider the totality of all the components, criteria and 
characteristics of the genre, both individually and in indivisible unity. 

Research results. The constant searches, by composers of the 
20th century, of ways and forms of translating the synthesis of arts into musical 
works have arrested their eyes to the origins of the eighteenth-century 
melodrama. Consideration of the genre by the example of Amphion by 
A. Honegger and Persephone by I. Stravinsky allowed not only to emphasize its 
independence, but also through a historical prism to single out and analyze the 
main genre components: 

1. antique plot; 
2. one central main character; 
3. the presence of a ritual ceremony; 
4. synthesis of words, music and actions. 

Conclusion. The introduction of independent melodrama into the world 
music space has become an absolutely significant event. The study of the unique 
works of A. Honegger and I. Stravinsky reveals the comprehensive potential of 
the original genre, in which a unique space was formed to create an equal 
synthesis of words, music and movement. 

Key words: melodrama, melodeclamation, synthesis, Honegger, 
Stravinsky, Amphion, Persephone. 

Антонова Марина. Мелодрамы «Амфион» Артюра Онеггера и 
«Персефона» Игоря Стравинского (вопрос жанровой специфики). 
Жанр мелодрамы – сложное и многогранное явление европейской 
музыкальной культуры, в котором воплотилось стремление композиторов 
к органическому сочетанию слова, музыки и движения в едином 
произведении. Обращение композиторов ХХ века к жанру мелодрамы 
отразило новый этап творческих поисков синтеза искусств. Актуальность 
исследования жанровой специфики «Амфиона» и «Персефоны» 
заключается в отсутствии определения жанра мелодрамы и ее характерных 
составляющих в отечественном музыковедении и многозначность 
трактовки в европейском. Основная цель данного исследования – 
рассмотреть исторический и теоретический аспекты жанра «мелодрама», 
сформировать перечень его основных составляющих и проследить их 
воплощение в мелодрамах ХХ века. 
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Методология: в ходе исследования были использованы методы 
жанрово-генетического, культурологического, исторического и 
сравнительного анализа для рассмотрения совокупности всех 
составляющих, критериев и характерных особенностей жанра как в 
отдельности, так и в неделимом единстве. 

Результаты исследования. Постоянные поиски композиторами 
XX века способов и форм воплощения синтеза искусств в музыкальных 
произведениях привлекли их взгляд к истокам мелодрамы ХVIII века. 
Рассмотрение жанра на примере «Амфиона» А. Онеггера и «Персефоны» 
И. Стравинского позволило не только подчеркнуть его независимость, но 
и, взглянув через историческую призму, выделить и проанализировать 
основные жанровые составляющие: 

1. античный сюжет; 
2. один центральный главный персонаж; 
3. наличие ритуального обряда; 
4. синтез слова, музыки и действия. 

Заключение. Введение самостоятельной мелодрамы в мировое 
музыкальное пространство стало абсолютно знаковым событием. 
Исследование уникальных сочинений А. Онеггера и И. Стравинского 
раскрывает всесторонний потенциал самобытного жанра, в котором 
образовалось уникальное пространство для создания равноправного 
синтеза слова, музыки и движения. 

Ключевые слова: мелодрама, мелодекламация, синтез, Онеггер, 
Стравинский, Амфион, Персефона. 

Жанр мелодрами – складне і багатогранне явище європейської 
музичної культури, в якому втілилося прагнення митців до органічного 
поєднання слова, музики та руху в одному творі. Звернення композиторів 
ХХ століття до жанру мелодрами позначило новий етап творчих пошуків 
синтезу мистецтв. Актуальність дослідження жанрової специфіки 
«Амфіона» і «Персефони» полягає у відсутності визначення жанру 
мелодрами та його характерних складових у вітчизняному музикознавстві 
та багатозначність трактування – в європейському. Основна мета 
дослідження – розглянути історичний і теоретичний аспекти жанру 
«мелодрама», сформувати перелік його основних складових і простежити 
їх втілення в мелодрамах ХХ століття. 

У процесі дослідження було використано методи жанрово-
генетичного, культурологічного, історичного, порівняльного й цілісного 
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аналізу, застосовані для розгляду сукупності всіх складових, критеріїв і 
характерних особливостей жанру як окремо, так і в неподільній єдності. 

Новизну для українського музикознавства становить звернення до 
визначних творів ХХ століття з чіткою дефініцією «мелодрама», чиї 
жанрові особливості майже не розглянуті як у вітчизняному, так і в 
європейському музикознавстві. «Персефона» І. Стравінського – відомий 
твір художньої спадщини композитора. Йому відведено місце в 
узагальнювальних роботах таких музикознавців, як Б. Ярустовський [10], 
М. Друскін [3], С. Савенко [8], присвячених композиторові, а також у 
більш вузькоспеціалізованих статтях, спрямованих на різносторонній 
аналіз твору1. Стосовно ж «Амфіона» А. Онеґґера ситуація разюче 
відрізняється: твір не лише часто відсутній у каталогах доробку 
композитора, він здебільшого оминається в наукових працях або 
описується лише побіжно2. 

Єдиною спробою зіставлення цих двох творів виявилась стаття 
Є. Кривицької «“Амфіон” і “Персефона”: французькі мелодрами 1930-х 
років» [5], яка хоч і створює певне уявлення про сюжет, музичну складову 
й навіть деякі жанрові витоки, проте не концентрує свою увагу ні на 
одному з перелічених компонентів, а радше висвітлює твори загалом – як 
один із особливих шляхів розвитку музичного театру. 

На початку XX століття паризьку публіку, відкриту до всього нового, 
сколихнули гастролі російської балетної трупи, очолюваної 
С. Дягілєвим, – так званих «Російських сезонів» – та колективів, що згодом 
утворилися на її основі. Одним із найвідоміших таких колективів стала 
балетна трупа Іди Рубінштейн (зібрана з найкращих виконавців у 1929 р.), 
яка швидко стала конкурентоспроможною в мистецькому світі. 

Саме видатна балерина була каталізатором ідеї створення нових 
оригінальних синтезованих творів, де вона б виконувала головну роль. Іда 
Рубінштейн захоплювалася гібридними формами, які дозволяли їй 
«танцювати, наслідувати, відтворювати» [12, c. 4]. З огляду на це, жанр 

                                                            
1 Див., зокрема: Алфеевская Г. «Персефона» как образец неоклассического творчества 
Стравинского // Проблемы музыкознания : сб. ст. Вып 3. Москва, 1975. С. 280–302; 
Логунова Д. И. Стравинский и А. Онеггер: музыкально-театральные новации 30-х 
годов ХХ века // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и 
искусств. 2011. № 17. С. 88–94. 
2 Feist R., Halbreich H., Calmel H., Lécroart P., Tchamkerten J. Honegger et la musique de ballet. 
Paris : Association A. Honegger, 2003. 38 p.; Schmid H. Du jeu au rite ? Amphion et sa musique 
au XXe siècle [En ligne] // Du rite au jeu : Articles, Thématiques, Textes. Mis à jour le 
28.01.2016. URL: http://demeter.revue.univ-lille3.fr/lodel9/index.php?id=525 (accédé 
15.02.2020); Spratt G. The Music of Arthur Honegger. Cork : Cork University Press, 1987. 651 p. 

http://demeter.revue.univ-lille3.fr/lodel9/index.php?id=525
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мелодрами у його тогочасному вигляді мав значні переваги для реалізації її 
прогресивних концепцій. 

За ініціативою І. Рубінштейн виникли творчі тандеми П. Валері та 
А. Онеґґера, А. Жіда й І. Стравінського [9, c. 199], якими були створені 
мелодрами «Амфіон» та «Персефона» відповідно. Співпраця з такими 
відомими композиторами й літераторами допомагала не лише закріпити 
стійку позицію її балетної трупи в публічному просторі, а й надавала 
можливість створення та втілення в життя унікальних творчих задумів. 

Першою з двох мелодрам було створено «Aмфіон» – партитура 
завершена А. Онеґґером влітку 1929 р. «Персефона» ж була написана 
І. Стравінським через п’ять років (1934). Прем’єри мелодрам з успіхом 
відбулися в Паризькій опері 23 червня 1931 року й 30 квітня 1934 року та 
здобули багато схвальних відгуків від критиків. 

Коментарі щодо «Амфіона» стосувалися різних аспектів твору: 
«Ніколи Онеґґер так не відтворював у своїй музиці поетичне, – писав 
Е. Війєрмоз, – у цій музиці мало зовнішнього, але вона висловлює 
надзвичайно глибокі переживання» [11, c. 54]. А. Малерб вважав, що «ця 
партитура могла б слугувати для оновлення всього балету» [там само]. Але 
найвищою похвалою для композитора були слова самого П. Валері: «Я не 
бачу серед сучасних композиторів людини, яка б змогла так зрозуміти й 
виконати завдання, як це зробив Онеґґер. І я думаю, що цей досвід принесе 
плоди в подальших роботах» [2, c. 335]. 

Критики виявилися більш скупими на відгуки стосовно 
«Персефони», незважаючи на те, що мелодрама мала великий успіх як на 
прем’єрних постановках, так і в дальшому театральному житті. Багато 
відгуків залишилися сфокусованими навколо партії саме Іди Рубінштейн, 
як приклад: «Пані Іда Рубінштейн, – писав у відгуку А. Левінсон, – 
виконує роль міма, говорить і танцює. У цих трьох утіленнях їй не 
вистачає дару життя» [13, c. 130]. 

Однак, попри різне ставлення критиків, різну сценічну долю, за якою 
тільки «Персефона» збереглася в сучасному репертуарі театрів, жанрова 
проблематика залишилася нерозкритим питанням для обох творів. 

Найперший спільний показовий момент для «Амфіона» та 
«Персефони» – жанрове визначення «мелодрами». Важливо, що попри таку 
авторську дефініцію, у списках музичних творів А. Онеґґера й 
І. Стравінського вони зазвичай потрапляють у різні жанрові категорії, але 
найчастіше – у розділ «балети». Так, у The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians вони знаходяться саме там. Певним чином на це вплинула 
безпосередня участь Іди Рубінштейн та її балетної трупи. Вона прагнула бути 
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в центрі, навколо якого вибудовуватиметься вся дія цього складного, 
унікального, синтезованого музичного твору. Так, І. Стравінський у своїх 
споминах зазначав: «Головна балетно-мімічна роль у творі повинна була 
належати їй [І. Рубінштейн], але ми [І. Стравінський та А. Жід] зрозуміли, що 
такою є її єдина умова» [9, с. 199]. Обидві мелодрами створені на замовлення 
балерини й повністю відповідали цим умовам, загальний успіх також 
значною мірою був зумовлений популярністю трупи в Парижі. Тож, якщо 
уникати жанрового визначення «мелодрама», вибір категорії «балет» постає 
найбільш доречним, але однозначно зарахувати «Амфіон» і «Персефону» до 
будь-якого іншого жанру окрім мелодрами винятково складно. 

Головна проблема полягає в тому, що визначення жанру мелодрами 
та її характерних складових у вітчизняному музикознавстві немає, а в 
європейському – відсутнє їх однозначне трактування. Єдиним неодмінним 
об’єднувальним фактором таких творів є декламація та мелодекламація, 
виконана під музику або в паузах між окремими музичними побудовами. 
До того ж це має бути твір, де вокальні партії повністю побудовані на 
використанні декламації, мелодекламації та їх поєднанні, або ж вони 
відіграватимуть провідну роль у композиції та формотворенні. 

Найчастіше першою мелодрамою вважають «Пігмаліон» Ж.-
Ж. Руссо та О. Куаньє, датований 1762 роком1. Втім, Ж.-Ж. Руссо офіційно 
називав її «ліричною сценою», а термін «мелодрама» вживав лише як 
синонім італійської опери. Проте розповсюдження назви «мелодрама» 
щодо його «Пігмаліона» відбулося доволі швидко завдяки тому, що саме 
цей термін якомога конкретніше описує новостворений жанр – театральну 
драму в поєднанні з синтезом музики та слова. 

Розглянувши вищезазначені опуси, можна виділити основні 
характеристики творів з авторським жанровим визначенням «мелодрама», 
які сформували «класичний» зразок жанру в творчості Ж.-Ж. Руссо. Це: 

– античний сюжет; 
– один центральний головний персонаж; 
– наявність ритуального обряду; 
– синтез слова, музики та дії, в якому текст відіграє головну роль у 

формотворенні. 
Подібні твори з’являлися у творчості маловідомих французьких 

композиторів та не набули широкого розповсюдження, після чого настали 

                                                            
1 Див., зокрема: Veen J. van der. Le mélodrame musical de Rousseau au Romantisme: ses 
aspects historiques et stylistiques. Hague : M. Nijhoff, 1955. 146 р.; Mason J. The Melodrama 
in France from the Revolution to the Beginning of Romantic Drama, 1791–1830. Baltimore, 
1912. 828 p. 
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довгі роки «мовчання» мелодрами як самостійного жанру, але її принципи 
глибоко проникають в інші жанри й використовуються в операх і сценічній 
музиці. Декламація та мелодекламація як вокальна техніка зберігалися й 
використовувалися композиторами різних епох і стильових течій. 

«Амфіон» А. Онеґґера та «Персефона» І. Стравінського відкривають 
новий етап розвитку жанру в ХХ столітті. Композитори повертають 
мелодраму з другорядного на провідне місце, включають головні її 
характеристики, закладені Ж.-Ж. Руссо та О. Куаньє, використовуючи 
творчі надбання музичної культури попередніх століть. Об’єднання 
найкращих здобутків дозволило втілити в життя твори високої мистецької 
якості, де слово, музика та дія застосовуються рівноправно й лише в цьому 
неподільному сполученні утворюють новий за рівнем складності жанр. 

Користуючись виділеними особливостями мелодрами на основі 
творчості Ж.-Ж. Руссо й О. Куаньє та спираючись на вищезгадані зразки як 
«класичні» для цього жанру, розглянемо їх втілення у творах А. Онеґґера 
та І. Стравінського. 

В основу сюжету мелодрами «Амфіон» покладено давньогрецький міф: 
Аполлон має намір перетворити одного з людей на творця. Він 

обирає Амфіона, уночі дає йому в руки винахід Гермеса – ліру – і разом з 
музами посвячує його у творці. Але у всього є ціна – Аполлон висуває 
головну умову для творчості Амфіона: «Музи, любіть його й бережіть, але 
пам’ятайте, що для нього щастя більше немає… Він живе лише для мене, я 
обрав його». З появою перших променів сонця Амфіон прокидається та 
спочатку видобуває на лірі невмілі акорди, але поступово з них 
утворюється божественна музика. Він згадує появу Аполлона і починає 
творити на його честь. Гра Амфіона здатна переміщувати каміння, з якого 
вибудовується місто Фіви та його головна споруда – храм на пошану 
Аполлона: музика створює архітектуру. Насамкінець з’являються урочисті 
«музи-колони», що затверджують величне досягнення митця. Але коли 
Амфіон хоче відсвяткувати свій тріумф, музи відвертаються від нього, 
шукаючи нового майстра. Тим часом з’являється таємничий силует жінки 
(Любові або Смерті), що викидає ліру в джерело і віддаляється, 
запрошуючи Амфіона йти за собою. Якщо герой хоче насолоджуватися 
життям, він має відмовитися від творчості, що для нього означає смерть. 

Головне у творі – непересічний і винятково глибокий задум автора 
лібрето Поля Валері [2, c. 337]. Навіть у своїх спогадах він не відобразив 
усю специфіку дійства, яке прагнув створити у співпраці з А. Онеґґером і 
трупою І. Рубінштейн. П. Валері відчував значну спорідненість між 
музикою і архітектурою, а найважливіше те, що він прагнув створити 
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яскраве, синтезоване видовище, в якому, за його власними словами, він 
«спробував узгодити слово зі співом, оркестром, музику – з танцями, а 
також декораціями» [2]. 

На античній міфології ґрунтується й сюжет мелодрами «Персефона». 
В її основі – міф про Персефону та гомерівський гімн до Деметри, 
створений в Аттиці у VI ст. до н. е. За сюжетом, бог підземного світу Аїд 
(або Плутон) з дозволу Зевса викрав богиню весни Персефону, дочку Зевса 
й Деметри, та зробив її своєю дружиною в царстві тіней. Мати Персефони, 
богиня родючості Деметра, покинула Олімп і вирушила на пошуки своєї 
втраченої доньки. Без своєї богині земля вкрилася холодом і голодом. 
Занепокоєний відчаєм Деметри Зевс дозволив Персефоні повертатися на 
землю навесні на дві третини року, щоб Деметра відновила родючість 
землі. Чекаючи на повернення дочки, Деметра виховує з немовляти 
Демофона героя, який має стати богом землеробства – орачем 
Триптолемом, земним чоловіком Персефони. 

Зіставивши сюжети обох творів, можливо виділити такі характерні 
особливості, притаманні жанру мелодрами періоду Ж.-Ж. Руссо – О. Куаньє: 

1. певне трактування античного міфу авторами тексту; 
2. один головний персонаж – Амфіон і Персефона відповідно. 

Наступною властивістю, що поєднує всі твори жанру мелодрами, є 
наявність певного обряду (ритуалу). У трактовці А. Онеґґера та 
І. Стравінського він також, безумовно, присутній. Це прослідковується на 
рівні музичної драматургії та композиції творів і відображено 
композиторами різними способами, хоч і призводить до схожих 
результатів. Композиції обох творів засновано на тричастинності: 

«Амфіон» «Персефона» 
І ч. – народження музики 
ІІ ч. – побудова храму 
ІІІ ч. – тріумф і відхід Амфіона у небуття 

І ч. – викрадення Персефони 
ІІ ч. – Персефона в пеклі 
ІІІ ч. – повернення Персефони 

Водночас стосовно «Амфіона» цей поділ умовний, адже твір 
складається з 12 номерів, що виконуються attacca. Проте завдяки сюжетній 
лінії, театральному й музичному втіленню прослідковується саме така 
композиційна будова. 

Обряд мелодрами «Амфіон» закладений у її головному процесі – 
побудові храму на честь Аполлона. Усі засоби зосереджені на тому, щоб 
відтворити цей процес якомога детальніше. На музичному рівні цьому 
сприяє розвиток обряду від літургічної сцени № 4 та малого барокового 
поліфонічного циклу у вигляді прелюдії (№ 9) і фуги (№10), що є 
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безпосереднім відображенням сцени побудови храму, до кульмінаційного 
гімну в передостанньому № 11 як затвердження завершення ритуалу. 

У процесі розгортання обряду образ головного персонажа поступово 
еволюціонує від звичайної людини до творця, наділеного майже 
божественними силами. Такий перехід на новий рівень існування 
особистості утворює певну «точку неповернення», після якої зниження до 
попереднього рівня вже неможливе. У такий спосіб А. Онеґґером 
затверджується наскрізний розвиток образу. 

Якщо ж звернутися до «Персефони» І. Стравінського, можна 
побачити, що композитор виокремлює в партитурі мелодрами три чітко 
означені частини, в які також закладено ритуальну складову. Проте обряд 
смерті й відродження, що міститься в ідеї міфу про Персефону, виражений 
у сходженні головної героїні в пекло та її поверненні до земного світу, має 
в основі циклічну будову. Повернення до початкового рівня відбувається 
не лише за сюжетом, але й у музичному втіленні, що визначав і сам 
композитор, обираючи композиційну тричастинність, де музичний 
матеріал хорів та оркестровий супровід декламації Персефони з першої 
частини будуть використовуватись також у третій, утворюючи певну 
замкненість форми. Але навіть враховуючи це, розвиток образу в 
І. Стравінського не рухається по колу, він радше утворює аналогію до 
спіралі, в якій події будуть постійно повторюватись, повертаючись на 
початок, але водночас розвиваючись і постійно оновлюючись, та в 
результаті підійматимуться на новий рівень свого розгортання. 

Отже, незважаючи на те, що обрані композиторами шляхи втілення 
ритуалів в «Амфіоні» та «Персефоні» зовсім різні, при їх зіставленні все ж 
вирізняється закономірна спільність: кожен обряд не розчиняється 
безслідно у просторі – він призводить до еволюції та трансформації як 
головних героїв, так і їх оточення (в «Амфіоні» з’являється 
напівбожественна споруда, у «Персефоні» видозмінюється навколишній 
світ, шляхом переродження разом з героїнею). 

Останнім пунктом, закладеним мелодрамами ХVIII ст., є синтез 
слова, музики та дії, при якому текст відіграє головну роль у композиції. 
Саме ця ознака жанру найразючіше відрізнятиметься в баченні А. Онеґґера 
та І. Стравінського, адже ставлення до літературної першооснови та 
взаємодія з літераторами були різними та, незважаючи на вагомість 
постатей, як літераторів так і композиторів, в обох парах виділяються 
домінантні ідеї одного з митців, які будуть утворювати «каркас». 

