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ОБРОБКИ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУ І ФОРТЕПІАНО 
БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО ТА ЇХ РОЛЬ У ЗБАГАЧЕННІ 

ГАРМОНІЧНОЇ МОВИ

Богдана Фільц 

УДК  784.4Лятошинський : 81

У статті розглянуто обробки народних пісень для голосу і фортепіано видатного майстра композиції 
європейського рівня Бориса Лятошинського з погляду жанрово-стильових особливостей, вияву рис творчої 
індивідуальності та новаторства, передусім у царині гармонічної мови. 

Ключові слова: обробка народної пісні, індивідуальний авторський стиль, мелодія, акорд, гармонія, лад, 
тональність.

В статье рассмотрены обработки народных песен для голоса и фортепиано выдающегося мастера ком-
позиции европейского уровня Бориса Лятошинского с позиций жанрово-стилистических особенностей, про-
явления черт творческой индивидуальности и новаторства, прежде всего в области гармонического языка.

Ключевые слова: обработка народной песни, индивидуальный авторский стиль, мелодия, аккорд, гар-
мония, лад, тональность.

The article presents the analyses of the adaptations of folk songs for voice and piano by outstanding master of 
compositions of European level Borys Liatoshynskyi from the standpoint of genre and stylistic features, the display 
of the features of creative individuality and innovations in the field of harmonic language first of all.

Keywords: the adaptation of folk song, an individual author style, melody, chord, harmony, mood, tonality.

Опублікування теоретичного досліджен-
ня, пов’язаного зі стильовими особливос-
тями творчості видатного українського 
композитора ХХ ст. Бориса Миколайовича 
Лятошинського, зумовлене бажанням ав-
торки віддати шану з нагоди 120-річчя від 
дня народження цього Великого Майстра 
звуків, художника європейського рівня та 
класика музичного мистецтва України, 
здобутками якого пишається вся культур-
на громадськість нашої держави. Він на-
родився в Житомирі 3 січня 1895 року (за 
старим стилем – 22 грудня 1894 р.) у роди-
ні педагога й ученого-історика Миколи Ле-
онтійовича Лятошинського, наукова і гро-
мадська діяльність якого, на думку докто-
ра мистецтвознавства В. Шульгіної, «мала 
велике значення для розвитку історичної 
науки і освіти в Україні в кінці ХІХ – на по-
чатку ХХ ст.» [4, с. 98]. Б. Лятошинський за-
кінчив у Житомирі гімназію (1913), згодом 
у Києві юридичний факультет Університету 

св. Володимира (1918) та Консерваторію 
по класу композиції Р. Глієра (1919). Піс-
ля завершення навчання став викладачем 
композиції та оркестровки, згодом – про-
фесором Київської (1936–1968) і Москов-
ської (1941–1943) консерваторій. Більшу 
частину життя Борис Миколайович прожив 
у Києві, де й помер 15 квітня 1968 року.

Митець зробив значний внесок у різні 
види вітчизняної культури, активно й само-
віддано працював як композитор, педагог, 
диригент, громадський діяч, створив безліч 
яскравих, високопрофесійних творів різ-
них жанрів: вокальних, хорових, камерно- 
вокальних і камерно-інструментальних 
ансамблів, великих симфонічних полотен 
(п’ять симфоній) і низку симфонічних по-
ем, увертюр, сюїт, сценічних творів – опер 
(«Золотий обруч» (1923), «Щорс» (1937) 
та ін.) Його мистецькі здобутки в різних га-
лузях стимулювали тенденцію розширен-
ня жанрової і стильової палітри української 

Теорія та методологія
Theory and Methodology
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музики, заохочували молодих музикан-
тів пізнавати нові стильові течії західного 
авангардизму, модернізму, розмаїття су-
часних музичних технологій, вивчати шля-
хи збагачення в гармонічній сфері тощо.

У багатогранному творчому доробку 
Б. Лятошинського вагоме місце посідає 
жанр обробки народних пісень. Композитор 
опрацьовував українські народні пісні для 
хору а сарреllа, для голосу в супроводі фор-
тепіано, а також написав ряд обробок для 
вокального дуету. Частину з них, а саме  
десять обробок для сольного співу, бу-
ло створено в 1930-х роках, у горезвісний 
час «розстріляного відродження», тому не 
дивно, що більшість із них сповнена тра-
гедійного змісту, а обробка пісні «Козака 
несуть» набула узагальненого образу на-
родного реквієму. Важливо зазначити, що в 
той час, а точніше напередодні своєї праці 
над обробками, митець занурився у фольк-
лорну стихію великого масиву галицьких 
пісень у зв’язку з написанням опери «Золо-
тий обруч» за повістю Івана Франка «Захар 
Беркут» і збором до неї відповідного автен-
тичного інтонаційно-тематичного народно-
пісенного матеріалу. Про це повідомив 
П. Козицький у своїй статті «Б. М. Лято-
шинський та його опера “Золотий обруч“», 
яка відкривала путівник до твору й була 
опублікована до Харківської прем’єри опе-
ри 1930 року [1]. Видання статті вдалося 
знайти 1990 року київському музикознавцю 
О. Малозьомовій у спеціальному сховищі 
Санкт-Петербурзької публічної бібліотеки 
ім. М. Є. Салтикова-Щедріна. Вона здійсни-
ла аналіз статті П. Козицького й навела цілу 
низку цікавих фактів і міркувань її автора, а 
також самого композитора [2]. Останні без-
посередньо дотичні й до теми нашого до-
слідження про новаторство жанру обробок 
Б. Лятошинського та їхні стильові особли-
вості, а також є певним віддзеркаленням 
основних рис стилю великого майстра в 
цілому. Отже, стаття П. Козицького містить 
цікаві думки й спостереження щодо осо-
бливостей індивідуального стилю компози-
тора та засобів музичної виразності (зокре-
ма, звернено увагу на «характерний звуко-
вий комплекс, побудований на великому 
септакорді у різних альтерованих змінах», 

що є типовою барвою Б. Лятошинського [1, 
с. 20–21]). Цікавою інформацією поділився 
П. Козицький, посилаючись на слова Бори-
са Миколайовича: «Музична назва “Золо-
тий обруч” мала мати такий підзаголовок: 
“Пісня про славний тухольський рід Захара 
Беркута, його сина Максима і горем биту 
Мирославу”. Цим підзаголовком автор ніби 
встановлює свою точку зору на події, що 
розгортаються в опері, настановляючи гля-
дача дивитися не оком історика-дослідни-
ка, а оком співця-поета, а оперу сприймати 
як величну пісню» [1, с. 14]. Тож П. Козиць-
кий, за словами О. Малозьомової, «бачить 
і інший аспект визначення жанру (пісня) в 
насиченості музичної мови галицькими піс-
нями, тематизм яких стає органічною час-
тиною складного за своїми ладо-гармоніч-
ними особливостями індивідуального сти-
лю» [2, с. 130]. Далі дослідниця наводить 
цитату зі статті П. Козицького: «Тематизм 
цих пісень пишним візерунком перетинає, 
переплітає, тче складну музичну мову опе-
ри. Що головне, ці пісні автор використовує 
не як випадковий, привабливий своєю ме-
лодією матеріал, а як лейтмотиви чи краще 
лейтгармонії» [див: 1, с. 14].

Ще інтенсивніше виступив Б. Лятошин-
ський в жанрі обробки народних пісень під 
час війни, працюючи на радіостанції «Та-
рас Шевченко» в Саратові. За короткий 
час, переважно протягом 1941–1942 ро-
ків, Борис Миколайович створив понад 
100 сольних і хорових обробок, які згодом 
було опубліковано в його авторських збір-
ках: «Українські народні пісні в обробці для 
мішаного хору а сарреllа» (1946), «Укра-
їнські народні пісні. В обробці для голосу 
і фортепіано» ор. 34 (20 пісень, 1944 р.), 
«Пять украинских народных песен. В об-
работке для голоса с фортепиано» ор. 35 
(1945), «Семь украинских народних песен 
в обработке для голоса с фортепиано» 
(1944) та ін.

Вони привертають до себе увагу висо-
ким рівнем майстерності, художньою до-
вершеністю й переконливістю, відзнача-
ються глибиною розкриття людських почут-
тів, щирим співчуттям до знедолених героїв 
пісень і водночас вірою в перемогу добра 
і справедливості над силами зла, характе-
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ризуються розмаїттям настроєвих нюансів 
та емоційної експресії.

Новаторство Б. Лятошинського в жанрі 
обробки простежується передусім у пло-
щині гармонії. У зв’язку з необхідністю до-
тримуватися в пропонованій розвідці пев-
них «часових рамок», тут розглянемо лише 
сольні твори. Лятошинський розкрив нові 
шляхи гармонічного поєднання незмінної 
народної мелодії з досягненнями профе-
сійної композиторської техніки XX ст. – 
акордикою нового ускладненого типу (інко-
ли нетерцієвого складу) з посиленням ролі 
хроматизму й дисонансовості, наявністю 
біфункціональних, а то й політональних 
акордових поєднань, внутрішньоладової 
альтерації, вивільненням окремих голосів 
гармонічної вертикалі в самостійні горизон-
тальні лінії тощо. Про це йдеться в спеці-
альному розділі теоретичної монографії 
авторки цієї статті, присвяченому пробле-
мам гармонії [3].

У своєму розвитку й взаємному пере-
плетенні акордові поєднання утворюють 
нові гостро напружені гармонічні сполуки. 
Особливо це стосується обробок експре-
сивного змісту, де ускладнені, з внутріш-
ньою конфліктністю співзвуччя допомага-
ють переконливо розкрити сюжетну лінію 

народних пісень, нерідко сповнених по-
глиблено психологічного підтексту. Б. Ля-
тошинський звертався до багатьох лірич-
них пісень, однак слід зазначити, що його 
більше приваблювали драматичні, а також 
мелодії із цікавою ладовою будовою. Знач-
ну роль у його обробках відіграють мінли-
вість і нестійкість, що випливає із законо-
мірностей мелодичної будови українських 
народних пісень. Серед сольних обробок 
можна знайти чимало таких, де центр опо-
ри перенесено на інший нетонічний звук 
мелодії. Початок і закінчення мелодій або 
лише закінчення на V щаб лі – найбільш 
поширені серед великої різноманітності 
щодо звучання того чи іншого щабля ладу 
(див. обробки «Гаю, гаю, зелен розмаю», 
«Сама собі дівчина дивувалася», «Чолові-
че мій» та ін.). В одних випадках Б. Лято-
шинський їх гармонізує домінантною гар-
монією відповідно до звучання в народно-
му зразку, в других – доводить у супроводі 
до тоніки або ж закінчує на якомусь іншо-
му щаблі чи дисонансному співзвуччі, що 
виявляє схильність композитора до різно-
планових гармонічних завершень. Оброб-
ка «Сама собі дівчина дивувалася», мело-
дія якої звучить в еолійському a-moll, за-
кінчується на V щаблі. Акордова послідов-
ність у кадансі супроводу може засвідчити 
діатоніку, збагачену внутрішньоладовою 
альтерацією, яка виявляється в «хрома-
тичній модифікації ступенів ладу», – тоб-
то альтерацією окремих звуків, біфункціо-
нальних і полі ладових звукосполученнях 
тощо (підвищення квінти II щабля, пони-
ження терції VI щабля, пониження септи-
ми II щабля тощо).

Крім того, у піснях-обробках Б. Лятошин-
ського трапляються так звані опорні пункти 
інших щаблів ладу. Цікавою щодо цього є 
мелодія пісні «Ой не шуми, луже», що по-
чинається із VI щабля ладу (композитор 
гармонізує початковий звук субдомінантою): 
перше її речення закінчується VII щаблем, 
що може бути прикладом зміщення опорно-
го пункту на велику секунду вниз. Таким чи-
ном, тоніка fis-moll звучить лише в проміж-
них тактах (так само, як тоніка паралельного 
A-dur), і це теж певною мірою призводить до 
ладотональної невизначеності. Композитор 

Борис Лятошинський. 1930-ті роки
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посилює ладову мінливість засобами гар-
монічного варіювання, уводить цілий ряд 
хроматичних звуків, зокрема понижує II ща-
бель, спочатку в інструментальному супро-
воді, згодом у кінцевому куплеті мелодич-
ного малюнка вокальної партії, тим самим 
модифікуючи народний наспів, вносячи в 
нього елементи фригійського ладу.

Багато обробок Б. Лятошинського за-
кінчуються не просто тонічним тризвуком. 
Скажімо, «Козака несуть і коня ведуть» за-
вершується дисонансним секундакордом 
VI щабля; «Сніжок іде, метіль мете» – кварто- 
квінтовим акордом на тоніці в поєднанні з 
кластером на IV щаблі в низькому регістрі 
фортепіано.

В обробках Б. Лятошинського значне 
місце посідають альтеровані акорди, які в 
багатьох випадках вносять новий ладовий 
відтінок порівняно з мелодичною побудо-
вою народнопісенних зразків. Часто трап-
ляється пониження II щабля, що надає 

фригійського забарвлення цілій низці акор-
дів, до складу яких він входить. Досить на-
звати пісні «Хилітеся, густі лози», «Козака 
несуть і коня ведуть» та ін.

Порівняно з обробками Л. Ревуцького, де 
із самого початку твору діатоніка сполуча-
ється з хроматикою, а музичний розвиток 
відбувається в єдиному, досить стриманому 
руслі, у творах Б. Лятошинського музична 
тканина динамізується значно активніше. 
На початку обробок композитор дотриму-
ється переважно діатоніки, а в наступних 
куплетах посилює конфліктність музичної 
мови введенням численних хроматизмів, 
складних дисонансних сполук, що приво-
дять до експресивних емоційних спалахів 
(наприклад, на кульмінації обробки «Мала 
мати одну дочку»).

У низці випадків Б. Лятошинський засто-
совує квінтові паралелізми як остинатну фі-
гуру органного пункту. Таку саму роль вико-
нують окремі кварто-квінтові акорди в дра-
матизованих обробках з гостро-конфлікт-
ним змістом, як-то «Козака несуть і коня 
ведуть», «Мала мати одну дочку» та ін. По-
єднуючись із вокальною мелодією, а також 
хроматичним зміщенням певного інтервалу 
(часто октави) або повного акорду вгору чи 
вниз при одночасному просуванні одного 
чи двох інших звуків у протилежному на-
прямку, вони створюють напружений лан-
цюг дисонансних акордів, посилюють дра-
матизм відображення трагічних життєвих 
колізій. Особливо виразно проступають ці 
риси в кульмінаційному епізоді народно-
го реквієму «Козака несуть і коня ведуть» 
на словах «Ой ломи, ломи білі рученьки до 
єдиного пальця», де подовжені звучності 
кварто-квінтових акордів у басу чергуються 
з октавними «ударами» в чітко розмірено-
му, одноманітному пунктирному ритмі і т. д. 
Тут цей прийом відіграє роль конкретного 
виражального чинника – рельєфно пере-
дає трагічний образ похоронної процесії.

Найпоширенішими серед складних гар-
монічних співзвуч в обробках Б. Лятошин-
ського, як і зрештою в його оригінальних 
солоспівах, є септакорди І, III, IV щаб лів, а 
також нонакорди II і IV щаблів та їхні обер-
нення. Унаслідок застосування в чисто-
му діатонічному вигляді вони становлять 

Борис Лятошинський,  
Василь Барвінський, Левко Ревуцький. 

1939 р.
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собою вельми гострі за звучанням великі 
септакорди (або відповідно – нонакорди) і 
часто використовуються з пропущенням 
терцієвих звуків. Інколи в результаті цих 
пропусків утворюються колоритні ходи рів-
нобіжними квінтами або кварто-квінтовими 
акордами, що чергуються з повними септ-
акордами чи їхніми оберненнями на сусід-
ніх або близьких до них щаблях ладу. Рів-
нобіжні квінти звучать, як правило, у низь-
кому регістрі в партії лівої руки. Водночас 
права рука має вільнішу фактуру – акор-
дову, мелодизовану, з контрапунктичним 
рухом похідних поспівок до вокальної ме-
лодії, які утворюють по вертикалі складніші 
сполуки. Значне місце серед них займають 

знову ж таки великі септакорди, нонакор-
ди та біфункціональні співзвуччя. Останні 
виникають у результаті накладання септ-
акордів на тризвуки, віддалені між собою 
на чисту квінту (аналогічні за суттю з тими, 
що трапляються в обробках Л. Ревуцького).

Прикладів вживання паралельних квінт 
можна навести багато. Обмежимося пісня-
ми «Котилася зірка та із підвечірка», «Якби 
мені не тиночки», «Зашуміла ліщинонька». 
У деяких з них, зокрема в останній, рівно-
біжні квінти згодом переростають у рівно-
біжні ходи суцільними тризвуками. Наприк-
лад, у психологічно поглибленому епізоді 
«Розлучили, розсудили» вони звучать на 
динаміці р одночасно з остинатно повто-
рюваним у верхньому регістрі фортепіано 
тонічним акордом із пропущеною квінтою. 
Цей прийом справляє сильне враження 
після динамічного розвитку музики, спов-
неної трагічних емоцій, з нарощуванням 

«В годы, быть может, недалекие  
от “финиша”, на доброе воспоминание  
о нашем общем “старте”. 1913–1914 г. 

Льву Николаевичу Ревуцкому  
Б. Лятошинский. 9 января 1965 г.»

«Дорогому Борису Николаевичу  
Лятошинскому – в порядке дружеского  

обмена. 1914–1964. Л. Ревуцкий»

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



12

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

темпу й сили звучності, авторськими по-
значками еspressivo тощо.

Частим явищем у сольних обробках 
Б. Лятошинського є органні пункти. Вони 
застосовані майже в половині творів ком-
позитора цього жанру й виявляють різно-
манітні додаткові можливості збагачення 
гармонічної мови, зокрема сприяють роз-
ширенню ладо-гармонічної системи, біль-
шому розмаїттю гармонічного варіювання. 
Вони використовуються як засіб драмати-
зації музичного образу, психологічної по-
глибленості й водночас відіграють значну 
формотворчу роль.

У ряді випадків композитор застосо-
вує кварто-квінтові акорди, що не вимага-
ють розв’язання, а створюють враження 
об’ємного звучання. Особливо доречне їх 
використання на подовжених звучностях 
як тла, на якому вільно розгортаються ме-
лодії імпровізаційного типу з багатьма ме-
лізмами, ускладненими ритмічними рисун-
ками, цікавими інтонаційними ходами то-
що, наприклад, у піснях «Ой буду я ждати», 
«Ой піду я лугом», «Закувала зозуленька, 
закувала». Мелодії, цікаві щодо ладових і 
ритмічних нюансів завдяки наявності ха-
рактерних інтервалів, властивих тому чи 
іншому діатонічному ладу, композитор об-
рамляє тривалішими звуковими сполучен-
нями, витриманими акордами, тим самим 
даючи простір для вільної імпровізації 
виконавця. До того ж прохідні звуки на 
тлі сталої гармонічної основи утворюють 
додатковий фонічний ефект, збагачуючи 
місткість того чи іншого акорду.

У сольній обробці «Перепеличенька 
овдовіла» композитор застосовує подовже-
ні (на тремоло остинато) звучності великих 
септакордів у оберненні з елементами бі-
функціональності й підпорядковує їх коло-
ристичній меті. Саме завдяки оригінально-
му використанню багатої палітри яскравих 
звукових барв ця лірико-жартівлива народ-
на пісня переросла в цілком оригінальну 
вокально-інструментальну мініатюру. Вона 
відтворює світлу пейзажну картину, яка 
асоціюється з весняним оновленням при-
роди. Тремтлива фактура супроводу, то-
нальна невизначеність, закладена вже в 
самій ладовій будові мелодії, гармонізація 

біфункціональними співзвуччями, де одно-
часно звучать V і VI щаблі с – g (бурдонна 
квінта на домінанті) та d – f – a, згодом V 
і IV щаблі (знову ж c – g і b – d – f) – усе 
це надає гармонії виключної барвистості та 
своєрідності.

Цікаво, що звуки, які входять до складу 
цих акордів, утворюють по суті пентатоніч-
ні лади: c – d – f – g – a і b – c – d – f – g. 
Обробка названої пісні цікава ще й з по-
гляду форми, що виявляє всі ознаки 
рондо. Велику формотворчу роль віді-
грають у ній тональні зіставлення: спо-
чатку на велику, а згодом на малу тер-
цію вниз. Тональний план усієї обробки:  
F-dur – Des-dur – F - dur – D-dur – F-dur. На-
віть у виборі тональностей для зіставлень 
окремих епізодів виявляється нахил ком-
позитора до чергування І і VI щаблів, а та-
кож до мінливості VІ щабля (натурального 
й низького з гармонічного мажору). З дру-
гого боку, вибір такого тонального плану 
сприяє стилістичній єдності цілого твору, 
адже саме чергування акордів, віддалених 
між собою на терцію вниз (IV і VI щаблів) 
лягло в основу «гармонічних світло-тіней» 
у супроводі рондального рефрена.

Таким чином, розглянута обробка нале-
жить до числа творів, де знайдено багато 
цікавих, образно виразних штрихів та гар-
монічних барв. Тут влучно розкрито широкі 
можливості музичної колористики на основі 
розробки ладо-гармонічних особливостей 
народнопісенного матеріалу, зокрема бар-
вистих гармонічних зіставлень, відповідної 
структури акордів, яка має народноладову 
основу.

Характерна риса гармонічної мови 
Б. Лятошинського – її барвистість, значною 
мірою фонічність, часто зумовлена факто-
рами зіставлень та зміщень – виявилася 
плідною для розвитку музично-колорис-
тичної образності українських композито-
рів у камерно-вокальному жанрі.

Джерела та література
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БОГДАНА ФІЛЬЦ. ОБРОБКИ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУ І ФОРТЕПІАНО  
БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО ТА ЇХ РОЛЬ У ЗБАГАЧЕННІ ГАРМОНІЧНОЇ МОВИ

SUMMARY

The article presents the analyses of the adaptations of folk songs for voice and piano by 
outstanding Ukrainian master of the XXth century Borys Liatoshynskyi from the standpoints 
of genre and stylistic features of his works, the display of the composer’s hand individuality 
and the innovations in the field of harmony first of all. The writing and appearance of this study 
in the printing is conditioned with the author’s desire to pay tribute to the great composer 
of Ukraine on the occasion of the 120th anniversary of his birthday. It briefly presents the 
major milestones of his biography, life, formation and creative achievements of the master 
in various genres of vocal, symphonic and opera music, which influenced greatly on the 
widening of stylistic palette of Ukrainian musical academic art and its development. His works 
stimulated and encouraged young musicians to learn the stylistic movements of new music: 
the features of western avant-gardism and modernism, a variety of modern technologies, to 
explore the opportunities for enriching the expressive means and particularly harmonic area. 
The composer had written over a hundred of adaptations of folk songs for voice and piano, 
choral execution and vocal duet, published in numerous author collected volumes, mostly in 
1940s during the Second World War and immediately after it. But taking into consideration the 
limited space of the article only the solo adaptations are investigated here. The first collection 
was created and published in 1920s. It included ten adaptations of Galician folk songs for voice 
and piano, which had become the basis of authentic intonation and thematic folklore material 
of the opera Golden Ring created by the composer on the novel by Ivan Franko Zakhar Berkut. 
Still intensively B. Liatoshynskyi worked on the adaptations of folk songs during the war, when 
he was evacuated to Saratov and created his adaptations of Ukrainian folk songs for Taras 
Shevchenko broadcasting station, which transmitted music programs to Ukraine for the soldiers 
fighting for freedom and peace in their native land. These works attract attention with the depth 
of human feelings disclosure, the variety of temper nuances and emotional expression. 