Так, в «Амфіоні» – це ідея П. Валері: об’єднання музики й 
архітектури, індивідуальне філософське бачення та спроба створення 
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нового світового порядку в межах музично-театрального твору. А. Онеґґер 
розумів глибинність задуму П. Валері й відтак спрямовував усі доступні 
йому засоби на втілення ідей, закладених у лібрето. 

На противагу «Амфіону», у мелодрамі «Персефона» головною є 
постать І. Стравінського і ним закладено більш технічну, ніж філософську 
ідею: його метою було специфічне втілення декламації. Він намагався 
досягти незбіжності музичних акцентів з органічними акцентами, 
притаманними французькій мові, що було пов’язано з захопленням 
композитора японською поезією: «Мої ідеальні тексти повинні бути 
силабічними поемами, як хайку Басьо і Бусона, де слова не нав’язують 
власної тонічної акцентуації» [9, c. 199]. Але взаєморозуміння, як у 
випадку з «Амфіоном», композитор і лібретист не досягли. Таке 
трактування тексту не подобалося А. Жіду, сам він уникав згадок про 
співпрацю з І. Стравінським. Як зазначив композитор, «Моя музика не 
сподобалася Жіду. <…> Коли я вперше зіграв йому свою музику в Іди 
Рубінштейн, він міг сказати тільки: “Цікаво, дуже цікаво”, після чого 
поквапився зникнути. Він не бував на репетиціях та якщо й був на одній 
виставі, я його там не бачив» [9, c. 200]. 

Але попри зазначену різницю в підходах до жанру, обидва 
композитори створили мелодрами, де всі компоненти рівноправні: 

– слово в «Амфіоні» та «Персефоні» відіграє важливу роль, за 
допомогою нього втілюється сюжет та відбувається формотворення; 

– музика в обох мелодрамах знаходиться на одному рівні з усіма 
складовими, навіть більше – вона настільки самодостатня, що може 
існувати окремо так само, як текстова основа; 

– дія, втілена в балетному виконанні, складає рівноправну візуальну 
реалізацію сюжету, без якої синтез слова та музики не зможе 
утворити нерозривну єдність, необхідну для сценічного втілення 
самостійного, завершеного твору. 
Отже, нерівномірний розвиток мелодрами, на відміну від інших 

жанрів музичної культури, створив проблему її оцінки як самостійного 
явища, що може функціонувати автономно та має власні специфічні 
особливості. Використання різними композиторами декламації та 
мелодекламації, що становлять головну композиційно-технічну 
особливість мелодрами, дозволяло зберегти цей жанр у складі більш 
масштабних творів. Проте це мало й негативну сторону, адже в такому разі 
від усіх надбань мелодрами залишалась лише техніка декламації під 
музику, втрачаючи свій зв’язок із жанровими витоками. 
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Повернення самостійної мелодрами у світовий музичний простір 
ХХ ст. – надзвичайно знакова подія. Постійні пошуки композиторами 
способів і форм втілення синтезу мистецтв у музичних творах привернули 
їхній погляд до витоків мелодрами ХVIIІ ст. Розгляд жанру на прикладі 
«Амфіона» А. Онеґґера та «Персефони» І. Стравінського дозволив не лише 
підкреслити його незалежність, але й, поглянувши через історичну призму 
та проаналізувавши основні складові, виявити, що мелодрама – самобутній 
жанр, в якому утворився унікальний простір для створення рівноправного 
синтезу слова, музики та руху. 

Зроблено новий вито́к часової спіралі історії та розвитку музичної 
культури як частини цього безперервного процесу. Саме таке порівняння зі 
спіраллю найбільш точно відповідає і основній якості синтетичного жанру 
мелодрами, адже, незважаючи на всі перипетії на шляху становлення, вона 
зберегла свої головні, визначальні характеристики навіть після різноманітних 
перетворень. Eadem mutata resurgo – «змінюючись, я знов воскресаю». 
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СИСТЕМА ЛЕЙТХАРАКТЕРИСТИК 
ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР ДРАМАТУРГІЇ 

ОПЕРИ «ІВАСИК-ТЕЛЕСИК» КИРИЛА СТЕЦЕНКА 

Актуальність статті зумовлюється необхідністю розширити поле 
дослідження драматургічних особливостей у дитячих операх Кирила 
Стеценка. Її метою є визначення особливостей лейтхарактеристик у 
дитячій опері К. Стеценка «Івасик-Телесик». Методологія дослідження 
передбачає застосування історичного, порівняльного та комплексного 
методів. Головні результати. Лейтхарактеристики посідають вагоме 
місце в драматургії опери «Івасик-Телесик». Якісна, художньо довершена 
система лейтхарактеристик (лейтмотиви, лейтритм і лейттональності) – 
той тематичний матеріал, в якому зосереджено найхарактерніші риси 
головних образів, та водночас вона є рушійною силою драматургічної 
концепції твору. 

Ключові слова: дитяча опера, драматургія, система 
лейтхарактеристик, лейтмотив. 

Kundush Kateryna. The system of the leitcharacteristics as a leading 
factor in the dramaturgy of the opera Ivasyk-Telesyk by Kуrуlо Stetsenko. 
The relevance of the study is due to the need to expand field of the study of 
dramaturgical features in K. Stetsenko’s children’s operas, in particular the 
system of leitcharacteristics in the opera «Ivasyk-Telesyk». Unfortunately, the 
native musicologists didn’t pay much attention to the study of this aspect and 
K. Stetsenko’s children’s operas in general. Now they remain the least 
researched part of the composer’s creation and aren’t studied in the course of 
Ukrainian musical culture. The main objectives of the study are to determine the 
peculiarities of the leitcharacteristics in the opera «Ivasyk-Telesyk» and their 
importance in the development of the opera style of the composer, as well as the 
genre of Ukrainian children’s opera. The methodology of the study involves the 
use of historical, comparative and comprehensive methods. Conclusions. The 
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uniqueness of the opera «Ivasyk-Telesyk» is that the author uses individualized 
thematicism and projects its through way by dint of leitmotifs and other 
components. Тhere is a qualitative system of leitcharacteristics in this work. It 
includes leitmotifs, leitrhythm and leittonalities. The using of leitcharacteristics 
distinguishes it from second children’s opera «The Fox, the Cat and the 
Rooster» by K. Stetsenko and children’s operas by M. Lysenko. 
Leitcharacteristics are important in shaping the dramatic concept of the opera 
«Ivasyk-Telesyk»; composer reveals the content of the main characters by them. 
In addition, the using of leitcharacteristics acquires the great significance for the 
development of the individual style of the composer. The opera «Ivasyk-
Telesyk» is a landmark work: it fixes a new level of the opera evolution of the 
composer and at the same time draws nearer to the top of his opera art, namely, 
the monodrama «Iphigenia in Tauris». 

Key words: children’s opera, dramaturgy, system of leitcharacteristics, 
leitmotif. 

Кундуш Екатерина. Система лейтхарактеристик как ведущей 
фактор драматургии оперы «Ивасик-Телесик» Кирилла Стеценко. 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью расширить поле 
исследования драматургических особенностей в детских операх 
К. Стеценко, а именно системы лейтхарактеристик в опере «Ивасик-
Телесик». К сожалению, отечественные музыковеды не уделяли 
достаточного внимания целостному изучению этого ракурса, как и детским 
операм К. Стеценка, представляющим наименее исследованную область 
творчества композитора, в частности, в курсе украинской музыкальной 
культуры. Целью исследования является определение особенностей 
лейтхарактеристик в опере «Ивасик-Телесик», их значения в процессе 
развития оперного стиля композитора, а также жанра украинской детской 
оперы. Методология исследования предполагает использование 
исторического, сравнительного и комплексного методов анализа, 
взаимодополняющее применение которых является методологической 
базой статьи. Выводы. Уникальность оперы «Ивасик-Телесик» 
заключается прежде всего в том, что автор использует в ней 
индивидуализированный тематизм, намечая с помощью лейтмотивов и 
других компонентов его «сквозной» путь. В этом произведении 
К. Стеценко демонстрирует целостную систему лейтхарактеристик 
(лейтмотивы, лейтритм и лейттональности), апробированную 
композитором на протяжении всей его творческой жизни. Именно 
использование лейтхарактеристик отличает это произведение от второй 
детской оперы К. Стеценко «Лисичка, Котик и Петушок», а также от 
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детских опер Н. Лысенко, в которых индивидуализированный тематизм 
помещался в форму периода, не повторяясь в произведении. 
Лейтхарактеристики в опере «Ивасик-Телесик» играют ключевую роль в 
формировании драматургической концепции произведения – с их 
помощью композитор раскрывает характер образов главных героев. Кроме 
того, использование лейтхарактеристик имеет огромное значение и в 
рамках развития индивидуального стиля самого композитора. В этом 
смысле оперу «Ивасик-Телесик» можно считать знаковым произведением: 
она свидетельствует о переходе на новый уровень оперной эволюции 
композитора и вместе с тем приближает автора к вершине его оперного 
искусства – моноопере «Ифигения в Тавриде». 

Ключевые слова: детская опера, драматургия, система 
лейтхарактеристик, лейтмотив. 

Актуальність дослідження. Дитяча опера є доволі молодим 
явищем в українській музичній культурі. Звертаючись до цього жанру, 
Кирило Стеценко послуговувався музикологічними засадами, закладеними 
його вчителем Миколою Лисенком, однак йому, безумовно, вдалося 
сказати і власне слово, що піднесло українську дитячу оперу на інший, 
якісно вищий щабель розвитку. Незважаючи на це, опери для дітей 
К. Стеценка є однією з найменш досліджених ділянок творчості 
композитора. Існує зовсім невелика кількість вітчизняних праць, 
присвячених його дитячим операм, серед яких роботи С. Лісецького, 
Л. Пархоменко, Ф. Іванова. М. Грінченка та ін. У цих дослідженнях дитячі 
опери К. Стеценка розглядаються в контексті всієї життєтворчості 
композитора. До того ж ці розвідки не розкривають повністю специфіки 
драматургії опер, адже саме пошуки нових музично-драматургічних 
рішень в операх К. Стеценка відрізняють його твори від робіт інших 
композиторів і водночас відкривають нові шляхи для розвитку дитячої 
української опери. Відповідно, актуальною є спроба проаналізувати 
особливості драматургії дитячої опери К. Стеценка, зокрема систему 
лейтхарактеристик у його дитячій опері «Івасик-Телесик». Наукова 
новизна статті полягає в залученні малодослідженого матеріалу, а саме 
опери «Івасик-Телесик» Кирила Стеценка. У роботі вперше детально 
проаналізовано особливості драматургії опери «Івасик-Телесик», 
визначено повний комплекс лейтхарактеристик, прослідковано їхню роль у 
формуванні та розвитку головних образів твору. 

Мета дослідження полягає у визначенні специфіки 
лейтхарактеристик та їх взаємодії у драматургії опери Кирила Стеценка 
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«Івасик-Телесик». Завдання дослідження охоплюють розгляд музично-
драматургічних особливостей зазначеної опери, розбір структури системи 
лейтхарактеристик, аналіз основних лейтхарактеристик та їхнього 
значення в образно-сюжетній концепції твору. 

Методологія дослідження спирається на комплекс наукових 
методів, серед яких, зокрема, порівняльний та історичний методи аналізу. 
Порівняння функцій лейтхарактеристик у творчості К. Стеценка та його 
попередників (передусім М. Лисенка) дозволяє виявити той якісний 
«стрибок», який здійснив композитор щодо тематизму лейтмотивного 
значення у своїй творчості. 

Результати дослідження. Використання лейтхарактеристик посідає 
особливе місце в оперній творчості Кирила Стеценка. Інтерес до тематизму 
наскрізного значення виникав у композитора поступово. У ранніх оперних 
зразках («Полонянка», «Кармелюк») К. Стеценко ще не був готовий до 
якісного втілення художніх ідей і сюжетів, йому було складно відійти від 
поширеного в українській театральній музиці пісенного принципу – що 
вже казати про складне оперування системою лейтхарактеристик. 
Натомість до періоду творчої зрілості К. Стеценка належать дві дитячі 
опери («Івасик-Телесик» та «Лисичка, Котик і Півник»), одну з яких – 
«Івасика-Телесика» – музикознавець С. Лісецький називає «якісним 
стрибком у розвитку композитора» [8, с. 109]. Вважаємо за необхідне 
екстраполювати значення цього «стрибка» і на розвиток всього жанру 
дитячої опери в українській музиці, оскільки К. Стеценко вперше 
використовує такі новаторські прийоми, які лише зароджувалися, а 
подекуди й узагалі були відсутні у творчості його попередників та 
сучасників (М. Лисенка, М. Брянського, В. Сокальського). Заслуга 
композитора полягає насамперед у тому, що він використовує 
індивідуалізований тематизм і накреслює його наскрізний шлях у вигляді 
лейтмотивів. Таке рішення було викликане прагненням композитора до 
єдності форми, індивідуалізації тематизму, його більш тісного зв’язку з 
провідною ідеєю твору. 

Попередники ж Кирила Стеценка, передусім Микола Лисенко, 
застосовували лейтмотиви епізодично, і це стосується не лише жанру 
дитячої опери. Музикознавець С. Лісецький називає такі спроби 
українського корифея «поодиноким експериментом» і пояснює це тим, що 
«Лисенко ставив перед собою в жанрі опери взагалі і в дитячій опері 
зокрема зовсім інші завдання. А проблема лейтхарактеристик стояла на 
другому плані» [7, с. 182]. Отже, система лейтхарактеристик, яка зажевріла 
в операх М. Лисенка, не знайшла свого продовження в наступних творах 
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композитора. Її взяв на свій щит талановитий учень Миколи 
Віталійовича – Кирило Стеценко. Саме він зумів сформувати цілісну 
художню систему лейтхарактеристик, яка зароджувалася й еволюціонувала 
як своєрідний музичний «організм». Так, якщо в «Івасику-Телесику» деякі 
лейтелементи ще не є яскраво вираженими та цілком досконалими 
(приміром, лейттональність), то в останньому оперному полотні, «Іфігенії 
в Тавриді», К. Стеценко досягає максимальної довершеності цієї системи. 

В опері «Івасик-Телесик» зустрічаємо кілька груп 
лейтхарактеристик: усього шість лейтмотивів (два варіанти лейтмотиву 
батьків, два лейтмотиви Івасика, лейтмотиви Ганни, Відьми та Оленки), дві 
лейттональності (g-moll – для Відьми, С-dur – для Ганни) та лейтритм. 

Лейтмотиви в опері є тим тематичним матеріалом, у якому 
зосереджено найбільш характерні риси провідних образів твору. Два 
контрастні лейтмотиви Івасика по-різному визначають його образ: перший 
з них демонструє лише загальну жвавість і моторність хлопчика, другий – 
відтворює портрет доброго та працьовитого хлопчика, який щиро любить 
батьків, живе в замилуванні просторами української землі. За основу 
лейтмотиву Ганни композитор обирає задушевну висхідну сексту, що 
уособлює ніжну і віддану материнську любов. Автор опери використовує 
цей інтервал і на початку іншого лейтмотиву – батьків, – завдяки чому 
утворюється своєрідний місток між двома лейтмотивами. У такий спосіб 
К. Стеценко створює невидимий образ сім’ї, яка оберігає головного героя 
силами злагоди й підтримки. 

Лейтмотив Відьми надзвичайно яскраво передає образ підступної 
потвори. У структурі лейтмотиву (сміливий квартовий стрибок, «хитрий» 
форшлаг і «демонічний» спад шістнадцятих) автор опери уже зашифрував 
певний психологічний портрет, з якого черпає інтонації для подальшого 
розвитку драматургії. 

У більшості випадків лейтмотив Відьми зустрічається в тональності 
g-moll, що дозволяє прогнозувати тяжіння композитора до 
лейттональності. Але автор «Івасика-Телесика» не обмежує образ Відьми 
одним тональним центром, оскільки втілення її підступності та 
лицемірства вимагає значно ширшого кола тональностей. Натомість для 
лейтмотиву матері К. Стеценко обирає єдину тональність (С-dur) і зберігає 
її протягом усіх його проведень. 

Лейтмотив Оленки стоїть на перетині добрих і злих сил в опері. 
Вихована Відьмою героїня ніяк не може приховати своєї демонічної вдачі, 
однак, залишившись наодинці, дівчинка роздумує про інший, людський 
світ. Потаємні мрії Оленки виказує вже знайома мелодична інтонація – 
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ліричний хід на сексту. Він, як невід’ємний атрибут лейтмотиву Ганни, 
розкриває Оленчині мрії про материнську любов і ласку. 

Лейтритм в опері пов’язаний із переживаннями Ганни за безпеку 
свого єдиного сина і представлений схвильованою тріольною пульсацією в 
інструментальному супроводі твору, у зв’язку з чим Л. Пархоменко 
називає його «інструментальним лейтмотивом Ганни» [9, с. 125]. 
Найчастіше лейтритм відіграє супровідну функцію: з’являється в момент 
виходу Ганни на сцену та зі сцени, у споминах про неї інших персонажів, 
проте водночас лейтритм розкриває внутрішній стан матері. 

У процесі розвитку лейтритм набуває різних емоційних відтінків. Так, 
у постлюдії Арії Відьми з першої дії, коли на горизонті з’являється лагідна, 
життєдайна постать Ганни, лейтритм має пасторальний, порівняно 
врівноважений за рахунок динаміки й темпу характер. Натомість у Дуеті 
Охріма та Ганни «Певно Івась не встерігся» з третьої дії ця ритмічна формула 
звучить у зменшенні (восьмі тривалості замінюються розпачливими 
шістнадцятими), як відголос болі й туги матері за зниклим сином. 

Емоційне навантаження, яке композитор надав лейтритму Ганни, 
розповсюджується і на інших героїв опери. Наприклад, у другій дії цей 
лейтритм супроводжує партію Оленки, коли вона уявляє гнів своєї матері, 
у третій дії він передає хвилювання дітей, які сидять на яворі тощо. 

Принцип організації лейтмотивів в опері пов’язаний із внутрішньою 
будовою твору. Кожна сцена починається сольним номером (пісня або 
арія), де композитор використовує зазвичай лейтмотив того героя, який 
виконує цей номер. Далі йдуть інші, розімкнуті розділи сцени, в які 
К. Стеценко вводить лейтмотиви в різних комбінаціях. Часто автор 
обмежує сольні номери лише одним «комплектом» лейтмотивів (два 
варіанти лейтмотиву батьків в Арії Охріма «Ублагав мене Івась» із першої 
дії, численні модифікації лейтмотиву Відьми в її Арії «Злість в мені 
клекоче»), однак трапляються випадки, коли до сольних номерів 
прив’язуються лейтмотиви не лише безпосереднього виконавця, але й 
інших героїв (інтонації лейтмотиву Відьми в Арії Оленки «Ото ж мені 
тільки й волі» з другої дії, лейтмотиви Івасика та Відьми в Пісні Ганни «Чи 
бачиш ти, синку» з першої дії). Аналогічну картину спостерігаємо в 
дуетних та ансамблевих розділах опери. Загалом же використання 
лейтмотивів спрямоване на розкриття сюжетної лінії твору (лейтмотиви 
безпосередньо пов’язані з перебігом дії) та відтворення емоційної палітри 
твору (певний лейтмотив у певному вигляді характеризує емоційний стан 
кожного з героїв). 
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Отже, лейтхарактеристики в опері «Івасик-Телесик» відіграють 
ключову роль у розкритті образів головних героїв, слугують одним із 
вирішальних факторів драматургії твору. Принцип їх організації 
пов’язаний із параметрами внутрішньої будови твору та визначається 
розвитком сюжетно-образної концепції опери. Незважаючи на те, що 
система лейтхарактеристик в «Івасику-Телесику» ще не набула такої 
довершеності, як в останньому оперному полотні Кирила Стеценка, все ж 
вона є своєрідною візитівкою цього твору і підносить його на новий 
щабель розвитку української дитячої опери. 
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ІГРОВІ ІНТЕНЦІЇ БАЛЕТУ SCHNITTKE МАКСИМА ШАЛИГІНА: 
ЖАНРОВО-ІНТОНАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

У статті вперше досліджено балет Максима Шалигіна Schnittke з 
точки зору ігрових інтенцій жанрово-інтонаційного матеріалу. Виявлено 
прийоми авторської модифікації жанрових моделей, які багато в чому 
апелюють до принципів жанрової роботи Альфреда Шнітке. Розглянуто 
засоби активізації міжмедіальних зв’язків балету. 

Ключові слова: Максим Шалигін, Альфред Шнітке, балет, гра, 
жанрова модифікація, жанрово-інтонаційна специфіка. 
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Zinchenko Veronika. Game intentions of the ballet Schnittke by 
Maxim Shalygin: genre-intonational aspect. The ballet Schnittke by 
M. Shalygin have been studied from the point of view of game intentions of 
genre-intonational material. The authoring methods of modification of genre 
models have been revealed which in many respects appeal to the principles of 
genre work by Alfred Schnittke. There were considered means of activating the 
intermedia ballet connections. 