B. Liatoshynskyi had revealed new ways of harmonic combination of constant folk melody 
with the achievements of professional composers technology of the XXth century – the chords 
of new complicated type with the strengthening of the role of chromatic scale and dissonance, 
the presence of bifunctional and polytonal accord combinations, the release of certain voices 
of harmonic vertical into independent horizontal lines, etc. (it is described in details in the 
special section of theoretical monograph The Chords, Mood and Tonal Organization and 
Sound Qualities of the Harmony in Solo Adaptations of B. Liatoshynskyi (Kyiv, 1979) by the 
author of this paper).

Keywords: the adaptation of folk song, an individual author style, melody, chord, harmony, 
mood, tonality.
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ПЛАСТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ РІЗНИХ ОБРАЗНИХ СИСТЕМ 
У МИСТЕЦТВІ БАЛЕТУ 

(аспект співвіднесеності музичного та хореографічного руху)

Олена Зінич

УДК  792.82–042.75:796.012.23

Проблема пластичної взаємодії музичного та хореографічного руху як важливого фактора, що впливає на 
специфіку синтезу та інтеграції образних систем у балетній виставі, досліджується на прикладі творчих мето-
дів видатного французького хореографа М. Бежара й польського хореографа Є.-М. Бірчинського. У статті та-
кож проаналізовано – крізь призму зближення мистецтв і взаємозв’язку музичної пластики та пластики руху – 
хореографічне втілення камерного балету «Іспанські фрески» сучасного українського композитора Л. Дичко.

Ключові слова: синтез та інтеграція образних систем у балеті, пластичний взаємозв’язок музичного та хо-
реографічного руху, хореографи М. Бежар, Є.-М. Бірчинський, камерний балет «Іспанські фрески» Л. Дичко.

Проблема пластического взаимодействия музыкального и хореографического движения как важнейше-
го фактора, влияющего на специфику синтеза и интеграции образных систем в балетном спектак ле, ис-
следуется на примере творческих методов выдающегося французского хореографа М. Бежара и польского 
хореографа Е.-М. Бирчинского. В статье также проанализировано – сквозь призму сближения искусств и 
взаимосвязи музыкальной пластики и пластики движения – хореографическое воплощение камерного бале-
та «Испанские фрески» современного украинского композитора Л. Дычко.

Ключевые слова: синтез и интеграция образных систем в балете, пластическая взаимосвязь музыкаль-
ного и хореографического движения, хореографы М. Бежар, Е.-М. Бирчинский, камерный балет «Испанские 
фрески» Л. Дычко.

The problem of plastic interaction of musical and choreographic motions as an important factor influencing on 
the specificity of synthesis and integration of figurative systems in ballet performance is analyzed by the way of 
example of creative methods of the prominent French choreographer Maurice Béjart and Polish choreographer 
Jerzy Maria Birczyński. The choreographic embodiment of chamber ballet Spanish Frescoes by modern Ukrainian 
composer Lesia Dychko is also considered in the light of rapprochement of the arts and interconnection of musical 
plasticity and motions.

Keywords: synthesis and integration of figurative systems in ballet, plastic interconnection of musical and 
choreographic motions, choreographers Maurice Béjart and Jerzy Maria Birczyński, L. Dychko’s ballet Spanish 
Frescoes.

Проблему пластичної взаємодії різних 
образних систем у балеті необхідно роз-
глядати в зрізі специфіки та особливої 
природи цього мистецтва, адже балетна 
вистава становить синтез музики, хорео-
графії, літературно-сюжетного та живопис-
ного чинників. Однак саме із взаємодії му-
зики і хореографії народжується балетний 
спектакль як «єдина система» [11, с. 147], 
як єдина образно-художня і структурно-
формо утворююча цілісність. Отже, важ-
ливим фактором, що безпосередньо 
впливає на специфіку синтезу в балетній 
виставі, є проблема пластичного співвід-
ношення та взаємозв’язку її двох головних 
складників – музики і танцю, а також міри 
їхньої участі та ролі в народженні музич-
но-хореографічної образності балетного 
спектаклю.

Дослідження означеної проблематики, 
започаткованої ще у фундаментальних 

працях Б. Асаф’єва [2; 4; 3; 1], що містять 
безцінні спостереження щодо пластичних 
витоків музики, «характерного жесту» му-
зичної інтонації, знаходить своє продов-
ження в сучасному музикознавстві. Різних 
аспектів кореляції музики та хореопласти-
ки у своїх роботах торкаються й російські 
дослідники – В. Богданов-Березовський [6], 
Р. Косачева [25; 26], Т. Куришева [27], 
О. Астахова [5], М. Друскін [10], В. Меду-
шевський [29]. Серед українських музико-
знавців питання взаємозв’язку балетної 
музики з пластикою «руху, пози, жесту» під-
німала у своєму ґрунтовному дослідженні 
М. Загайкевич [13].

Однак і до цього часу проблема взаємо-
дії та інтеграції пластики ритмоінтонаційно-
го руху та руху танцювального залишаєть-
ся відкритою для культурологічного дискур-
су. Тож вивченню саме цієї проблематики 
присвячені як попередні розвідки автора 
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запропонованої статті [14–23], так і репре-
зентоване нині дослідження.

Ще у XVIII ст. французький реформатор 
балету Ж.-Ж. Новерр уважав музику найді-
євішим фактором у розкритті хореографіч-
ної образності, підкреслював «нерозрив-
ний зв’язок між мистецтвом звуку і плас-
тики» [див.: 6, с. 9] у танці, наголошуючи 
на необхідності взаємодії та узгодженості 
хореографічного руху з рухом ритмоінтона-
ційним. Саме від реформи Ж.-Ж. Новерра 
«почала <...> творчо утверджуватися 
аналогія між окремими “мовленнє -
вими” у своїй виразності  елемен -
тами танцю та елементами музики, 
підкреслювався зв’язок між харак -
тером руху, між смислом оклику чи 
вигуку (не словесних, а звукових) та жес-
ту,  між мелодичною фразою та фра -
зою пластичною, між речитативом і 
пантомімою» [6, с. 10–11] 1. Проте зазна-
чимо, еволюція від такого роду аналогій до 
органічного синтезу музичних і пластичних 
образів, до можливості відтворення музич-
ної драматургії (тобто принципів музичного 
розгортання: маємо на увазі мотивний, ва-
ріаційний, поліфонічний типи тематичного 
розвитку і принцип симфонізації) у драма-
тургії хореографічної партитури балету бу-
ла повільною і довготривалою.

Таким само тривалим був й історичний 
процес розвитку балетної музики як неод-
мінного драматургічного базису балету: 
від устремління до принципу симфонізації 
балетної музики у творчості представника 
французького романтизму Л. Деліба (бале-
ти «Коппелія» і «Сільвія») і до справжньої 
симфонізації балету – насичення його на-
скрізним симфонічним розвитком, до ство-
рення розвинутої музичної драматургії в 
балетах П. Чайковського. Процес симфоні-
зації балету торкнувся не тільки галузі му-
зики, але й власне хореографії. Одночас-
но з П. Чайковським видатний хореограф 
ХІХ ст. М. Петіпа привніс у балетне мистец-
тво «принципи “танцювального симфоніз-
му”» [10, с. 78], які згодом розвинув росій-
ський балетмейстер Л. Іванов.

У ХХ ст. саме музика відігравала вирі-
шальну роль і в новаторських пошуках ба-
летмейстерів, і в оновленні балетних форм, 

балетної драматургії, самого жанру балету 
(ширше – усього танцювального мистецтва 
ХХ ст.). І визначальною в збагаченні устале-
них класичних балетних норм та в пошуках 
нової пластики, зазвичай, була концепція 
композиторів-новаторів – І. Стравинського, 
С. Прокоф’єва, М. Равеля. Вони сміливо 
оновлювали ритмоінтонаційну і пластичну 
сферу балетної музики, що, у свою чергу, 
сприяло докорінній зміні хореографічної 
лексики та безпосередньо впливало на хо-
реографічну драматургію балетних вистав. 
Згадаймо хоча б «Весну священну» І. Стра-
винського з її «варварськими» ритмами, по-
стійною зміною акцентів, «збоями» і «“роз-
ривами” в русі» [10, с. 75], що вимагали від 
її першого постановника – В. Ніжинського – 
принципово нового підходу до пластичного 
вирішення: «не примітивного уявлення про 
зв’язок музики з танцем» [31, с. 68], а «хо-
реографічного переосмислення», що базу-
ється на специфічному контрапунктичному 
співвідношенні музики і танцю.

А головне, – пошуки у сфері балет-
ної музики М. Равеля, І. Стравинського, 
С. Прокоф’єва, а також тенденція до ши-
рокого використання для балету симфо-
нічних, інструментально-симфонічних тво-
рів – як класичних (симфоній Л. ван Бет-
ховена, П. Чайковського), так і сучасних 
(наприклад, «Болеро» М. Равеля, написа-
ного у формі оркестрових варіацій; усього 
величезного масиву інструментально-сим-
фонічних творів І. Стравинського), – при-
звели до появи нового «типу синтезу му-
зики і хореографії у балетному спектаклі» 
[26, c. 126].

Оскільки саме балетна музика первісно 
зумовлює і образний стрій, і темпоритм, а 
також усю драматургію майбутнього спек-
таклю, то важливою передумовою і вихід-
ною точкою в роботі хореографа над по-
становкою балету стають уважне прочи-
тання та аналіз музичної партитури. Якщо 
це суто балетна партитура, то особливо 
потрібно заакцентувати саме на принципах 
драматургічного розгортання тематизму, 
закладених у ній хореографічно-панто-
мімних формах, на її змістовно-смисловій 
складовій, а також, не в останню чергу, на 
авторських ремарках, які фактично містять 
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у собі прямі підказки хореографові у вибу-
довуванні спектаклю (згадаймо ємні і точні 
підказки в партитурах М. Равеля «Дафніс і 
Хлоя», «Дитя і чари», «Сон Флоріни»).

Коли ж хореограф, працюючи над ба-
летом, звертається до симфонічної або ін-
струментальної – не балетної – музики, він 
мусить передбачити в ній, відштовхуючись 
від пластичної природи її ритмоінтонацій-
них «образів руху» й структурно-формо-
творчих принципів, пластичний прообраз-
предтечу майбутньої вистави та візуалізу-
вати цей прообраз у різних формах суто 
хореографічного руху, тобто переводити 
звуковий «образ руху» (чутне) у самий рух 
(видиме).

Цей принцип взаємодії звукового і хо-
реографічного руху був і залишається до-
мінуючим у творчості багатьох сучасних 
хореографів – у певному сенсі послідов-
ників традиції В. Ніжинського, Б. Ніжин-
ської, Л. Мясіна, Дж. Баланчина, С. Лифа-
ря – у М. Бежара, Дж. Форсайта, І. Кіліана, 
А. Прельжокажа, Є.-М. Бірчинського та ін-
ших, для яких хореографічна партитура, 
пластичний рух завжди народжувалися з 
музики, перебували з нею в тісному при-
чинно-наслідковому зв’язку.

На пластичній спорідненості музики і 
танцю, що структурує принципи драматур-
гічного становлення балету як форми на 
мікро- та макрорівнях, будує свою систему 
руху видатний хореограф сучасності М. Бе-
жар. Недаремно таке важливе місце в його 
творчості належить транскрипціям плас-
тично «зримих» музичних опусів – Канта-
ти В.-А. Моцарта, Дев’ятої симфонії Л. ван 
Бетховена, «Дафніса і Хлої», «Вальса», 
«Болеро» М. Равеля, «Весни священної», 
«Петрушки», «Жар-птиці» І. Стравинсько-
го, «Шехерезади» М. Римського-Корсакова 
тощо. Ідучи за музичною формою, М. Бе-
жар перебудовує, трансформує сценічний 
простір, створюючи співвіднесені з музи-
кою пластичні форми. Так, музика мону-
ментальної Дев’ятої симфонії Л. ван Бет-
ховена, пронизаної ідеєю єднання народів, 
знаходить у постановці М. Бежара свій ві-
зуально-пластичний еквівалент у різнома-
нітних формах масового танцювального 
дійства (за участю 80-ти танцівників). Саме 

музика вибудовує всю просторово-компо-
зиційну структуру цієї грандіозної хорео-
графічної «симфонії», або балету-симфонії 
(саме так її можна визначити за жанром і 
принципами музично-хореографічного роз-
гортання; принагідно згадаймо «Танцсим-
фонію» Ф. Лопухова на музику Четвертої 
симфонії Л. ван Бетховена).

Фактично вся хореографічна драматур-
гія першої частини балету з умовною наз-
вою «Боротьба» повністю дублює музичну 
драматургію: хореографові вдалося втіли-
ти в різних формах танцювального руху са-
мий розвиток музичних тем – від зароджен-
ня «вольової теми з небуття» [7, с. 73] до її 
становлення, змужніння через драматизм 
боротьби. Пластично це виражено в посту-
повому ущільненні танцювальної фактури, 
динамізації руху, у хвилеподібних нарос-
таннях його експресії, в ускладненні про-
сторових структур – від геометрії лінії до 
геометрії діагоналі, спіралі та їх різнома-
нітних орнаментальних варіантів та мікстів, 
до вихороподібних кружлянь тіл танцівни-
ків, з’єднаних у шаленстві протиборства, а 
в кінці – до поступового прояснення, роз-
рідження пластичної фактури.

Незвично вирішив М. Бежар і третю 
частину балету-симфонії: він домігся до-
статньо вільних взаємостосунків музики з 
танцем, застосувавши принцип музично-
хореографічної поліфонії, тобто складного 
контрапунктичного сполучення чутного – 
видимого (той самий принцип застосував 
свого часу В. Ніжинський у своїй пластич-
ній транскрипції «Ігор» К. Дебюссі). Хорео-
графічний ряд цієї частини балету, яка, на 
думку М. Бежара, символічно втілює ідею 
любові, базується на індійській техніці тан-
цю. Це постійні метаморфози спокою-руху, 
що йдуть від особливої – скульптурної – ви-
разності жесту, пози з її «кінематографіч-
ним» принципом зміни одного нерухомого 
«кадру»-пози іншим [24, с. 40], з її дов-
гими планами, коли статуарна пластика 
спонтанно трансформується в пластику 
динамічного руху, щоб згодом завмерти в 
пластиці «застиглого» руху. Це перетікан-
ня однієї пози в іншу, плинність переходів 
від статики до динаміки в пластиці бежа-
рівського танцю зумовлюються «чуттєвою 
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природою» індійської скульптури з її рос-
линною етимологією (порівняймо з «рос-
линним елементом» у класичному танці, 
за класифікацією А. Волинського [9, с. 43–
44]), «вегетативним рухом» (термін Б. Віп-
пера [8, с. 111]), адже «тіло індійської статуї 
позбавлено кісток і мускулів, воно перетво-
рюється на сплетіння віття, гнучких стеб-
лин» [8, с. 111].

У четвертій частині балету хореограф 
передав становлення й утвердження те-
ми радості в монументальних просторово-
пластичних формах на кшталт театралі-
зованих святкових дійств (тут вгадуються 
певні аналогії з балетними опусами Дж. Ба-
ланчина на музику П. Чайковського: згадай-
мо першу і останню частини «Діамантів» з 
їх урочистими формами руху – процесіями, 
полонезною ходою тощо). Танцювальний 
малюнок різноманітних хороводів, змійок, 
руху по спіралі, «фронтальний рух маси на 
глядача» [7, с. 73] – усе це точно «лягло» 
на музику Л. ван Бетховена, відтворивши 
в пластично адекватний спосіб її величну 
просторово-звукову архітектоніку.

Ще один приклад гранично точного від-
творення музичної партитури в партитурі 
хореографічній репрезентує балетна вер-
сія «Болеро» М. Равеля, здійснена М. Бе-
жаром, який відчув особливу екстатичність 
цієї музики, близької, як він вважав, до ста-
ну ритуального трансу. Сам композитор 
писав про «Болеро» як про «танцювальну 
музику», «яку потрібно виконувати в рівно-
му, помірному темпі; вона побудована на 
настійливому повторенні однієї й тієї самої 
мелодії і гармонії, одноманітний ритм яких 
увесь час відбивається барабаном. Єдиний 
елемент різноманітності в ньому – це посту-
пове наростання оркестрового crescendo» 
[30, с. 197]. В основі композиції «Болеро» 
М. Равеля, написаного у формі оркестро-
вих варіацій на тему ostinato, – багаторівне-
вість опозицій статики і руху в лініях ритму і 
мелодії 2. Власне рух тут є латентним, роз-
вивається за рахунок тембрової драматур-
гії (інструментального crescendo), що дає 
ефект віддалення – наближення, викли-
каючи асоціації з просторовістю в кінема-
тографі (рух камери, зміна планів). Тобто 
динамічне наростання в «Болеро» створює 

ефект звукової перспективи, відчуття пере-
міщення «образу руху» в просторі (анало-
гічний просторово-звуковий прийом засто-
сував А. Онеггер у своєму оркестровому 
«Pacific 231» («Пасіфік 231»). Однак при 
цьому власне «образ руху», зазнаючи пев-
них динаміко-тембральних трансформацій, 
не змінює своєї вихідної структури – пер-
вісно заданих ритмоформули і теми.

Усю цю багатоплановість твору М. Раве-
ля, як на структурному, так і на образному 
рівнях, дуже тонко відчув і втілив М. Бежар. 
«Болеро» в його версії – найбільш довер-
шений (з усіх існуючих постановок) хорео-
пластичний еквівалент музики, що точно 
відтворює не тільки структурно-компози-
ційні принципи музичної драматургії, але й 
темброву драматургію. Це своєрідний агон 
Мелодії (у виконанні танцівника чи танців-
ниці solo) і Ритму (у виконанні чоловічої 
групи танцівників). Пластична композиція 
вирішена у вигляді кола, у центрі якого (на 
верхньому рівні) – на величезному черво-
ному круглому столі – вершить у танці свій 
магічний ритуал Мелодія, а навколо неї, 
власне на сцені (нижній рівень), – група 
танцівників, що уособлюють Ритм. Посту-
пово, з кожним проведенням теми «Боле-
ро», чуттєво-розкута Мелодія намагається 
розширити свій життєвий простір, захоплю-
ючи все більшу частину свого сценічного 
майданчика-столу (своєрідне «укрупнен-
ня» планів, як у кіно). Одночасно зовніш-
нє коло остинатно-механістичного Ритму 
(з кожним проведенням епізоду, де звучить 
чистий ритм, без мелодії) дедалі щільніше 
стискає ться навколо Мелодії, звужуючи її 
простір, намагаючись загнати її в «прокрус-
тове ложе» регулярності. Відповідно до ор-
кестрового crescendo М. Бежар уводить у 
партії Ритму все нових і нових танцівників. 
Вершиться, так би мовити, оргіастичний 
ритуал, і танцівники Ритму в момент най-
вищого розпалу пристрасті в несамовито-
му шалу поглинають саму Мелодію.

Порівняємо з тим, що в цей момент від-
бувається в музиці. Неочікуване проведен-
ня фрагмента теми замість повторення 
чистого ритму в момент несподіваної мо-
дуляції (тональний збій) з До-мажору в Мі-
мажор сприймається як своєрідний сплеск, 
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останній та найсильніший вибух екстатич-
ної енергетики мелодії, після чого в остан-
ніх тактах «Болеро» двічі на потужному tutti 
звучить основна остинатна ритмоформула, 
повністю витісняючи мелодію. Від неї зали-
шаються лише висхідні хроматичні поклики 
у саксофонів і тромбонів, які змінюються 
гострим дисонансом висхідних і низхідних 
гамоподібних пасажів, що накладаються 
один на одного (у дерев’яних, мідних духо-
вих, а також перших і других скрипок).

На спорідненості ритмоінтонаційного 
«образу руху» і хореоруху (чутного – ви-
димого) заснований і хореографічний ме-
тод самобутнього польського хореографа 
з Кракова Є.-М. Бірчинського 3. При ство-
ренні танцювальних опусів хореограф 
насамперед відштовхується від музичної 
драматургії, переносячи в танець компози-
ційні принципи побудови музичних творів. 
Серед його музичних зацікавлень – джаз 
(блюз, соул), класика і сучасні ритми. Як 
постановник Є.-М. Бірчинський тяжіє до 
«чис того» танцю, до безсюжетної хорео-
графії, синтезуючи у своїх композиціях 
елементи класики, танцю модерн і джаз-
танцю. У хореографічних мініатюрах на 
музику Й.-С. Баха і Ф. Шопена точно від-
творена музична фактура – кожному зву-
ку відповідає певний танцювальний рух. 
У композиції «Мистецтво фуги» на музику 
Й.-С. Баха, поставленій в естетиці «безсю-
жетного балету» 4, виконавці візуалізують 
саму форму фуги, втілюючи в пластиці 
найменші нюанси її поліфонічного розгор-
тання: хореографічна фактура дублює імі-
таційні, мотивні принципи музичного роз-
витку в системі рухів танцівників, у принци-
пах вступу кожного з танцівників або ж груп 
танцівників («включення» нової пластичної 
лінії та її «виключення»), взаємодії різних 
пластичних партій та ліній, їхніх інверсій, 
ракоходів, складних контрапунктичних по-
єднань, нашарувань.

Ту ж саму лінію продовжують компози-
ції Є.-М. Бірчинського «Ларгето» і «Поло-
нез» на музику Ф. Шопена: танець «висві-
чує» всі тонкощі вишуканої шопенівської 
мелодики, розцвічуючи її в кантиленній 
пластиці хорео графічної фактури. А хорео-
графічна мініатюра «Прелюдія» на музику 

А. П’яццоли привертає увагу особливою 
виразністю підкреслено укрупнених жестів, 
поз, ходи, пружною пластикою танцю, що 
ніби «вторить» приголомшливим ритмам 
цієї чуттєвої музики. Отже, танцювальний 
рух, хореографічна драматургія балетних 
опусів Є.-М. Бірчинського завжди співвід-
несені з логікою музичного розгортання.

У сучасному українському балетному 
мистецтві яскравим зразком пластичної 
взаємодії музичної пластики і пластики ру-
ху є камерний балет «Іспанські фрески» 
Л. Дичко (хореографічна версія хорового 
твору композитора у фортепіанній транс-
крипції), у якому найбільш повно проявила-
ся тенденція до синтезу і зближення мис-
тецтв, до проникнення зображально-плас-
тичного начала в «незображальне» мис-
тецтво – музику. Симптоматично, що цей 
твір Л. Дичко, народившись під впливом 
вражень композитора від іспанської культу-
ри, акумулює в собі пластичну виразність 
багатьох видів і стилів іспанського мистец-
тва. Часопростір, архітектоніка іспанських 
архітектурних форм, тілесна дотиковість 
скульптури, експресивна динаміка іспан-
ського живопису, ритміка пристрасних іс-
панських танців надихнули композитора на 
створення величних «Іспанських фресок»: 
вони закарбовані в піднесеній музиці як 
своєрідний артефакт, як квінтесенція іспан-
ської ментальності, духовності. У свою чер-
гу видовищність, зображальність, пластич-
на зримість музики, втілені в різноманітті 
«образів руху», збережені в хореографічній 
партитурі цього твору, структурують її сце-
нічне вирішення – від характерної пластики 
жесту, пози, рухів танцівників до загальної 
композиційної побудови балету.

Хореографам Рівненського державно-
го гуманітарного університету 5 (хорео-
графічний ансамбль «Неоданс») вдалося 
об’єднати всі частини «Фресок» єдиною 
сюжетною лінією. «Адже, – за словами 
Л. Дичко, – всі частини твору дуже різні, бо 
репрезентують різні області Іспанії: Алька-
сар не схожий на Арагон, Арагон на Севі-
лью, Севілья на Кастилію. Постановники ж 
об’єднали їх загальною іспанською ідеєю. 
Адже для мене Іспанія – це країна великих 
контрастів, це надзвичайна спіритуаліс-
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тична одухотвореність і водночас п’янка 
мусульманська витонченість і сластолюб-
ство. Це емоційність, яка вихлюпується че-
рез край, і особлива вишуканість. Згадай-
мо хоча б колосальні іспанські собори, ніби 
зіткані з найтоншого мережива» [23, с. 4]. 
Відчувши всю цю красу, якої немає більше 
ніде в Європі (перед тим, як написати свої 
«Фрески», композиторка передивилася 
чимало художніх альбомів, десятки слай-
дів найвеличніших архітектурних пам’яток, 
замків Іспанії – Торрелобатона, Дзвіниці 
Утево тощо), Л. Дичко прагнула відтворити 
її в музиці – усю загостреність почуттів, кип-
лячу пристрасність, палкий темперамент 
півдня, що втілені в іспанській скульптурі 
(назвемо близькі до натуралізму скульп-
турні зображення Христа), у запальних 
ритмах іспанських танців, у дивовижних 
контрастах архітектурних стилів. Тож ду-
же важливо, що робота постановників над 
цим твором не обмежилася простим хорео-
графічним супроводом до музики: це вира-
жений у русі пластичний варіант «Дзвонів 
Арагону», здійснений як камерний балет.

Справді, постановникам «Неодансу» по-
щастило відчути потужну іспанську стихію 
музики Л. Дичко, передати в сучасній тан-
цювальній пластиці її яскраву зримість та 
видовищність. У прекрасних скульптурно-
статуарних позах візуалізувалися суворість 
і пристрасність іспанської ментальності. 
А в пластичних ритмах ліній, діагоналей, 
перетинань, які утворюють групи танцівни-
ків, нібито оживають архітектонічні форми 
іспанських замків – утаємничена гордови-
тість кастильського Торрелобатона (зам-
ку лицарів-храмовників), вражаюча краса 
Дзвіниці «Башта дзеркал» в Утево (Ара-
гон). Хореографам навіть вдалося втілити 
в пластиці форму хреста як символу Іспанії 
та її перемоги над мусульманським світом. 
Пластично це виражено специфічним роз-
міщенням чотирьох танцівниць, які руха-
ються навколо солістки, не порушуючи при 
цьому хрестоподібної конфігурації.

У пластичній композиції знайдено мож-
ливість передати постійне перетікання 
статуарності в рух і руху – у статуарність, 
що, услід за звуковим простором, утворює 
простір танцю. Це особливо помітно в час-

тині «Аnimato» «Дзвонів Арагону» (Дзвіни-
ця «Башта дзеркал» в Утево, Арагон), де 
пластично виражений процес зародження 
і звучання дзвонів та самий рух, розкачу-
вання цих дзвонів, що досягається коли-
вальними рухами танцівниць. Кожна з них 
з високо піднятою рукою робить замах 
назад і нахили вперед, і так само – вліво-
вправо – у такт ударам дзвонів. Задля до-
сягнення музичного ефекту звучання дзво-
нів і створення особливої стереофонічності 
звуку було залучено ансамбль ударних ін-
струментів «Ars Nova» (художній керівник 
Г. Черненко).

У «Ла Хіральду» Л. Дичко ввела ритмі-
ку «Болеро» М. Равеля, одного з найулюб-
леніших своїх композиторів. Це дозволило 
укрупнити пластичний жест, вивести на 
перший план акцентовану ритуальність – 
карбованість ступання, кругові рухи, ходін-
ня по колу, колінопреклоніння, урочистість і 
разом з тим екстатичність поз та рухів тан-
цівників з високо здійнятими руками (цим 
було досягнуто скульптурної виразності 
пластичного малюнку сцени).

У музиці п’ятої частини «Presto. Фран-
сіско Гойя. Серія “Капричос”» уже містить-
ся підказка постановникам щодо характе-
ру пластичних образів. Адже в основу цієї 
частини лягли музичні враження від відо-
мої картини Ф. Гойї «Похорон сардинки» 
(у ремарці Л. Дичко – «danza»). На сцені 
з’являється жінка-танцівниця в чорному, як 
уособлення фатуму і водночас розлучниця- 
спокусниця, що підступно намагається 
знищити почуття закоханих героїв балету. 
Танець вторить усім звивам музики з її до-
мінантною лінеарністю, він увесь зітканий 
із примхливих рухів рук та звабливих, по-
зміїному струмливих вигинань тіла танців-
ниці. Ця дрібна, бісерна техніка, помноже-
на на шалений темпоритм із постійними 
змінами метра (5, 4, 3) і зміщеннями акцен-
тів, ніби на очах сплітає вигадливі завитки 
іспанських соборів.

Балет обрамлений німими пантоміміч-
ними сценами, які починають (поцілунок 
закоханих) і закінчують (смерть кохання) 
хореографічну композицію без музично-
го ряду (що, з погляду композиторки, не 
зовсім  органічно). Проте такий прийом ціл-
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ком прийнятний і частовживаний у сучасній 
хореографії. Це своєрідні жестопластичні 
знаки запрошення до дії (переджест) та її 
закінчення (жест прощання). Інша річ, що у 
фінальній частині дзвони радісні, вони сим-
волізують апофеоз життя і вічності кохан-
ня. У балеті ж цю сцену трактовано дещо в 
траурному ключі, що суперечить компози-
торському задуму.

Озвучений світ «Фресок» Л. Дичко, по-
силений пластичним контрапунктом рухів, 
зітканих зі своєрідних пластичних мотивів 
та інтонацій (пластичний жест хреста, рух 
по колу, ритуальна пластика, рух-крок, уро-
чиста хода, процесії, коливальний, погой-
дувальний рух, що відтворюють у хорео-
графічній партитурі балету звучання дзво-
нів), об’єднаних структурно і композиційно 
у струнку архітектонічну форму балету, 
утворює багатовимірний просторовий кон-
тинуум, де чутне і видиме злиті в єдиному 
потужному акорді – уславленні самого ду-
ху та величі Іспанії, її багатющої культур-
ної традиції. Загалом, у камерному балеті 
«Фрески» Л. Дичко простежуємо нерозділь-
ність музичної драматургії та її пластичного 
втілення.

Отже, завдання балетмейстера-поста-
новника, який працює над хореографічною 
партитурою балетного спектаклю, полягає 
в тому, щоб побачити в музиці всю різно-
манітність перетворених у ній форм тан-
цювально-пантомімного руху й перевести 
звукове, чутне (ритмоінтонаційний «об-
раз руху») у візуальне, видиме – у самий 
хорео пластичний рух.

Підсумовуючи, зазначимо, що саме плас-
тичність є одним з визначальних векторів 
взаємодії, синтезу та інтеграції різних образ-
них систем у балеті, насамперед його му-
зичної та хореографічної складових. У свою 
чергу інтегративні процеси в межах  балет-
ного жанру сприяють пошукам нової плас-
тичної мови на перетині різних мистецтв.

Примітки
1 Розрядка Б. Богданова-Березовського.
2 Симптоматично, що відомий французький антро-

полог і структураліст К. Леві-Стросс, який досліджу-
вав закони міфологічного мислення, звернувся саме 

до аналізу «Болеро», убачаючи в його музиці бага-
тошаровість, багаторівневість, типові для будь-якої 
міфологічної структури [див.: 28].

3 Є.-М. Бірчинський починав творчий шлях як ар-
тист балету: закінчивши Державну балетну школу у 
Варшаві, танцював в Оперному театрі м. Познані й 
Гранд-театрі м. Лодзі. У 1969 році заснував власну 
балетну трупу. Оскільки в 1960–1970-х роках хорео-
графічне мистецтво Польщі було ізольоване від 
впливу західних технік сучасного танцю, Є.-М. Бір-
чинському багато що довелося вигадувати самому. 
Нелегкий шлях до оволодіння сучасними техніками 
дозволив йому знайти власну пластичну мову та са-
мобутній стиль і стати відомим не тільки в Польщі, 
але й на теренах пострадянського простору, а також 
в Європі, Канаді, США [див.: 14].

4 Ця та інші композиції були репрезентовані Кра-
ківською трупою «Балет сучасних форм» (хореограф 
Є.-М. Бірчинський) на Першому, Другому та Третьому 
фестивалях «Танець ХХІ століття» (художній керівник 
О. Калішенко) у Києві в 1998, 1999, 2000–2001 роках.

5 Спочатку силами молодих хореографів з ан-
самблю сучасної хореографії «Неоданс» (який є 
учасником багатьох танцювальних фестивалів і май-
стер-класів) було створено невеликий хореопластич-
ний фрагмент «Ла Хіральди» (у постановці солістки 
і хореографа Т. Лобан). Пізніше до постановки під-
ключилися хореографи Р. Горбачук і А. Скоцький 
(усі троє – викладачі сучасної хореографії, до того ж 
А. Скоцький – ще й соліст ансамблю). Пластичне рі-
шення «Ла Хіральди» і ще деякі фрагменти балету 
вперше були репрезентовані в Києві 27 листопада 
2005 року на авторському концерті Л. Дичко. А вже 
в грудні 2005 року ансамбль «Неоданс» у Рівнен-
ському театрі представив увесь пластичний варіант 
«Дзвонів Арагону». Згодом концепція балету зазна-
ла певних змін – дещо по-новому було розставлено 
смислові акценти.
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SUMMARY

The ballet art is a priori a synthetic one as the figurative, artistic systems of different 
arts, where first of all music and choreography are combined, coexist and interact. Plastic 
correlation, the interconnection of music and dance as two principal components of a 
ballet are the uniting factors that influence on the peculiarity of the synthesis in the ballet 
performance directly. 

The problem of coordination and integration of choreographic motion with a rhythmical 
and intonational one has been the subject of investigation for many theorists, reformers, and 
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practitioners of the ballet art for many centuries. However, the evolution from the original 
plastic analogies between separate elements of music and dance to the organic synthesis of 
musical and plastic images, the possibility of reproduction of the musical dramaturgy (i. e., the 
principles of musical development) in the dramaturgy of ballet choreographic score has been 
slow and durable.

The historical process of ballet music development was also protracted – from the 
aspiration to the principle of symphonization of ballet music in the ballets of Léo Delibes to 
the real symphonization of ballet and creation of developed musical dramaturgy in the ballets 
of P. Tchaikovskyi. At the same time, the process of ballet symphonization also spreads to 
choreography: Marius Petipa in the choreographic solving of P. Tchaikovskyi ballets was the first 
who applied the method of dancing symphonism, subsequently developed by choreographer 
Lev Ivanov.

As just the ballet music initially determines the figurative system and temporhythm, as well 
as the whole dramaturgy of future performance, then the important premise in the work of a 
choreographer while staging a ballet are a careful reading of a musical score, an analysis 
of peculiarities of dramaturgic development of thematism and the put choreographic and 
pantomimic forms, an ability to foresee a plastic prototype of future performance in musical 
images of motion and visualize it in different forms of choreographic motion.

The principle of interaction of sound and choreographic motions was and still remains as 
dominant in creative work of many modern choreographers – the successors of the tradition of 
Wacław Niżyński, Bronisława Niżyńska, Léonide Massine, George Balanchine, Serge Lifar – 
such as Maurice Béjart, William Forsythe, Jiří Kylián, Angelin Preljoçaj, Jerzy Maria Birczyński 
and others for whom the choreographic score, plastic motion were always born from music and 
stayed with it in a close relationship of cause and effect.

The prominent modern choreographer Maurice Béjart created his system of motion based on 
the plastic kinship of music and dance that structurizes the principles of dramaturgic formation 
of ballet as a form on the micro- and macrolevels. Following the musical form, M. Béjart has 
transformed the stage space creating the plastic forms correlated with music.

The interconnection and kinship of rhythmic and intonational image of motion and choreo-
motion (audible – visible) underlies the choreographic method of the original Polish ballet 
master Jerzy Maria Birczyński as well. Creating his dancing opuses he first of all took into 
account the musical dramaturgy conveying the compositional principles of music work 
structure into dance.

In the modern Ukrainian ballet art, the chamber ballet Spanish Frescoes by Lesia Dychko 
(choreographic version of the composer’s choral composition in piano transcription) is a 
colourful example of plastic interaction of musical plasticity and the motion. The tendency of art 
synthesis and rapprochement, the penetration of figurative and plastic origin into non-figurative 
art – music has been completely manifested in it. 

It is symptomatically that at the modern stage of ballet art development, just the integration 
processes within the ballet genre assist the searches of new plastic language at the intersection 
of different arts.

Keywords: synthesis and integration of figurative systems in ballet, plastic interconnection 
of musical and choreographic motions, choreographers Maurice Béjart and Jerzy Maria 
Birczyński, L. Dychko’s ballet Spanish Frescoes.
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ФУНКЦІЇ ХОРУ В ОПЕРНІЙ ДРАМАТУРГІЇ:  
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС

Оксана Летичевська

УДК  792.54

Статтю присвячено огляду наукової літератури з питань функціонування хору в оперному синтезі.  
Проаналізовано праці з історії та теорії оперного мистецтва, дослідження з інтерпретології, оперного хоро-
знавства. Широта аспектів функціонування оперного хору та їхня здатність розкриватися лише в процесі 
музично-сценічного втілення свідчать про вагомість дослідження виконавської інтерпретації оперних творів 
та особистого внеску її творців.

Ключові слова: оперний хор, оперний синтез, інтерпретологія, цілісність інтерпретації.

Статья посвящена обзору научной литературы, касающейся вопросов функционирования хора в опер-
ном синтезе. Анализируются работы по истории и теории оперного искусства, исследования интерпретоло-
гии, оперного хороведения. Широта аспектов функционирования оперного хора и их способность раскры-
ваться лишь в процессе музыкально-сценического воплощения свидетельствуют о значении исследования 
исполнительской интерпретации оперных произведений и личностного вклада ее творцов.

Ключевые слова: оперный хор, оперный синтез, интерпретология, целостность интерпретации.

The article covers the review of the scientific literature concerning the functioning of chorus in opera synthesis. 
Works in history and the theory of opera art, interpretology research, opera choral studies are analyzed. The width 
of aspects of opera chorus functioning and their ability to reveal only in the course of musical-scenic embodiment 
affirm the importance of the studying of performing interpretation of opera works and personal contribution of its 
creators.

Keywords: opera chorus, opera synthesis, interpretology, the integrity of the interpretation.

Оперна вистава – багатоелементна ху-
дожня структура, утілення синтезу різних 
видів мистецтв: поезії, музики, пластики, 
образотворчого мистецтва. На відміну від 
інших театральних видів, музична драма-
тургія опери – система музичних виразо-
вих засобів і прийомів утілення драматич-
ної дії, зафіксованих у композиторській пар-
титурі, – виконує провідну роль у музично- 
театральному синтезі всіх компонентів. 
Хор є одним з важливих елементів структу-
ри та музичної драматургії оперного твору.

Спираючись на дослідження, присвяче-
ні історії та теорії оперного мистецтва, 
оперній композиторській творчості, 
можна простежити формування засад 
функціонування оперного хору від перших 
кроків становлення оперного мистецтва, 
орієнтованого на відродження синтезу ан-
тичного театру: єднання поезії, музики, 
хореографії, образотворчого мистецтва та 
архітектури. Як відомо, структурну основу 
драматургії античної вистави становила 
наповнена містично-релігійним значенням 
хорова дія – синтез слова, музики і плас-
тики виконавців (танцю, міміки, жестів) 1. 
Хорова дія мала власну лінію розвитку та 

складалася з певних функціональних еле-
ментів: «парод» – початковий вихід хору, 
що пізніше трансформувався в хоровий 
пролог, «епісодій» – діалог хору та акто-
ра, «стасим» – самостійний виступ хору на 
орхестрі, «коммос» – жалоба актора в су-
проводі хорового рефрену, «гипорхема» – 
радісна пісня хору, «зупинка» перед трагіч-
ною розв’язкою драми, «ексод» – урочиста, 
найчастіше траурна, процесія хору, що за-
вершувала виставу й підбивала підсумок. 
Античні традиції мали безпосередній вплив 
на формування структури «dramma per 
musica» кінця XVI – початку XVII ст. У ви-
ставах флорентійців хори мадригально-
го або хорального плану відігравали роль 
«кришталевих решіток», що обрамлювали 
речитативні сцени [9, с. 74]. Наслідувані з 
античності синтаксичні функції хору – екс-
позиційна, інтермедійна, контрастуюча, 
гальмуюча, підсумково-узагальнююча – 
зберегли своє значення в ході оперної 
еволюції [15, с. 62]. У сучасному оперному 
репертуарі (представленому переважно 
творами другої половини XIX–XX ст.) хо-
рові фрагменти та сцени часто формують 
вузлові моменти оперної композиції. Хоро-
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вий «зачин» вистави, що може бути у ви-
гляді прологу, інтродукції або розгорнутої 
хорової сцени, відіграє важливу роль у від-
творенні тематики, історичної атмосфери, 
національного колориту оперного твору, 
може бути експозицією образів героїв та 
зав’язкою драматичного конфлікту. Також 
значну роль виконує хор у фіналі, де ствер-
джує центральну художню ідею твору.

Вплив традицій античності простежуєть-
ся і у формуванні семантики оперно-хоро-
вої складової з притаманним їй диференці-
юванням хорових функцій. Давньогрецький 
хор міг бути безпосереднім учасником дра-
матичного конфлікту, а також займати «від-
чужену» позицію протиставлення «надосо-
бової» оцінки подій суб’єктивним емоціям 
людини-актора. В оперному жанрі антич-
на традиція протиставлення хору й героїв 
драми трансформувалася в засади фор-
мування «хорового фону», спрямованого 
не лише на оцінку або коментар сценічної 
ситуації, але й на транслювання різнома-
нітних історичних, етнічних, етичних знаків 
і символів, що розкривають семантику та 
стилістику твору, задають відповідний тон, 
характеристику й атмосферу розвит кові 
драматичних подій.

Вагоме значення «хорового фону» як 
однієї зі структурних ознак «великої», 
багато актної опери неодноразово підкрес-
лювалося в музикознавчих працях. Так, 
Ю. Тюлін наголошував на функціях «очіку-
вання», «провіщення» в розгорнутих хоро-
вих сценах як засобах динамізації сценіч-
ного «подання» головних персонажів або 
драматичних ситуацій, притаманних опері, 
на відміну від словесної драми [13, с. 9]. 
М. Черкашина-Губаренко в статті «Струк-
турний аналіз оперного твору» визначила 
фон і фонові сцени, що можуть бути пред-
ставлені також у вигляді розгорнутих хо-
рових побудов, як «протилежну конфлікту 
частину художньої структури опери». Різні 
типи хорового фону – умовно-стилізацій-
ний, конкретно-історичний, лірико-побу-
товий – можуть використовуватися як для 
підсилення напруження оперного конфлік-
ту, так і для створення паралельного ко-
ментаря основ ної сюжетної лінії [15, с. 62]. 
Специфічного значення функції фону набу-

ли в епоху романтизму, коли побудовані на 
фольклорній мелодиці та обрядовості на-
родно-хорові сцени мали важливе значен-
ня не лише у втіленні локального колориту, 
а й у формуванні національної музичної 
мови європейських оперних шкіл.

«Надособова» семантика хорового 
мистецтва, пов’язана з його широкими 
можливостями втілення епічного начала, 
віді грала визначальну роль у формуван-
ні окремих оперних типів і жанрів, у яких, 
за оцінками дослідників, провідна роль 
хорової складової та її семантика надали 
оперному твору ознак ораторіальності. 
На початку XVII ст. ці ознаки, за визначен-
ням Г. Кречмара, були притаманні рим-
ському типу «хорової» опери, наближеної 
за стилістикою до ораторії, що сформува-
лася під впливом традицій середньовічних 
християн ських містерій та духовних драм 
[див.: 10, с. 49]. У XVII–XVIII ст. жанр опери 
на біблійну тематику «ораторіального» типу 
був розповсюджений у творчості як італій-
ських, так і німецьких авторів (наприклад, 
опера «Навуходоносор» Р. Кайзера). Впли-
вами епічної «ораторіальності» позначені 
героїко-патріотичні опери XIX ст. «Мойсей 
у Єгипті» Дж. Россіні та «Набукко» Дж. Вер-
ді. Прикладом самобутнього втілення тра-
дицій національної літургіки, паралітургіки 
(хоровий концерт) і народної пісенності в 
оперному жанрі стали масштабні епічні хо-
рові «фрески» в операх «Життя за царя» та 
«Руслан і Людмила» М. Глинки.

Роль хору як безпосереднього учасника 
драми традиційно посідає важливе місце 
в операх героїчної тематики. Можна при-
пустити, що поява узагальненого образу 
народу як активної дійової особи стала 
певним кроком від умовності оперних ви-
став XVII ст. до реалістичності зображення 
драматичних подій. Як описував Е. Бюкен 
у монографії «Героїчний стиль в опері», 
реформатор опери-серіа П. Метастазіо мо-
тивував композитору Й. Гассе необхідність 
появи хору народу у фінальному акті опе-
ри «Атилій Регул» тим, що це відповідає 
дійсності [6, с. 38–39]. У класичний період 
важливу роль у становленні функцій хоро-
вої партії як активного учасника драматич-
ного конфлікту відіграла оперна творчість 
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Х. В. Глюка. У центральній сцені «Орфея 
та Евридики» хор і соліст не лише втілю-
ють образи антагоністичних персонажів, 
але й, за оцінкою В. Конен, демонструють 
протистояння двох яскраво контрастуючих 
інтонаційних сфер, можливість відтворен-
ня театрально-драматичного конфлікту 
виключно музичними засобами [8, с. 213]. 
Подальша еволюція оперної творчості до-
вела, що створений хором «колективний 
герой» може не тільки існувати як психоло-
гічний моноліт, а й «розпадатися» на образ-
ні характеристики окремих хорових груп, 
як це відбувається, наприклад, в операх 
М. Мусоргського.

Прагнення осмислення музичної дра-
матургії оперних творів не лише в автор-
ському тексті, але й у спрямуванні його 
музично-сценічної реалізації зумовило в 
останній третині ХХ ст. розвиток оперної 
інтерпретології. Вагомим поштовхом 
для цього послужило опублікування моно-
графій визнаних практиків оперного теат-
ру – диригентів (А. Пазовського, Б. Тілеса, 
Є. Акулова) та режисерів (Б. Покровсько-
го, Л. Ротбаум, В. Фельзенштейна та ін.). 
Викладені в цих працях фрагменти де-
тального виконавського аналізу оперних 
партитур виявляють їхню театральність, 
емоційну спрямованість, дійову семанти-
ку, характеристики зовнішніх і внутрішніх 
проявів життя героїв, розвиток лейтмо-
тивної драматургії. Спостереження й ана-
літичні узагальнення творчого досвіду не 
тільки відтворюють процеси суб’єктивного 
осмислення виконавцями закодованого в 
партитурі композиторського задуму, але 
й означують шляхи його втілення через 
органічний синтез усіх компонентів опер-
ної вистави. Важливого звучання набуває 
ідея цілісності виконавської інтерпретації 
оперного твору, відповідності її компози-
торському задуму, драматургії музичного 
інтонування.