The relevance of this article is due to the lack of musicology works 
devoted to the study of the style and genre-intonation specifics of the ballet 
heritage of the Ukrainian-Dutch composer Maxim Shalygin. The researchers of 
his work are focused on his instrumental and chamber-vocal works [1, 6, 9], 
while the composer’s ballet opuses still have not received sufficient scientific 
coverage in Ukrainian and world musicology. The analysis of Maxim Shalygin’s 
ballet Schnittke with an emphasis on identifying aspects of the artist’s genre-
intonational play with the listener and the «play dialogue» with A. Schnittke 
ensures the innovative status and relevance of the presented work. 

The purpose of the study is to determine the genre-intonational specifics 
of the ballet Schnittke by M. Shalygin in the aspect of genre-intonation play in 
the intertextual field of culture. To achieve this goal, the following research 
methods were used: the method of genre analysis (for attributing genre models), 
comparative (for comparing the genre-style indicators of M. Shalygin’s ballet 
and music by A. Schnittke), the method of theoretical generalization (to 
summarize the study). 

The ballet in the form of the instrumental suite Suite-homage to Alfred 
Schnittke by M. Shalygin adapts the playing techniques of working with such 
genres as sarabanda, rap, threni, waltz, hymn, lullaby. Such a clear genre 
identification, already at the level of names, to a certain extent appeals to the 
works of A. Schnittke, for whom the genre model was an important, and 
sometimes necessary reference point for further experiments. M. Shalygin 
applies the modification of the genre, which was characteristic of A. Schnittke’s 
works, without violating its main features. The goal to the «playing with the 
style of the stylist» have been solved both at the level of genre transformations 
and at the allusion-style level. A kind of dialogue between the two «Sh», 
associated with the appeal of Maxim Shalygin to the important semantic code in 
the structure of the ballet – the Alfred Schnittke’s monogram, emphasizes the 
allusional dimension of the work. 

Key words: Maxim Shalygin, Alfred Schnittke, ballet, game, genre 
modification, genre-intonation specificity. 
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Зинченко Вероника. Игровые интенции балета Schnittke Максима 
Шалыгина: жанрово-интонационный аспект. Балет Максима Шалыгина 
Schnittke исследован с точки зрения игровых интенций жанрово-
интонационного материала. Выявлены приемы авторской модификации 
жанровых моделей, во многом апеллирующие к принципам жанровой 
работы Альфреда Шнитке. Рассмотрены средства активизации 
межмедиальних связей балета. 

Актуальность данной статьи обусловлена отсутствием 
музыковедческих работ, посвященных исследованию стилевой и жанрово-
интонационной специфики балетного наследия украино-нидерландского 
композитора Максима Шалыгина. Основное внимание исследователей 
сосредоточено на инструментальных и камерно-вокальных произведениях 
композитора [1, 6, 9], в то время как его балетные опусы до сих пор не 
получили достаточного научного освещения в отечественном и мировом 
музыкознании. Аналитическое исследование балета Schnittke Максима 
Шалыгина с акцентом на выявлении аспектов жанрово-интонационной игры 
художника со слушателем и «игрового диалога» с А. Шнитке обеспечивает 
инновационный статус и актуальность представленной работы. 

Цель исследования – определить жанрово-интонационную 
специфику балета Schnittke М. Шалыгина в аспекте жанрово-
интонационной игры в интертекстуальном поле культуры. Для достижения 
поставленной цели были использованы следующие исследовательские 
методы: метод жанрово-интонационного анализа (для атрибуции 
жанровых моделей), компаративный метод (для сравнения жанрово-
стилевых показателей балета М. Шалыгина и музыки А. Шнитке), метод 
теоретического обобщения (при подведении итогов исследования). 

Балет в форме инструментальной сюиты Suite-homage to Alfred Schnittke 
(Сюита-посвящение Альфреду Шнитке) М. Шалыгина адаптирует игровые 
приемы работы с такими жанрами, как сарабанда, рэп, плач, вальс, гимн, 
колыбельная. Подобная четкая жанровая идентификация уже на уровне 
названий в определенной мере апеллирует к творчеству А. Шнитке, для 
которого жанровая модель является важной, а порой и необходимой опорной 
точкой для дальнейших экспериментов. М. Шалыгин применяет характерный 
для А. Шнитке прием модификации жанра, не нарушая при этом его 
основных признаков. Задача «игры со стилем стилизатора» решается как на 
уровне жанровых перевоплощений, так и на аллюзийно-стилевом уровне. 
Подчеркивает аллюзийное измерение произведения своеобразный диалог 
двух «Ш», связанный с апелляцией Максима Шалыгина к важному в 
структуре балета семантическому коду – монограмме Альфреда Шнитке. 
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Ключевые слова: Максим Шалыгин, Альфред Шнитке, балет, игра, 
жанровая модификация, жанрово-интонационная специфика. 

Балет належить до числа тих мистецьких явищ, які в сучасних 
соціокультурних умовах інтенсивно оновлюються й видозмінюються – як 
у художньо-естетичних, так і в інтонаційно-музичних вимірах. 

Актуальність поданої статті зумовлюється відсутністю 
музикознавчих розробок, присвячених дослідженню жанрово-інтонаційної 
специфіки балетного доробку україно-нідерландського композитора 
Максима Шалигіна. Основну увагу дослідників творчості митця 
зосереджено на його інструментальних і камерно-вокальних творах [1, 6, 
9], тоді як балетні опуси композитора досі не отримали достатнього 
наукового висвітлення у вітчизняному та світовому музикознавстві. 
Сьогодні існує лише кілька наукових розвідок, що стосуються окремих 
балетів композитора [2, 3]. 

Аналітичне дослідження балету Schnittke Максима Шалигіна з 
акцентом на виявленні аспектів жанрово-інтонаційної гри митця із 
слухачем та «ігрового діалогу» з А. Шнітке забезпечує інноваційний 
статус і актуальність представленої роботи. 

Мета дослідження – окреслити жанрово-інтонаційну специфіку 
балету Schnittke М. Шалигіна в аспекті жанрово-інтонаційної гри в 
інтертекстуальному полі культури. 

Реалізація означеної мети зумовила необхідність вирішення таких 
завдань: 

– визначити характерні жанрово-інтонаційні ознаки кожної з шести 
частин балету; 

– виявити особливості жанрової гри композитора – як на рівні назви, 
так і в іманентно-інтонаційному плані; 

– окреслити загальні прийоми роботи композитора з жанровими 
моделями (сарабанда, реп, плач, вальс, гімн, колискова); 

– прослідкувати образно-алюзійні зв’язки балету з іншими 
мистецькими артефактами. 
Для досягнення визначеної мети й розв’язання поставлених задач 

було використано такі дослідницькі методи: метод жанрово-
інтонаційного аналізу (для атрибуції жанрових моделей), компаративний 
метод (для порівняння жанрово-стильових показників балету 
М. Шалигіна та музики А. Шнітке), метод теоретичного узагальнення 
(щодо підведення підсумків дослідження). 
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Результати. Максим Шалигін – україно-нідерландський 
композитор, який активно працює в балетному жанрі. Балетний доробок 
митця, якому лише 35 років, налічує вже вісім опусів: Traces (2011), Hoper 
(2012), Schnittke (2013), Odysseus (2014), Nachnet (2015), Case Carmen 
(2017), Holy Drill (2018), Gaka (2018). Важливо, що всі ці твори були 
написані на замовлення, а тому їхній образний зміст частково коригувався 
зовнішніми обставинами. 

Так, 2013 року композитор втретє запрошується до участі в 
щорічному тематичному фестивалі сучасної хореографії в Нідерландах – 
UNEVEN, кураторкою якого є хореографиня Лонек ван Лес (Lonneke van 
Leth). Важливо, що цього разу М. Шалигіну замовляють написати нову 
музичну композицію, адже попередніх два рази використовувалась уже 
наявна музика автора. Особливість фестивалю полягає в тому, що щоразу 
обирається певна тематика, якій підпорядковується цілісна драматургія 
проєкту. Так, 2013 року ключовими фігурами фестивалю було обрано 
персоналії композиторів, таких як Ігор Стравінський, Джезуальдо ді 
Веноза, Фредерико Момпоу та Альфред Шнітке. 

Головним героєм музичної портретистики М. Шалигін обирає 
Альфреда Шнітке – одного з його улюблених композиторів. Аргументуючи 
свій вибір, автор говорить: «Мені завжди було цікаво побавитись зі стилем 
людини, яка сама постійно гралася зі стилями інших людей»1. 

Результатом такої зацікавленості став балет у формі 
інструментальної сюїти – Suite-homage to Alfred Schnittke (Сюїта-присвята 
Альфреду Шнітке). Така назва балету, на наш погляд, має логічне 
обґрунтування. По-перше, сюїта – це розповсюджений результат 
симфонічного, позабалетного буття балетної музики; по-друге, сам 
А. Шнітке неодноразово звертався до написання сюїт, результатом чого 
стала поява таких творів, як Сюїта (1955), Сюїта для дітей (1962), «Сюїта в 
старовинному стилі» (1972, 1987), сюїта «Пантоміма» (1975), «Гоголь-
сюїта» (1980) та низка сюїт на музику з кінофільмів. Крім того сюїтний 
принцип є доволі типовим для композиційної організації балетних творів 
(наприклад, балетів А. Шнітке «Лабіринти» (1971), «Ескізи» (1985), 
«Пер Ґюнт» (1986) та ін.). 

Особливим є темброве вирішення композиції: балет написаний для 
трьох віолончелей. «Я давно мріяв написати щось для такого складу, і ось 
нарешті випала нагода», – зазначає митець2. Звісно, написання творів для 
трьох віолончелей не є інновацією М. Шалигіна. З цього приводу згадаймо 
                                                            
1 Інтерв’ю з композитором від 30.06.2019. Зберігається в особистому архіві авторки. 
2 Там само. 
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принаймні Сюїту Ф. де ла Томбеля, Andante і Scherzo М. д’Оллона, Шість 
п’єс Ф. Дотзауера. Цей список може бути доповнений і творами для трьох 
віолончелей з оркестром, зокрема Сoncerto grosso № 1 К. Пендерецького, 
Реквіємом Д. Поппера, Концертом Л. Белейда тощо. Та попри все, цей 
інструментальний склад все ж не є типовим для балетних партитур. 

Композитор використовує віолончель майже в повному діапазоні її 
технічних можливостей. Монотембровість партитури збагачується завдяки 
грі в надвисоких регістрах, флажолетам, glissando, різноманітним типам 
виконавських штрихів тощо. 

Симптоматично, що сюїта-присвята має дві форми буття1. Перша – 
суто інструментальна. Її прем’єра відбулася 20 вересня 2013 року в рамках 
концерту сучасної музики «Ізофон» на арт-платформі «Ізоляція» в 
Донецьку. Виконавцями були музиканти ансамблю «Київські солісти»: 
Сергій Казаков, Ірина Козлова та Ігор Пацовський. Другою формою буття 
сюїти стало її театрально-сценічне втілення студентами хореографічного 
відділення університету мистецтв Codarts (Роттердам, Нідерланди) та 
музикантами з квартету Matangi у театрі Aan Het Spui (Гаага, Нідерланди). 

Сюїта-присвята складається із шести частин: 
1. Sarabanda (Сарабанда). 
2. Baroque rap (Бароковий реп). 
3. Threni (Плач). 
4. Waltz (Вальс). 
5. Hymn (Гімн). 
6. Lullaby (Колискова). 

Така чітка жанрова ідентифікація вже на рівні назв певною мірою 
апелює до творчості А. Шнітке, для якого жанрова модель є доволі 
важливим, а часом і необхідним орієнтиром та опорною точкою для 
подальших музичних експериментів. М. Шалигін застосовує шнітківський 
прийом модифікації кожного з названих жанрів, не порушуючи при цьому 
їх основних ознак. Завдання «гри зі стилем стилізатора» вирішується як на 
рівні жанрових перевтілень, так і на алюзійно-стильовому рівні. 

Відкривається сюїта Сарабандою. Сам жанр є певним смисловим 
кодом, який акумулює музично-художню спадщину різних епох – від 
величного танцю (дансантний імпульс) XVI століття до інструментальних 
моделей ХХ і ХХІ століть. Уже з перших тактів автор починає вести 
інтелектуально-аудіальну гру. Незважаючи на заявлений у партитурі 
                                                            
1 Це типовий для композитора факт. Більшість його балетних творів (почасти, їх певні 
фрагменти, частини) виконуються як окрема інструментальна музика, а іноді стають 
самостійними опусами. 
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розмір 4/4, реальне звучання музики апелює до тридольної пульсації. 
Цьому сприяє синкопований ритм (чвертка + половинна), який є типовим 
для метроритму сарабанди. Водночас повільний темп, витончена динаміка 
(ppp), мінорний лад вибудовують меланхолійний образ. 

Поступово, із розвитком музично-інтонаційного «сюжету» першої 
частини сюїти, зростає і «діапазон» усіх показників засобів музичної 
виразності. Динаміка зростає до fff, регістр із середнього віолончельного 
переходить до напруженого ультрависокого, лаконічна мова пульсівних 
прозорих акордів змінюється на хроматизовано-глісандоване «завивання». 
Незмінною є лише прихована, але постійно присутня тридольна пульсація, 
яка утримує кістяк жанрового начала сарабанди. 

Водночас, можна побачити й певні інтермедіальні зв’язки, зокрема 
наявну музичну алюзію на останню роботу Інгмара Бергмана, улюбленого 
кінорежисера Максима Шалигіна – фільму «Сарабанда»1. Відомо, що 
лейтмотивом цього фільму стала сарабанда з Віолончельної сюїти c-moll 
Й. С. Баха. І хоча прямого цитування бахівської сарабанди в сюїті 
М. Шалигіна немає, втім поєднання тембру віолончелі, тональності c-moll 
та відповідної назви слугують певним індикатором такої алюзії. 

Зазначимо, що в доробку композитора вже є твір, присвячений 
кінорежисеру. Це опус 2007 року «…in memory of Ingmar Bergman» 
(«Пам’яті Інгмара Бергмана», для сопрано, скрипки, органу та фортепіано). 

Друга частина сюїти має парадоксальну назву «Бароковий реп». 
Уже на рівні назви бачимо ігрове звернення до прийому диз’юнктивного 
синтезу (термін О. Соломонової [5, с. 158]), адже поєднується високий 
стиль бароко і демократично-низовий стиль хіп-хоп, представником якого 
стає жанр реп. Імовірною гіпотезою єдності цих двох начал може 
слугувати лише позамузична ознака – звернення до словесної риторики. 

Що ж стосується музичної складової цієї частини, то М. Шалигін 
організовує її метричний простір пульсацією чверток, що може апелювати 
до ритмічного біту репу. Посилює цей стильовий акцент ефект 
безперервного руху (швидкий рух ♩ = 180, штрих staccato, акцентуація 
перших долей). Водночас фрагменти з простими ритмічними 
конструкціями, паралельним рухом секстами, тризвуками, високий 
«скрипковий» регістр віолончелей – вибудовують яскраву алюзію до 
скрипкових концертів доби бароко. 

                                                            
1 Вже після виявлення такої алюзії, цей факт був підтверджений композитором у 
приватній розмові з авторкою статті від 23.12.2019. 
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Як бачимо, принцип ігрової деструкції, заснований, з одного боку, на 
презентації, а з іншого – на перетворенні «жанрового стилю», 
простежується й у цій частині. Так, уся інтонаційна палітра частини 
спотворюється глісандованими звучаннями, які створюють ефект 
розмитості та зміни реальності. 

Зазначимо, що дансантні імпульси «Барокового репу» отримали ще 
одне, пластичне буття: у жовтні 2019 року аніматорка Zug Zwang створила 
на музику цієї частини мультиплікаційне pas de deux у стилі хореографії 
модерн із красномовною назвою Reviving death («Смерть, що ожила»). 

Назва третьої частини сюїти – «Плач», – апелюючи до 
однойменного опусу І. Стравінського, своєрідно натякає на мистецький 
зв’язок Альфреда Шнітке з Ігорем Стравінським. Поява постаті 
І. Стравінського в сюїті створює ефект «подвійного кодування» алюзій. 

По-перше, як відомо, І. Стравінський був одним з улюблених 
композиторів А. Шнітке, який неодноразово згадував про нього як про 
титана музичної думки. Шанобливе ставлення до І. Стравінського 
відобразилося й у доробку А. Шнітке, зокрема в його творах «Канон 
пам’яті Ігоря Стравінського» (1971) для струнного квартету та «Присвята 
Ігорю Стравінському, Сергію Прокоф’єву, Дмитру Шостаковичу для 
фортепіано в шість рук» (1979)1. 

По-друге, І. Стравінський є важливою постаттю для нідерландської, 
а точніше, для гаазької композиторської школи, представники якої 
вважають його ключовою фігурою ХХ століття2. 

Наслідуючи заявлений жанровий алгоритм, М. Шалигін спочатку 
відтворює головні ознаки плачу за допомогою характерного комплексу 
засобів музичної виразності. Так, уже в перших тактах частини 
експоноване зіставлення двох інтонаційних ідей. Перша – власне плач, 
виконуваний, за авторською ремаркою, espressivo, con vibrato (виразно, з 
вібрато), з характерним секундовим низхідним рухом, типовими ярусними 
перепадами динаміки, глісандованими зривами й динамічними хвилями від 
акцентованих fff до mp і знову до fff, які створюють ефект завивання. Друга 
інтонаційна ідея, яка вводиться на subito piano, представлена сухим 
консонантним співзвуччям: за ремаркою автора, треба грати ці ноти без 
                                                            
1 Зацікавленість І. Стравінським реалізувалась і в науковому плані. Як відомо, в 
А. Шнітке є стаття «Парадоксальність як риса музичної логіки Стравінського» 
(Парадоксальность как черта музыкальной логики Стравинского // Стравинский И. Ф. 
Статьи и материалы. Москва : Сов. композитор, 1973. С. 384–402). 
2 Зокрема, у книзі The Cambridge History of Twentieth-Century Music під час розмови про 
лідера «Нової Гаазької школи» Луї Андрієсена зазначено, що саме І. Стравінський був 
«моделлю» для творчого наслідування [8, с. 545]. 
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акценту, без diminuendo чи crescendo («play these notes without emphasis, 
dim. or cresc.»), що створює ефект «емоційно-хвильового переключення», 
типовий для певного етапу плачового розвитку. 

Четверта частина сюїти – Вальс – жанр пріоритетний у творчості 
А. Шнітке. І знов, звертаючись до дансантного начала, композитор 
влаштовує жанрову гру. Де-юре М. Шалигін залишає характерні для 
вальсу тоніко-домінантові співвідношення й тридольність із чітким 
акцентом на сильну долю. Проте контрастне зіставлення віддалених 
крайніх регістрів і сповільнений, навіть загальмований темп вальсу 
свідчать про свідому жанрову модифікацію. На окрему увагу заслуговує 
ремарка композитора для третьої віолончелі «як свист пароплава» (as a 
steamship whistle), яка налаштовує виконавців на ігровий, іронічно-
глузливий стан. 

Цей, з одного боку, умисно підкреслений у своїх метроритмічних 
координатах, а з іншого – іронічно-кульгавий вальс «зі свистом» стає 
демонстративним показником «підстаркуватості» й певної недолугості 
класичного короля балів. Таке спотворення одного з найяскравіших 
танцювальних жанрів стає тією частиною стильової гри М. Шалигіна, яка 
спрямована на деструкцію високого мистецтва та єднає його з А. Шнітке1. 

П’ята частина – Гімн. Жанр гімну, який, безсумнівно, є знаковим у 
творчості А. Шнітке (згадаймо принаймні чотири його інструментальні 
«Гімни» й «Три священні гімни» для хору), знову «вмикає» діалогічно-
ігрову проєкцію аналізованого твору. 

Уже з перших тактів стає зрозуміло, що М. Шалигін адаптує гімн як 
одаїчний жанр, а тому лишає зрозумілу для сприйняття інтонаційну 
семантику гімну з її активним енергетичним посилом і чіткою 
конструкцією – ямбічною інтонацією висхідної секунди. 

А втім, протягом частини відбувається процес «розвінчування» 
жанру, який проявляється, поряд із накопиченням дисонантної «хмари», 
через поступове ритмічне прискорення (дроблення). Так з величної музики 
гімн перетворюється на дезорганізований масив звуку. Посилює 
химерність вражень моделювання ефекту бігу по колу, якому сприяють 
замкнені інтонаційні конструкції, оспівування тонів та постійні повтори. 