У світлі проблеми визначення функцій 
хору в оперній виставі та пошуку шляхів 
їхнього органічного сценічного втілення за-
слуговує на увагу монографія польського 
оперного режисера Л. Ротбаум [12]. Автор-
ка визначила такі функції оперного хору, як 
безпосередня участь у конфлікті, коменту-

вання, створення фону драматичних подій. 
Остання позиція теж має певні дефініції: 
фон пасивний, нейтральний, співчуваю-
чий, ворожий тощо. Важливе значення має 
вокальна структура (інакше – фактура) 
хорової партії, яка вказує на трактування 
хору як монолітної маси однодумців або як 
представників конфліктуючих груп. Л. Рот-
баум виокремила статично-епічні хорові 
сцени та сцени активного характеру, що 
втілюють живе людське оточення, з яким 
тісно пов’язані персонажі драматичних по-
дій. Також вона зауважила, що в деяких 
моментах хор може змінювати свої функції 
навіть упродовж однієї сцени – переходячи 
від «акомпанементу» солістам до ролі рів-
ноправного учасника дії [12, с. 91–95].

Функції оперного хору в процесі виконав-
ської інтерпретації розглянуто в дисерта-
ціях українських авторів В. Рожка («Образ 
народу в українській радянській героїко- 
революційній опері») [11] та І. Бєляє-
ва («Проблеми інтерпретації народно-
хорових сцен в українській радянській 
історико- патріотичній опері») [2]. Методо-
логічну основу досліджень склали теоре-
тичні положення музикознавчих праць, що 
пропонували динамічно-процесуальний 
підхід до аналізу музичних творів, зокре-
ма теорія інтонації (Е. Курт, Б. Яворський, 
Б. Асаф’єв) та метод цілісного аналізу 
(Л. Мазель, В. Цуккерман, Є. Назайкін-
ський, В. Медушевський). У дисертації 
В. Рожка розглянуто еволюцію драматур-
гічних функцій хору в жанрі ідеологічно 
спрямованої української героїчної опери 
ХХ ст., що відбувалася через жанрово-
стильовe зміну хорової фактури (хор-пісня, 
хор із симфонічною розробкою, масштаб-
на хорова сцена-дія). Аналіз здійснено на 
матеріалі як авторських партитур оперних 
творів, так і їхнього виконавського втілен-
ня на українській оперній сцені.

У дисертації І. Бєляєва досліджено му-
зично-інтонаційну складову народно-хо-
рових сцен української оперної творчості 
(М. Лисенко, Б. Яновський, Б. Лятошин-
ський, Ю. Мейтус, Г. Майборода), розгляну-
то їхнє значення в драматургічному розвит-
ку оперного конфлікту. У висновках наголо-
шено на необхідності активного втілення 
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інтонаційної семантики музичної драматур-
гії в хоровому виконавстві.

Спробу пов’язати теоретичне досліджен-
ня хорової складової в музично-театрально-
му синтезі з досвідом практичної діяльності 
оперного хормейстера здійснено в дисерта-
ції Л. Бутенка «Функція хору в драматургії 
сучасного оперного спектаклю» [5]. У до-
слідженні виведено типологію шести «хоро-
вих звукостанів», які відзеркалюють функції 
хору в оперній драматургії: звуковий фон 
(активний чи пасивний), коментатор подій, 
головна дійова особа, «внутрішній голос» 
героя, що розкриває його емоційний стан, 
«темпо-ритмічна педаль» та комбінування 
попередніх типів [5, с. 49–50].

Неабияке значення в дисертації приді-
лено організуючій ролі хорової експозиції 
в драматургії сучасної оперної вистави. 
На прикладі початкових хорових сцен опер 
«Отелло» Дж. Верді, «Борис Годунов» та 
«Хованщина» М. Мусоргського автор на-
голосив на провідній ролі виконавського 
темпоритму та образно-змістовному інто-
нуванні хорової складової у формуванні 
«генералізуючого пульсу», що пронизує по-
дальше звучання вистави, визначає її зміс-
товні акценти. У праці Л. Бутенко визначив 
такі функції оперного хору, як вираження 

«пафосу боротьби і перемоги», а також уті-
лення заснованого на містично-культово-
му підтексті хорового звучання вираження 
«таємничого, інтуїтивно-споглядального та 
гуманістичного» в оперному творі, значен-
ня хорового звучання у створенні «етично-
го нерву вистави» [4, с. 11, 14]

Важливими в музикознавчих працях є 
спостереження щодо кореляції відповід-
них функцій хору в музичній драматургії та 
композиторських засобів хорового письма: 
типів і видів хорів, їхньої фактури, форми, 
структури, тембрової драматургії, поліфо-
нічних прийомів тощо. Одним з перших на-
прям досліджень оперного хорознавства 
почав розробляти П. Зелинський. У дисер-
тації «Темброва драматургія в оперно-хо-
ровій музиці (на матеріалі творчості М. Му-
соргського)» розглянуто сукупність вико-
ристаних тембрових барв хорових партій в 
операх «Борис Годунов» та «Хованщина» 
як створену композитором цілісну систему 
музичної драматургії хорового письма [7]. 
У праці детально проаналізовано викорис-
тання прийомів експонування, поєднан-
ня та змішування барв окремих хорових 
партій, що зумовлює реалізацію в оперній 
творчості новаторських засад узагальнен-
ня та диференціювання образів групових 

Хор відьом з опери Дж. Верді «Макбет».  
Національна опера України імені Тараса Шевченка. м. Київ, 2007 р.  

Архів Національної опери України 
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хорових персонажів, формування хорового 
діалогу й утворення специфічного явища в 
оперній музиці – внутрішньохорової дії.

Доцільність використання методів хоро-
знавства як складової дослідницької мето-
дології знайшла підтвердження в дисер-
тації Д. Храмова «Хор у творчості Ріхарда 
Вагнера» [14]. Головна мета цієї праці – ви-
значення еволюції хору в музичній спадщи-
ні композитора – досягається як традицій-
ними методами цілісного музикознавчого 
аналізу, так і за допомогою дослідження 
хорових партій, їхніх тембрових особливос-
тей, умов теситури, фактури тощо.

Хоровий сегмент української оперної 
творчості висвітлено в дисертації О. Батов-
ської «Драматургія хорових сцен в операх 
В. Губаренка…», де авторка визначила 
особ ливості драматургічного функціонуван-
ня хору в різних за жанровим спрямуван-
ням оперних творах композитора – героїко- 
романтичній, лірико-психологічній, опері-
балеті та опері-ораторії [1]. За результа-
тами дослідження О. Батовська створила 
типо логію шести основних функцій хорових 
сцен у музичній драматургії (фонової, коло-
ристичної, репрезентативної, внутрішньо-
емоційної, дійової, динамічної) та десяти 
допоміжних, що є варіаціями попередніх. 
Одним із провідних тезисів дослідження 
оперної творчості В. Губаренка є залеж-
ність функціонального навантаження хору 
від жанрової специфіки твору.

Дисертація Н. Бєлік-Золотарьової 
«Оперно-хорова творчість українських 
композиторів другої половини ХХ століт-
тя» містить категоріальне поняття оперно- 
хорової творчості, визначення її жанро-
вої системи (зокрема, пісня, марш, сюїта, 
прелюдія, інтерлюдія, постлюдія), узагаль-
нення методів і принципів організації бут-
тя хорової складової в оперній цілісності 
(оперно-хоровий симфонізм, ораторіаль-
ність, сюїтність) [3]. Ці положення виведено 
з дослідження оперних творів українських 
композиторів – К. Данькевича, В. Кирейка, 
Г. Майбороди, В. Губаренка, Л. Колодуба, 
М. Скорика, Л. Дичко.

Сукупність запропонованих теоретичних 
підходів і результатів дослідження особ-
ливостей функціонування хорової партії в 

оперному творі свідчить про недостатню 
структурованість бази наукових знань про 
оперний хор, що не виключає фіксації окре-
мих сталих положень, відображених у всіх 
працях із цієї тематики. Показово, що, крім 
різноманітних музично-теоретичних підхо-
дів, у дослідженнях активно застосовують 
методи хорознавства, що виникли як ре-
зультат осмислення й узагальнення досві-
ду творчої практики музикантів-виконавців. 
Широта аспектів функціонування оперного 
хору, складність, а подекуди й неможли-
вість їх однозначної теоретичної оцінки, а 
також їхня здатність розкриватися лише в 
процесі музично-сценічного виконавського 
втілення свідчать про вагомість досліджен-
ня інтерпретації оперних творів та особис-
того внеску її творців – диригента, режисе-
ра й оперного хормейстера.

Примітка
1 У давньогрецькій мові спільний корінь мають 

слова χορός (хор) та χορεία (танець), від якого похо-
дить термін «хореографія».
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SUMMARY

The article covers the review of the scientific literature concerning the functioning of chorus 
in opera synthesis. 

The researches in history and theory of opera art and composer’s creativity give an 
opportunity to trace the formation of the bases of opera chorus functioning from the first steps 
of opera art’s establishment, addressed to the rebirth of ancient theater. Syntactic functions 
of chorus, inherited from the antiquity, have kept their meaning during the opera evolution 
process. An influence of antique traditions is also traced in the formation of opera-chorus 
semantics with inherent differentiation of choral functions: background, the implementation of 
suprapersonal idea and active participant of the events.

An idea of performer’s interpretation integrity of opera work, its correspondence to composer’s 
aim and dramaturgy of musical intonation receives an important role in musical interpretology 
works. The dynamic-processing approach is applied while researching performing interpretation 
of opera chorus scenes. The typology of chorus’ scenes drama functions is based on genre-
stylish direction of chorus texture (V. Rozhok), emotional and psychological meaning of choral 
sound-sets (L. Butenko).

The observations about the correlation of appropriate chorus functions in musical 
dramaturgy and composers’ ways of chorus writing, as the types and kinds of choruses, their 
texture, form, structure, timbre dramaturgy, polyphonic methods, etc. receives an important 
role in musicological works. Methods of chorus studies, appeared due to understanding and 
generalization of performer’s experience, are actively applied alongside with the theoretical 
approaches. Significant steps have been made at the research of the opera chorus studies 
in such questions as the use of chorus timbres as an integral chorus writing dramaturgical 
system of M. Mussorgsky (P. Zelynskyi), typological analysis of chorus scenes dramaturgy 
in V. Hubarenko’s operas (O. Batovska), the definition of genre system of opera chorus, the 
generalization of methods and principles of chorus part organization in the opera works of 
Ukrainian composers of the XXth century (N. Bielik-Zolotariova).

The complex of proposed theoretical approaches and results of investigation of the 
peculiarities of chorus party functioning in opera work shows an incredibly wide circle of 
problems the musicology faces. The variety of aspects of opera chorus functioning, complication 
and even impossibility of theoretical estimation affirms the significance of studying of actors’ 
interpretation of opera works and personal contribution of its creators (conductor, director, 
opera choirmaster). 

Keywords: opera chorus, opera synthesis, interpretology, the integrity of the interpretation.
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МУЗИЧНА СИМВОЛІКА ІГОРЯ СОНЕВИЦЬКОГО В СОЛОСПІВАХ 
БОГОРОДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ ІЗ ЦИКЛУ «CANTI SPIRITUALI»

Ірина Шеремета 

УДК  784.7.04Сон

У статті розкрито вагомий потенціал духовних творів І. Соневицького в музично-семантичному аспекті: 
висвітлено музично-риторичні фігури, тональну, жанрово-стилістичну, фактурно-теситурну семантику та ін-
шу музичну символіку у творчості композитора на прикладі присвячених Богородиці солоспівів циклу «Canti 
spirituali» («Богородице Діво», «Під твою милість» і «Страдальна мати»). 

Ключові слова: творчість І. Соневицького, цикл «Canti spirituali», солоспів, музична символіка, музично-
риторичні фігури.

В статье раскрыт значительный потенциал духовных произведений И. Соневицкого в музыкально-семан-
тическом аспекте: исследованы музыкально-риторические фигуры, тональная, жанрово-стилистическая, 
фактурно-тесситурная семантика и другая музыкальная символика в творчестве композитора на примере 
посвященных Богородице произведений из цикла «Canti spirituali» – «Богородице Діво» («Богородица Де-
ва»), «Під Твою милість» («Под твою милость») и «Страдальна мати» («Страдающая мать»).

Ключевые слова: творчество И. Соневицкого, цикл «Canti spirituali», романс, музыкальная символика, 
музыкально-риторические фигуры.

The author reveals a considerable potential of the I. Sonevytskyi spiritual works in musical, semantic aspect, 
particularly the musical-rhetorical figures, the tonal, genre and stylistic, texture, tessitura and other musical 
symbolism in the works of the composer by way of example of the solo-songs dedicated to the Virgin from Canti 
spirituali cycle – Bohorodytse Divo (Hail Mary), Pid Tvoiu mylist (Beneath Thy Protection) and Stradalna Maty (The 
Suffering Mother).

Keywords: Ihor Sonevytskyi’s works, cycle Canti Spirituali, solo-song, musical symbolism, musical-rhetorical 
figures.

Ігор Соневицький (1926–2006) – україн-
ський композитор, музикознавець, диригент 
і педагог. Народившись на Тернопільщині, 
у молодому віці він вимушено емігрував 
за кордон – спершу до Німеччини, а потім 
у США. На території України до початку 
1990-х років його творчість було заборо-
нено. Сьогодні твори І. Соневицького по-
декуди з’являються друком, виконуються 
в концертних програмах, а відтак стають 
об’єктами музикознавчих студій [13]. Творча 
спадщина композитора різноманітна: опера 
«Зоря», балет «Попелюшка», кантата «Лю-
біть Україну», чимало музики для театру, 
а найчисленнішим є його фортепіанний, хо-
ровий і камерно-вокальний доробок.

Про багату камерно-вокальну творчість 
композитора схвально відгукнувся М. Ско-
рик: «Солоспіви Ігоря Соневицького, ство-
рені протягом багатьох років, належать до 
кращих зразків української музики в цьому 
жанрі. Вони базуються на традиціях україн-
ської пісні, побутового романсу, зокрема 
галицького, переосмислюють творчість 
українських класиків цього жанру – Мико-

ли Лисенка і Станіслава Людкевича, від-
чувається тут і вплив відомих німецьких 
композиторів Р. Шумана, Р. Штрауса. Вод-
ночас твори І. Соневицького мають яскра-
ві самобутні риси, їх відзначає специфічна 
вишуканість, що виявляється і в яскравості 
тематичного матеріалу (дуже рельєфний і 
легкий для сприйняття, він ніколи не стає 
банальним), і в гармонічній мові (при за-
гальній класичності композитор знаходить 
яскраві й несподівані гармонічні звороти), 
і у формі, дуже точно вибудованій і еле-
гантній. Для композитора характерна різ-
номанітність вислову, пов’язана з текстом: 
це глибока філософська музика в циклі на 
вір ші І. Франка, народнопісенна – у циклі на 
поезію Т. Шевченка, вишукана – у циклі на 
вірші Б.-І. Антонича, аскетично-зворушли-
ва – у творах на церковні тексти» [10, с. 6].

Духовну камерно-вокальну музику І. Со-
невицького представлено, зокрема, у циклі 
«Canti spirituali» («Духовні співи») на літур-
гічні й паралітургічні тексти Української гре-
ко-католицької церкви (а не на «ортодок-
сійні тексти», як зазначала С. Павлишин [8, 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



32

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ

c. 26]). Твір складається з 15-ти номерів, 
поділених на дві частини 1 (у пропонованій 
статті дотримуємося звичного окреслення 
цього твору як музичного циклу, водночас 
допускаємо його тлумачення і як збірки ду-
ховної музики). «Canti spirituali» було напи-
сано 1988 року – у період творчої зрілості 
митця. Можливо, саме це й наділило му-
зику значною духовною глибиною і худож-
ньою переконливістю. За короткий час твір 
міцно увійшов у концертний репертуар, тим 
самим поповнивши категорію позалітургіч-
них сакральних музичних творів.

До цього циклу зверталася авторка 
єдиної монографії про І. Соневицького – 
С. Павлишин. У своєму дослідженні вона 
передовсім визначила (щоправда, досить 
узагальнено) стильову належність «Canti 
spirituali», виокремивши дві лінії – роман-
тичну та народну: «При спробі окреслити 
стиль твору ми насамперед дошукуємось 
традицій, тим більше в духов ній музиці. 
В цьому випадку вона полягає в суцільно 
акордовій, так званій хоральній фактурі. 
Найістотніші риси виявляються в чомусь 
іншому, значно більш суттєвому [курсив 
наш. – І. Ш.], і вони є вираженням індиві-
дуальності композитора. Це, насамперед, 
наскрізний ліричний характер музики, що 
конкретно втілилося в поєднанні рис ро-
мантичних з українськими народними. Як-
що перші найбільш помітні в гармонії то 
другі – в мелодичних зворотах. Саме мело-
дичний елемент, співучість знаходиться на 
першому місці у Canti spirituali» [9, c. 26].

Виділений нами фрагмент зі значною мі-
рою вірогідності можна застосувати до ва-
гомого потенціалу циклу І. Соневицького в 
музично-семантичному (і навіть ширше – 
в онтологічному 2) вимірі. У такому аспекті 
духовні твори І. Соневицького ще не розгля-
далися в українському музикознавстві, хоча 
містять вельми вдячний матеріал для дослі-
дження. Відтак, у пропонованій статті на при-
кладі окремих, тематично об’єднаних соло-
співів циклу здійснено спробу дослідити му-
зично-риторичні фігури, тональну, жанрово- 
стилістичну й фактурно-теситурну семантику 
та іншу музичну символіку у творчості цього 
композитора. Орієнтирами в роботі стали те-
оретичні й практичні розробки стосовно му-

зичної символіки духовної музики Я. Друскіна 
[3], О. Захарової [4], Н. Герасимової-Персид-
ської [2], В. Носіної [6; 7], яка своєю чергою 
опирається на дослідження Б. Яворського [6, 
с. 13–24 та ін.], О. Зосім [5].

Як матеріал для дослідження обрано но-
мери для сопрано, що найчастіше звучать 
у концертній практиці, – солоспіви Богоро-
дичної тематики «Богородице Діво», «Під 
Твою милість» і «Страдальна мати». У стат-
ті їх скомпоновано у своєрідний мікроцикл, 
драматургія якого узагальнено символізує 
відому Богородичну молитву – Розарій. Ця 
молитва складається з трьох змістових час-
тин: «радісної», «скорботної» і «славної». 
Настроям першої з них найбільш близький 
солоспів «Під Твою милість», а двом на-
ступним частинам – відповідно «Страдаль-
на мати» і «Богородице Діво».

Солоспів «Під Твою милість» (№ 12) 
знаходиться в точці золотого перетину 
циклу (посередині його другої частини) і є 
одним з найбільш відомих і виконуваних 
творів І. Соневицького. Аналізуючи його, 
С. Павлишин досить лаконічно описує цю 
Богородичну молитву: «Глибока й проста, 
зворушлива і стримана, а в цілому дуже гар-
монійна – такою є ця молитва у музичному 
втіленні. Квінтесенція її настрою міститься 
у вступних тактах, які відтак повторюються 
разом з вокалом на словах “в скорботах не 
погорди”. Певна архаїчність а водночас на-
родність колориту виникає тут з плагаль-
ності, опори на субдомінанту, також з діа-
тонічності її перемінних спів звуч. Вокальна 
партія є дуже співучою, вона розгортається 
у безупинній плинності. Секвентні повто-
рення, які на загал вважаються “застарі-
лим” засобом розвитку, є в цьому випадку 
дуже органічною ланкою цілого. Також бук-
вальне повторення у двох строфах (така 
форма) здається єдиним можливим спосо-
бом розвитку в цій музиці бо слухалоби ся 
ще і ще» [9, с. 33–34].

В аспекті жанрово-стильових витоків 
солоспів «Під Твою милість» репрезентує 
кілька джерел: чотириголосна хоральна 
фактура, яка вільно переходить у триголос-
ся кантового складу, що кореспондує з епо-
хою бароко (зв’язок з нею посилюється так 
званою «золотою секвенцією» в гармонічній 
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послідовності та «золотим ходом» у факту-
рі супроводу). Крім того, присутня опора на 
мелодику української пісні, що відчутно у 

вокальній партії й окремих гармонічних зво-
ротах у зонах кадансів. Попри такий мікс, 
твір звучить вельми цілісно й органічно:

В основі твору – молитва-благання, що 
пропагує християнське смирення й дові-
ру до Богородиці. У солоспіві це передано 
певним музичним «аскетизмом» вислову 
(приміром, тональним – зручним для вико-
нання a-moll’ем), співзвучним засадам 
християнського буття. Українська мелоди-
ка солоспіву сприймається як вираз націо-
нальної форми християнського вірування.

Початковий двотакт зі словами «під 
Твою милість» рельєфно обрамлено дво-
ма зустрічними тетрахордами: низхідним 

у вокальній партії і висхідним у басово-
му голосі супроводу. Останній у мотивно- 
семантичному аспекті є символом осягнен-
ня Божої волі [6, с. 16].

Загальний низхідний напрям мелодич-
них ліній солоспіву «Під Твою милість» 
асоціюється з риторикою фігури katabasis 3 
і символізує тут покірність Божій волі. Прос-
тоту й щирість звертання до Богородиці під-
силено невибагливим музичним викладом, 
що не підпорядковується правилам кла-
сичної гармонії і характеризується перене-
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сенням гармонічних функцій зі слабких до-
лей тактів на сильні, паралельними кварта-
ми, що утворюють «порожні» септакордні 
структури (маркер цього явища у нотному 
тексті – секвенц акорди II7, I7), подвоєнням 
терцієвого тону тонічного секстакорду на 
сильній долі першого такту речення тощо.

У творі майже не відчутно асиметрич-
ності в структурі частин (5+8+8), що є до-
казом неабиякої майстерності компози-
тора та, з іншого боку, наслідком законо-
мірного домінування словесного начала 
(себто молитовного тексту) над музич-
ним. До молитовного стану відсилають і 
багаторазові повтори словесного тексту – 
майже всю другу частину побудовано на 
повторі прикметника-звертання «єдина 
чиста» (тут іще раз варто згадати про 
«чистоту» тональності a-moll), а, як відо-
мо, таке вербальне повторення – один з 
дієвих молитовних засобів у багатьох ре-
лігіях світу.

Останній Богородичний солоспів ци-
клу «Canti spirituali» – «Страдальна Ма-
ти» (№ 13) відображає трагедійну образну 
сферу. Прототип твору – секвенція Stabat 
Mater, до тексту й тематики якої зверталося 
чимало композиторів, починаючи від епохи 
Середньовіччя. В українській музиці образ 
страстотерплячої Богородиці відоб разився 
в низці творів, особливо популярною з яких 
стала пісня о. І. Дуцька: 

СТРАДАЛЬНА МАТИ
 

Я Тебе купала гіркими сльозами,
Як малим ховала перед ворогами.

 2. А нині плачу, бо Тебе вже трачу,
 Вже Тя, милий Сину, більше не побачу,
 Сину Мій!