Завершує сюїту «Колискова» – своєрідний епілог твору, єдина 
частина, музика якої вже існувала як окремий опус. Така інтеграція наявної 
музики автора в новий твір має своє смислове навантаження, проявлене 
                                                            
1 Загальновідомим є факт спотворення цього жанру у творі А. Шнітке «Гоголь-сюїта». 
Так, у частині «Бал» ударні інструменти імітують метроритм класичного танцю, проте 
вся музика позбавлена будь-якої граційності, ніжності, витонченості. 
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через певні семантичні коди. На наш погляд, це єдина частина, де іронічно-
ігрове начало залишається «за кадром». 

Уже з перших тактів композитор презентує основні ознаки жанру: 
помірний темп, тиху динаміку, вокальне начало, заколисувальні інтонації – 
секунда вгору та вниз, симетричність висхідного й низхідного руху, яка, на 
думку дослідників, є формульною ознакою колискової [4, с. 54]. 

Тема проводиться п’ять разів, щоразу інакше темброво забарвлена 
(попри те, що це все віолончельний тембр). Задля отримання цього ефекту 
М. Шалигін щоразу виписує конкретну струну, на якій має проводитись 
тема. Саме від цього змінюється як аплікатура, так і щільність коливання 
струни, що впливає на темброве забарвлення інструмента. 

Тривожна серйозність частини, її нерідко трагічна жанрова 
символіка (згадаймо, що часто колискова інтерпретується композиторами 
як перехід від життя до смерті) налаштовують на сприйняття цієї музики 
як своєрідного відспівування. 

На особливу увагу заслуговує питання присутності в Сюїті-присвяті 
ігрового діалогу двох «Ш», репрезентантів прізвищ «Шалигін» і «Шнітке». 
Насамперед такий діалог проявляється в алюзійних натяках на монограму 
А. Шнітке. Як зазначає Марк Крістофер Сегал, А. Шнітке любив гратися з 
монограмами композиторів і виконавців, залишаючи в такий спосіб 
«музичний привіт» [7]. 

Видається, у сюїті М. Шалигіна присутня магічна «реанімація» 
стилю А. Шнітке на основі «клітини» – її функцію виконує монограма 
композитора AFDEsCH. Серед звуко-матеріалізованих ефектів ігрового 
діалогу з кумиром – закінчення частини «Плач» інтервалом «мі–ля» / Е–А: 
натякаючи на ініціали А. Шнітке, він містить – замість потрібного «мі-
бемоль» – ноту «мі» (ефект гри з монограмою в дусі Д. Шостаковича, який 
часто трансформував свою монограму). 

Наступним кроком «монограмної гри» є частина «Гімн», у 
фінальному акорді якого звучить співзвуччя «фа–ля–ре» / F–A–D – звуки 
імені Шнітке «Альфред», подані, знов-таки, з «порушенням» сакрального 
коду, у вільному сполученні. 

Містика, але в доданій до сюїти «Колисковій», яка стала фінальною 
частиною, а саме в її головній темі, звучить повна, але дещо модифікована 
монограма митця DEsDGFDEsCH(b)A (зазначимо ефект присутності в 
монограмі А. Шнітке «інкрустованої» монограми третього «Ш» – 
Д. Шостаковича). Ще одним показовим моментом ігрового принципу є 
завершення сюїти сольною нотою «ля» / А – першим звуком музичної 
монограми Альфреда Шнітке «А». 
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Стосовно сценічного втілення балету зазначимо, що його постановку 
можна вважати дещо поверховою, зорієнтованою на «фестивальне» 
виконання із превалюванням пластики танцю модерн. Не дивно, що вона 
не розкриває усіх внутрішніх можливостей багатошарової за сенсами 
музики М. Шалигіна. 

Отже, балет-сюїта Schnittke М. Шалигіна – це яскравий приклад 
міжтекстових зв’язків, які проявляються як на рівні назви в цілому – «Сюїта-
присвята Альфреду Шнітке», так і на рівні підзаголовків, серед яких 
«Сарабанда» – алюзія до фільму І. Бергмана, «Плач» – відсилка до 
І. Стравінського. Одним із важливих принципів «налагодження» таких 
зв’язків є гра зі стилем А. Шнітке, яка, завдяки застосуванню прийому 
жанрової модифікації, простежується через алгоритм роботи як із самим 
жанровим стилем (вальсовим, плачовим, гімнічним), так і зі стилем 
композиторським. М. Шалигін адаптує такі ігрові прийоми роботи з жанром, 
як трансформація й іронізація (сарабанда, бароковий реп), жанрова 
модуляція, розвінчування жанру (вальс, плач). На особливу увагу заслуговує 
гра з монограмою А. Шнітке, яка створює своєрідний діалог двох «Ш». 

І знову, навіть у модусі гри, спостерігаємо певну «неправильність» 
інтонаційно-ігрової поведінки: діалог з кумиром вибудовується з 
акцентом на деформації, містифікації, запереченні однозначності та 
спростуванні «явності». 
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«…ДО ЛІСУ ЗА КОНВАЛІЯМИ…»:  
ВІРШ ПЕТРА ЧАЙКОВСЬКОГО В КОЛІ ПОГОДНИХ 

ІДІОСИНКРАЗІЙ КОМПОЗИТОРА 

У статті досліджено вплив клімату та погодних умов на творчість 
П. І. Чайковського та на композиторів-романтиків загалом, що є 
актуальним для сучасної музичної культурології. Розглядаючи вірш 
композитора «Конвалії» та звертаючись до подій, що передували його 
появі, авторка статті встановила взаємозв’язок між психологічним станом 
митця та настроєм твору. У процесі вивчення факторів і подій, що могли 
надихнути композитора на написання «Конвалій», з’ясовано, що стан 
навколишнього середовища, в якому перебував П. І. Чайковський, мав для 
нього суттєве значення. Відповідно, на появу того чи іншого твору могли 
вплинути зовсім незначні деталі, на які зазвичай не звертають увагу 
дослідники, вивчаючи творчу біографію композитора. 

Ключові слова: клімат, композитори-романтики, вірш, конвалії, 
творча біографія. 

Minenko Katerina. «...Into the forest for lilies of the valley...»: a poem 
by Pyotr Tchaikovsky in the circle of weather idiosyncrasies of the 
composer. The main objective of the study is to explore the influence of the 
climate and the weather conditions on the work of P. Tchaikovsky and other 
composers of the romanticism in general. According to his verse «The Lilies of 
the Valley» and applying to the events that proceeded the verse creation, one can 
find out the relation between psychological state of the artist and the mood of 
the poem. Methodology. If the factors and the events that inspired the composer 
on writing «The Lilies of the Valley» are considered, the state of the 
environment in which P. Tchaikovsky lived had an important impact to him. At 
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the same time, realizing the composer’s weather idiosyncrasies as a result of the 
influence of an external adverse environment, we focus on the possibility of 
their investigates and study, for further understanding of Tchaikovsky’s work. 

Turning to the composer’s chamber-vocal heritage, we consider that there 
is some connection between «The Lilies of the Valley» and the work of lyric 
poets, on whose poems the majority of romances were created. One of them was 
Afanasy Fet, whose poetry was appreciated and respected by Pyotr Ilyich. Thus, 
when studying his interests and literary preferences, a complete picture of the 
composer’s worldview is formed. It follows that the relationship between Fet and 
Tchaikovsky is one of the components of the analysis of «The Lilies of the 
Valley». At the same time, exploring the symbolism of lilies of the valley, we 
have the opportunity to understand better the nature of this poem, because the 
appearance of motives for melancholy and sleep in it is not at all accidental. 
Conclusions. It becomes clear that the creation of a work could be influenced by 
very insignificant details, which researchers usually do not pay attention to while 
studying the composer’s creative biography. Focusing on the specific features of 
Tchaikovsky’s worldview, we consider that investigations of the influence of 
climate on romantic composers are relevant for modern musical cultural studies. 

Key words: climate, composers of the romanticism, verse, lilies of the 
valley, creative biography. 

Миненко Катерина. «…В лес за ландышами…»: стихотворение 
Петра Чайковского в кругу погодных идиосинкразий композитора. 
Цель статьи – исследовать влияние климата и погодных условий на 
творчество П. И. Чайковского, а также композиторов-романтиков в 
целом. Рассматривая стихотворение композитора «Ландыши» и 
обращаясь к событиям, которые предшествовали его появлению, видим 
взаимосвязь между психологическим состоянием творца и настроением 
произведения. Методология. При изучении факторов и событий, которые 
могли вдохновить композитора на написание «Ландышей», становится 
понятно, что состояние окружающей среды, в которой пребывал Петр 
Ильич, имело для него существенное значение. Вместе с тем, осознавая 
погодные идиосинкразии композитора как результат влияния внешней 
неблагоприятной среды, мы сосредотачиваемся на возможности их 
исследования и изучения для дальнейшего понимания творчества 
П. Чайковского. 

Обращаясь к камерно-вокальному наследию композитора, мы видим, 
что существует некая связь между «Ландышами» и творчеством поэтов-
лириков, на стихотворения которых было создано большинство романсов. 
Одним из них был Афанасий Афанасьевич Фет, поэзию которого ценил и 
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уважал Петр Ильич. Таким образом, при изучении его интересов и 
литературных предпочтений складывается полная картина 
мировосприятия композитора. Следует вывод, что взаимосвязь между 
А. Фетом и П. Чайковским является одной из составляющих анализа 
«Ландышей». В то же время, исследуя символику ландышей, ми имеем 
возможность лучше понять характер данного стихотворения, ведь 
появление в нем мотивов тоски и сна вовсе не случайно. Выводы. Таким 
образом, становится понятно, что на создание того или иного 
произведения могли повлиять, на первый взгляд, незначительные детали, 
на которые обычно не обращают внимания исследователи, изучая 
творческую биографию композитора. Сосредотачиваясь на определенных 
особенностях мировоззрения П. И. Чайковского, мы видим, что 
исследования влияния климата на композиторов-романтиков является 
актуальным для современной музыкальной культурологии. 

Ключевые слова: климат, композиторы-романтики, стихотворение, 
ландыши, творческая биография. 

Добре відомо, що композитори, так само як і художники, поети та 
письменники, часто були людьми метеочутливими. Про це ґрунтовно 
пишуть, зокрема, Сергій Тишко та його учні18. Продовжуючи окреслену 
наукову лінію, ми дослідили власний вірш П. Чайковського, який має 
назву «Конвалії»19. Він був написаний взимку 1878 року у Флоренції. 
Згадок про вірш доволі небагато. Мета роботи – розглянути цей 
мініатюрний твір як результат безпосередньої взаємодії особистих 
ідіосинкразій композитора й творчого стану, в якому він перебував. Адже 
Петро Ілліч, як відомо, був людиною чуттєвою, вразливою, вкрай 
залежною від настрою та погоди. Завдання полягає у вивчені 
психосоматичних реакцій композитора на метеогеографічні особливості 
певної території та емоційної спрямованості віршу «Конвалії». 

Зауважимо, що метеочутливість П. Чайковського мала великий 
вплив не лише на його творчість, але й на повсякденне життя митця. 
Новизна дослідження полягає в тому, що, аналізуючи кліматичні чинники 
й особливості психічного складу Петра Ілліча, ми дійшли висновку, що 
таку метеозалежність спровоковано погодними ідіосинкразіями 
композитора, тобто індивідуальною непереносністю, яка зазвичай 
продиктована конституціональними особливостями людини. Загалом, таке 
явище є доволі розповсюдженим серед композиторів. Наприклад, 

                                                            
18 Див.: [1, 4, 5, 13, 14, 16, 17]. 
19 Опубліковано в: [21, с. 191–193]. 
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Р. Шуман, М. Глінка або С. Рахманінов не любили холод і вогкість, і 
найчастіше це супроводжувалось тим, що П. Чайковський (як, до речі, й 
М. Глінка) називав «розладом нервів» [21, с. 188]. 

Оскільки композитори-романтики зазвичай були чутливими до 
кліматичних явищ, дослідження впливу погоди на митців і, зокрема, на 
П. І. Чайковського (від настрою – до творчої активності) видається 
надзвичайно актуальним. С. Тишко та його співавтори у відомій серії 
книг «Мандри Глінки» («Странствия Глинки») звертають увагу на 
особливості психофізіологічних конструкцій композитора, через які 
Михайло Іванович добре почувався лише в теплому кліматі [17, с. 128], до 
речі, так само, як і Петро Ілліч. 

Методологія дослідження базується на вивченні факторів і подій, 
які могли б надихнути композитора на написання «Конвалій». Водночас, 
усвідомлюючи погодні ідіосинкразії композитора як результат впливу 
зовнішнього несприятливого середовища, ми зосереджуємося на 
можливості їх дослідження й вивчення для подальшого поглиблення 
розуміння творчості Петра Чайковського. 

Звертаючись до камерно-вокальної спадщини композитора, бачимо, 
що існує певний зв’язок між «Конваліями» й творчістю поетів-ліриків, на 
вірші яких було написано більшість романсів. Одним із них був Афанасій 
Афанасійович Фет, поезію якого цінував і поважав Петро Ілліч. Отже, 
взаємозв’язок між А. Фетом і П. Чайковським є однією зі складових 
аналізу «Конвалій». До того ж, досліджуючи символіку конвалій, ми маємо 
можливість краще зрозуміти характер даного вірша, адже поява в ньому 
мотивів туги і сну – зовсім не випадкова. 

Результати. Історія створення вірша «Конвалії» викликає 
здивування, адже він написаний, здавалося б, за вкрай несприятливих 
умов: жахлива погода, зима – і саме в такий час згадка про весняні 
конвалії! До того ж, перебуваючи тоді у Флоренції, композитор нетерпляче 
чекав на рукопис власної Сюїти № 1 d-moll, через що сильно переймався. 
Можливо, саме тому П. Чайковському так важко давалося створення 
вірша? Адже він витратив багато сил і часу на його створення. Але 
водночас композитор був дуже задоволений своєю роботою: «Я страшенно 
болісно й тяжко сидів (в ориг. “корпел”. – К. М.) над кожним віршем, але в 
результаті вийшов вірш досить пристойний, що вселяє мені велику 
гордість20» [19, с. 564]. 
                                                            
20 «Я ужасно мучительно и затруднительно корпел над каждым стихом, но в 
результате вышло стихотворение довольно приличное и внушающее мне большую 
гордость» [19, с. 564]. 
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У листі до брата Модеста, перебуваючи в меланхолійному настрої, 
Петро Ілліч пише про «Конвалії»: «Чи від того, що погода стоїть огидна, 
чи тому, що взагалі я був учора сумно налаштований, – але раптом мені 
захотілося оспівати конвалії у віршованій формі. Цілий день і весь 
сьогоднішній ранок я проморочився (в ориг. “провозился”. – К. М.) над 
віршами, і в результаті вийшла п’єса, яку при сім тобі надсилаю окремо. Я 
страшенно пишаюся цим віршем. Уперше в житті мені вдалося написати 
справді непогані вірші, до того ж глибоко відчуті» [21, с. 191]. 

Слід згадати, що «Конвалії» – не єдиний літературний порив Петра 
Ілліча. Друзі П. Чайковського згадують, що йому напрочуд легко давались 
невеличкі жартівливі вірші. Товариш композитора Федір Маслов так згадує 
роки навчання в училищі: «Петро Ілліч захоплювався літературою і брав 
активну участь у журналі “Училищний вісник”, який видавався в п’ятому 
класі під редакцією Апухтіна й Ертеля. Його перу там належала дивовижно 
легко й гостро написана “Історія літератури нашого класу”» [3, с. 30]. 

Бувши вже в дорослому віці, композитор займався перекладом 
оперних творів. Відомий критик Герман Ларош так оцінював його 
здібності: «Незалежно від багатого музикального чуття, незалежно від 
власної композиторської вправності, які надавали судженням його міцну 
опору, він був вельми талановитий літератор, писав бездоганним складом, 
ясно і жваво викладав свої думки. Скажу до слова, що літературний талант 
його не обмежувався прозою: він вельми непогано володів віршем і, як 
відомо, між іншим, зробив чудовий переклад “Весілля Фігаро” да Понте й 
багатьох романсів для російських видань; йому ж належать вірші в 
багатьох місцях його опер21, хоча жодного зі своїх лібрето Петро Ілліч не 
написав повністю» [3, c. 40]. Варто додати, що в дитинстві маленького 
Петра жартома називали «le petit Pouchkine»22 [3, с. 18]. 

Говорячи про творчість П. Чайковського, важливо наголосити, що на 
композитора впливало навколишнє середовище й оточення, в якому він 
перебував. На момент написання вірша Петро Ілліч почувався самотньо, 
але не лише відсутність близьких людей впливала на його самопочуття. 
Імовірно, до всього спектру можливих причин меланхолійного настрою 
додалася і втома від подорожей, адже на той момент у нього був чималий 
досвід мандрівника. Про цей феномен згадується в «Мандрах Глінки»: 

                                                            
21 «Тихо луна взойдет» (дует з опери «Воєвода»), «Темная ночка» (квартет із опери 
«Воєвода»), пісня «Ну-ка, светик Машенька» (з «Пікової дами»), «Блистает солнце 
красное» (хор з опери «Пікова дама»), а також дві арії з цієї ж опери: «Я вас люблю, 
люблю безмерно» та «Ах, истомилась, устала я». 
22 «Маленький Пушкін» (фр.). 
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«Взагалі ж у романтичних мандрах середини століття – незалежно від того, 
була подорож реальною чи “віртуальною” – завжди виразно відчувалася 
нота смутку, ніби розчарування від того, що й найпоетичніші куточки 
землі стають черговою банальністю, надбанням путівника...» [17, с. 19]. 

Варто зазначити, що конвалії були улюбленими квітами 
П. Чайковського. Про це він згадує в листуванні з Надією Філаретівною 
фон Мекк: «Додаю при цьому листі вірша мого, розпочатого у Флоренції 
та завершеного в Парижі. Щоб Ви зрозуміли його сповна, я повинен 
спочатку дати маленьку передмову. Я, здається, неодноразово писав Вам, 
милий друже, про мою пристрасть до конвалій. У брата Модеста така сама 
пристрасть до фіалок, і ми з ним завжди сперечаємося про перевагу своїх 
улюблених квітів над іншими. Я давно вже говорив йому, що неодмінно 
коли-небудь у віршах оспіваю конвалії. Ось цей намір я і виконав» [19, 
с. 564]. Так, ми бачимо, що Петро Ілліч давно планував створити вірш, 
присвячений своїм улюбленим квітам. А приводом стала погана погода, 
яка підштовхнула композитора втілити цей задум. 

Загалом, П. Чайковський не лише полюбляв квіти, але й знався на них: 
«Нічні фіалки, про які Ви пишете, мені добре відомі. Вони дуже рясно 
ростуть на півночі; у червні і в Московській губернії їх дуже багато. Їхній 
аромат дуже приємний, але дещо солодкавий (в ориг. – “приторен”. – К. М.). 
Зате вони надзвичайно гарні, і оскільки ростуть одразу після відцвітання 
конвалій, то, коли траплялося проживати влітку на півночі, я втішався ними, 
і їхній білий цвіт почасти навіть нагадував мені незрівнянну весняну 
квіточку, через відцвітання якої я дуже журюся» [20, с. 126]. У дитинстві 
композитор із нетерпінням чекав на цвітіння конвалій, адже вірив, що разом 
із квітами з’являться гноми й задзвонять у маленькі білі дзвіночки. Уже в 
дорослому віці, мешкаючи в Клині, він вирощував конвалії, зокрема й 
рідкісні види23. Захоплення квітами знайшло віддзеркалення й у творчості 
композитора, наприклад, у «Вальсі квітів» із балету «Лускунчик». 
Видається, романтичний і чуттєвий «Вальс квітів» не лише відображає 
казковість історії, але й утілює любов Петра Ілліча до квітів. 

Полюбляв квіти й Михайло Глінка. Подорожуючи, він обов’язково 
натрапляв на сад, який ставав для нього місцем, де композитор поринав у свої 
думки або прогулювався, перебуваючи в поганому настрої. Наприклад, в 
Іспанії це був королівський парк Буен-Ретіро, а в Парижі – Jardin des plantes 
(Ботанічний сад) [16, с. 386–387]. Так, ми помічаємо, що навіть у цьому 
незначному факті розкривається невеличка частина спільного між ними. 
                                                            
23 Див.: Катаева-Вергес Н. Цветы в жизни Чайковского [Электронный ресурс] // Проза : 
веб-сайт. URL: https://www.proza.ru/2016/04/08/1134 (дата обращения: 23.03.2020). 

https://www.proza.ru/2016/04/08/1134
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За настроєм «Конвалії» в чомусь перекликаються з Четвертою 
симфонією П. Чайковського, яка була створена у 1877-му, за рік до появи 
«Конвалій». Ідея фатуму, якому неможливо протистояти («я встречу, как и 
все, черед свой роковой24» [21, с. 192]), неминучість приходу зими, 
страждання через тугу й болісне очікування весни («уныло я брожу и жду с 
тоскою новой» [там само]), – усі ці рядки вірша Петра Ілліча чимось 
нагадують про ліричного героя Четвертої симфонії, який не може протистояти 
долі та намагається врятуватись від самотності. Можна навіть припустити, що 
весна, яку так очікує композитор, є спасінням для нього, адже ця пора року 
завжди символізувала новий цикл життя – пробудження від зими. 

Зазначимо, що образ весни також з’являється в романсах, які були 
написанні П. Чайковським під час перебування у Флоренції. Можливо, 
саме інтимні переживання митця спонукали його створити музику на 
вірші Олексія Костянтиновича Толстого. Наприклад, звернення до 
природи в романсі «То было раннею весной», зокрема до лісу як втілення 
власних спогадів: 

О жизнь! О лес! О солнца свет! 
О юность! О надежды!25 

І головне, що є доволі показовим: робота над серією цих романсів і 
написання вірша «Конвалії» збігаються в часі. 

Цікаво й те, що незадовго до створення «Конвалій», у 1878-му, був 
написаний фортепіанний цикл «Пори року». На нашу думку, в ньому 
прослідковуються передумови написання майбутнього вірша. Адже 
відомо, що автором епіграфа до п’єси «Травень. Білі ночі» є Афанасій Фет. 
Ось як звучить цей епіграф: 

Какая ночь! На всём какая нега! 
Благодарю, родной полночный край! 
Из царства льдов, из царства вьюг и снега, 
Как свеж и чист твой вылетает Май!26 

Важливо, що свій перший романс «Мой гений, мой ангел, мой 
друг...» (1857–1858) П. Чайковський написав саме на вірш А. Фета. Петро 
Ілліч вважав його не просто поетом, а поетом-музикантом, адже, за 
словами композитора, він мав здатність виходити за межі, зазначені 
поезією: «Слова, укладені в форму вірша, вже перестали бути просто 
словами: вони омузичнилися (в ориг. – “омузыкалились”. – К. М.). 

                                                            
24 Тут і далі цитати з поетичних творів наводяться мовою оригіналу. 
25 Цит. за: [15, с. 192–193]. 
26 Цит. за: [18, с. 269]. 



КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО                                                           ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ 
СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА ДУМКА № 2                           ТА СУЧАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 

81 

Найкращим доказом того, що вірші, які намагаються висловити любов, за 
суттю вже більше музика, ніж слова, є те, що дуже часто подібні вірші 
(вкажу Вам на Фета, якого я дуже люблю), бувши уважно прочитані як 
слова, а не як музика, не мають жодного сенсу» [19, с. 205]. 

Варто зауважити, що А. Фет та П. Чайковський вважали музику й 
вірші близькими видами мистецтва. «Поезія і музика, – писав А. Фет, – не 
тільки споріднені, але невіддільні. Усі віковічні поетичні твори від 
пророків до Ґете і Пушкіна, включно, – по суті музичні твори – пісні... 
Прагнучи відтворити гармонічну правду, душа художника сама приходить 
у відповідний музичний лад... Немає музичного настрою – немає 
художнього твору» [9, с. 23]. Виникає запитання: що ж вони мають на 
увазі, коли пишуть про «музичність» поезії? Як стверджує Світлана 
Макарова, новаторство Афанасія Афанасійовича було в тому, що він 
відмовився від «реалістичної конкретизації ліричної ситуації у вірші» [10, 
с. 36], натомість прагнув збагатити твір особистими переживаннями, 
завдяки чому утворювався стан, охарактеризований як «“подвійне буття” 
між реальним і бажаним, статичним і “польотним”» [10, с. 36]. Саме його і 
вважали «музикальністю» ліричного твору. 

Говорячи про синтез музики та поезії, не можна не згадати про 
камерно-вокальну творчість композитора, адже Петро Ілліч звертався до 
жанру романсу протягом усього життя. За весь час він написав 
103 вокальні мініатюри, з яких п’ять романсів створено на вірші Афанасія 
Афанасійовича («Мой гений, мой ангел, мой друг...», «Пойми хоть раз», 
«Не отходи от меня», «Я тебе ничего не скажу», «Уноси мое сердце...»). 

Цікаво, що під час написання романсу «Пойми хоть раз» (1872–1873) 
у журналі «Громадянин» виходить стаття П. Чайковського «Бетховен і 
його час» [6, с. 89]. Дослідники вважають, що вірш Афанасія 
Афанасійовича, який ліг в основу романсу, присвячений Людвігу ван 
Бетховену та його вокальному циклу «До далекої коханої» (1816)27. 
Можливо, саме робота над статтею вплинула на рішення композитора 
обрати цей твір або навпаки. Нагадаємо, що П. Чайковський неодноразово 
порівнював А. Фета з Л. ван Бетховеном – через уміння тонко відчувати 
поезію [10, с. 35]. Свого часу російський композитор Микола Мясковський 
теж назвав Петра Ілліча «російським Бетховеном»28. Так, порівнюючи 
                                                            
27 Див.: Анализ стихотворения Фета «Anruf an die geliebte Бетховена» [Электронный 
ресурс] // Читай и пиши стихи : веб-сайт. URL: https://pishi-stihi.ru/anruf-an-die-geliebte-
bethovena-fet.html (дата обращения: 25.03.2020). 
28 Див.: Мясковский Н. Чайковский и Бетховен (сборник «Из истории советской 
бетховенианы») [Электронный ресурс] // Бетховен : веб-сайт. URL : 
http://www.beethoven.ru/node/524 (дата обращения: 25.03.2020). 

http://www.tchaikov.ru/moy.html
https://pishi-stihi.ru/anruf-an-die-geliebte-bethovena-fet.html
https://pishi-stihi.ru/anruf-an-die-geliebte-bethovena-fet.html
http://www.beethoven.ru/node/524
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П. Чайковського з Л. ван Бетховеном, він начебто ототожнює та підводить 
підсумок взаємин між долями й творчістю А. Фета й П. Чайковського29. 

Настрій епіграфу до фортепіанної п’єси «Травень. Білі ночі» 
подібний до «Конвалій» П. Чайковського! Цікаво, що ніхто не звернув 
увагу на те, що А. Фет є автором й іншого вірша, який безпосередньо 
стосується нашої теми. Це – «Перша конвалія», де знаходимо такі рядки: 

О первый ландыш! Из-под снега 
Ты просишь солнечных лучей; 
Какая девственная нега 
В душистой чистоте твоей!30 

Порівнявши ці два вірша Афанасія Афанасійовича з віршем Петра 
Ілліча, ми помітили, наскільки вони перегукуються поміж собою. По-перше, 
в кожному з них конвалії асоціюються з настанням весни. По-друге, 
використовуючи вирази «как свеж и чист твой вылетает Май!», «в 
душистой чистоте твоей!», «но меня твое благоуханье, как винная струя, и 
греет и пьянит, как музыка, оно стесняет мне дыханье», А. Фет і 
П. Чайковський створюють не лише візуальний образ, але й відчуття 
аромату квітки. 
                                                            
29 На жаль, Афанасій Афанасійович був недооцінений сучасниками. Ось що пише Борис 
Бухштаб у книзі «А. А. Фет: Очерк жизни и творчества»: «Сучасники Фета оцінювали 
його поезію далеко не так високо, як ми. Тільки один з них сказав про творчу силу Фета 
проникливі слова, які, напевно, багатьом тоді здалися дивними. Ці слова належать 
видатному поету епохи – Некрасову. Ось що він писав: “Сміливо можемо сказати, що 
людина, яка розуміє поезію та охоче відкриває свою душу її відчуттям, у жодному 
російському авторі після Пушкіна не зачерпне стільки поетичної насолоди, скільки 
принесе їй п. Фет. З цього не випливає, що ми рівняємо п. Фета з Пушкіним; але ми 
позитивно стверджуємо, що п. Фет у доступній йому області поезії такий самий 
господар, як Пушкін у своїй, більш широкій і багатосторонній, області”» [2, с. 3]. 
Творчий шлях поета не був легким. Незважаючи на те, що на його вірші написано 
безліч романсів, лише невелика їх кількість є відомою широкому загалу. С. Макарова у 
статті «А. А. Фет і П. І. Чайковський: “Подвійне буття” творчого діалогу “поетів-
музикантів”» зазначає: «У багатьох літературознавчих дослідженнях про життя і 
творчість “чистого лірика” тиражується відомий відгук М. Є. Салтикова-Щедріна про 
популярність фетівських творів у композиторів і в усій Росії: “Більша половина його 
віршів дихає найщирішою свіжістю, а романси його виспівує мало не вся Росія…”. 
Проте, об’єктивно деформуючи багатогранну творчість Фета і абсолютизуючи тільки 
“музикальну” грань його лірики, цитування статті «Вірші А. А. Фета» (1863) 
Салтикова-Щедріна часом обмежується незавершеним фрагментом, у якого насправді є 
дуже невтішне продовження: “...завдяки послужливим композиторам, які, втім, завжди 
вибирали п’єски найменш вдалі, як, наприклад, «На заре ты её не буди» і «Не отходи от 
меня»”. Складні відносини Фета і Салтикова-Щедріна відомі, саркастична тональність 
критичної оцінки очевидна, але, на жаль, двоїсте за змістом висловлювання 
письменника-демократа багато в чому виявилося пророчим» [10, с. 34]. 
30 Цит. за: [18, с. 214]. 
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Водночас, дуже символічно, що «Конвалії» Петра Ілліча були 
дописані вже після Флоренції, у Парижі, взимку 1878–1879 рр. [19]. А для 
французів конвалії мають особливе значення, адже протягом декількох 
століть поспіль уся Франція першого травня святкує День конвалії31. 

Незважаючи на те, що цвітіння конвалії припадає на травень, її 
асоціюють не тільки з приходом весни, любові, але й зі смутком [7]. І саме 
такі настрої були втілені у вірші П. Чайковського32. 

Загалом же конвалії з’являються у творчості багатьох митців різних 
часів. Одним із них є Сандро Боттічеллі, який у картині «Весна» зобразив 
саме їх. Так, серед неймовірного розмаїття квітів, зображених у вінку 
Флори, знаходиться і конвалія. Цей факт є дуже показовим, адже митець, 
працюючи над картиною, ретельно дослідив рослинність околиць 
Флоренції. Тому не дивно, що вірш П. Чайковського саме з такою назвою 
народився в цьому місці. Але як бути з тим, що він написаний у грудні, 
коли, як відомо, конвалії не цвітуть? 

Імовірно, на це вплинуло декілька чинників: по-перше, 
П. Чайковський, відвідуючи Флоренцію у лютому 1878 року, мав змогу 
бачити конвалії серед квітів, що продавали на вулицях міста. Ось що пише 
Петро Ілліч в одному з листів: «Весна хоч іще й не прийшла зовсім, але 
наближається швидкими кроками. Квітів на вулицях безліч, є навіть мої 
улюбленці конвалії, і дуже недорогі» [19, с. 206]. По-друге, нам відомо, що 
ідея написання «Конвалій» прийшла до П. Чайковського «під час гуляння» 
[21, с. 190]. Можливо, прогулюючись містом, він натрапив на щось таке, 
що викликало в його пам’яті саме цю згадку? Це могла бути вулиця, де він 
бачив кошики з квітами, похід до музею або до одного з садів. 

Наостанок доречно буде згадати вислів М. Пруста: «Те саме з нашим 
минулим. Намагатися його повернути – марна справа, усі зусилля нашого 
розуму марні. Воно ховається не в його володіннях і поза його досяжністю, 
а в якій-небудь речі (і відчутті, яке викличе в нас ця річ), про яку ми 
найменше думаємо. І тільки випадок розпоряджається тим, чи зустрінеться 
нам ця річ або так і не зустрінеться до самої смерті» [12, с. 65]. Можливо, 
                                                            
31 Вважається, що цю традицію започаткував Карл IX. Першого травня, на честь 
приходу весни, він вирішив обдарувати усіх придворних дам букетиками модної тоді 
конвалії. Традиція дарувати один одному ці квіти першого травня, збереглася і до 
наших часів [11]. 
32 Існує багато цікавих легенд та міфів, пов’язаних з цією квіткою. Наприклад, згідно з 
українською легендою, конвалії – це перлини, на які перетворився щасливий сміх Мавки, 
коли вона пізнала радість кохання [8]. У християнському віровченні вважається, що вони 
виросли зі сліз Богоматері, коли та оплакувала свого розп’ятого сина [7]. А в міфології 
Стародавньої Греції ці квіти були краплями поту богині полювання Артеміди, вони 
падали на землю, коли вона рятувалась від переслідування фавнів [8]. 
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подібно до героя Марселя Пруста – до речі, теж Марселя – Петро Ілліч не 
свідомо, а лише завдяки випадковості, мав нагоду повернутись у момент, 
коли він був щасливий. Лише наштовхнувшись на річ, яка викликала в 
нього емоційний відгук, він згадав про цей епізод у лісі, коли вони збирали 
конвалії. Адже Марселю вистачило декількох ковтків чаю, аби смак 
воскресив у ньому давно забутий спогад [там само]. 
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ПОТЯГ І ЛІТАК У МУЗИЦІ КОМПОЗИТОРІВ РІЗНИХ ЧАСІВ 

У статті вперше розглянуто особливості втілення, розвитку, 
трактування образів потяга й літака у творчості композиторів різних країн 
та епох, проаналізовано співвідношення «технічного» і «людського» начал, 
а також цілісно систематизовано означені образи в музиці різних часів. 

Ключові слова: потяг, літак, авангард, музично-технічні експерименти. 

Chebotar Oleksandra. Train and airplane in the music of composers 
from different times. The relevance of the research is due to the need to cover 
the issue of the musical embodiment of these images by composers in different 
countries and centuries from the point of view of the problem «Machine and 
Human». The aim of the research is to analyze the musical interpretation of 
these characters by composers, to determine the ratio of «technical» and 
«human» principles in each work. The methodology of the research consists of 
a historical view of the embodiment of train and airplane images/characters, 
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depending on the time of creation of a work, historical subjects, and aesthetic 
views of the composer. Common and distinctive features are revealed in the 
music of different authors. The result of the research consists in the following 
conclusions: the character of a train in 19th century music was embodied through 
the prism of feelings. At the beginning of the 20th century, the train and plane in 
the work of avant-garde composers are interpreted from a purely technical side – 
speed and dynamics. In the 1930s, composers combined technical and romantic 
elements in their characters. After the Second World War, avant-garde 
representatives of «concrete» music embodied characters of technology with 
sounds of non-musical, technical origin. Since the second half of the century, the 
train and the plane characters are interpreted in interaction with a human, affect 
his fate. In works devoted to war, the machine is an enemy to human. In the 
1990s, the unique experiment of K. Stockhausen was the use of helicopters in a 
musical performance, the fusion of the sounds of technology and human music. 
This experiment was repeated in the 21st century by R. Grygoriv and 
I. Razumeyko with the AN-2 plane, posing the problem of man and machine in 
our cybernated world. 

Key words: train, plane, avant-garde, musical-technical experiments. 

Чеботарь Александра. Поезд и самолёт в музыке композиторов 
разных времен. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью освещения вопроса о воплощении данных образов 
композиторами разных стран и столетий с точки зрения проблемы 
«Машина и Человек». Цель исследования – проанализировать 
особенности трактовки композиторами данных образов, определить 
соотношение «технического» и «человеческого» начал в каждом 
произведении. Методология исследования опирается на исторический 
подход – взгляд на воплощение образов поезда и самолета в зависимости 
от времени создания произведения, тематики, эстетических взглядов 
композитора. Выявляются общие и отличительные черты в музыке разных 
авторов. Результатом исследования стали следующие выводы: образ 
поезда в музыке XIX века воплощался через призму чувств. В начале 
XX века поезд и самолет в творчестве авангардных композиторов 
трактуются с чисто технической стороны. В 30-е годы композиторы 
объединяют в образах техническое и романтическое начала. После Второй 
мировой войны представители «конкретной» музыки воплощают образы 
техники звуками немузыкального, технического происхождения. С 50-
х годов образы поезда и самолета трактуются во взаимодействии с 
человеком, влияют на его судьбу. В произведениях, посвященных войне, 
машина враждебна человеку. В 90-е годы уникален эксперимент 
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К. Штокхаузена с использованием вертолетов в исполнении музыки, 
слияние звуков техники и музыки человека. Своеобразно этот эксперимент 
повторили с самолетом в XXI веке Р. Григорив и И. Разумейко, поставив 
проблему человека и машины в нашем кибернетизированном мире. 

Ключевые слова: поезд, самолет, авангард, музыкально-технические 
эксперименты. 

Виклад основного матеріалу. Характеризуючи західноєвропейську 
музику початку ХХ століття, Б. Асаф’єв виокремлював як визначальну рису 
залежність настроїв і динаміки музики від атмосфери сучасного міста [1]. 
Відбиваючи в творах епоху науково-технічного прогресу, митці звертаються 
до образів техніки, вдаються до різноманітних експериментів. Першими на 
експеримент пішли художники (наприклад, картина Л. Руссоло «Рух 
автомобіля»), потім – композитори. Н. Провозіна зауважує: «Нові звучання 
та образи створювались музичними засобами: “імітувальною” 
оркестровкою, остинатним ритмом, дисонантною гармонією. Значно була 
посилена роль ударних інструментів, підкреслювалась ритмічна функція 
фортепіано, включались шумові ефекти» [6]. Починають з’являтися нові, 
спеціально винайдені інструменти. 

На початку століття представник футуризму Луїджі Русcоло, 
художник і композитор, у маніфесті «Мистецтво шумів» закликає 
замінювати музичні звуки шумовими для втілення руху нового життя і 
створює нове сімейство шумових музичних інструментів. У зв’язку зі 
стрімким розвитком міст виникає новий напрямок у мистецтві – урбанізм. 
Його лідерами стали французькі композитори «Шістки», які шукали нові 
шляхи розвитку сучасної музики. Найбільш цікавими для композиторів 
ХХ століття технічними досягненнями стали потяги й літаки – як 
уособлення нової епохи. 

Метою дослідження стало виявлення особливостей розвитку і 
трактування образів потяга й літака у творчості композиторів різних країн 
та епох, а також закономірностей співвідношення «технічного» і 
«людського» начал у музиці. Новизна статті полягає в систематизації 
означених образів, зокрема їхній характеристиці в нових творах. 
Методологія дослідження спирається на історичний підхід – погляд на 
музичну проблему відповідно до часу написання твору, тематики, естетики 
напрямку мистецтва, співвідношення «технічного» й «людського» в 
історичні проміжки часу. 



КИЇВСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО                                                           ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ 
СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА ДУМКА № 2                           ТА СУЧАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 

89 

Результати. Вперше потяг з’являється у творах композиторів 
ХІХ століття, що пов’язано з будуванням залізниць33. Образ потяга втілено 
двома засобами: 

1. шляхом імітації нових технічних звуків; 
2. крізь призму людських почуттів. 

Першими спробами передати технічні звуки були твори «Потяг утіх» 
Йоганна Штрауса-сина, де звуки трикутника й духових імітують 
вокзальні дзвінки та гудки паровоза, і фортепіанний етюд «Залізниці» 
композитора Шарля Алькана (1844). В етюді передається моторний рух 
потяга, але прямого наслідування звучання машини поки ще немає [2]. 
Друга тенденція виявилась у бажанні відтворити сприйняття людиною 
нового технічного досягнення. У «Попутній пісні» Михайла Глінки, 
написаній на честь відкриття залізниці між Москвою і Петербургом, 
стрімка скоромовка у вокальній партії та чіткий ритм акомпанементу 
передають радісне відчуття феноменальної на той час швидкості, а 
співучий середній розділ втілює ліричні почуття, викликані картинами 
природи. У Гектора Берліоза в кантаті «Пісня про залізниці» для тенора 
соло, хору та оркестру, створеній на честь відкриття маршруту Лілль – 
Париж, немає імітування шуму потяга чи його руху: фанфарне звучання 
мідних інструментів передає почуття урочистості й радісного хвилювання. 
Значно пізніше Сергій Прокоф’єв об’єднає обидва варіанти: в номері 
«Від’їзд» із симфонічної сюїти «Зимове багаття» (1950) він, подібно до 
М. Глінки, втілить безтурботний, світлий настрій за допомогою легкої, 
веселої мелодії на рухливому енергійному тлі. Звучання мідних духових 
інструментів одночасно імітує гудки потяга. 