Ти жертвувався всіх людей спасати,
За то діждався невинно вмирати:

 2. За світ лукавий, злобний і неправий,
 Що сповнив на Тобі свій засуд кривавий
 На хресті.

Моя підпоро, мій Ти світе ясний!
Гаснеш заскоро, в’янеш безчасний.

 2. А що ж зі Мною станесь, сиротою?
 Я сама на світі, як билина, стою
 Під хрестом.

Мій Боже милий! Усердно Тя молю:
Додай Мені сили у нещаснім болю.

 2. Тебе благаю, як сама лиш знаю,
 I Тобі днесь Сина мого поручаю
 На хресті.

І. Соневицький у своєму солоспіві вико-
ристав слова цієї пісні (1–2 куплети) й навіть 
повторив її початковий двотакт у метрично 
зміненому вигляді, що перегукується з по-
ширеним у часи Й. С. Баха прийомом музич-
ного оформлення Богослужінь, коли задля 
введення парафіян у відповідний молитов-
ний настрій в органних імпровізаціях часто 
цитували мелодію загальновідомого про-
тестантського хоралу або його фрагменту.

На відміну від Дж. Б. Перголезі, Дж. Рос-
сіні чи інших композиторів, які присвятили 
страждаючій Богородиці великі циклічні 
твори, І. Соневицький підійшов до цьо-
го творчого завдання з властивою йому 
скромністю й елегантністю. Як зазначає 
С. Павлишин, «вокальна частина твору 
складає у нього заледве 16-тактовий пері-
од (8+8 тактів). Майже такий самий обсяг 
мають форте піанний вступ і закінчення. 
Вони створюють настрій, атмосферу цієї 
молитви. Секвенція альтерованих, спадаю-
чих по секундах акордів (із підкресленням 
зменшеного) спирається на постійний ор-
ганний пункт в басі – “ре” у великій або ма-
лій октаві. Вливаючись в основну частину 
як супровід до широко кантиленної мелодії, 
ця незмінна остинатна опора є контрастом 
і водночас доповнен ням, вираженням тра-
гедійної сутності текс ту. У цьому випадку 
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неможливо оминути й асоціацію зі старо-
винними чаконами, поважними танцями 
траурного характеру, де незмінний бас 
звучав, як похоронний дзвін. Але ця схема 
перенесена на цілковито іншу національ-
ну канву. Адже мелодика вокальної партії 
походить з української пісенності, тому в її 
розвитку, в модуляційних секвенціях єди-
ний органний пункт відсувається аж до ка-
дансу» [9, с. 32–33].

У творі дослідниця виокремлює укра-
їнську пісенність мелодики й траурну му-
зичну символіку, уміщену в остинатній ме-

тричній пульсації. І справді, близько вісім-
десяти відсотків солоспіву побудовано на 
тонічному органному пункті, що часто ство-
рює враження статичності [11]. Тональність 
обрано вельми символічно – d-moll асоці-
юється зі скорботою і смертю [1]. Гармо-
нічна послідовність відображає лінеарний 
характер голосоведення (що характерно 
для творчості Й. С. Баха). Поміж викорис-
таних акордових засобів вирізняється на-
пруга зменшеного септакорду і патетичний 
ладовий контраст основної тональності та 
каскаду мажорних секстакордів:

Зі спектру музично-риторичних фігур 
композитор обрав повноцінний passus 
duriusculus 4 (доручений тенору згідно 
європейської традиції cantus firmus), по-
силений низхідними хроматизованими 

сповзаннями решти голосів і алюзію до 
фігури хреста (b – a – fis – g на словах 
«під хрестом стояла»). Використана сти-
лістика надає загальному звучанню рис 
наративності:
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Поступове «проростання» середніх 
голосів призводить до якісно нового де-
сятитакту (починаючи від слів «Ой Сину, 
Сину»), яким виділено пряму мову Богоро-
диці. Тут поєднано невелику за розмірами 
інтерваліку вокальної партії та широчезні 
інтервальні ходи в басах супроводу, а фак-
тура фортепіанної партії нагадує парти-
тури творів для органу. Сопранові секун-
дово-терцієві оспівування і затримання 
відсилають до стилістики плачів-голосінь, 

а складена, себто ширша октави, інтер-
валіка басу асоціюється з експресивністю 
saltus duriusculus 5 і покликана увиразни-
ти масштаб зображеного горя (ця фігура 
також іноді трактується музикознавцями 
як «відкриття неба» чи розірвання завіси 
Єрусалимського храму після смерті Хрис-
та [6, с. 30]). Однак музичне ціле сприйма-
ється не як емоція-надрив, а як вияв над-
звичайної сили духу й мужності узагальне-
ного образу жінки-матері:
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Солоспів «Богородице Діво» (№ 7) – 
єдиний «Марійний» солоспів першої частини 
циклу «Canti spirituali». Як зазначає С. Пав-
лишин, «в музиці це втілення високого не-
земного душевного піднесення і захоп лення, 
а рівночасно простоти. Музика тут інша, як 
у вокальній партії, так в супроводі. Але є та 
сама атмосфера просвітлення, прозорості. 
Спів є спершу речитативом на одному звуці, 
поступово розширюючись до аріозо. Форте-
піанний вступ і закінчення є у високому ре-
гістрі Фа-дієз мажору. Тризвуки переділені 
паузами, відтак напереміну зі зменшеними 
септакордами, у найтихішій динаміці на рр, є 
ніби відзвуком далеких дзвіночків так є також 
на початку і в закінченні самої молитви, яка 
структурно втілюється в мініа тюрній тричас-
тинній формі. Серединний епізод є дальшим 
розвитком співучого початкового речитативу, 
зокрема секвентної послідовності на словах 
“Благодатна Маріє, Господь з Тобою”. Безу-
пинність співучої мелодичної лінії в цілій мо-
литві зливається з гармонічним колоризуван-
ням, переважно перемінністю тоніки із змен-
шеним септакордом [мається на увазі гармо-
нічна послідовність І – зм. IV3

4 #1 – І. – І. Ш.]. 
У цій стійкості – теж доцільність, тому що 

композитор не виділяє тут спеціально барву 
як провідний фактор: це тільки відтінок, до-
повнення емоційного виразу» [9, с. 30–31].

В основі тексту «Богородице Діво» – про-
славна Богородична молитва, цікаво реалі-
зована композитором у контемплятивному 
ключі – зосередженому спогляданні. Рафі-
новане звучання солоспіву близьке до підне-
сено-ліричних оперних аріозо романтичної 
доби (більше того, ця музика І. Соневицького 
викликає стійкі асоціації з відомими епізода-
ми опери Р. Ваґнера «Лоенґрін»). Доречно за-
значити, що соло спів написано у Fis-dur, а в 
композиторів-романтиків тональності з вели-
кою кількістю знаків слугували для «втілення 
незвичайних, яскравих, особливо піднесе-
них, з-поза меж буденного емоцій» [1]. За-
гальне враження підсилює прозора фактура 
з використанням верхнього регістру майже 
впродовж усього твору (а в системі музичних 
символів духов ної музики теситура сприяла 
окресленню просторового місця дії [5]). Вод-
ночас у творі наявні риси псалмодичності, 
що відображено у вельми тривалій початко-
вій рецитації та оспівуванні квінтового тону у 
вокальній партії, а також у пощаблевому русі 
й відсутності стрибків у мелодичній лінії:

У властивій романтичним творам мане-
рі І. Соневицький використовує можливості 

гармонічного чинника музичної мови, поміж 
яких значна роль колористичних акордових 
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зіставлень (цікаво, що епізодичний хрома-
тичний ряд тут позбавлено його традицій-
ного гнітючого смислового навантаження 

[6, с. 15] і залучено до творення делікатної 
«музики півтонів», яка характеризує спо-
глядальний стан душі):

 

 

Музична кульмінація співпадає зі смис-
ловою, зосередженою на словах «Спаса, 
Ізбавителя душ наших», й оформлена за-
глибленням у неаполітанський секстакорд, 

ексклюзивним використанням фактурного 
повнозвуччя і низького регістру та залучен-
ням (єдиний раз у творі) гнучкого динаміч-
ного сrescendo:

Використана у творі музично-словесна 
арка-повторення робить його викінченим 
і заокругленим. Наприкінці зростає роль 
фортепіанного супроводу, що закінчує не-

сподівано «обірвану» у вокальній партії 
мелодію.

У солоспіві «Богородице Діво» домінує 
широко тлумачений принцип аnabasis 6. 
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Цьому сприяє, як вже мовилося, відсут-
ність низького регістру впродовж більшої 
частини твору. До того ж панівні відтінки –  
p (у вокальній партії) та pp (у фортепіанному 
супроводі) – надають звучанню характерної 
«нематеріальності». Ще один анабасійний 
чинник – яскравий висхідний мелодичний 
хід на словах «благословенна Ти між жінка-
ми». І, нарешті, вибір тональності свідчить 
про максимальне «задивлення» у небеса – 

у Fis-dur підвищуються аж шість щаблів 
(ще Р. Шуман уважав, що ця тональність є 
вершиною наростання знаків у квінтовому 
колі, після якої через бемольні тональності 
відбувається спад до С-dur [12, с. 159]).

Крім того, особливу функцію виконують і 
висхідні акорди в завершенні твору – це не 
зникнення чи прощання у фізичному розу-
мінні, а метафізичний катарсис просвітле-
ної душі:

Водночас слова «і благословенний плід 
утроби, утроби Твоєї» втілено за допо-
могою виразного низхідного спрямування 
музичної тканини, що можна пояснити ви-
окремленням їхнього делікатно-сокровен-
ного змісту.

У пропонованій статті розглянуто при-
свячені Богородиці солоспіви циклу «Canti 
spirituali» І. Соневицького. Ці камерно-
вокаль ні твори глибиною свого духовного 
змісту й довершеністю його музичного вті-
лення завоювали особливу популярність 
в українській концертній практиці [8, с. 26]  
і звучать у виконанні професійних чи ама-
торських колективів (зокрема, частим вико-
навцем солоспівів «Страдальна мати»  
і «Під Твою милість» у хоровій транскрипції, 
а також інших творів циклу є Народний ди-
тячий хор «Зірниця» 7). Їхній духовний зміст 
розкривається, коментується і збагачуєть-
ся системою музичних засобів, що охопила 
кілька основних музично-риторичних фігур 
й елементи тональної, жанрово-стилістич-
ної, фактурно-теситурної та композиційної 
символіки.

Солоспів «Під Твою милість» написано 
на текст благальної молитви до Богороди-

ці. Своєю стилістикою він близький до так 
званих фольклорних «примітивів», при то-
му простота а-moll і невибагливість музич-
ного викладу відображають щирість звер-
тання до Богородиці, часті словесні повто-
ри й асиметричність структури випливають 
з підпорядкованості цілого молитовному 
текс ту, окремі елементи фігури katabasis 
асоціюються з християнською покорою, 
опора на українську мелодику й кантова 
фактура вказують на національну форму 
християнського вірування.

Солоспів «Страдальна мати» написано 
на національно адаптовані мотиви відомої 
секвенції Stabat Mater, що зображає траге-
дійну євангельську сцену страждання Бого-
родиці під хрестом. Для втілення цієї теми 
композитор обрав траурний d-moll, кілька 
характерних риторичних фігур («страж-
дальний» passus duriusculus, експресивний 
saltus duriusculus, обриси «фігури хреста»), 
вузьку «ламентну» інтерваліку, гнітючу ста-
тику тонічного органного пункту, тематично 
доречне цитування, а також типові гармо-
нічні послідовності у поєднанні з націо-
нальною мелодикою, що робить твір укра-
їнською стилізацією європейського бароко.
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Літературна основа солоспіву «Богоро-
дице Діво» – однойменна прославна Бого-
родична молитва, утілена композитором 
у дусі споглядальних піднесено-ліричних 
оперних аріозо романтичної доби з вико-
ристанням відповідних музичних засобів: 
«високого» Fis-dur, прозорої фактури з до-
мінуванням верхнього регістру, тихої дина-
міки, підголосковості, псалмодичності, ана-
басійних елементів музичної тканини тощо.

Розглянуті солоспіви засвідчили осмис-
лене введення І. Соневицьким у свою твор-
чість універсальних музичних знаків і сим-
волів та її органічний зв’язок з національ-
ною і, водночас, європейською музичною 
культурою. Заслуговує дослідницької уваги 
весь цикл «Canti spirituali» – маловідомі, 
однак вартісні сторінки української музи-
ки, – що збагатить музикознавчі уявлення 
про творчість І. Соневицького.

Примітки
1 Перша частина:

№ 1 Господи, помилуй (мішаний хор а капела);
№ 2 Царю небесний (сопрано в супроводі фортепіано);
№ 3 Святий Боже (сопрано і мішаний хор а капела);
№ 4 Отче наш (жіночий хор а капела);
№ 5 Алілуя (сопрано в супроводі фортепіано);
№ 6 Достойно (мішаний хор а капела);
№ 7 Богородице Діво (сопрано в супроводі  

 фортепіано).
Друга частина:

№ 8 Пресвята Тройце (сопрано і мішаний хор а капела);
№ 9 Отче наш (сопрано в супроводі фортепіано);
№ 10 Ослаби, отпусти (сопрано в супроводі  

 фортепіано);
№ 11 Претерпівий (мішаний хор а капела);
№ 12 Під Твою милість (сопрано в супроводі  

 фортепіано);
№ 13 Страдальна Мати (сопрано в супроводі  

 фортепіано);
№ 14 Христос воскрес (сопрано і мішаний хор а капела);
№ 15 Амінь (мішаний хор а капела).

2 Онтологізм, за В. Медушевським, – міра гли-
бинної орієнтованості Буття. Онтологічний аналіз 
покликаний увиразнити християнську антропологію 
музичного мистецтва і становить один з актуальних 
напрямів розвитку сучасного музикознавства.

3 Katabasis – музично-риторична фігура, що відоб-
ражує низхідний рух мелодії і найчастіше асоціюєть-
ся з покаянням, смертю, оплакуванням.

4 Passus duriusculus – низхідний хроматичний хід у 
межах тетрахорду, символ смерті, страждання тощо.

5 Saltus duriusculus – важкий для інтонування 
стрибкоподібний мелодичний рух, емблема смерті, 
хресної муки, невимовного страждання.

6 Anabasis – музично-риторична фігура, що відоб-
ражує висхідний рух мелодії і символізує воскресіння 
й вознесіння.

7 Уривки з окремих концертних виступів хору «Зір-
ниця», у яких виконували зазначені солоспіви І. Со-
невицького, див. за інтернет-посиланнями: https://
www.youtube.com/watch?v=r2yhvcfYOis, https://www.
youtube.com/watch?v=Ag1XW15gIfw, https://www.
youtube.com/watch?v=6EHSKWQRW98, https://www.
youtube.com/watch?v=IV86g-w6BnE та ін.
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SUMMARY

The artistic heritage of Ukrainian composer Ihor Sonevytskyi embraces a good few of 
valuable chamber-vocal works, some of which are presented in еру cycle Canti Spirituali 
(Spiritual Songs). This cycle created on the base of the liturgical and paraliturgical texts of the 
Ukrainian Greek Catholic Church has been studied, among the Ukrainian musicologists, by 
S. Pavlyshyn without emphasizing on its great potential in musical-semantic dimension. The 
proposed article by the way of example of the solo-songs in praise of the Mother of God from the 
cycle (Bohorodytse Divo (Hail Mary), Pid Tvoiu Mylist (Beneath Thy Protection) and Stradalna 
Maty (The Suffering Mother)) is an attempt to investigate the musical-rhetorical figures, tonal, 
genre, stylistics, texture, tessitura and other musical symbolism in the works of the composer. 
Our research is grounded on the theoretical and practical treatments as for musical symbolism 
of sacred music by Ya. Druskin, V. Nosina, N. Herasymova-Persydska, O. Zosim.

In the proposed article the investigated solo-songs are composed into original microcycle, 
which dramaturgy in general represents the famous prayer of the Virgin – the Rosary. The 
moods of its first (joyful) part are quite similar with the solo-song Pid Tvoiu Mylist (Beneath Thy 
Protection) while two following (sorrowful and glorious) ones – with the songs Stradalna Maty 
(The Suffering Mother) and Bohorodytse Divo (Hail Mary).

The solo-song Pid Tvoiu Mylist (Beneath Thy Protection)  was written to the text of 
supplicatory prayer to the Mother of God. Its stylistics is close by the folk primitives. At that the 
simplicity of a-moll tonality and unpretentiousness of musical expression reflect the sincerity 
of appeal to the Virgin; often verbal reiterations and asymmetric property of structure emerges 
from the subordination of the whole to the prayer text; separate elements of the katabasis 
figure are associated with the Christian obedience. The support on the Ukrainian melodics and 
canto texture indicates the national form of Christianity.

The solo-song Stradalna Maty (The Suffering Mother) was written to the nationally adapted 
motifs of famous Latin sequence Stabat Mater reproducing a tragedy gospel scene of suffering 
of the Mother of God at the crucifixion. The composer chose funeral d-moll, several typical 
rhetorical figures (pained passus duriusculus, expressive saltus duriusculus, the outlines 
of the figure of cross), narrow deplorable intervals, oppressive statics of tonic organ point, 
thematically appropriate quotation were chosen to embody this theme. The composer also 
used typical harmonic sequences combined with the elements of national melody that makes 
the work Ukrainian stylization of European Baroque music.

The literary basis of the solo-song Bohorodytse Divo (Hail Mary) is the orthodox prayer of 
the same name to the Mother of God. It was embodied by the composer in the spirit of exalted 
lyrical operatic ariosoes of Romantic epoch with the use of appropriate music means: high 
Fis-dur, transparent texture with the dominance of highest register, quiet dynamics, supporting 
voices, psalmody, anabatic elements of musical texture, etc.

The dedicated chamber-vocal works of I. Sonevytskyi have gained a particular popularity 
among the performers with the depth of their spiritual contents and perfection of their musical 
realization. Their spiritual matter is revealed, commented and enriched with universal musical 
signs and symbols. The considered solo-songs have affirmed an organic connection between 
the I. Sonevytskyi works with both national and European musical cultures.

Keywords: Ihor Sonevytskyi’s works, Canti Spirituali cycle, solo-song, musical symbolism, 
musical-rhetorical figures.
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ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ СКОМОРОХІВ 
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ 

(на прикладі симфонічної картини «Награвання» 
Сергія Турнєєва)

Ірина Горбунова

УДК  785.11.04(477)

У статті висвітлено особливості втілення сміхової культури скоморохів у творі сучасного українського 
композитора С. Турнєєва – симфонічній картині «Награвання». Окреслено основні аспекти естетичних, куль-
турологічних та музикознавчих досліджень феномену сміхового світу, зокрема скомороства, як специфічного 
явища слов’янської сміхової культури. Твір С. Турнєєва розглянуто з погляду застосування в ньому різних 
видів сміхових музичних текстів у зв’язку з традиціями розкриття образів скоморохів та скомороства в росій-
ській і українській музиці ХІХ–ХХІ ст.  

Ключові слова: сміховий світ музики, комічне, сміхові музичні тексти, слов’янська сміхова культура, 
скомороство.

В статье раскрыты особенности претворения смеховой культуры скоморохов в произведении современ-
ного украинского композитора С. Турнеева – симфонической картине «Наигрыши». Показаны основные 
аспекты эстетических, культурологических и музыковедческих исследований феномена смехового мира, 
в частности скоморошества, как специфического явления славянской смеховой культуры. Произведение 
С. Турнеева рассмотрено с точки зрения применения в нем разных видов смеховых музыкальных текстов 
и в связи с традициями раскрытия образов скоморохов и скоморошества в русской и украинской музыке 
ХІХ–ХХІ вв.

Ключевые слова: смеховой мир музыки, комическое, смеховые музыкальные тексты, славянская сме-
ховая культура, скоморошество.

The article is devoted to the peculiarities of the embodiment of the laughing culture of the buffoons in the work 
of contemporary Ukrainian composer S. Turnieiev – the symphonic picture The Tune / Nahravannia. This paper 
outlines the main aspects of the aesthetic, cultural and musicological researches of the phenomenon of comic world 
in general and buffoonery as a specific phenomenon of Slavic humor culture in particular. The work of S. Turnieiev 
is considered from the point of application of comic musical texts of different types and in the context of traditions 
of disclosure of the buffoons images and buffoonery in Russian and Ukrainian music of the XIXth–XXIst centuries.

Keywords: humorous world of music, comic, humorous musical texts, Slavic humorous culture, buffoonery.

Сміховий світ – потужний, оригінальний і 
самобутній пласт культури – з найдавніших 
часів і до наших днів є неодмінним супутни-
ком культури «серйозної», її «кривим дзер-
калом». На думку О. Самойленко [20], про-
цес осмислення світу і людини в культурі 
завжди втілювався у дві, однаково необхід-
ні, сфери: сакральну і профанну, серйозну 
і сміхову.

Слід, однак, відзначити, що в наукових 
дослідженнях (філософських, естетичних, 
культурологічних і, особливо, музикознав-
чих) сміхові явища тривалий час займали 
своєрідне «маргінальне» положення щодо 
феноменів «серйозної» культури. Причому, 
якщо в естетиці, літературознавстві сміхо-
вий світ отримав статус наукового поняття 
вже у праці М. Бахтіна [3], а згодом у робо-
тах Д. Ліхачова, А. Панченка та Н. Понир-
ка про сміх у Київській Русі [15], Ю. Борева  

про комічний сміх [7], то в музикознав-
стві панувала тенденція до зосередження 
дослідницької уваги на «творах високої  
ієрархії» [22]. З ранніх досліджень сміхо-
вих проявів у музиці, що належать до дру-
гої половини ХХ ст., згадаймо монографію 
Л. Данько про комічну оперу [9], а також ро-
боти М. Бонфельда про пародію в музиці 
віденських класиків [6], В. Сумарокової про 
комічне в інструментальній музиці [27].

На межі ХХ–XXI ст. проблема сміхових 
явищ культури надзвичайно актуалізується 
як в естетиці, так і в музикознавстві. Спектр 
вивчення зазначених явищ надзвичай-
но широкий: загальні проблеми комізму і 
 сміху [17], феномен пародії в різні історичні 
епохи [18], кореляція понять «сміх» і «зло» 
[11; 12] та ін. Новітні наукові тенденції в 
естетиці й культурології припускають роз-
гляд комічного і сміхового не лише з есте-
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тико-соціологічних і філософських, але й 
з психологічних, психофізіологічних і на-
віть психо терапевтичних позицій; стосовно 
окремих ситуацій (язичницький обряд сміху 
на похороні і т. ін.), як вважають дослідни-
ки, можливе навіть виведення сміхового за 
межі комічного.

Таке саме широке коло явищ сміхового 
світу окреслено і в сучасному музикознав-
стві, у тому числі й вітчизняному: загаль-
ні питання комічних проявів у музиці [8], 
культорологічний аспект сміху архаїки [14], 
теорія сміхових музичних текстів [22; 24], 
«сміхова парадигма» української музики 
[10], генеза української комічної опери [21] 
і багато інших.

Отже, сміховий світ музики – явище ба-
гатолике, амбівалентне і становить майже 
невичерпну сферу дослідження. Авторка 
статті обмежує свої пошуки деякими про-
явами сміхової культури скоморохів у су-
часній українській інструментальній музиці 
на прикладі невеликого і порівняно мало-
відомого твору – симфонічної картини «На-
гравання» С. Турнєєва.