У ХХ столітті захоплення динамікою епохи, зацікавленість 
втіленням у мистецтві рухової енергії, індустріальної, урбаністичної 
тематики найбільш яскраво виявились у представників раніше згаданої 
французької «Шістки», які проголошували наближення музики до життя 
сучасного міста з його новими стрімкими темпами та культом машин. 
Потяг стає для композиторів перш за все технічним об’єктом. 1923 року 
Артюр Онеґґер у відомому симфонічному творі Pacific 231 втілює образ 
локомотива, що розвивав рекордну для свого часу швидкість – 120 км/год. 
Pacific сприймався як уособлення духу сучасності й став своєрідним 
прапором музичного конструктивізму. Сам А. Онеґґер казав, що «не 
прагнув імітувати гуркіт локомотиву, а хотів передати зорові враження та 
фізичну насолоду рухом у чисто музичній побудові…» [8, с. 140–141]. 
                                                            
33 У живописі прикладом відбиття нового технічного явища є картина Клода Моне 
«Вокзал Сен-Лазар». 
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Композитор втілює послідовно «дихання машини в стані спокою, поштовх 
початку руху і прогресивне його прискорення» [там само]. А. Онеґґер 
передає звучання потяга, його потужність через довгі акорди divisi, 
безперервне тремоло тарілки, звуки валторн, а поступове прискорення 
руху – через скорочення тривалостей. За допомогою панування чіткого 
ритму й жорстких гармонічних співзвуч, залучивши оркестрову та 
контрапунктичну майстерність, композитор створює величезне зростання й 
могутню кульмінацію, в якій контрапунктом до фігураційного руху звучить 
мелодична лінія в мідних – гімн людині, яка створює могутні машини. У 
коді з послідовним гальмуванням «міцні» акорди зупиняють рух. 

Франсіс Пуленк у фортепіанному циклі «Прогулянки» зображує всі 
види руху – від «Пішки» до «Літаком». У п’єсі «Залізною дорогою» 
композитор передає швидкість і стрімкість руху потяга, використовуючи 
моторний гострий рух у партії правої руки та своєрідні артикуляційні 
штрихи шістнадцятими в партії лівої руки, що створюють ефект 
«торохтіння» коліс. 

У балеті «Блакитний експрес» ще одного учасника «Шістки» – 
Даріуса Мійо – потяг стає місцем дії, а також символізує вищий прошарок 
суспільства: елітний експрес відвозив так звану золоту молодь на курортний 
відпочинок. Балет передавав атмосферу нового життя з його тенденціями й 
модою. За словами М. Друскіна, «тут був вплив усього навколишнього 
світу: Олімпійські ігри, джаз, кіно – і на всьому цьому тлі модний потяг, що 
відносить на модний пляж модних молодих людей у модних пляжних 
костюмах від Коко Шанель із Парижа через Ліон до Рив’єри на узбережжя 
Середземного моря…» [3, с. 118]. Хореографія балету базувалась на 
акробатиці, яка підкреслювала захопленість спортом людей того часу. 

«Небесна залізниця», твір видатного американського композитора 
Чарльза Айвза (1924), є поєднанням технічного образу та людської фантазії. 
Це музичне переповідання однойменної книги Н. Готорна, яка своєю чергою 
була пародією на книгу письменника XVII століття Дж. Беньяна «Подорож 
пілігрима». Герой Н. Готорна прагне дістатися до небес, скориставшись 
потягом. Ч. Айвз поєднує у своїй музиці й гумор Н. Готорна, і власну 
фантазію, і реалістичний гуркіт залізниці. Імпресіоністська замріяність 
гармоній, неспішний рух вільно чергуються з «технічними» фрагментами, де 
дисонантні співзвуччя-кластери, остинатний жорсткий ритм і швидкий темп 
створюють враження руху могутньої машини. 

Залізнична тема привабила й російського композитора Володимира 
Дешевова. 1926 року в музиці до спектаклю «Рейки» він використав поруч 
із симфонічними інструментами реальні технічні звуки (чим передбачив 
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«конкретну» музику). На сьогодні зберігся тільки фрагмент для 
фортепіано, де репетиціями в басах і гострими співзвуччями передаються 
міць і сила машини. 

Відомий бразильський композитор Ейтор Вілла-Лобос поєднує 
технічне – «онеґґерівське» – та романтичне начала. У токаті з 
«Бразильської Бахіани» № 2 (1930), відомій під назвою «Маленький 
сільський потяг», композитор імітує гудки паротяга й стукіт коліс, 
накладаючи на них розвинену мелодичну лінію, що передає почуття 
замріяності: музика машини та людська музика зливаються в контрапункті. 

У творі «Американський швидкісний експрес» (1943) композитор-
ексцентрик Гаррі Парч відтворює справжню залізничну хроніку, відчуття 
дороги: на деренчання й гуркіт потяга, імітовані за допомогою 
сконструйованих Г. Парчем дивних інструментів (зокрема – 
хромелодеону), накладаються уривки фраз із бесід із попутниками, 
записаних композитором упродовж багатьох поїздок потягами. Знову, як в 
Е. Вілла-Лобоса, своєрідне поєднання технічних і людських звуків. 

«Активність авангарду в перші післявоєнні роки… ніде не заявила 
про себе так голосно й сенсаційно, як у галузі так званої “технічної 
музики”» [4, с. 128]. «Конкретна» й електронна музика відкрили в 
акустичній, сонорній сфері нові можливості. 5 липня 1948 року в ефірі 
французького радіо прозвучав твір П’єра Шеффера «Шумові етюди» – 
перший зразок «конкретної» музики, в якому замість традиційного 
інструментального звучання використовуються звуки немузичного 
походження. Етюд «Залізничний» являв собою колаж із записаних на 
плівку паровозних гудків, стукоту коліс і звуків потягу, що відходить від 
станції. Музичні звуки витіснено технічними. 

Заслуговує уваги твір американця Стіва Райха «Різні потяги» для 
струнного квартету й магнітофонної стрічки (1988), в якому показано 
потяги довоєнного часу та потяги, які під час війни везли євреїв на смерть 
до концтаборів. Композитор об’єднує музичні «спецефекти» струнних, що 
імітують перестук коліс, скрегіт гальм, паровозні гудки, та магнітофонні 
записи інтерв’ю з провідниками потягів і вцілілими в’язнями концтаборів. 
Фрагменти мови з визначеною висотою тону стали мелодичною основою 
твору: віолончель повторює інтонації чоловічих голосів, скрипка та альт – 
жіночих. Інтонаційний розвиток інструментальної музики тут залежить від 
інтонацій людського голосу. 

У балеті Родіона Щедріна «Анна Кареніна» (1972) потяг стає 
«стрижнем» твору. Композитор використовує засіб полістилістики: «з 
думкою про Чайковського витримана основна стилістика балету», – 
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наголошує В. Холопова [10, с. 43], а звуки потягів Р. Щедрін імітує 
завдяки сонорним ефектам, чим увиразнює психологічні ситуації. Потяг 
супроводжує головну героїню, маркуючи вузлові моменти її життя: від 
вступної сцени на вокзалі, де Анна вражена смертю незнайомого чоловіка 
під колесами, через сцени з Вронським – до сцени її смерті. Для втілення 
останньої композитор замовив спеціальні дерев’яні бруски, що зображали 
автоматичний, безжалісний стукіт коліс, коли бездушна машина знищує 
життя героїні. Образ потяга стає в балеті своєрідною темою долі. 

Одним із найважливіших технічних досягнень ХХ століття був літак. 
Серед перших композиторів, які звернулись до образу літака, були раніше 
згаданий Луїджі Руссоло («Зустріч автомобіля з аеропланом»), автор 
«Технічного маніфесту футуристичної музики» Франческо Прателла (у 
творі «Авіатор Дро», де імітується звук злету літака) та російський 
авангардист Арсеній Аврамов, «Симфонія гудків» якого стала звуковим 
оформленням атмосфери цілого міста; в ній застосовуються свист 
заводських і паровозних гудків та шум літаків. Шуми моторів та аеро- й 
гідропланів, що низько летять, створюють ефекти потужної емоційної дії. 
«Симфонія» А. Аврамова була вперше виконана 1922 року, приблизно 
через 10 років після першого польоту на літальному апараті. Раніше 
згаданий композитор Ф. Пуленк також створює образ літака в п’єсі «На 
літаку» з циклу «Прогулянки». Віражі літака, гул мотора передається через 
паралельний рух гостро дисонантних співзвуч та інтервалів у низькому 
регістрі – малих нон, квартових септакордів. 

Отже, на початку століття літак, як і потяг, сприймається 
композиторами насамперед як машина, і завданням стає відтворення 
технічних звуків. 

Під час двох світових війн технічні досягнення набувають нового 
негативного змісту: їх застосовують для масового винищення людей. Ця 
тематика знайшла своє відображення й у творчості композиторів. 
1958 року Альфред Шнітке написав ораторію «Нагасакі», у третій частині 
якої («У той страшний день») сміливо, вперше в симфонічній музиці, 
здійснив спробу втілити момент скидання атомної бомби на японське 
місто. У монографії «Альфред Шнітке» автори В. Холопова та 
Є. Чигарьова визначають початок музики як «жахливу “тему-гудіння” або 
“тему-завивання”, за участю тромбонів, флейти-піколо на фоні нервового 
дрижання струнних» [9, с. 12–13]. Glissando тромбонів у низькому регістрі 
передає звуки мотора літака, а кругобіжні пасажі у струнних імітують 
смертельний політ снаряду. Стан «позалюдяності того, що відбувається, 
переданий також непередбачено-асиметричною ритмікою» [там само]. 
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У творі «Плач по жертвах Хіросіми» (1960) для 52 струнних 
польського композитора Кшиштофа Пендерецького зображено картину 
жаху та хаосу, плачу й голосінь. Образ літака, який несе смерть, 
композитор передає новими музичними засобами. Дослідник творчості 
композитора А. Іванішкін, аналізуючи новаторську для того часу мову 
К. Пендерецького, підкреслює, що у творі немає ані мелодії, ані гармонії, 
ані поліфонії в традиційному розумінні. Голоси інструментів зливаються в 
сонорні комплекси, кластери. Також композитор «відміняє тактову риску, 
тривалість розділів музичного твору позначена в секундах. 
К. Пендерецький винаходить нові засоби гри на струнних інструментах: 
музиканти грають за підставкою, стукають по корпусу інструментів 
древком смичка» [5, с. 63–64]. 

У «Симфонічних фресках за мотивами малюнків Бориса Пророкова» 
(1961) український композитор Леонід Грабовський також втілив у 
музиці образ Хіросіми (№ 6). Коротко зображаючи гудінням низьких 
струнних і сонорними нашаруваннями різких акордових утворень звук 
літака смерті, композитор насамперед передає психологічну атмосферу 
трагедії через протиставлення майже примарних мотивів-плачів – голосів 
згублених душ – та розгулу злої нелюдяної сили. У фресці «Наліт» (№ 3) 
Л. Грабовський створює страшну руйнівну картину, яка викликає 
асоціацію зі сценою розстрілу в Одинадцятій симфонії Дмитра 
Шостаковича: показ події з відтворенням звуків снарядів, що сіють смерть, 
переходить в остинатний тріумф ударних – це вже «формула смерті», вихід 
на філософське узагальнення подій. 

Композиторка Леся Дичко 2016 року пише симфонічні фрески 
«Джерело» за картинами відомих українських художників. «Друга частина 
навальна, жорстка – передає трагедійні настрої від картин В. Гуріна про 
Другу світову війну» [7]. У цій частині з назвою «Війна» імітується звук 
двигуна військового літака та його страшний політ. 

У всіх згаданих творах імітуються технічні звуки повітряних машин. 
Але якщо на початку століття композитори імітували їх із захопленням, із 
гордістю за розум людини, яка їх створила, то в новому контексті ці звуки 
стають втіленням бездушної, антилюдяної нищівної сили. І головною 
думкою всіх названих творів є гасло «Це не має повторитись!». 

Новим засобом у музиці деяких сучасних композиторів стало 
введення ними літака у виконання самого твору. Так, у 1992–1993 роках 
Карлгайнц Штокгаузен пише «Струнно-вертолітний квартет», де пілоти 
чотирьох гелікоптерів стають учасниками музичного виконання разом із 
музикантами, які знаходяться на борту кожного гелікоптера. Композитор 
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експериментував із джерелами звуку, вирішуючи музично-акустичні 
задачі. Залежно від музики, пілоти машин то збільшують швидкість або 
завмирають, то піднімаються вгору або стрімко спускаються. Так знову 
музика машини й музика людська створюють єдине гармонійне звучання. 

2001 року відбулася прем’єра трагічно відомого мюзиклу «Норд-
Ост», який створили Олексій Іващенко та Георгій Васильєв за романом 
Веніаміна Каверіна. Літак став своєрідним «стрижнем» твору – як потяг у 
балеті «Анна Кареніна» Р. Щедріна. У другій дії літальний апарат навіть 
виїжджає на сцену. У мюзиклі літак стає символом романтичної мрії 
головного героя-пілота. Технічний об’єкт перетворився на романтичний. 

Українські сучасні композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко 
2018 року представили публіці оперу AEROPHONIA, присвячену 90-річчю 
К. Штокгаузена. У цьому творі автори використали засоби композиторів-
футуристів початку ХХ століття, «конкретної музики», а також окремі 
прийоми зі «Струнно-вертолітного квартету» К. Штокгаузена та «Норд-
Осту» Г. Васильєва та О. Іващенка (поява літака). Опера являє собою 
неофутуристичний перформанс із музичних номерів, побудованих на 
звуках, що видобуваються турбіною літака АН-2. Літак весь час перебуває 
в центрі видовища, він виконує функцію основного важеля, основної 
декорації та водночас основного музичного інструмента, оскільки 
вокально-інструментальна музика створювалась і підбиралась залежно від 
«музики» літака: на сонорику авіа-турбіни накладається звучання 
григоріанського хоралу, монгольських колискових, алюзій на українські 
народні мелодії, тріп-хопових ритмів. Тут поєднуються голоси й шуми, 
електронні інструменти й світлове шоу, це історія людини і машини. 
Основна ідея твору – намагання людини в нашому техногенному 
кібернетизованому світі залишитися людиною. 

Висновки. Отже, образ потяга в музиці XIX століття втілювався через 
призму почуттів. На початку XX століття потяг і літак у творчості 
авангардних композиторів трактуються з суто технічного боку. У 30-ті роки 
композитори об’єднують технічне й романтичне начала. Після Другої 
світової війни авангардні представники «конкретної» музики втілюють 
образи техніки звуками немузичного походження. З 50-х років образи потяга 
й літака трактуються у взаємодії з людиною, впливають на її долю. У творах, 
присвячених війні, машина ворожа людині. У 90-ті роки унікальним став 
експеримент К. Штокгаузена з використання вертольотів у виконанні музики, 
злиття звуків техніки та музики людини. Своєрідно цей експеримент 
повторили з літаком АН-2 у XXI столітті Р. Григорів та І. Разумейко, 
поставивши проблему людини та машини в нашому кібернетизованому світі. 
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ЗВУКОВИЙ ПРОСТІР ФІЛЬМУ ОЛЕСЯ САНІНА «ПОВОДИР» 

У статті вперше охарактеризовано явище звукового простору в 
кінострічці Олеся Саніна «Поводир». Розкрито сутність звукового кіно, 
феномен і функції звукового простору фільму. Результати дослідження 
можуть бути корисними в подальшій розробці теорії звукового простору в 
різних явищах сучасного мистецтва. 

Ключові слова: звуковий простір, шуми, мовлення, музика, тиша. 

Stepasiuk Daria. Sound space of the film The Guide by Oles Sanin. 
Relevance of the study. The film The Guide by Oles Sanin gives an opportunity 
to understand and explain the phenomenon of film sound space as a multi-
element dynamic structure, with different types of interrelationships, with a 
number of genre, style, music-intonation, speech and noise elements, performing 
different dramatic functions, acting as a means of creating artistic meaning, 
which is not described by modern musicology. Main objective of the study is to 
comprehend and outline the phenomenon of sound space in the film The Guide 
by Oles Sanin. Methodology: generalization – selecting information about the 
history of cinema and cinema; systematization – ordering material; observation, 
comparison and intonation analysis – definition and characterization of the basic 
elements, functions and dynamics of the sound space of the film The Guide by 
Oles Sanin. Results and conclusions. The essence of sound cinema is described. 
The phenomenon of sound space of cinema is revealed for the first time in 
musicology. The semantics, dramaturgical roles and functions of the sound, 
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speech, musical elements of the sound space of film and silence are analyzed. 
The ways of interaction and peculiarities of correlation of sound and visual 
space of the film are revealed. The place and importance of academic and avant-
garde music, ritual folklore, kobza-lira art, jazz, mass music in the sound space 
of the film and their functions (psychological, symbolic, psychological, social) 
are investigated. The constituent elements of the movie sound space, in 
particular insert (numbered) and symphonized (as sound stream), are 
differentiated. Different types of relationships between the elements of sound 
space and the content of the frame (amplification, objection, confrontation, 
subordination) are observed. Significance of the conclusions lies in the creation 
of scientific ideas about the sound space of the film with taking into account the 
current technical possibilities of working with sound, modern genre, style, artistic 
decisions and needs. The results of the study can be useful in the research of the 
phenomenon of the sound space of other Ukrainian and foreign films, video clips, 
video games, etc. and can be used in the further development of the theory of 
sound space in various artistic, media practices, phenomena of contemporary art. 

Key words: sound space, noise, speech, music, silence. 

Степасюк Дария. Звуковое пространство фильма Олеся Санина 
«Поводырь». Актуальность исследования заключается в том, что фильм 
Олеся Санина «Поводырь» позволяет понять и объяснить практически не 
исследованное современным музыковедением явление звукового 
пространства фильма как многоэлементной динамической структуры, с 
различными видами взаимосвязей, рядом жанровых, стилевых, 
музыкально-интонационных, речевых и шумовых элементов, 
выполняющих различные драматургические функции, в том числе 
функцию создания художественных смыслов. Цель исследования – 
изучить и охарактеризовать явление звукового пространства фильма Олеся 
Санина «Поводырь». Методы исследования: генерализация ‒ при отборе 
информации об истории кино и киномузыки; систематизация ‒ при отборе 
материала; наблюдение, сравнение и интонационный анализ ‒ при 
определении и характеристике основных элементов, функций и динамики 
звукового пространства фильмы Олеся Санина «Поводырь». Главные 
результаты и выводы исследования. Охарактеризована сущность 
звукового кино, впервые в музыковедении раскрыт феномен звукового 
пространства кинокартины, проанализированы семантика, 
драматургические функции шумовых, речевых, музыкальных элементов 
звукового пространства фильма, а также тишины. Выявлены способы 
взаимодействия и особенности соотношения звукового и визуального 
пространства фильма. Исследованы место и значение академической и 
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авангардной музыки, обрядового фольклора, кобзарско-лирницкого 
искусства, джаза, массовой музыки в звуковом пространстве фильма и их 
функции: психологическая, символическая, бытовая, социальная. 
Дифференцированы составляющие элементы звукового пространства 
фильма ‒ вставные (номерные) и симфонизированные (как звуковой 
поток). Обнаружены различные виды взаимоотношений между элементами 
звукового пространства и содержанием кадров киноленты ‒ усиления, 
отрицания, конфронтации, подчинения. Значимость выводов 
исследования заключается в создании научных представлений о звуковом 
пространстве фильма с учетом современных технических возможностей 
работы со звуком, современных жанровых, стилевых, художественных 
решений и потребностей. Результаты исследования могут быть полезными 
в изучении явлений звуковой сферы других украинских и зарубежных 
фильмов, видеоклипов, видеоигр, а также могут быть использованы в 
дальнейшей разработке теории звукового пространства в различных 
артистических и медиа-практиках, явлениях современного искусства. 

Ключевые слова: звуковое пространство, шумы, речь, музыка, тишина. 

Актуальність роботи. «Поводир, або Квіти мають очі» – відомий 
фільм волинського режисера й сценариста Олеся Саніна, присвячений 
трагедійним сторінкам української історії 1930-х років. Цей фільм належить 
до найкращих здобутків новітнього українського кіно. Його цінність 
полягає передусім в актуальності обраної тематики для повернення 
історичної правди, викриття ідеологічних перекручень і фальсифікацій 
сталінського комуністичного режиму. Але крім цього, фільм, безумовно, 
має велику значущість як оригінальне творче, художнє, естетичне явище. 
Його події змальовано багатопланово, психологічно майстерно та художньо 
переконливо. Розкриваючи минуле, фільм подає його крізь призму уявлень 
сучасності, відтворюючи історію української нації, вплітає її в контекст 
світових подій, дбаючи про доступність сприйняття, зберігає 
документальність викладу і серйозність осмислення проблематики. 

Вагому роль у драматургії фільму відведено звуковим елементам, які 
значно виходять за межі звичних уявлень про те, якою має бути кіномузика. 
Звукова сфера «Поводиря» є масштабнішою та ширшою за своїми 
акустичними характеристиками, ніж власне музика, адже охоплює цілу 
низку шумових елементів ‒ натуральних і синтезованих на студії 
електронної музики. Різноманітність використовуваних жанрових і 
стильових форм, характер їхнього співвідношення, послідовність, логічний 
виклад, наступність, конфігурація утворюваних звукових структур, їхнє 
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укладання в єдину багатогранну множинну цілісність, що, з одного боку, 
передбачає ієрархічність, взаємозв’язок, взаємовпливи та взаємозалежності, 
а з іншого ‒ мінливість, плинність, вихід за межі стандартних побудов і за 
межі очікувань, порушення заданості, використання напливів, несподіваних 
поєднань непоєднуваного, інтонаційних перетворень, трансформацій, 
здійснених, зокрема, за допомогою найрізноманітніших композиційних 
технік ‒ ось далеко не всі підстави й докази того, що в цьому фільмі маємо 
справу не зі звичайним явищем музики до кінофільму, але з феноменом 
іншого ‒ значно складнішого порядку, який можна означити як звуковий 
простір кінокартини. Сказане доводить актуальність наукової проблематики 
й теми обраного дослідження. 

Новизна дослідження зумовлена тим, що в ньому: осмислено явище і 
визначено поняття звукового простору фільму; охарактеризовано якісний 
склад різних видів шуму, мовлення, музики й тиші як елементів звукового 
простору «Поводиря»; диференційовано елементи звукового простору 
кінокартини на вставні (відокремлені) та наскрізно проведені 
(симфонізовані); окреслено звуковий простір фільму як багатоелементну 
динамічну структуру з різними видами взаємозалежностей, що виступає 
вагомим засобом творення художніх смислів кінострічки. 

Мета роботи – осмислити й окреслити явище звукового простору у 
фільмі Олеся Саніна «Поводир». Завдання: 

– охарактеризувати явище звукового кіно та феномен звукового 
простору фільму; 

– визначити види та функції елементів звукового простору фільму 
Олеся Саніна «Поводир». 
При проведенні дослідження було використано комплекс методів, 

серед яких: генералізація ‒ при відборі інформації про історію кіно та 
кіномузики; систематизація – при упорядкуванні матеріалу; 
спостереження, порівняння й інтонаційний аналіз – при визначенні й 
характеристиці основних елементів, функцій і динаміки звукового 
простору кінострічки Олеся Саніна «Поводир». 

Результати дослідження. Загальні уявлення про те, що являє 
собою звуковий простір кінофільму, можна почерпнути з низки наукових 
джерел. Серед них одне з основних ‒ праця Зофії Лісси «Естетика 
кіномузики», в якій розкрито питання «згідно з якими принципами і в яких 
формах кіномузика може стати одним із факторів кінотвору» [1, с. 439]. У 
цій праці висвітлено й систематизовано ті «основи поєднань, які мають 
вирішальне значення для драматургічного впливу музики, та які 
композитор часто застосовує інтуїтивно» [1, с. 439]. На думку дослідниці, 
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що більше виникає нових кінематографічних умовностей і що складнішими 
вони стають, то більшими виявляються вимоги до глядача, який має 
здійснювати складні інтелектуальні операції, до яких належить і розуміння 
драматургічної функції музики, яка все більш активно завойовує сферу 
кінематографічної мови. Викладена у вказаній праці теорія кіномузики Зофії 
Лісси систематизує явища та форми кіномузики, а також дає відповідь на 
запитання: якими, власне, є драматургічні функції кіномузики? 

Сучасні аспекти звукового простору кінофільму розкриті в 
дисертації Тетяни Шак «Музика в структурі медіатексту (на матеріалі 
художнього й анімаційного кіно)» [3]. Дослідниця вводить термін 
«медіатекст», який пояснюється як «складний синтетичний текст, для 
якого характерні системність елементів, аудіовізуальна форма відтворення, 
контекстна природа» [3, с. 47], зазначаючи, що «музика в медіатексті, як 
узагальнювальне поняття, що об’єднує різні види звукової складової, яка 
функціонує в медіасфері, є явищем таким значущим в сучасному соціумі, 
що не може залишатися поза полем зору мистецтвознавчої думки» [там 
само]. Порівнюючи автономну музику з музикою в медіатексті, Тетяна 
Шак наголошує на тому, що якщо «автономна музика характеризується 
композиційною цільністю, первинністю й самозначущістю в тексті, 
множинністю виконавських інтерпретацій, єдністю тематичного матеріалу 
й засобів виконання, єдністю функцій, стильовою та жанровою єдністю, 
використанням оригінальної музики як інтонаційного джерела 
тематичного матеріалу, то для прикладної музики властиві дискретність 
композиції, вторинність і підпорядкованість у тексті, контекстна природа, 
що призводить до залежності інтерпретацій від рядків тексту, 
багатоманітність і швидка зміна функцій, тяжіння до цитатності як до 
інтонаційного джерела тематичного матеріалу» [3, с. 47‒48]. 

Українська дослідниця Анна Усова в статті «Кіномузика як об’єкт 
музикознавства: до проблеми визначення аналітичних підходів» пропонує 
цілу низку аналітичних методів вивчення кіномузики. Серед них ‒ 
цілісний аналіз, тобто дослідження музики як частини цілого в 
драматургічному компоненті фільму; стилістичний аналіз, спрямований на 
виявлення «характеру музичного матеріалу, музичного формотворення в 
поєднанні з монтажним рядом, наявних у кіномузиці афектних моделей, 
музичних символів, характерних прийомів музичного розвитку» [2, с. 104]; 
формотворчий аналіз, що передбачає вивчення кіномузики як самостійної 
частини дискретної композиції; технологічний аналіз із висвітленням 
музичного вирішення конкретних сцен і виявленням стилізацій, алюзій, 
композиційно-сценічних кліше тощо. На думку Анни Усової, «аналіз 
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музичної складової не може бути самоціллю в цьому процесі» [2, c. 105], 
адже «специфіка кіно, його нинішня строкатість і багатоликість змушують 
шукати нові підходи в розгляді синтетичного цілого, що об’єднує в собі 
вербально-сюжетну, візуальну й музичну субстанції одного з найбільших 
художніх „винаходів” людства» [2, с. 105]. 

Осмисливши вищезазначені підходи, ми дійшли висновку про те, що 
звукове кіно – вид синтетичного мистецтва, сутність якого полягає в 
утворенні зв’язку між зоровою (візуальною) і звуковою (аудіальною) 
сферами. Аудіальна (звукова) сфера фільму відрізняється від музики поза 
фільмом, шумів, мовлення, інших аудіальних явищ. Усе, що звучить у 
фільмі, діючи разом із візуальним рядом, поєднується в нерозривне ціле з 
певними кадрами, створюючи новий синтетичний смисл, новий феномен, 
який семантично відрізняється від звучання тих самих аудіальних явищ у 
звичайній ситуації. 

Звуковий простір фільму ‒ середовище, в якому існують і 
співвідносяться між собою різні звукові (аудіальні) явища кіно. Він 
охоплює явища чотирьох груп ‒ елементи звукового простору фільму, які, 
залежно від драматургії, намірів режисера й композитора, пов’язані між 
собою найрізноманітнішими зв’язками: звукові ефекти (шуми), власне 
музика, людська мова і тиша. Звуковий простір фільму демонструє 
особливості співіснування зазначених звукових явищ, їхню протяжність, 
якісну характерність, структурні особливості, взаємозв’язки, ієрархію, 
взаємовпливи. 

Звуковий (аудіальний) простір фільму разом із зоровим (візуальним) 
покликані передавати, уособлювати, виражати: 

а) зовнішній вигляд предмета; 
б) зображення предмета в русі; 
в) розвиток фабули; 
г) психологічні переживання героя. 

Звуковий простір фільму виконує функції: ілюстративну, 
психологічно-емоційну, документальну, узагальнювально-символічну, 
інформативну, комунікативну, драматургічну, функцію коментаря тощо. 
Звуковому простору кіно притаманна багатошаровість, завдяки чому 
виникає явище слухової перспективи. 

Розглянемо особливості звукового простору фільму «Поводир», 
виокремлюючи та характеризуючи по черзі окремі його елементи. 

До основних шумових елементів звукового простору фільму належать: 
гудок поїзда, гавкіт собак, постріли, цокання годинника, клацання 
друкарської машинки, дзвінок у театрі, стукіт копит, шум вітру, шум кроків, 
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човгання ніг, рипіння черевиків, грюкання дверей, сигнал сурми, виття 
сирени. Вони покликані відтворити історичний контекст трагедійних подій в 
Україні 1930-х років, а також ширше – трагічні сторінки української історії, 
пов’язані з поразками українців у визвольній боротьбі. Є й інші шуми, 
пов’язані з образом життя, наприклад, підземне булькання води в той момент, 
коли Іван із Пітером «слухають землю», збираючись визначити місце, де 
копати криницю; плескіт води в річці, коли Іван і Пітер пливуть у човні; 
брязкіт відра, мукання корів, щебетання птахів, іржання коней. 

Мовленнєвий колорит звукового простору створює переважно 
українська мова, російська є частковою і використовується для 
характеристики спецслужб, англійська пов’язана з характеристикою 
Майкла Шемрока (іноді – ламана), частково – Пітера Шемрока. Тембри 
мовлення здебільшого чоловічі, що пов’язано з переважанням чоловічих 
персонажів. Незначну частину складають дитячі тембри – це Пітер 
(зокрема, читання вірша Т. Шевченка «Садок вишневий»), дівчинка-
поводир, безпритульні діти; а також жіночі – Ольга Левицька. У мовленні 
Івана Кочерги й інших кобзарів використано діалекти, у побутових 
персонажів на станції Красний Кут ‒ суржик. Важливу роль відіграють 
характер дихання, гучного й важкого, мовлення з притиском, нерідко 
схвильоване, вигуки на ярмарку, плач, ридання. 

Вставні (завершені, відокремлені) жанрово-стилістичні елементи 
звукового простору фільму охоплюють вокальні та інструментальні 
мотиви ретро-музики 1920-х, джазу, степу (у сцені самогубства), блюзу 
Ольги Youʼre my thrill (з репертуару Біллі Голідей), цитату Маленької 
прелюдії № 1 Й. С. Баха (у спогадах Пітера), думи, пісні, псальми кобзарів 
(«Ой на горі, на горі», «Уже тепер правду», «Ой помер козак», 
«Гречаники», «Ой коли б же я свій конець віка знав», «Віє вітер», «Очерет-
осока», «Горлиця»), численні фрагменти лірницьких і кобзарських 
награвань, танцювальну музику народного весілля, радянські марші, туш-
віват, фрагмент репетиції вокалістки, численні сонористичні побудови 
(гул), що уособлюють винятково багато відтінків тривоги (звучать, 
наприклад, у сцені пограбування квартири Ольги), алеаторичні побудови 
(плач Ольги). Незважаючи на те, що деякі з них можуть являти собою 
невеличку деталь, нюанс, усі вони є вкрай важливими для розкриття 
художніх образів і художньої концепції фільму, виконуючи надзвичайно 
важливу роль характерних елементів звукового простору кінострічки. 

Чільне місце у звуковому просторі фільму належить низці наскрізно 
проведених, симфонізованих лейттем і лейтінтонацій, що відіграють роль 
важливих звуко-смислових полів кінокартини. Неодноразово повторені, 
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точно або варіантно, вони утворюють важливі «мережеві сполуки» 
звукового простору кінокартини. 

До таких належить тема Голодомору, в основу якої покладено 
слов’янський мотив, що є алюзією на початкову тему симфонічної поеми 
Б. Сметани «Влтава». Він зароджується під час читання Пітером вірша 
«Садок вишневий», пов’язуючись у такий спосіб з українськими 
світоглядом, ландшафтом, культурою. Власне ж тема Голодомору є 
ширшою, ніж слов’янський мотив, що є лише її елементом. Вона 
починається з наростання гулу, містить гавкіт собак, звуки пострілу й 
голос оповідача (Пітера дорослого), який говорить про трагічні події 
Голодомору. Тема Голодомору звучатиме ще у сцені листа Миколи 
Ситника, у галереї (двічі), перед ярмарком, у сцені розшуку Пітера, під час 
наказу про реєстрацію кобз і бандур, у сцені гарячки Пітера, у сцені наказу 
занесення села Калинівки до «чорної дошки», у сцені віднайдення 
Володимиром документів Івана, коли Пітер дізнається про смерть батька, 
сцені звинувачення Ольги у зв’язках із націоналістами. 

Інтонаційно близькою до теми Голодомору є тема знищення нації, 
що слугує узагальненим вираженням трагічних поразок державотворення 
української нації протягом багатьох століть. Ця тема звучить у розповіді 
майстра Богдана. Вона починається протягненими звуками, барабанним 
дробом, шумом вітру, звучанням литавр, а закінчується вигуком спросоння 
та плескотом води (Іван виливає собі на голову відро води, щоб позбавитися 
марення). Її основою є пронизливі фанфари мідних, що звучать разом із 
ледь чутним слов’янським мотивом у струнних, напруженим звуком 
друкарської машинки, який можна назвати темою спецслужб. Удруге ця 
тема з’являється на ярмарку (Іван згадує про розстріл солдатів УНР), 
втретє – коли Володимир впізнає Івана, далі ‒ у сцені вбивства Івана. 

До важливих драматичних тем фільму належать: траурна тема, 
разом з якою звучать стукіт коліс і гудок потяга (на її тлі починаються 
спогади Пітера Шемрока про дитинство і вона ж проводиться у сценах 
оборони кобзаря та походу кобзарів на страту); хорал струнних, звуковим 
контекстом якого постають рівномірний стукіт годинника, шелестіння 
книги, каркання ворони (Іван і Богдан читають секретні документи про 
заплановане вилучення продовольства та репресії, вдруге звучить у кафе, 
втретє ‒ у сцені Івана з Пітером, коли Іван годує десятьох дітей однією 
картоплиною); тема оборони (звучить у сцені Івана та Пітера в лісі й у 
сцені бійки Пітера з безпритульними). Похідною від хоралу струнних є 
тема людяності, виразна мелодія якої, починаючись інтонацією малої 
секунди, обплітається звуками природи – криком яструба, плескотом води 
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в річці, уособлюючи порятунок Іваном сиріт від голодної смерті. Ця тема 
звучатиме також у сцені зустрічі Ольги й Пітера. Близькою їй виявляється 
мелодійна тема соняхів (гобой, потім труба, поліпластова фактура 
струнних), а також заключна тема світанку (гобой, струнні). 

До тем життя належать дзвонова тема (що звучить, коли Іван копає 
криницю й лагодить дах), пасторальна тема (Іван і Пітер розпалюють 
вогнище) і тема кохання Івана та Орисі, що звучить як у сцені кохання, так 
і в сцені вбивства Орисі. Ця тема має містичний колорит, що створюється 
завдяки залученню електронних синтезованих тембрів, щедрому 
використанню сонористичних прийомів, ефекту відлуння, звукових вібрацій, 
елементів пуантилізму. В її основі ‒ обрядова весільна пісня («Лєтєла пава»), 
автентичне діалектне виконання якої служить посиланням на праслов’янські 
витоки української нації. Тема кохання, як і тема знищення нації, обривається 
плескотом води, що уособлює пробудження. 

Важливим елементом звукового простору фільму є тиша. У 
«Поводирі» вона ніколи не буває абсолютною. Проте є ціла низка 
епізодів, у яких заради більшої виразності слова, сконцентрованості на 
ньому уваги слухача, текст звучить без жодного фону. Таку роль тиші 
зустрічаємо в розмові майстра Богдана й Пітера про душу бандури, у 
розповіді Володимира Ользі про вбивство Миколи Ситника, у хаті Орисі, 
коли Іван приносить хворого малого, у хаті Орисі після облави 
енкаведистів, на зібранні кобзарів, у сцені Володимира й Ольги, де вона 
благає його не розстрілювати кобзарів, у сцені Володимира та Івана 
(«Смердять твої папіроски»). 

Надзвичайно цікаву драматургічну роль чинника загострення уваги 
глядача відіграють міксти неспівставних елементів. Наприклад, джазові 
мотиви лунають одночасно з радянськими маршами, озвучуючи кадри, що 
демонструють ударне будівництво в СРСР (фільм у фільмі) та гудком 
потяга; пасторальна тема (флейта, гобой, кларнет, дзвіночки) накладається 
на хорал струнних у сцені розпалювання вогнища (її варіант у сцені сну 
хлопчиків); надривне скандування Іваном жартівливої пісні «Очерет, 
осока, така доля козака» звучить водночас із темою знищення нації; 
голосіння над мертвим відлунює фрагментами весільної пісні, барабанним 
дробом і глухим гулом (в цей час Іван біжить до схованки Пітера). 

Висновки. Звукове кіно ‒ це вид синтетичного мистецтва, сутність 
якого полягає в утворенні зв’язків між зоровою (візуальною) та звуковою 
(аудіальною) сферами. Звуковий простір фільму ‒ це середовище, в якому 
існують паралельно і співвідносяться різні звукові (аудіальні) явища кіно. 
Види елементів звукового простору ‒ це звукові ефекти (шуми), власне 
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музика, людська мова і тиша. Функції елементів звукового простору – 
передавати, уособлювати, виражати: зовнішній вигляд предмета; 
зображення предмета в русі; розвиток фабули; психологічні переживання 
героя. Звуковий простір фільму виконує функції: ілюстративну, 
психологічно-емоційну, документальну, узагальнювально-символічну, 
інформативну, комунікативну, драматургічну, функцію коментаря та інші. 

Відповідно до результатів здійсненого аналізу, звуковий простір 
фільму «Поводир» складають: академічна й авангардна музика, обрядовий 
фольклор, кобзарсько-лірницьке мистецтво, джаз, масова музика. 
Академічна музика і авангард виконують психологічну функцію, обрядовий 
фольклор ‒ символічну, кобзарсько-лірницьке мистецтво і різноманітні 
шуми ‒ і психологічну, і побутову, і водночас символічну функції, масова 
музика ‒ соціальну і символічну. Частина звукових елементів фільму 
представлена у вигляді вставки у звуковий простір картини (вони звучать 
один раз і вирізняються з-поміж усього іншого); інша частина дуже щільно 
проростає у звуковий простір кінострічки, утворюючи своєрідний звуковий 
потік. Окремі звукові елементи підсилюють зміст кадру, інші ‒ 
заперечують, конфліктують з ним, ще інші ‒ виконують функцію фону. 

Отже, звуковий простір фільму «Поводир» являє собою різноманітну, 
багатоелементну динамічну структуру з різними видами взаємозв’язків і 
взаємозалежностей, що охоплює низку жанрових, стильових, музично-
інтонаційних, мовленнєвих та шумових елементів різнонаціонального і 
різнокультурного походження, виконує ряд важливих драматургічних 
функцій і є вагомим засобом творення художніх смислів кінострічки. 
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«НЕМАЄ НАД ЖИТТЯМ У СМЕРТІ ВЛАДИ…» 
(ОБРАЗИ ЖИТТЯ І СМЕРТІ В «TOTENTANZ» ФЕРЕНЦА ЛІСТА) 

Статтю присвячено «Танцю смерті» (Totentanz) – одному з найбільш 
відомих творів Ференца Ліста для фортепіано з оркестром. Незважаючи на 
те, що цей твір досить часто згадується у зв’язку з використанням у ньому 
середньовічної секвенції Dies irae, детального аналітичного осмислення 
він ще не отримав. У пропонованій статті надаються результати 
проведеного комплексного образно-інтонаційного аналізу «Танцю 
смерті». Завдяки поглибленому дослідженню інтонаційного процесу, 
форми-структури, особливостей програмного задуму й драматургії твору 
вдалося наблизитися до «таємниць» його семантичного плану та на цій 
основі створити його альтернативну літературну програму. 

Ключові слова: Ференц Ліст, «Танець смерті», Dies irae, образи 
життя та смерті, аналіз, літературна програма. 

Mykhailyshyn Ihor. «Death has no power over Life...» (Images of Life 
and Death in Totentanz by Ferenc Liszt). The article is dedicated to Dance of 
Death (Totentanz), one of Ferenc Liszt’s most famous works for piano and 
orchestra. Although this work is known by using a medieval Dies irae sequence 
in it, but it didn’t get a detailed analytical understanding in terms of its 
compositional, dramatic and semantic features yet. Making such an analysis 
determines the relevance of this work. The research methodology is based on 
the foundations of a holistic analysis of a work that has been established in 
musicology, with an accent to more detailed intonation-semantic analysis. 
Conclusions made on the basis of a comprehensive image-intonation analysis 
of the work are represented in this article. Basing on an intonatoinal, form 
structure and dramaturgy research of the work we were able to approach the 
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«mysteries» of Liszt’s semantic plan and achieve the goal – create an 
alternative literary program of the work (because List didn’t leave it, but 
mentioned a source of a program – an old mural of Buonamico Buffalmacco’s 
Triumph of Death), which can give us a rethinking and a deeper understanding 
of its content. This program is the main result of this article: 

Death has no power over Life, 
Death domination summons only death. 
Give Death a choice of actions freedom  
Everything will disappear, all will fade away. 
Death asks no man`s permission. 
Suddenly appears to each of us. 
To everyone will come for a confession. 
Her single breath diminish all your dreams. 
The glance of frozen eyes – Death chuckles 
Her fruits are vanished hopes and fear. 
Her reapers seeking for the victims. 
Glittering blades, deceitful as an eyes. 
The world is shaking, the people shouting. 
There is no rescue in the Dance of Death. 
And who will be the final victor,  
In a ruthless battle for our Life? 
The only hope that we could hold –  
The grace of living, the faith of love. 
A timeless wrestle, Death continues 
But Mankind put all strength in Life! 