Естетики, культурологи, музикознавці 
виокремлюють різні види сміху, відзначаю-
чи, що їх «питома вага» і способи співвід-
ношення змінюються в процесі історичної 
еволюції культури загалом. Основним па-
раметром класифікації видів сміху (зокре-
ма, у працях В. Проппа [17], О. Соломоно-
вої [22; 24; 26]) є наявність або відсутність у 
них моменту осміяння, тобто оцінної функ-
ції. Так, найдавніше походження, на думку 
майже всіх дослідників, мають безоцінні 
різновиди сміху – вітальний (життєрадіс-
ний, життєствердний) і сакральний (арха-
їчний, обрядовий), які сягають язичницької 
і навіть більш ранньої – первісної – доби. 
У світогляді ж Нового і Новітнього часу 
особливо поширений оцінний (аксіологіч-
ний) різновид сміху – комічний, або паро-
дійний. Зауважимо, що донедавна інтере-
си російських естетиків і музикознавців 
(Ю. Борева, Ю. Тинянова, М. Бонфельда, 
Т. Куришевої та ін.) були зосереджені са-
ме на комічних аспектах сміху, зокрема на 
соціальній сатирі.

Проте в слов’янському національному 
менталітеті і, відповідно, у культурі, зокре-

ма музичній, присутні всі різновиди смі-
ху – як оцінні, так і безоцінні. Слов’янська 
сміхова традиція – цікаве і парадоксальне 
явище в контексті світової сміхової культу-
ри. Історичні реалії (поступове підсилення 
абсолютистсько-монархічних тенденцій 
у вітчизняному соціумі, починаючи із се-
редньовіччя і аж до тоталітаризму радян-
ських часів) зумовили напрям еволюції 
слов’янської сміхової традиції: від магіч-
ного сміху язичницької Русі, через амбіва-
лентно-синкретичний сміх середньовіччя, 
до переважання тенденційно-сатиричного, 
критичного і самокритичного модусу сміху 
Нового і Новітнього часів. Однак світла, ра-
дісна, життєствердна природа сміху, своє-
рідне «ствердження через заперечення» 
властиві навіть слов’янської сатирі [7]; та-
кий сміх найбільшою мірою притаманний 
саме східнослов’янським етносам, вихід-
цям з пострадянського «імперського про-
стору», зокрема й українському етносу.

Найранішим зі значних феноменів 
слов’янської сміхової культури, його ви-
током і першим яскравим розквітом є ско-
мороство. Не випадково мистецтво ско-
морохів повнокровно побутувало на Русі 
з язичницької доби, потім досить вдало 
«пристосувалося» до інших (вельми для 
нього несприятливих) історичних умов, а 
за наших днів відроджується в нових, ори-
гінальних формах.

Скоморохи – мандрівні, іноді осілі, іноді 
й «придворні» комедіанти, талановиті ви-
хідці з народу – були основними професій-
ними носіями сміхової культури Русі аж до 
XVII ст., ознаменованого антискоморось-
кими царськими указами (найвідомішим є 
указ 1648 р.). Їхнє мистецтво належить до 
особливого типу професіоналізму – усно-
професійної традиції. Дослідники, зокрема 
О. Соломонова [23], наполягають на особ-
ливій ролі скомороства як «медіатора» між 
культурами фольклорною і професійною,  
сміховою і «серйозною».

Витоком скомороства вчені майже одно-
голосно вважають язичницькі ритуально-
магічні «ігрища», пов’язані як із трудовими 
процесами (полюванням, землеробством), 
так і з родинно-побутовими обрядами (ве-
сільним, поховальним), у яких обов’язково 
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брали участь «веселі» люди, «забавники», 
«ряджені». Безсумнівно також, що станов-
ленню на Русі професійного скомороства 
сприяли творчі контакти «веселих» з візан-
тійськими акторами, які ведуть свій родовід 
від давньогрецьких мімів.

У дослідженнях радянського періоду, зо-
крема в працях Б. Асєєва [2], А. Бєлкіна [4], 
традиційно акцентується соціально-кри-
тичний, антиклерикальний аспект скомо-
роства. Дослідники пізнішого часу, такі, як 
О. Соломонова [23], усіляко розширюють 
розуміння творчості скоморохів, наголошу-
ючи, що в ньому репрезентована вся бага-
тобарвна палітра національного сміху.

Справді, скоморохам доступні всі види 
й відтінки сміху. Обов’язкова присутність 
«веселих» на будь-якому народному гулян-
ні свідчить про вітальний, карнавальний, 
«раблезіанський» характер їхнього сміху в 
конкретній ситуації. Сакральний, ритуаль-
ний, магічний скомороший сміх неодмінно 
входив до різних язичницьких обрядів, на-
віть до таких трагічних, як, зокрема, похо-
рон. Пародійно-комічним можна назвати 
уїдливий, цинічний, навіть гіркий сміх-плач 
придворних «дурнів», чия роль – під мас-
кою блюзнірства виголошувати правду 
«сильним світу цього».

Для втілення настільки широкого спек-
тра сміху скоморохам, безсумнівно, потріб-
на була досить розгалужена і внутрішньо 
диференційована система музично-поетич-
них жанрів. Такою є скоморошина, доклад-
но розглянута, зокрема, у кандидатській 
дисертації О. Соломонової [23]. Дослідниця 
позиціонує скоморошину не лише як осо-
бливий жанр, а як індивідуальну жанрову 
систему, виявляє і систематизує жанрові 
ознаки скоморошини, основними з яких є:

– сміхова спрямованість найширшої 
амплітуди – від розважальності до соціаль-
ного викриття;

– синкретична природа при ключовому 
значенні словесного тексту;

– специфічні художні прийоми – алогізм, 
метатеза, пародіювання;

– варіабельна структура мотиву з ґрун-
туванням на «наспівах-формулах»; 

– своєрідна пісенно-мовленнєва манера 
виконання.

Систематизуючи все розмаїття скоморо-
ших наспівів (небилиці, примовки, погудки, 
побутові скоморошини, блюзнірські «сла-
ви»), О. Соломонова виявила три основні 
жанрові різновиди скоморошини: танцю-
вальну, билинно-частушечну і пародійну. 
При цьому науковець звернула увагу, що 
скомороське мистецтво не вичерпуєть-
ся власне скоморошиною, що репертуар 
скоморохів адаптує майже всю палітру су-
часних їм музичних жанрів – як фольклор-
них, так і професійних. О. Соломонова за-
пропонувала таку типологію скоморошого 
репертуару:

1) скомороші жанри – танцювальна і би-
линно-частушечна скоморошини;

2) не-скомороші жанри – як професійні, 
так і народні (билини, історичні пісні, обря-
дові – календарні й родинно-побутові, тан-
цювальні, жартівливі тощо);

3) пародії, травестії, профанації на всі 
вищевказані «високі» жанри.

У російській класичній музиці XIX ст. 
сформувалися дві основні традиції вті-
лення скомороства – в опоетизованому і 
пародійному ракурсах. До першої традиції 
відносимо опери «Снігуронька» і «Садко» 
М. Римського-Корсакова, де композитор 
опоетизовує скомороство як здорову, жит-
тєствердну силу народу. До другої традиції 
зараховуємо соціально-сатиричне, пара-
доксально-пародійне висвітлення «ско-
морошого царства Додона» (визначення 
Б. Асаф’єва, [1]) в опері «Золотий півник» – 
«Небилиці в лицях», по суті скоморошій 
виставі; трагічні образи скомороства-юрод-
ства в «Сказанні про невидимий град Ки-
теж». Крім багатоликих, амбівалентних 
скомороших постатей у творчості М. Рим-
ського-Корсакова, варто згадати також ор-
ганічний, відповідний історичній правді об-
раз гудошників в опері О. Бородіна «Князь 
Ігор». Близький до відтворення скоморо-
ства також «антифілістерський» за своєю 
спрямованістю «Райок» М. Мусоргського.

Низка музичних творів ХХ ст., наприк-
лад, «Байка» І. Стравинського, «Скоморо-
хи» В. Гавриліна, наблизилися до розумін-
ня й відображення амбівалентно-синкре-
тичної сутності скоморошого мистецтва. 
Зауважимо, що перший з указаних творів 
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утілює один з характерних жанрів синкре-
тичного скоморошого театру – байку, тобто 
театралізовану народну казку, – у найбільш 
цілісному вигляді і відноситься радше до 
традиції опоетизації скомороства. У друго-
му ж творі основними є соціально-критичні 
мотиви, що дозволяє зарахувати його до 
традиції пародійного прояву скоморошо-
го сміху. Неможливо обійти увагою й од-
ну з найсміливіших і соціально небезпеч-
них, трагікомічних «скоморошин-пародій» 
ХХ ст. – кантату «Антиформалістичний ра-
йок» Д. Шостаковича.

Приклади звертання до образів скомо-
рохів знаходимо і в українській музиці на 
межі ХХ–ХХІ ст. Так, до традиції пародійно-
го розкриття скомороства, безсумнівно, на-
ближена кантата «Райок по-українському» 
А. Бондаренка, опоетизація скомороства 
представлена у п’єсі для оркестру народ-
них інструментів «Скоморошина» О. Соко-
ла. У річищі опоетизованого показу скомо-
роства створено також симфонічну картину 
«Награвання» С. Турнєєва. 

Безсумнівно, уособлення різних видів 
сміху (зокрема сміху скоморошого) у музиці 
вимагає особливої системи музично-вираз-
них засобів. Так, О. Соломонова [22] про-
понує для цієї мети низку сміхових музич-
них текстів (СМТ), типологія яких співвід-
носиться з основними різновидами сміху.

Як основні ознаки пародійно-деструк-
тивного (комічного) сміхового музичного 
тексту дослідниця виводить такі:

– обов’язковий оцінний аспект (осміяння);
– вторинність щодо «серйозного» музич-

ного тексту;
– опозиція до останнього, той чи інший 

ступінь його профанації, відсторонення, 
деформації, руйнування.

Визначальні риси вітальних СМТ, на 
думку музикознавця, дещо інші, а саме:

– безоцінний характер;
– відсутність безпосередніх контактів з 

«високими» музичними об’єктами;
– «мирне» співіснування з останніми;
– спирання на моторність і жанрово-сти-

лістичні «прозаїзми», насамперед на се-
мантику народного танцю.

Нарешті, особливості сакрального СМТ,  
як вважає О. Соломонова, такі:

– органічне поєднання сміху із серйоз-
ністю обряду, ритуалу;

– у певних випадках – пародійне став-
лення до останнього (прикладом слугує 
відома скоморошина «Похорон комара» – 
пародія на жанр плачу).

Ширший простір для втілення сміхової 
образності представляють вокальні та сце-
нічні жанри музики, з огляду на їхню більшу 
наочність і конкретність, порівняно із суто 
інструментальними творами. Наявність 
тексту і сценічної дії створює передумови 
для смислової амбівалентності, що, як за-
значають дослідники, є однією із сутнісних 
особливостей сміху. Зокрема, єдність му-
зики, слова і лицедійства – органічна для 
синкретичного мистецтва скоморохів.

Однак сміхова складова знайшла гідне 
місце і в суто інструментальній музиці, на 
що вказують, зокрема, М. Бонфельд [5; 6], 
О. Соломонова [24], В. Сумарокова [27].

Цікавим прикладом відтворення скомо-
роших образів у сучасній українській му-
зиці є симфонічна картина «Награвання» 
С. Турнєєва. Показове в цьому відношен-
ні авторське визначення твору – «Картини 
Стародавньої Русі». В основі задуму за-
значеного опусу – втілення стихії масового 
святкування.

Загалом структуру одночастинної сим-
фонічної картини можна визначити як 
складну тричастинну, з рисами інших форм 
у кожному розділі. Так, основний розділ має 
рондоподібну будову з ознаками варіантно-
варіаційного розвитку тем; середній розділ 
за структурою наближений до остинатних 
варіацій «глинкінського» типу; реприза 
стисла і динамізована за рахунок контра-
пунктичного нашарування тем експозиції.

Панораму загальних веселощів, тон 
яким задають скоморохи, композитор зма-
льовує в основному розділі твору. За відсут-
ності прямого цитування, у темах вказаного 
розділу втілені жанрові ознаки скомороши-
ни – основної «жанрової системи» скомо-
рошого мистецтва. Зокрема, автор вико-
ристовує риси «танцювального» різновиду 
скоморошини (визначення О. Соломонової 
[23]), з її моторним характером, чіткою рит-
мо-інтонаційною і структурною організаці-
єю, остинатно-варіантними повторами по-
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співок-формул. Цьому різновиду скоморо-
шини цілком відповідає широкий спектр ви-
разних засобів із семантикою «позитивного 
гіперболізму» (термін М. Бахтіна [3]), що їх 
застосовує композитор. Такими є стрімкий 
темп, переважно мажорний лад, соковита 
оркестровка із «просторовим» ефектом 
звучання, «сміхові» мелізми (форшлаги, 
трелі, гліссандо), терпкі дисонанси, «нело-
гічні» акценти.

Слід зазначити також загальну «мо-
заїчну» структуру розділу, написаного у 
формі «парного» рондо із шести частин. 
Деяким з танцювальних ритмоінтонацій, 
які калейдоскопічно змінюють одна одну, 
головним чином темі рефрену, автор на-
дає національного українського колориту, 
використовуючи певні жанрові риси коло-
мийки, зокрема активний синкопований 
ритм, тембри флейти і флейти-пікколо, 
близькі до звучання сопілок. Теми епізодів 
переважно мають характер типових танцю-
вальних скомороших награвань (перший і 
третій епізоди); одна з них – другий епізод – 
більш ліричного, пісенно-танцювального 
характеру, в мінорному ладі. Об’єднуючим 
конструктивним елементом розділу слугує 
єдина ритмічна пульсація, що змальовує 
картину безперервного загального танцю. 
Також розвиток кожної теми першого роз-
ділу за принципом «глинкінських» варіа-
цій створює загальне враження остинат-
ності в поєднанні зі значним динамічним 
нагнітанням.

Усе перераховане, згідно з класифіка-
цією О. Соломонової [22], відповідає «ві-
тальному» різновидові сміхових музичних 
текстів.

Повнокровну і строкату картину народ-
ного свята, утілену в основному розділі 
твору, змінюють таємничі, «незграбні» зву-
чання єдиної теми середнього розділу, яка 
проводиться в басах, у фаготів, тромбонів, 
литавр, з кульмінацією tutti. За свідченням 
автора, указана тема змальовує ритуали 
«ряжень», «водіння ведмедя» тощо. Се-
редній розділ має характер контрастний, 
певною мірою драматизований і одночасно 
жартівливий, схожий із настроєм попере-
дніх тем, що підкреслює органічність подіб-
ного обряду в контексті народного гуляння. 

Тотожний основному розділу і принцип роз-
витку середньої теми – «глинкінські» варіа-
ції з поступовим крещендуванням.  Багато-
разові остинатні повтори однієї «зловісної» 
інтонації з динамічним наростанням якнай-
краще передають «магічну» атмосферу об-
рядовості. Загалом композитор майстерно 
втілює перехід від ярмаркової потіхи до 
ритуалу і навпаки, створює атмосферу яко-
гось жартівливого «залякування».

Укотре наголосимо, що така синкретич-
на єдність сміху і серйозності, за свідчен-
ням О. Соломонової, – основна ознака 
сакрального різновиду сміхових музичних 
текстів.

Нарешті, для динамізованої репризи 
твору характерні стиснення, концентрація 
музичного матеріалу, досягнуті за допомо-
гою контрапунктичного нашарування всіх 
тем основного розділу. Таким прийомом 
композитор підкреслює радісну кульміна-
цію загальнонародної урочистості, єднан-
ня учасників святкування в загальній сти-
хії стрімкого танцю. Туттійне проведення 
всього тематичного матеріалу одночасно 
імітує, за висловом О. Соломонової, «ка-
кофонічність» скоморошого оркестру, «де 
кожний грає від душі і хто на що здатний» 
[22, с. 133].

Таким чином, композитором утілені ві-
тальний (в основному розділі твору) і са-
кральний (у середньому розділі) аспекти 
сміху за допомогою відповідних типів смі-
хових музичних текстів. Головним вираз-
ним засобом для втілення останніх автор 
обрав структурно-семантичні, інтонаційні, 
ритмічні особливості жанру танцювальної 
скоморошини. Образи скоморохів, ско-
мороства розкриті досить багатогранно, у 
двох основних його аспектах (за винятком 
пародійно-сатиричного), що відповідає за-
гальній ідейній концепції даного твору – 
святковій, життєрадісній, життєствердній.

Отже, симфонічна картина «Награван-
ня» С. Турнєєва належить до традиції опо-
етизованого втілення скомороства, досить 
широко представленої в російській та укра-
їнській музичній класиці. Утілення скомо-
рошого сміху в цьому творі перегукується 
з образами скоморохів, створеними в опе-
рах «Снігуронька» і «Садко» М. Римсько-
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го-Корсакова, а також у п’єсі для оркестру 
народних інструментів «Скоморошина» 
О. Сокола – творі, найближчому до «На-
гравань» С. Турнєєва як із жанрового, так і 
з етнічного та хронологічного погляду.

Проблема сміхового світу в усьому роз-
маїтті її аспектів актуальна й невичерпна і, 
звісно, не може бути розкрита повністю в 
рамках невеликої статті, присвяченій одно-
му твору. Безліч інших «сміхових музичних 
текстів» також заслуговують на серйозне й 
заглиблене вивчення.
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SUMMARY

The article is devoted to the peculiarities of the embodiment of the laughing culture of the 
buffoons in the work of contemporary Ukrainian composer S. Turnieiev – the symphonic picture 
The Tune / Nahravannia. The author of the article aspired to trace the tradition of displaying of 
the images of buffoons, buffoonery in Russian and Ukrainian music, to find their expression in 
a relatively new, little-known and unexplored opus.
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The main aspects of such multiform and ambivalent phenomenon as humorous world in 
general and humorous world of music in particular were outlined in the article. The evolution 
of the study of comic phenomena in philosophy, aesthetics, culturology, philology, musicology, 
their gradual move from marginal position into the focus of scientists was traced; it was proved 
that humour culture is a phenomenon equivalent to serious culture.

The varieties of laughter were classified according to the main parameter – the presence 
or absence of the feature of mockery in them, i. e. the evaluation function. Accordingly, the 
non-estimated types of laughter as welcoming (cheerful, life-affirming) and sacral (archaic, 
ritual) earlier in the historical origins and later evaluation (axiological) kind of laughter – comic 
or parody were distinguished. The presence and equivalence of all kinds of laughter in Slavic, 
including Ukrainian national mentality was especially emphasized.

The buffoonery was pointed as the turn and the first prosperity of Slavic humour culture; the 
peculiar role of buffoonery as a mediator between folklore and professional, serious and hu-
morous cultures was noted. The specific system of buffoonery musical and poetic genres was 
considered, its basic features, including humor orientation, syncretic nature, variable structure 
of motif, etc. and the main genre types – dance, epic-tchastooshechnyy and parody – were 
detected.

Reviewing the examples of the embodiment of buffoonery in professional music the author 
discovered two major traditions that Russian composers of the XIXth century have developed 
– the showing of this phenomenon in poetic and parody foreshortenings. The development of 
the pointed tradition in Russian music of the twentieth century and its manifestations in Ukrain-
ian music of the beginning of the twenty-first century was traced. The symphonic picture The 
Tunes by S. Turnieiev was investigated, in particular the variations of buffoonery laughter and 
with the help of which species they are embodied in this work was also investigated.

The author has applied a special system of musical and expressive means suitable for dif-
ferent types of laughter personification in music, namely the system of humorous musical texts 
(by O. Solomonova) for such analysis. According to the basic kinds of laughter the researcher 
emphasizes the burlesque-destructive (comic), welcoming and sacred laughter music texts.

Considering The Tunes by S. Turnieiev according to the embodiment of different types of 
the buffoonery humour in the work, in the main section of symphonic paintings the using of 
all signs of welcoming comic musical text, including reliance on quickness and genre-stylistic 
prosaisms, primarily on the semantics of folk dance and also the inestimable character of the 
laughter was found. Instead of it in the middle section there was determined the syncretic 
unity of laughter and ritual seriousness, which is the main feature of sacred variety of musical 
humour texts. The main means of expression to realize the pointed musical humour texts the 
author chooses the structural and semantic, intonation, rhythmic peculiarities of the genre of 
dancing buffoonery, as quick character, steady rhythm, intonation and structural organization, 
ostinatno-variable reiterations of the songs and formulas. 

The analysis allowed to make a conclusion that the images of buffoons and buffoonery 
were disclosed in a symphonic picture The Tunes by S. Turnieiev in rather multiform way, in 
two main aspects, except satirical parody, and that, therefore, the pointed opus belongs to the 
tradition of poetic embodiment of the buffoonery. 

Keywords: humorous world of music, comic, humorous musical texts, Slavic humorous 
culture, buffoonery.
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«УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ»: КОНЦЕПЦІЯ 
ВИСВІТЛЕННЯ ПЕРСОНАЛІЙ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ НАЛЕЖНОСТІ  

(феномен родини Нейгаузів)

Ірина Сікорська

УДК  78.03(477)(031):78.071.1Ней

У статті розкрито концепцію висвітлення в «Українській музичній енциклопедії» персоналій іноземного 
походження, які, прибувши до України, пустили тут своє коріння, стали родоначальниками династій, зробили 
непересічний внесок у розвиток вітчизняної музичної культури. Яскравим прикладом є родина Нейгаузів, 
яка становить своєрідний феномен. Завдяки перехресним посиланням окремі статті в «Українській музичній 
енциклопедії» про членів родини, коло спілкування, учнів, музичні школи тощо, немов елементи мозаїки, 
утворюють цілісну й непересічну картину.

Ключові слова: «Українська музична енциклопедія», концепція висвітлення, феномен Нейгаузів.

В статье раскрыта концепция освещения в «Украинской музыкальной энциклопедии» персоналий ино-
странного происхождения, которые, приехав в Украину, пустили здесь корни, стали родоначальниками 
династий, сделали ценный вклад в развитие отечественной музыкальной культуры. Ярким примером та-
кой подачи является семья Нейгаузов, которая представляет собой своеобразный феномен. Благодаря 
перекрестным ссылкам отдельные статьи в «Украинской музыкальной энциклопедии» о членах семьи, 
круге общения, учениках, музыкальных школах и т. п., словно элементы мозаики, формируют целостную 
и яркую картину.

Ключевые слова: «Украинская музыкальная энциклопедия», концепция освещения, феномен Нейгаузов.

The offered article exposes the conception of elucidation in Ukrainian Music Encyclopedia the personalities of 
foreign origin, who had arrived to Ukraine, took the roots here, became the fathers of dynasties, did an outstanding 
contribution into the development of Ukrainian musical culture. Neuhaus family as a peculiar integral phenomenon is 
a shining example of such presenting. Due to cross references the separate articles in UME about family members, 
circle of intercourse, students, musical schools etc., like elements of mosaic, form an integral and impressive 
picture. 

Keywords: Ukrainian Music Encyclopedia, conception of elucidation, Neuhaus family phenomenon.

Написання будь-якої спеціальної енци-
клопедії свідчить про зрілість і структуро-
ваність обраної галузі, про потребу в сус-
пільстві швидкого доступу до комплексу 
знань про неї (адже «енциклопедія», у пе-
рекладі з грецької, означає «коло знань» [8, 
с. 24]). Зі здобуттям Україною незалежності 
з’явилася величезна кількість різноманіт-
них енциклопедій, що своєю чергою спри-
чинило стрімкий розвиток нового напрямку 
вітчизняної науки – української енциклопе-
дистки, а відтак – і біографістики.