Keywords: Ferenc Liszt, Dance of Death, Totentanz, Dies irae, Life and 
Death, analysis, literary program. 

Мыхайлышин Игорь. «Над Жизнью нет у Смерти полной 
власти...» (Образы жизни и смерти в Totentanz Ференца Листа). Статья 
посвящена «Танцу смерти» (Totentanz) – одному из лучших произведений 
Ференца Листа для фортепиано с оркестром. Это произведение, 
написанное в жанре, близком фортепианному концерту, довольно часто 
упоминается в музыковедческой литературе в связи с использованием в 
нём средневековой секвенции Dies irae. Однако «Танец смерти» еще не 
получил детального аналитического освещения и не был проанализирован 
с точки зрения его композиционно-драматургических и семантических 
особенностей. Поэтому проведение такого анализа определяет 
актуальность данной работы. Методология исследования опирается на 
устоявшиеся в музыковедении основы целостного анализа произведения, 
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с акцентом на более детальном интонационно-семантическом анализе. В 
статье представлены выводы, сделанные на основе проведеного 
комплексного образно-интонационного анализа произведения. Благодаря 
углубленному исследованию интонационного процесса, формы-
структуры, особенностей программного замысла и драматургии «Танца 
смерти» удалось приблизиться к постижению «тайн» его семантического 
плана и достичь поставленной цели – создать альтернативную 
литературную программу произведения (поскольку Ф. Лист таковой не 
оставил и ограничился упоминанием в качестве источника старинной 
фрески Буонамико Буффальмакко «Триумф смерти»), которая может дать 
толчок для переосмысления и более глубокого понимания его 
содержания. Эта программа и стала главным результатом работы: 

Над Жизнью нет у Смерти полной власти,  
ведь Смерть повелевает только смертью. 
Дай волю Смерти действовать свободно –  
исчезнет все вокруг, все будет стёрто. 
Просить не нужно Смерти разрешенья:  
сама придёт на исповедь к любому. 
Она внезапно выбирает жертву,  
ломая планы и круша надежды. 
Во взгляде Смерти – холод. Смех скрежещет.  
Мечты разносит жёсткий ветер страха. 
Посланцы Смерти рыщут повсеместно.  
Слепит глаза холодный блеск оружья. 
Охвачен страхом мир. Безумны люди.  
Спасенья нет в жестоком танце Смерти. 
Лишь луч надежды может дать им силы  
сиять любовью к Жизни и не меркнуть. 
Кто победит в жестоком поединке?  
Ответа нет. И быть его не может. 
Застыла вечность в созерцаньи битвы,  
а людям остается только вера. 

Ключевые слова: Ференц Лист, «Танец смерти», Dies irae, образы 
жизни и смерти, анализ, литературная программа. 

Актуальність і новизна дослідження полягають у тому, що вперше 
проводиться докладний образно-інтонаційний аналіз Totentanz у ракурсі 
розгляду філософської проблеми двоборства образів Життя та Смерті34 у 
                                                            
34 Тут і далі збережено авторське написання слів «Життя» та «Смерть» з великої літери 
(Прим. ред.). 
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творчості Ф. Ліста та пропонується авторська оригінальна літературна 
версія програми для цього твору. 

Мета дослідження – створення на основі інтонаційно-образного 
аналізу Totentanz і дослідження його семантичного плану альтернативної 
літературної програми твору, оскільки Ф. Ліст обмежився лише згадкою 
про використання в ньому мотивів середньовічної фрески Буонаміко 
Буффальмакко «Тріумф смерті». 

Методологія. Методологічна основа дослідження зумовлена його 
метою та ґрунтується насамперед на принципах цілісного аналізу 
музичного твору, що містить у собі розгляд композиційно-
драматургічного та семантичного процесів музичного розвитку. Також 
залучено історичний та біографічний методи дослідження. 

Результати. Проблема вічного двоборства Життя та Смерті завжди 
була надзвичайно привабливою для втілення у творах мистецтва. У музиці їй 
віддали належне Й. С. Бах, В. А. Моцарт, Ф. Шуберт, К. Сен-Санс, Ґ. Малер, 
С. Рахманінов, П. Чайковський та багато інших авторів. Неодноразово 
звертався до цієї проблеми і Ференц Ліст (твори «фаустіанської» тематики, 
«Похоронна хода», «Прелюди», «Плач про героїв», Соната h-moll, симфонія 
«Данте», соната-фантазія «Після читання Данте» тощо). 

Задум Парафрази на тему Dies irae для фортепіано з оркестром 
«Totentanz» (Danse macabre) виник у січні 1839 року після відвідин 
кладовища Кампо-Санто в Пізі, де Ф. Ліст познайомився із фрескою 
«Тріумф смерті» Буонаміко Буффальмакко та серією фресок «Танок смерті» 
Ганса Гольбейна молодшого. Зробивши деякі музичні ескізи, композитор 
зміг завершити роботу тільки в 1861 році. З того часу Totentanz не тільки 
вважається одним із найкращих творів Ф. Ліста для фортепіано з оркестром, 
а є важливим для розуміння змісту ключових понять – життя та смерті. 

Як відомо, Ф. Ліст був палким прихильником програмності в 
музиці, вбачаючи в ній засіб застерегти слухача від вільного 
«фантазування». Програма, на думку композитора, покликана виокремити 
основну ідею музичного твору, підкреслити її головні моменти. 
Внаслідок тяжіння до узагальненого типу програмного мислення, Ф. Ліст 
намагається долучити слухача до своїх філософських ідей. Одна з 
найважливіших із них – незважаючи на минущість буття, людина не 
приречена на поразку в боротьбі зі Смертю. «Противагою» є завжди 
присутні в його творах образи кохання, мрії-ідеалу, природи, 
пасторальної ідилії – тобто репрезентанти узагальненої сфери Життя. У 
такий спосіб композитор наполегливо втілює вічну смислову колізію 
«Смерть проти Життя», де його симпатії завжди на боці останнього, 
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навіть якщо літературна програма декларує іншу концепцію. Зокрема, у 
симфонічній поемі «Прелюди» процес інтонаційно-драматургічного 
розвитку «спростовує» песимістичну ідею обраного композитором тексту 
з поеми А. де Ламартіна та затверджує перевагу життя над смертю. 

Незважаючи на назву італійської фрески, що стала джерелом 
натхнення для композитора, Totentanz є ще одним переконливим 
свідченням життєствердної позиції Ф. Ліста. Тому цікавою та цілком 
коректною, на наш погляд, є спроба на основі інтонаційного аналізу 
створити поетичний аналог музичним епізодам твору, його альтернативну 
літературну програму. 

Початковий розділ твору присвячений викладу основної теми 
хоралу: грізне й невблаганне звучання теми Dies irae (оркестровий унісон 
fortissimo) завдяки синергії партій фортепіано та оркестру створює образ 
жаху та тривоги, що постійно акумулюються (важливу роль у цьому 
відіграє тотальне «засилля» гармонії зменшеного септакорду). 

Однак викладення теми Dies irae не є суцільним: воно тричі 
переривається епізодами каденційно-імпровізаційного плану35. При цьому 
кожне проведення теми хоралу «вибухає» наприкінці різким зменшеним 
септакордом, що не отримує розв’язання. Каденції фортепіано, що також 
мають в основі зменшений септакорд і ніби «розбивають» тему хоралу, 
теж завершуються подібними «вибухами». Створюється враження, що 
початкове викладення теми Dies irae яскраво уособлює зловісний образ 
смерті в усій невідворотності та повноті її влади, а у фортепіанних 
каденціях відбувається жахливий прояв її торжества: людський крик при 
суцільному жахітті; удари ножа та кров, що струменить із тіла; грім та 
блискавка як символи судного дня тощо. 

Наступний розділ твору (своєрідний мініцикл із трьох перших 
варіацій) продовжує та закріплює загрозливий образ смерті. Тут також 
панує узагальнений підхід до втілення програмного змісту, проте 
відчувається прагнення композитора додати музичним образам якомога 
більшої характерності. 

Загальна атмосфера хаосу й заціпеніння перед панівною владою 
Смерті призводить до колапсу волі та руйнує звичний образ людини. Тому 
в першій варіації мініциклу образ Смерті набуває іншої персоніфікації. 
З’являється новий «персонаж», лояльний та співзвучний з нею. Це ніби 
«посланець» Смерті, діловитий та прагматичний, покликання якого – 
                                                            
35 Це нетипово для варіаційної форми, а є більш характерним для жанру концерту або 
фантазії (таке поєднання ознак кількох жанрів властиве для фортепіанних творів 
Ф. Ліста і фортепіанної музики романтичної доби в цілому). 
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виконувати її накази. Про це свідчить поява нової, яскраво виразної теми, 
що виходить на перший план, «затушовуючи» тему Dies irae (остання 
майже нечутно звучить pizzicato у низьких струнних). Похмурий тембр 
фагота в низькому регістрі, ритмічні «пританцьовування» в поєднанні з 
маршовістю підкреслюють гротескний «диявольський» образ посланця 
смерті, що, не замислюючись, буде виконувати її волю. 

Демонічний характер другої варіації («свист» пасажів у фортепіано 
glissando, «барабанний дріб» тромбонів, а згодом – у всього оркестру) 
свідчить про те, що дії цього зловісного тандему призводять до ще більш 
жахливих наслідків: Смерть показує свою могутність, ніхто й ніщо не 
може її зупинити. Тема Dies irae тут звучить насичено й таємничо: Смерть 
ніби здалеку спостерігає за тим, як руйнується все навколо. 

Кульмінацією мініциклу стає третя варіація: атмосфера тотального 
«руйнування» досягає свого апогею і розповсюджується навіть на образ 
самої Смерті. Тут відбувається відмова від найбільш сталих складових 
образного змісту теми (їх «руйнування»). Так, тема Dies irae, що раніше 
проводилася за принципом basso ostinato, тепер змінює свою мелодичну 
основу й ритмічний малюнок; вона звучить конвульсивно, розірвано-
хаотично. Також цікаво, що перша й друга варіації повністю відтворювали 
симетричну синтаксичну будову теми (8+8 + 4+4), а в третій варіації 
порушується і вона (7 (3+4) + 7 (3+4) + 4+4 + 6). Але найбільш важливим 
фактором для розуміння змісту цієї варіації є те, що тема Смерті (тобто 
Dies irae) тут не тільки «руйнується» зсередини, але й отримує 
«противагу»: у струнних від самого початку варіації розгортається 
висхідна мелодична лінія, що набуває все більшої сили, поступово, але 
невпинно «завойовує» весь звуковий простір. Складається враження, ніби 
процес руйнації світу, що відбувався за наказом Смерті, зупинений якоюсь 
невідомою, але дуже потужною силою. 

Змістовна сутність цієї нової сили розкривається в наступній – 
четвертій – варіації. Спочатку музика сповнена скорботи й стриманого 
трагізму, але поступово стан невимовного розпачу зникає, навколишній 
простір наповнюється магією умиротворення, гармонії, світлого спокою. 
Панування Смерті припинилося, натомість тут вирує чудове піднесення й 
натхнення – тут вирує Життя. 

У четвертій варіації кардинально змінюється музичне забарвлення 
основної теми, насамперед через зміну її жанрової природи (кантилена)36. 
Зв’язок із попереднім мініциклом варіацій майже втрачений: у поданні 
теми оновлено практично всі засоби виразності. Варто зазначити, що ця 
                                                            
36 Ще один приклад принципу монотематичного розвитку в Ф. Ліста. 
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варіація майже повністю звучить у фортепіано, тільки наприкінці 
з’являється елегійний підголосок у кларнета, що м’яко завершує розділ. 

Поява та закріплення протилежного Смерті образу Життя 
сприймається як композиційно-драматургічна необхідність: без нього 
подальший розвиток, що досяг у третій варіації певної кульмінації, 
виглядав би одноманітним і непереконливим. 

Світлий, умиротворений образ Життя, що панує в четвертій варіації, 
має вирішальний вплив на подальший розвиток. Тому дві заключні 
варіації, що втілюють шалений танок Смерті, попри надзвичайну 
віртуозність і динамічність звучання, не можуть сприйматися як її 
«останнє слово». Позиція композитора стає повністю зрозумілою: яким би 
сильним та могутнім не було панування Смерті, наявність образу Життя 
ніколи не дозволить остаточно відбутися її торжеству. 

Висновки. Така спрямованість процесу інтонаційно-драматургічного 
розвитку надихнула на створення поетичного тексту – своєрідної 
літературної програми для Totentanz: 

Немає над Життям у Смерті влади,  
бо тільки смерть підвладною є Смерті. 
Дай волю Смерті діяти як хоче –  
все зникне навкруги, все буде стерте. 
Не буде дозволу Вона питати,  
обрати може будь-кого раптово, 
До кожного прийде Вона на сповідь,  
єдиним подихом знецінить мрії. 
Блищать холодні очі –  
Смерть сміється, вселяє страх й розвіює надії. 
Її женці знаходять жертв невпинно;  
блищать ножі, зрадливі, як і очі. 
Здригається весь світ, волають люди –  
немає порятунку в Танці Смерті. 
Єдине, що тримає в них надію –  
то віра у Життя й любов до нього. 
То що ж, Життя чи Смерть посяде першість?  
Ніхто не зможе відповіді дати. 
Хоч битва вічна точиться і далі, 
та людство у Життя вкладає сили. 
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ 

Оформлення статті має відповідати постанові ВАК України щодо 
підвищення вимог до фахових видань. З вересня 2017 року згідно із 
Законом України «Про вищу освіту» не допускається використання 
авторами даних, які було представлено в захищених ними дисертаційних 
дослідженнях, а також опублікованих раніше статтях. 

Текст статті має складатися з таких елементів:  
1. Номер УДК. 
2. Ім’я, прізвище, інформація про автора (навчальний заклад, 

кафедра або відділ, курс, на якому навчається студент – українською 
та англійською мовами). 

3. Назва статті. 
4. Вступ – постановка проблеми, її актуальність і новизна (ці пункти 

мають бути чітко сформульовані).  
5. Мета й завдання. 
6. Методи дослідження. Методи дослідження передбачають опис 

способів, принципів або параметрів здійснюваного дослідження. 
Згадування лише імен авторів і назв їхніх наукових концепцій 
неприпустиме. 

7. Результати. Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів.  

8. Висновки. Висновки дослідження стисло висвітлюють сутність 
отриманих результатів згідно з поставленими в роботі завданнями. 

9. Анотації / Abstracts:  
а) мовою статті (500–700 знаків);  
б) наукові реферати (обсягом понад 1800 знаків) двома іншими 
мовами (наприклад, якщо стаття українською мовою, то анотації – 
англійською та російською).  
В анотації необхідно чітко вказати (рубрикувати):  

– актуальність дослідження – в одному реченні (relevance of the study);  
– мету дослідження (main objective(s) of the study);  
– методи (methodology), які розкривають механізм проведеного 

дослідження; 
– головні результати й висновки дослідження (results/findings and 

conclusions), з яких має бути зрозумілою їхня значимість 
(significance) для мистецтва, науки, освіти тощо. 
Після кожної анотації наводяться ключові слова (3–7).  
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10. Список літератури, в оформленні якого необхідно дотримуватися 
правил бібліографічного опису джерел, наведених у 
Національному стандарті України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання» (http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf). 

11. Після списку літератури (мовою оригіналу) у статті подаються 
References, які слід оформлювати за міжнародним стандартом 
Harvard Referencing: http://www.citethisforme.com/harvard-referencing. 
Зразок вірного оформлення списку використаних джерел і references 
для різних типів видань: 
https://kyivmusicology.com/downloads/references_ua.pdf. 
Статті подаються у форматі Microsoft Word (.doc або .docx) і 

надсилаються на електронну адресу редколегії: 
kyivmusicology@glieracademy.org. Назва файлу й тема електронного 
листа – прізвище автора статті. Загальний обсяг основного тексту статті – 
18–20 тисяч знаків із проміжками (без урахування анотацій і списку 
використаних джерел). 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ:  
Поля: зверху, знизу, ліворуч і праворуч – 2,5 см, кегль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,1. 
До статті окремим файлом додається Довідка про автора: прізвище, 

ім’я та по батькові, місце навчання, електронна адреса, контактний 
телефон. Ця інформація подається двома мовами – українською та 
англійською (!). 

Оформлені неналежним чином рукописи не приймаються до 
публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку 
рукопису. У разі переробки статті авторами датою надходження рукопису 
статті в редакцію вважається дата її повторного надсилання. 

РЕДКОЛЕГІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗНЯТИ 
МАТЕРІАЛ З ПУБЛІКАЦІЇ, якщо його тематика, науковий рівень та 
оформлення не відповідають необхідним вимогам. 

REQUIREMENTS FOR ARTICLES 

The formatting of the article must comply with the regulation of the 
Higher Attestation Commission of Ukraine about increasing the requirements 
for professional publications. Since September 2017, in accordance with the 
Law of Ukraine “On Higher Education”, it is not allowed to use data presented 
in already defended dissertations or in previously published articles. 

http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
http://www.citethisforme.com/harvard-referencing
https://kyivmusicology.com/downloads/references_ua.pdf
mailto:kyivmusicology@glieracademy.org
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The text of the article must contain: 
1. UDC number. 
2. Author’s first and last names; the information about the author 

(educational institution, department, year of study of the student – in 
Ukrainian and English). 

3. The Title of the article. 
4. The Introduction must contain a statement of the problem and explain 

problem’s relevance and novelty for theory and practice (these points 
must be clearly formulated). 

5. The purpose and objectives of the study. The objectives must 
summarize data applied to formulating a hypothesis or concept and the 
conditions for conducting the study. 

6. The study methodology. This includes a description of the methods, 
principles or parameters of the study. The procedure of the conducted 
study and the way in which its results were obtained must be explained. It 
is not acceptable to only mention the names of authors and their scientific 
concepts. 

7. Results. This includes a presentation of the main body of the material 
with a justification of the obtained results. 

8. Conclusions. The conclusions of the study summarize the obtained results 
and illustrate their essence in accordance with the objectives of the work. 

9. Abstracts:  
– one short abstract in the language of the article (500–700 characters);  
– two larger abstracts (more than 1800 characters each) in two other 

languages; for example, if the article is in English, then the abstracts must 
be in Ukrainian and Russian. 
After each abstract, 3 to 7 key words must be included. 

10. The formatting of a bibliography list must comply with the rules for 
bibliographic description of sources specified in the National Standard of 
Ukraine DSTU 8302:2015 “Information and documentation. 
Bibliographic references. General provisions and rules of compiling” 
(http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf). 

11. After the list of bibliography (in the language of the original), a reference 
list must be included, formatted in accordance with the following 
international standard: http://www.citethisforme.com/harvard-referencing. 
The sample of the correct formatting of bibliography and references for 
different types of publications: 
https://kyivmusicology.com/downloads/references_ua.pdf. 

http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
http://www.citethisforme.com/harvard-referencing
https://kyivmusicology.com/downloads/references_ua.pdf
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Article manuscripts must be submitted in Microsoft Word format (.doc or 
.docx) to the email address of the editorial board: 
kyivmusicology@glieracademy.org. The file name and the subject of the email 
must be the same as the last name of the author. The full size of of the main text 
of the article is 18–20 thousand characters with spaces (excluding abstracts 
and a bibliography). 

TEXT FORMATTING GUIDELINES: 
Margins: top, bottom, left, right – 2.5 cm. Author’s first and last names: 

Times New Roman, 14 pts., bold, italics, right-aligned. 
In the extended abstract it is necessary to clearly state (in separate sections): 

– Relevance of the study (in one sentence); 
– Main objective(s) of the study; 
– Methodology employed in the study, explaining the procedure of the 

conducted research; 
– Main results/findings and conclusions of the study, from which their 

significance for the arts, science, education, etc., should be clearly 
understandable. 
Along with the article authors must submit Information about the 

author on a separate sheet: first name, last name, place of study, e-mail, 
contact phone numbers. 

Manuscripts that do not comply with the formatting guidelines are not 
accepted for publication. The editorial staff reserves the right to make editorial 
corrections to manuscripts. In case of reworking the article by the authors, the date 
when the manuscript was re-submitted is taken as its date of receipt by the editorial 
board. If the publication was refused, manuscripts are not returned to the authors. 

THE EDITORIAL BOARD RESERVES THE RIGHT NOT TO 
PUBLISH THE MATERIAL if its subject matter, scientific level and/or 
formatting do not meet essential requirements. 
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