На початку 1990-х років потребу в на-
писанні «Української музичної енциклопе-
дії» (далі – «УМЕ») визнавали вкрай на-
гальною та вельми актуальною. Дискусії 

(і навіть суперечки) виникали лише щодо 
шляхів висвітлення тих чи інших явищ віт-
чизняної музичної культури та яким саме 
пріоритетам надавати перевагу. Найбіль-
ше обговорювали принципи відбору пер-
соналій, особливо тих, хто з доброї волі 
або через прикрі обставини опинився да-
леко за межа ми Батьківщини та ввійшов в 
історію як діяч іншої, зокрема російської, 
музичної культури (наприклад, Д. Бортнян-
ський, М. Березовський, Ф. Стравинський, 
І. Козловський та багато інших). Водно-
час на теренах України розгорталася ді-
яльність численних музикантів і педагогів 
з інших країн. Консенсус було знайдено 
в найголовнішому: індивідуальний підхід 
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до кожної позиції, а за основний критерій 
брати насамперед внесок в українську 
культуру. Немаловажний, але доволі про-
вокативний фактор етнічної належності 
митця (з огляду на багатонаціональність 
населення України) було вирішено «відсу-
нути на другий план» і зазначати етнічне 
походження вихідців із західних країн (на-
приклад, німець, чех, поляк та ін.). Про-
стежити цей принцип подачі й розкриття 
матеріалу на прикладі численної родини 
Нейгаузів, що її з повним правом можна 
кваліфікувати як окремий феномен, і має 
на меті пропонована стаття.

З огляду на масштабність явища під де-
що загадковим, але промовистим «ніком» 
«Нейгаузи» (з німецької, буквально, «но-
вий дім»), його висвітлення на сторінках 
«УМЕ» має системний характер. Насам-
перед зазначимо, що «наріжним каменем» 
подачі матеріалу є саме його «україноцен-
тричність», тобто розкриття теми з позиції 
стосунків цих діячів з Україною на різних 
рівнях: територіальному (приїзд, перебу-
вання, народження наступних поколінь на 
теренах нинішньої України), ментальному 
(сприйняття місцевого фольклору, звичаїв 
тощо), культурному (взаємостосунки з ді-
ячами, здобування освіти тощо), практич-
ному (власна діяльність, творчий внесок), 
літописному (слід у літературно-наукових, 
публіцистичних джерелах, музичній періо-
диці, пресі, іконографії) тощо. Відповідно 
задіяно індивідуальний – біографічний (у 
статтях про персоналії) і комплексний (пе-
дагогічно-виконавська школа, культурно-
мистецьке товариство) підходи. Наголоше-
но на педагогічному, виконавському, компо-
зиторському та інших аспектах (відповідно 
до висвітлюваного явища чи персоналії).

Схематично комплекс енциклопедич-
них статей, що їх умовно можна об’єднати 
як дискурс «Нейгаузи в “УМЕ”», уявляємо 
як низку концентричних кіл, у центрі яких 
(уперше в історії не лише української, а й 
світової енциклопедистки!) – масштабна й 
харизматична постать Густава Вільгельмо-
вича Нейгауза [11] 1. Поява його на укра-
їнських теренах – приїзд «на кондиції» в 
маєток Мануйлівка (нині – Черкаська обл.) 
княгині Шихматової – віддзеркалювала 

тогочасний стан музичної культури: від-
сутність власних навчальних закладів, а 
значить – і кад рів, змушувала заможних 
громадян, які прагнули дати власним дітям 
гарну освіту (а навчання музики вважали 
обов’язковим у цьому сенсі), «виписува-
ти» викладачів із-за кордону. Таким чином, 
останні привносили елементи своєї (у цьо-
му випадку – німецької) культури, а відтак 
«вписували» культуру України у європей-
ський контекст.

Оскільки написання енциклопедії – про-
цес тривалий, стаття про Густава Нейгауза 
(авторства І. Сікорської) поступово роз-
росталася. До хрестоматійно-схематичних 
відомостей (батько Генріха Нейгауза – піа-
ніст, педагог, власник приватної музичної 
школи), завдяки пошукам дослідників, на-
самперед М. Долгіх 2, додалося: «конструк-
тор фортепіано» (який винайшов різновид 
дугоподібної клавіатури і навіть вигото-
вив виставковий зразок!); теоретик, автор 
брошури «Das Natürliche Notensystem» 

Генріх Нейгауз у юнацькі роки
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ІРИНА СІКОРСЬКА. «УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ»: КОНЦЕПЦІЯ ВИСВІТЛЕННЯ 
ПЕРСОНАЛІЙ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ НАЛЕЖНОСТІ (ФЕНОМЕН РОДИНИ НЕЙГАУЗІВ) 

(«Натуральна нотна система»), виданої 
1906 року в Бохумі (Bochum, Німеччина), 
який запропонував власну музичну нота-
цію – щось на зразок табулатури [14]; ком-
позитор (автор салонних п’єс і романсів, 
з-поміж яких – романтичний вокальний 
цикл «Lieder aus der Jugendzeit» («Пісні 
юності»)); музичний критик і публіцист (до-
писувач великої кількості музичних оглядів 
і рецензій до місцевих і столичних газет); 
просвітитель [3]. Окрім суто фактологічних 
відомостей, у статті наведено також його 
засадничі педагогічні принципи: «Насам-
перед, Нейгауз цінував віртуозність вико-
нання, велику увагу приділяв розвитку та 
удосконаленню в учнів фортепіанної техні-
ки, якої досягав багатогодинними механіс-
тичними вправами» [11]. Було також окрес-
лено коло його спілкування, уточнено дату 
смерті митця. Таким чином, постав непе-
ресічний талановитий діяч, справжній фун-
датор професійної музичної освіти Півдня 
Російської імперії, масштаб якого до цього 
часу ще не було належним чином осягнуто 
й поціновано.

У «першому колі» накресленої нами 
умовної концентричної схеми – члени ро-
дини Густава Нейгауза. Безперечно, масш-
табною «глибою» тут височіє постать сина 
Генріха – піаніста, блискучого інтерпретато-
ра, насамперед романтичної і построман-
тичної музики, а також маститого педагога, 
засновника авторитетної і розгалуженої пі-
аністичної школи [11]. Накопиченню й уза-
гальненню нового фактологічного матеріа-
лу сприяли нові книжки та фільми про Ма-
естро, що вийшли в Москві після розпаду 
СРСР. У статті до «УМЕ» (авторства Н. Кос-
тюк), окрім об’єктивних відомостей біогра-
фічного плану, звань і регалій, подано ха-
рактеристику виконавського стилю митця, 
наголошено на його діяльності під час пере-
бування в Україні. Її умовно можна поділити 
на два періоди, а саме: у Єлисаветграді (ни-
ні – Кіровоград) – допомога батькам (занят-
тя з учнями в Школі Нейгаузів), членство в 
Музичній секції, велика кількість публічних 
концертів (як сольних, так і в ансамблі із 
сестрою Наталею та К. Шимановським); на-
ступний етап – викладання Генріха Густаво-
вича в Київській консерваторії (1919–1922), 

де він також вів інтенсивну концертну діяль-
ність. Відзначено також, що Генріх Нейгауз 
і надалі неодноразово гастролював і прова-
див майстер-класи в Україні «радянського» 
періоду. Подано перелік його учнів – вихід-
ців з України.

У сімейному колі Нейгаузів – сестра 
Генріха, Наталія Густавівна, життєпис якої 
М. Долгіх реконструювала вперше, почи-
наючи від дати народження [11]. З рядків 
статті постає непересічна особистість, та-
лановита піаністка, матір Астрід Шмідт-
Нейгауз – відомої німецької піаністки, про-
фесора Вищої музичної школи м. Кельна 
(Німеччина) [див. також: 4].

Родинне коло описують статті про братів 
Блюменфельдів (авторства А. Терещен-
ко) – Сиґізмунда [8, с. 221], Стані слава [8, 
с. 221] та Фелікса [8, с. 221–222]. Природ-
но, що найбільшу увагу приділено остан-
ньому, наймолодшому з них – Феліксу Ми-
хайловичу – найталановитішому й найоб-
дарованішому, видатному піаністові (він 
феноменально читав «з листа»), диригенту 
(який, до речі, поставив у Санкт-Петербурзі 
оперу «Пан Сотник» Г. Козаченка), компо-
зитору, педагогу. На жаль, стаття містить 
поширену помилку щодо місця народження 
митця – тодішнє передмістя Єлисаветгра-
да Ковалівку названо однойменним селом 
Миколаївської області. Водночас зазначено 
членство Ф. Блюменфельда в Бєляєвсько-
му гуртку (авторка статті О. Малозьомова) 
[8, с. 191]. Наголошено, що під час ректор-
ства в Київській консерваторії (1919–1922) 
Ф. Блюменфельд виступав як диригент 
Симфонічного оркестру ім. М. Лисенка та 
Київського оперного театру. Зокрема, ра-
зом з Рейнгольдом Глієром (авторка стат-
ті – про останнього – Н. Костюк) [8, с. 468] 
продиригував 4 симфонічні концерти. Та-
кож грав в ансамблі зі скрипалем П. Кохань-
ським (автор статті – А. Калениченко) [9, 
c. 577], акомпанував О. Бутомо-Названовій 
(авторка статті – О. Кушнірук) [8, c. 291], 
Н. Кошиць (авторка статті – Л. Пархомен-
ко) [9, с. 584]. У фортепіанному репертуарі 
Ф. Блюменфельда були твори М. Лисенка 
(авторка статті – Л. Пархоменко), які він 
охоче вводив до своїх клавірабендів [10, 
c. 110–123]. З-поміж учнів Ф. Блюменфель-
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да (кожному з яких присвячено окрему стат-
тю) є народжені й в Україні: Ганна Артобо-
левська (авторка статті – Н. Семененко) [8, 
с. 94–95], Семен (Симон) Барер (авторка 
статті – О. Кушнірук) [8, с. 144], Володимир 
Горовиць (авторка статті –  О. Олійник) [8, 
c. 507], Олександр Ейдельман (статтю на-
писала львівська піаністка й педагог Т. Ста-
рух, яка свого часу в нього навчалася) [9, 
с. 13–14], Г. Коган (автор статті – А. Кале-
ниченко) [9, с. 456–458], композитор Гліб 
Таранов [9] та ін. Звісно, завдяки новітнім 
дослідженням, появі мемуарів рідної ону-
ки – Маргарити Анастасьєвої [1] енцикло-

педична стаття про Ф. Блюменфельда по-
требує суттєвого доповнен ня, на яке буде-
мо сподіватися в додатковому томі (автор-
ства І. Сікорської [див.: 7]).

Стаття Роберта Кузьміна «Блюмен-
фельда Ст. Музично-драматична школа» 
(1893–1902) [8, с. 222] – доволі схематич-
на, оскільки написана досить давно і по-
требує доповнення. Однак у ній згадано 
про викладачів А. Ніколаєва [11], Катерину 
Массіні (сольний спів, автор статті – І. Ли-
сенко) [10, с. 333], Григорія Любомирського 
(теорія музики, авторка статті – В. Кузик) 
[10, с. 234–235], Костянтина П’ятигоровича 
(скрипка) [12], Івана Шебелика (віолон-
чель) [13], Миколи Лисенка. Останній упро-
довж трьох місяців очолював Школу після 
смерті Станіслава Блюменфельда (1898), 
а потім цю посаду обійняв Рудольф Булле-
ріан (автор статті – А. Муха) [8, с. 284], який 
керував закладом до його закриття. Поміж 
відомих учнів Школи були Григорій Внуков-
ський (автор статті – І. Лисенко) [8, с. 392] 
і Олександр Кошиць (про нього написала 
багаторічна дослідниця й апологет його 
творчості Л. Пархоменко) [9, с. 384–386].

Накопичення фактологічного матеріалу 
надало актуальності статті про Музичну 
школу Густава Нейгауза, що проіснувала 
впродовж майже п’яти десятиліть (хоча до-
кументально (1898–1931) – від отримання 
офіційного дозволу – «Затвердження Мі-
ністерством внутрішніх справ» Російської 
імперії (як було зазначено у статуті Школи) 
і до від’їзду Густава Вільгельмовича й Оль-
ги Михайлівни Нейгаузів до сина в Москву 
через похилий вік і хвороби) і здобула все-
російську славу як одна з найавторитетні-
ших на Півдні імперії. У статті М. Долгіх ви-
світлено засади існування Школи (головну 
увагу надавали фортепіанній грі, концерт-
мейстерству, також проводили заняття з 
елементарної теорії, гармонії, сольфеджіо; 
силами учнів і викладачів улаштовували 
концерти, високо оцінені тогочасною пре-
сою, зокрема раз на рік проводили звітні 
концерти у 2–3-х відділеннях), склад пе-
дагогів (окрім Густава й Ольги Нейгаузів – 
Генріх і Наталя Нейгаузи, Іоанна Залесь-
ка, Ольга Крушинська, Віктор Мінус, Ісаак 
Яндель), програми та перелік відомих ви-

Станіслав Нейгауз –  
син Генріха Нейгауза
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хованців, поміж яких – Наталя Вільперт, Зі-
наїда Єремєєва, Віра Разумовська, Артур 
Таубе та ін. [11].

Отже, на сторінках «УМЕ» простежуємо 
дотичність до теми «Нейгаузи» у статтях 
про особистості, які розпочали свій шлях у 
музиці саме в стінах Школи Густава Нейга-
уза: Ярослава Івашкевича [9, с. 187], Стані-
славу Корвін-Шимановську (обидві – автор-
ства А. Калениченка) [9, c. 545], Ю. Мейту-
са (авторства Н. Костюк) [10, с. 354–356] 
та ін. Принагідно зазначимо, що статтю 
про К. Шимановського – вихованця Густава 
Ней гауза і Ф. Блюменфельда, троюрідного 
брата Генріха Нейгауза, класика польської 
композиторської школи ХХ ст. – А. Калени-
ченко лише готує [13]. Він перший в Україні 
захистив кандидатську дисертацію з озна-
ченої теми [6].

Коло учнів Генріха Нейгауза – вихідців з 
України – є найширшим: Святослав Ріхтер 
(авторка статті – А. Терещенко) [12], Еміль 
Гілельс (статтю написала музикозна-
вець із Івано-Франківська Л. Серганюк) [8, 

c. 457–458], Яків Зак [9, с. 118], Володимир 
Крайнєв (статті про обидві постаті – автор-
ства І. Сікорської) [9, с. 592–593]. Кілька 
випускників Генріха Нейгауза пов’язали 
своє життя з Україною, тож «УМЕ» містить 
статті про цих видатних українських піаніс-
тів-педагогів: І. Сікорської – про Людмилу 
Гінзбург (Одеса) [8, с. 462], Н. Кашкадамо-
вої – про Марію Крушельницьку (Львів) [9, 
с. 523–624], Р. Скорульської – про Аріадну 
(Раду) Лисенко, яка навчалася в Генріха 
Нейгауза в аспірантурі [10, с. 107–108], 
К. Шамаєвої – про свого педагога О. Хо-
лодну [13], завдяки якій вона мала щастя 
спілкуватися з Генріхом Нейгаузом особис-
то (обидві – Київ). Таким чином, піаністична 
школа Генріха Нейгауза «охопила» всі му-
зичні центри України, оскільки кожна із за-
значених піаністок присвятила себе педа-
гогіці і своєю чергою упродовж багаторічної 
праці створила вже власну школу, виховав-
ши близько сотні учнів. Відтак «музичними 
онуками» Генріха Нейгауза в Україні є Кос-
тянтин Віленський (клас А. Лисенко, стаття 

Генріх Нейгауз із викладачами кафедри спеціального фортепіано  
Одеської консерваторії. Початок 1960-х рр.  

Сидять: М. Старкова, Г. Нейгауз, М. Рибицька, О. Плещицер.
Стоять: Л. Гінзбург, С. Могилевська, В. Хорошина, І. Сухомлинов
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в «УМЕ» О. Литвинової) [8, с. 3375–376], 
Йожеф Ермінь (клас М. Крушельниць-
кої, автор статті про нього – Б. Сюта) [9, 
с. 32–33], Юрій Дикий (стаття К. Шамаєвої) 
[8, с. 610–611], Людмила Марцевич (стаття 
Б. Фільц) [10, с. 326], Ольга й Юрій Щер-
бакови (стаття І. Сікорської; обидва – клас 
Л. Гінзбург) [13] та багато інших непересіч-
них особистостей.

Учнями російських випускників Генріха 
Нейгауза (тобто своєрідними «музичними 
онуками») були, зокрема, знаний в Україні, 
а після еміграції також і у світі Олександр 
Слободяник (клас Віри Горностаєвої) [12],  
Тетяна Вєркіна – нині ректор Харківсько-
го національного університету мистецтв 
ім. І. П. Котляревського (клас Євгенія Малі-
ніна, стаття в «УМЕ» авторства Г. Ганзбур-
га) [8, с. 345].

Одним з важливих факторів висвітлення 
заявленої теми є іконографія, а саме: пор-
трети «дійових осіб і виконавців» – відомі 
й рідкісні. Звичайно, великим помічником у 
цій справі тепер є Інтернет, проте здебіль-
шого ми послуговувалися паперовими дже-
релами. Прикметними з-поміж фотографій 
уважаємо світлини справжнього майстра 
«психологічного портрету» Леоніда Левіта, 
надзвичайно цікаву статтю про якого напи-
сала К. Луганська [9, с. 60–61]. Леонід Олек-
сандрович майже півстоліття фотографував 
музикантів – композиторів і виконавців. Збе-
реглися спогади про фото-сесії майстра з 
Генріхом Нейгаузом: «Серія камерних пси-
хологічних портретів, – писав Л. Левіт, – бу-
ла виконана мною впродовж останніх трьох 
років життя великого піаніста-педагога» * [2, 
с. 246]. За словами Леоніда Олександрови-
ча, уперше фотографувати Г. Нейгауза йому 
пощастило в Москві 1961 року. На квартирі у 
С. Ріхтера (де Генріх Густавович тоді займав 
невеличку кутову кімнату) було зроблено 
10 світлин, одна з яких – в анфас, з ледь 
помітною усмішкою (де Маестро підпирає 
голову з усе ще пишною шевелюрою обома 
руками), – стала хрестоматійною, увійшла в 
усі книжки Г. Нейгауза як заглавний портрет 
на авантитулі та фото до статей про нього 
в усіх енциклопедіях. Тоді ж Л. Левіт не зміг 

*  Переклад з російської І. Сікорської. – Ред.

утриматися від спокуси й зробив парний 
портрет [9, с. 61].

Наступна зйомка відбулася 1964 року в 
Києві, куди Маестро прибув на святкові уро-
чистості з нагоди 50-річчя Київської консер-
ваторії. Цього разу «дійство» відбувалося в 
павільйоні, за всіма правилами науки фото-
графії, проте Генріх Густавович виглядав ду-
же втомленим і ослабленим. Відчувалося, 
що потрібні будуть неабиякі вольові зусилля 
з обох боків, щоби світлини вийшли вдали-
ми – цю думку фотограф промовив уголос... 
І був почутий: Маестро на очах змінився, 
«став гарним, емоційним, рухливим» – за-
ворожений Л. Левіт зняв дев’ять кадрів і 
тільки потім побачив, яких зусиль це кошту-
вало Генріхові Нейгаузу... Десятий портрет 
так і не було знято... Через півроку Генріха 
Густавовича не стало, а нам у спадок зали-
шилися світлини, люб’язно надані для ен-
циклопедії Л. Левітом і вміщені в 4-му томі 
«УМЕ» в статті про нього [10, с. 60–61].

Таким чином, на сторінках «УМЕ» зна-
йшли відображення постаті сімейства Не-
йгаузів, їхніх родичів, колег, учнів, «колек-
тивні портрети» їхніх музичних шкіл тощо. 
Так, завдяки перехресним посиланням, 
як окремі шматочки смальти поєднуються 
у складну багатовимірну картину, зібрані 
воєдино окремі статті відтворюють багато-
гранну розгалужену діяльність талановитої 
родини та їхніх послідовників, їхню роль у 
становленні професійної музичної культу-
ри краю, їхній винятковий внесок у музичну 
культуру України та світу. Водночас вони є 
віддзеркаленням загальної культурної си-
туації в країні, подальше вивчення якої мо-
же вивести на нові обрії узагальнень і нові 
напрями, стимулювати подальші поглибле-
ні наукові розвідки.

Примітки
1 Том готується до друку.
2 Долгіх Марина Василівна була здобувачем від-

ділу музикознавства ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН 
України, де успішно захистила кандидатську дисер-
тацію (2011 р., науковий керівник І. Сікорська). Зго-
дом побачила світ науково-популярна монографія її 
авторства «Нейгаузи: варіації на єлисаветградську 
тему» (Кіровоград, 2013).
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SUMMARY

According to the general directions of Ukrainian academic science development in the early 
1990s, the urgent necessity to write Ukrainian Music Encyclopedia (UME) has ripened. During 
the working out of its conception the ways of elucidation of personalities of foreign origin who 
had arrived to Ukraine, took the roots here, became the fathers of dynasties, did an outstanding 
contribution into the development of Ukrainian musical culture were discussed. The principles of 
the selection of personalities were particularly considered. It especially pertained to those, who 
had found themselves far away from the native country voluntarily or because of the annoying 
circumstances and became known as the figures of the other  musical culture, especially 
Russian one. Consensus was found in the most important thing: at individual approach to 
each position their contribution to Ukrainian culture had to be taken as the principal criterion. It 
was decided to remove the ethnicity of the master (taking into consideration the multinational 
structure of the population of Ukraine) and point out the ethnic origin of the representatives of 
the Western or Eastern countries (for example, German, Czech, Pole, etc.). The given article 
is purposed to trace this principle on the example of the Neuhaus large family, that may be 
rightfully classified as a separate phenomenon. Due to cross references the separate articles 
in different volumes of UME about family members (including Hustav, Henrikh, Nataliya, Astrid 
Neuhaus, Blumenfeld brothers, Shymanovskyi family members etc.), the circle of intercourse, 
students, musical schools (both direct – L. Hinzburh, M. Krushelnytska, A. Lysenko etc., and 
members of future generations – musical children and grandchildren), music schools (St. 
Blumenfeld, Hust. Neihaus) etc., like elements of mosaic, form an integral and impressive 
picture. 

Keywords: Ukrainian Music Encyclopedia, conception of elucidation, Neuhaus family 
phenomenon.
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КУЛЬТУРНА СТРАТЕГІЯ І СТРАТЕГЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ФІЛАРМОНІЇ УКРАЇНИ: ЕСТЕТИЧНІ ВИКЛИКИ ЕПОХ

Наталія Семененко

УДК  792.54(477)+78.01

У статті висвітлено історичну динаміку розвитку Національної філармонії України як центральної 
мистецької інституції з організації концертного життя столиці, епіцентру українського музичного просвітництва 
та вітчизняного музичного виконавства, популяризації вітчизняного музичного академічного мистецтва. 
Увагу сфокусовано на переломних періодах у «біографії» Національної філармонії, що вимагали пошуків 
нових стратегій і стратегем з метою збереження та розвитку вітчизняних традицій формування концертного 
простору й музичного виконавства.

Ключові слова: Національна філармонія України, Колонний зал ім. М. В. Лисенка, концертне життя 
Києва, стратегія в організації функціонування філармонії, стратегеми.

В статье освещается историческая динамика развития Национальной филармонии Украины как 
центрального института по организации концертной жизни столицы, эпицентра украинского музыкального 
просветительства и отечественного музыкального исполнительства, популяризации академической 
музыки. Внимание сфокусировано на переломных периодах в «биографии» Национальной филармонии, 
выдвигавших требование новых стратегий и стратегем с целью сохранения и развития отечественных 
традиций формирования концертного пространства и музыкального исполнительства.

Ключевые слова: Национальная филармония Украины, Колонный зал им. Н. В. Лысенко, концертная 
жизнь Киева, стратегия в организации функционирования филармонии, стратегемы.

The article is devoted to the elucidation of the historical dynamics of the development of the National Philharmonic 
of Ukraine as the central artistic institution of Ukraine for the organization of the capital concert life as the epicentre 
of Ukrainian musical enlightenment and national musical performance, the popularization of domestic music 
academical art. Attention is focused on the turning points in the biography of the National Philharmonic, which has 
requested the searches of new strategies and stratagems to preserve and develop Ukrainian traditions of a concert 
space and musical performance formation.

Keywords: National Philharmonic of Ukraine, M. Lysenko Pillared Concert Hall, concert life of Kyiv, strategy in 
the organization of the Philharmonic functioning, stratagems.

Нині відбувається процес переосмис-
лення ролі й місця культурної спадщини як 
у житті суспільства загалом, так і в житті 
кожної особистості зокрема. Розвиток «фа-
устівської цивілізації» перманентно прово-
кує кризову ситуацію, що знаходить вияв у 
дегуманізації суспільних зв’язків і стосун-
ків, появі «одномірної людини», зниження 
креативного потенціалу суб’єктів історич-
ного поступу. Показово, що більшість про-
гресивних політиків визнає слушність дум-
ки М. Бердяєва про те, що «у житті суспіль-
ному духовний примат належить культурі. 
Не в політиці і не в економіці, а в культурі 
здійснюються цілі суспільства» [1, с. 524]. 

Насправді, саме цим у першу чергу пояс-
нюють ту обставину, що діяльність, спря-
мовану на збереження, адекватну трансля-
цію культурної спадщини, розглядають як 
пріоритетне завдання політики більшості 
цивілізованих країн Заходу і Сходу.

Ставлення до національної та світової 
культурної спадщини сьогодні розглядають 
як стратегічний ресурс, що має забезпечити 
успішність процесу духовного відродження 
України. Очевидно, що нині Україна відчу-
ває на собі тиск глобалізаційних процесів: 
прискорюється вживлення іншокультурних 
імплантів у ціннісний простір нашої націо-
нальної культури, що за своєю природою 

Сучасність
Modernity
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та ментальною сутністю відверто конфрон-
тують із продуктами культурної діяльності, 
створеними й надбаними впродовж століть 
вітчизняними митцями на попередніх фазах 
нашої історії. Мішенню стають передусім 
високодуховна культура й мистецтво, їх но-
сії та провідники, які не входять у резонанс 
із панівним нині ідеалом фінансової успіш-
ності. Відбуваються стрімкі підміни багатьох 
наріжних категорій і понять, що тривалий 
час були стрижневими в системі культури, 
на ґрунті яких зростали засадничі принципи 
її розвитку. Абсолютно зрозуміло, що перед 
Україною, яка турбулентно втягується у вир 
«фаустівської» цивілізації, постає першо-
чергова мета збереження і зміцнення наці-
ональної ідентичності та фундаменталізації 
культурних традицій.

Особливу місію у вирішенні цих завдань 
покладено на таку потужну культурно-мис-
тецьку інституцію, як філармонія. Зокрема, 
мова піде про Національну філармонію 
України, 150-літній ювілей якої було уро-
чисто відзначено мистецькою спільнотою 
країни у вересні 2013 року. Ювілей потрій-
ний, оскільки, за В. Далем, святкування 
ювілею, зазвичай, розпочинали, коли набі-
гало 50 років об’єкту або суб’єкту громад-
ської уваги. За півторастолітній період Ки-
ївська філармонія (яка дістала статус На-
ціональної після Указу Президента України 
1994 р.) набула значення справжньої ци-
таделі зі збереження культурних традицій 
вітчизняного музичного виконавства, мис-
тецького просвітництва, епіцентру високої 
духовності. Пильний погляд з відстані в пів-
тораста літ, з висоти ХХІ ст. дає можливість 
окреслити складну систему координат існу-
вання Київської філармонії, забезпечуючи 
лінійність розвитку та спадкоємність тра-
дицій. І сьогодні доволі непросто до кінця 
усвідомити вагомість й історичну напов-
неність цієї дати. Натомість її значущість 
миттєво стає відчутною, коли порівняти цю 
дату – 150 років – з віком молодої держави 
Україна, що не так давно «розміняла» ли-
ше третє десятиліття.

Щоби повною мірою усвідомити тяглу іс-
торичну дистанцію довжиною в півторасто-
ліття, нагадаємо, що час виникнення Націо-
нальної філармонії України (далі – НФУ) 

сягає епохи правління російського імпера-
тора Олександра ІІ. Як правило, в оцінці 
його царювання російськими істориками 
переважають майже ідилічні барви: звіль-
нення селян, виправлення судової систе-
ми, пожвавлення торгівельних зв’язків з 
Європою, і що в даному контексті є найваж-
ливіше – поява високохудожньої періодики, 
нечувана до того активізація музично-кон-
цертного життя, нарешті, 1862 року – від-
криття Петербурзької консерваторії. Утім, 
усе це характеризує блискуче життя цен-
тру Російської імперії. Натомість для Украї-
ни драматичний 1863 рік – це горезвісний 
Валуєвський циркуляр, а 1876-й – як роз-
ширений додаток до нього – Емський указ, 
які об’єднує одна фраза з Валуєвського 
документа: «Никакого особенного мало-
российского языка не было, нет и быть не 
может» 1. (Хоча сам Валуєв і спростовував 
своє авторство, виправдовуючись, що це, 
мовляв, була думка більшості малоросі-
ян, – так, ніби тоді проводився всенарод-
ний референдум!)

Водночас не забуваймо, що Київ із дру-
гої половини ХVІІІ ст., а надто в середи ні 
ХІХ ст., перебував на перетині активних 
культурно-мистецьких маршрутів, що ство-
рювало реальні передумови для виник-
нення різноманітних форм музичного 
дозвіл ля, музикування, публічних виступів 
музикантів, підґрунтя для мистецьких вза-
ємовпливів тощо.

Це був період стрімкого пожвавлення 
економічно-торгівельного та культурного 
життя Києва: на знамениті київські Контр-
актові ярмарки приїздили купці не лише з 
усіх теренів України, а й з Австрії, Німеччи-
ни, Англії, Італії, Данії, Греції, Польщі, Угор-
щини, Білорусі, Росії. Контракти набули 
великого розголосу завдяки масштабним 
культурним програмам: під час ярмарку в 
Києві концертували європейські зірки пер-
шої величини (піаніст і композитор Ф. Ліст, 
скрипалі К. Ліпінський, Г. та Ю. Венявські, 
співачка А. Каталані), давали спектаклі іта-
лійська опера, балети з Мадрида, Варша-
ви, грали польські, українські та російські 
театральні трупи. Дехто з прогресивних 
українських меценатів (як наприклад, Г. Ґа-
лаґан) привозили сюди власні кріпацькі му-
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зичні капели, які презентували концертні 
програми з кращих зразків музичної класи-
ки. Здебільшого концерти відбувалися або 
в залі на другому поверсі Контрактового 
будинку (зведеного в 1815–1817 рр. у стилі 
класицизму), або в театрі на тодішній Цар-
ській (нині – Європейській) площі. Прикмет-
но, що музичні програми концертних імпрез 
формували згідно з естетичними запитами 
і за відчутної підтримки підприємницької 
еліти тогочасного суспільства, і навіть ко-
мерсанти-початківці, вихідці з міщанського 
прошарку, намагалися будь-що долучитися 
до високого мистецтва, яке було символом 
належності до дворянських кіл – вищого 
суспільного страту – що, у їхньому розумін-
ні, набувало значення своєрідного соціаль-
ного ліфта і тому було особливо принадним 
для новачків.

Заслуговує на увагу той факт, що в ор-
ганізації концертно-музичного життя Київ 
синхронізувався з аналогічними культурно-
просвітницькими процесами, які відбували-
ся в Західній Європі. Це був період посту-
пового переходу салонного виконавства в 
новий формат – професійно-публічний. Так, 
організація Київської філармонії збігається 
в часі з періодом заснування в Лондоні у 
Вікторіанську епоху (1845–1881) музичним 
імпресаріо Дж. Еллом «Музичного союзу» 
як однієї з ранніх спроб упорядкування фор-
ми концертного життя англійської столиці. 
І саме в класичний період інтелектуально-
мистецької історії Європи закладається та 
культурна матриця, на основі якої форму-
ватиметься і майбутнє концертно-музичне 
життя Києва та Київської філармонії. Отже, 
Київ із самого початку орієнтувався на єв-
ропейський вектор розвитку музичної куль-
тури, і цей «євроцентристський» стрижень 
опосередковано був присутній упродовж 
усього історичного шляху, яким просувала-
ся в наступні роки НФУ.

Відлік концертних сезонів НФУ прова-
дить з 1863 року – дати першого симфо-
нічного концерту, організованого незадов-
го перед відкриттям Київського відділення 
Імператорського російського музичного 
товариства (далі – ІРМТ). З-поміж органі-
заторів були такі відомі громадські діячі та 
музиканти, як Р. Пфеніг, М. Лисенко, П. Се-

лецький, М. Богданов. Демократичні ідеї 
Просвітництва, що вже тоді володіли ро-
зумом багатьох прогресивних митців, роз-
діляв і авторитетний піаніст та педагог 
В. Пухальський, який послідовно втілював 
у життя ідею музичного просвітництва, 
регулярно знайомлячи київську публіку з 
творами В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, 
Ф. Ліста, П. Чайковського та інших видат-
них композиторів.

Справжній розквіт концертного життя Ки-
єва припав на період економічного розквіту 
міста і безпосередньо на 1882 рік – зведен-
ня будівлі Купецького зібрання, у якій і до-
тепер розміщена НФУ із центральним кон-
цертним майданчиком столиці – Колонним 
залом імені М. В. Лисенка. Саме в цьому 
будинку відбувалися різноманітні літера-
турні й музичні вечори, ранки камерної му-
зики, організовані ІРМТ. Уже в перші роки 
тут проходили камерні й хорові концерти. 
Окрасою концертних імпрез стали виступи 
українського хору і першого українського 
ансамблю М. Лисенка. На жаль, національ-
ний вектор розвитку концертних програм, 
запропонований композитором, тоді не 
знайшов підтримки в правлінні ІРМТ.

Доба російського «Срібного віку» впи-
сала чимало яскравих сторінок у концерт-
не життя Києва. Іменами С. Рахманінова, 
О. Скрябіна, С. Кусевицького, С. Козолу-
пова, С. Прокоф’єва та інших видатних 
музикантів тієї унікальної епохи рясніли 
афіші навіть під час Першої світової ві-
йни. Власне, керівники ІРМТ робили став-
ки на залучення уславлених артистів до 
виступів у київських концертних сезонах, 
хоча організація концертів на той час ще 
не мала системного характеру, тому про-
грами вражали своєю строкатістю. Підне-
сенню музичного Києва до рівня багатьох 
європейських столиць сприяла в перші 
десятиліття ХХ ст. різнопланова діяльність 
уславленого видатного диригента, очільни-
ка ІРМТ упродовж двадцяти чотирьох років 
О. Виноградського. Неабиякого значення 
для загальнонаціональної стратегії розвит-
ку концертного життя Києва набула дири-
гентська практика Р. Глієра, який свідомо у 
своїх виступах формував окремі програми 
з творів тогочасних київських композито-
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рів – Є. Риба, М. Тутковського, В. Пухаль-
ського і власних.

Після жовтневого перевороту Купецьке 
зібрання проіснувало лише до 1919 року. 
Процеси активної пролетаризації та політи-
зації всіх форм суспільного життя в Києві, 
у тому числі й мистецького, не обійшли й 
музичної сфери. «Біографія» НФУ почер-
гово урізноманітнювалася новими назвами 
організації: спочатку в будівлі Купецького 
зібрання існував Пролетарський будинок, 
невдовзі – Будинок політосвіти та ін. Влас-
не, на державне утримання філармонія пе-
рейшла з 1923 року й відтоді дістала наз-
ву Держфілармонії. У своїй діяльності ця 
структура міцно трималася на традиціях і 
здобутках концертних сезонів попередньо-
го історичного періоду.

Період активної ідеологізації і макси-
мального наближення музичного мистец-
тва до народних верств припав на час 
перенесення Держфілармонії до Харкова, 
у зв’язку з наданням цьому місту статусу 
столиці України (1927–1934). Повернення 
філармонії до Києва знаменувало продов-
ження лінії масовізації музичного мистец-
тва, посилення її просвітницько-освітян-
ської місії, що знайшло прояв у запрова-
дженні системного підходу до залучення 
провідних мистецьких сил, творчих колек-
тивів, солістів союзних республік, зару-
біжних майстрів, зокрема започаткування 
абонементної системи лекцій-концертів. 
Із цим форматом виступів пов’язані імена 
Д. Ойстраха, Е. Гілельса, Г. Беклемішева 
та інших митців.

Вимушена перерва в системній, добре 
налагодженій роботі київської філармонії 
не призвела до повної зупинки праці колек-
тиву музикантів під час Великої Вітчизняної 
війни. На цей період радикальною страте-
гією збереження творчого колективу стала 
участь артистів Держфілармонії у фронто-
вих концертних бригадах.

Але вже одразу після звільнення україн-
ської столиці 1943 року розпочався актив-
ний процес відродження й урізноманітнен-
ня діяльності філармонії за рахунок ство-
рення в середині організації нових творчих 
колективів: квартету баяністів під орудою 
І. Поклада, кількох тріо бандуристок («Дні-

прянка», «Українка» та ін.), струнних Квар-
тетів ім. М. Лисенка та ім. М. Леонтовича.

У культурній стратегії НФУ 1960–
1970-х років чітко простежується прагнення 
до адекватного реагування на новітні мис-
тецькі явища, приміром, на тенденцію до 
камернізації всього мистецького простору, 
що позначилося на клонуванні численних 
камерних колективів – хорів, оркестрів, ан-
самблів. У НФУ в цей час з’являються Київ-
ський камерний оркестр на чолі з А. Шаро-
євим, Квартет гітаристів «Київ», ансамбль 
«Веселі музики» тощо.

Серйозне випробування «на міц-
ність» чекало філармонію 1988 року, коли 
внаслі док технічної аварії Колонний зал 
ім. М. В. Лисенка на кілька років вийшов з 
ладу. Вимушена пауза в діяльності цент-
рального столичного майданчика спонука-
ла керівниц тво НФУ, на чолі з директором 
Д. Остапенком і художнім керівником В. Лу-
кашевим, оперативно застосовувати низку 
стратегем для того, щоби зберегти загальну 
мистецьку стратегію головного концертного 
закладу Києва.

Допитливий погляд дозволяє розгле-
діти певні стратегеми, що в різні вразливі 
періоди історії забезпечували лінійність 
функціонування НФУ, не лише гарантува-
ли злагоджену, плідну й повноцінну роботу 
колективу артистів, а й компенсували певні 
прорахунки в роботі управлінського апара-
ту Міністерства культури. Так, НФУ вчас-
но «підставила» своє плече, запобігаючи 
руйнації засадничих культурно-мистецьких 
традицій Києва, коли 1994 року ліквідува-
ли Укрконцерт (Українське гастрольно-кон-
цертне об’єднання). Це був період еконо-
мічної кризи, що вразила майже всі сфери 
суспільно-культурного життя. Після згор-
тання централізованого фінансування кіль-
ка допоміжних ланок управління культурою 
припинили своє існування, як і згаданий ви-
ще Укрконцерт, який концентрував у своїх 
руках всю гастрольну сферу, утім перебу-
вав у повній залежності від Союзконцерту, 
якому віддавав всю зароблену українськи-
ми артистами валюту.

По суті, на той момент цим рішенням 
заморозили програму концертного обслу-
говування сільського населення. Лише зав-
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дяки зусиллям колективу НФУ програму 
реанімували, і вже невдовзі кілька облас-
тей країни було охоплено змістовними кон-
цертними виступами, які відвідали понад 
75 тисяч слухачів.

У складні перехідні моменти суспільно-
го розвитку керівництво НФУ вдавалося 
до запровадження особливо радикальних 
стратегем з метою забезпечення безпере-
бійної мистецької діяльності артистичного 
колективу. Приміром, це відбувалося під 
час вимушеного «мовчання муз» під час 
епохальної реставрації та реконструкції 
Колонного залу імені М. В. Лисенка. Робота 
Малого залу та активізація різножанрових 
абонементних програм винахідливо запов-
нили лакуни мовчання провідного концерт-
ного майданчика столиці.

Принагідно варто згадати започаткуван-
ня з 2010 року щосезонного фестивалю На-
ціональної філармонії «Літні музичні про-
мені» як адекватне реагування керівництва 
НФУ на підвищений слухацький попит – 
відвідування концертів класичної музики 
в літній відпускний сезон, коли більшість 
творчих колективів столиці йдуть на каніку-
ли або вирушають на гастролі.

Експериментальною та водночас вда-
лою стратегемою Національної філармонії 
вважаємо таку ініціативу її адміністрації, як 
проведення Конкурсу юних піаністів пам’яті 
В. Горовиця під час футбольного чемпіо-
нату Євро 2012. Розрахунок адміністрації 
НФУ, зважаючи на центричне розміщення 
будівлі філармонії, виявився далекогляд-
ним: дві полярні за своїм змістом фан-зони, 
що виникли в цей час у Києві, не лише не 
заважали одна одній, а навпаки – наплив 
туристів і футбольних фанів у рази збіль-
шив масив музичної слухацької аудиторії 
під час конкурсних прослуховувань піаніс-
тів на відбіркових турах.

Вельми показовим є той факт, що прин-
ципово новітні стратегеми застосовують 
керівники інших філармоній України. Зокре-
ма, запатентований головним диригентом і 
директором Харківської обласної філар-
монії Ю. Янком авторський бренд «Цикл 
концертів для майбутніх мам» уже кілька 
років поспіль успішно працює не лише на 
розширення слухацької аудиторії, а й на 

поліпшення демографічного стану в місті. 
З’ясувалося, що деякі мами, які регулярно 
відвідували цей цикл концертів й успішно 
народили, згодом поверталися по другому 
колу для прослуховування цих унікальних, 
терапевтично позитивно впливаючих на їх-
ній фізичний та психологічний стан музич-
них програм.

Не менш успішними та важливими для 
творення загальнокультурної панорами 
Києва стали неодноразові стратегеми На-
ціональної філармонії щодо постановок на 
сцені Колонного залу імені М. В. Лисенка 
оперних спектаклів у камерному форматі. 
Концертні виконання опер «Запорожець за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Натал-
ка Полтавка» І. Котляревського – М. Лисен-
ка, «Євгеній Онєгін» П. Чайковського, «Ніж-
ність» В. Губаренка, «Травіата» Дж. Верді, 
«Моцарт і Сальєрі» М. Римського-Корсако-
ва, а також вистави-концерти, як-от «Бузок» 
за творами С. Рахманінова тощо, стали не 
лише адекватним резонансом на запити 
сучасного пост модерного світу, що тяжіє до 
візуалізації та театралізації, а й на певний 
час закривали одну з найочевидніших ла-
кун у культурному просторі Києва – відсут-
ність камерної оперної сцени, необхідність 
в якій підтверджується композиторською та 
режисерсько-виконавською практикою як 
минулого, так і теперішнього часу.

Варто підкреслити, що саме на «терито-
рії» Національної філармонії сформувався 
унікальний простір для мультикультурного 
полілогу: продуктивна співпраця мистець-
кого колективу НФУ з посольствами і куль-
турними інституціями більш аніж тридцяти 
країн світу знаходить утілення в різнома-
нітних мистецьких проектах як з організації 
фестивалів, так і в постановках камерних 
оперних спектаклів.

Саме в НФУ впродовж багатьох десяти-
літь було апробовано й відпрацьовано ди-
намічні та ефективні механізми трансляції 
вічних культурних цінностей, що не підда-
ються часовій корозії. Національна філар-
монія України – найяскравіша зірка в плеяді 
регіональних філармонічних осередків – 
сьогодні несе основну відповідальну місію 
Берегині та транслятора високих духовних 
надбань, які особливо гостро актуалізують-
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SUMMARY

The nineteenth century is known in European history as the time of modernization. Active 
industrialization, the development of industrial production led to the increase of cities in Western 
Europe. The industrial revolution has influenced deeply on the urbanization and modernization 
of the artistic life of European culture. The territory of modern Ukraine, which was a part of 
the Russian Empire at that time, hasn’t remained outside the effect of those tendencies. The 
transformation of the social structure of society, after the peasant reform of 1861 in particular, 
has caused the change of the society attitude to artistic culture and art perception. New social 
strata of wealthy and educated people, able to regard artistic values seriously, appraise the 
works of high art adequately, become their creators or translators have appeared. At the same 
time social requirements caused new trends in music and concert life in large cities and Kyiv 
in particular. 

In the middle of the nineteenth century Kyiv became one of the leading centers of international 
musical life, on the wave of these global European processes. The professional tours of 
the stars of world music culture were held here, the fundamental principles of professional 
music performance were also founded. The chronology of the Kyiv Philharmonic is kept from 
1863. The key, turning points of 150-years history of the Kyiv Philharmonic, the trends of 
social understanding of this important cultural institution on the background of the general 
retrospective panorama of the national artistic culture are ascertained in the article. Attention 
is paid to the leading management strategies of Kyiv concert life, the introduction of local 
stratagems in ensuring the continual functioning of the National Philharmonic of Ukraine in the 
twentieth and twenty-first centuries, methods of fundamental cultural traditions of academic 
musical art saving, the carrier and the conductor of which the  Philharmonic still remains. 
The European vector of professional musical culture formation, a regular concert life of Kyiv 
from the middle of the nineteenth century is emphasized in the article. The cultural strategy 
of Philharmonic in 1960s–1970s, the period of intensive development of chamber music, the 
organization of various chamber music collectives is ascertained, and also attention is paid 
to the specificity of the National Philharmonic of Ukraine functioning in the post-Soviet years.

Keywords: National Philharmonic of Ukraine, M. Lysenko Pillared Concert Hall, concert life 
of Kyiv, strategy in the organization of the Philharmonic functioning, stratagems.

ся в умовах ХХІ ст., коли світ академічного 
музичного мистецтва атакує неприхована 
товарна агресія музичного ринку.

Примітки
1 Авторка залишає за собою право навести цитату 

мовою оригіналу, оскільки, на її думку, саме в оригі-

нальному тексті найбільш гостро відчутна інтонація 
зверхності й зневаги царського чиновника до україн-
ської мови.
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ДО ПРОБЛЕМИ ТІЛЕСНОСТІ В СУЧАСНОМУ ТАНЦІ

Мар’яна Матвейчук 
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У статті розглянуто сучасний танець як практику, що провокує вибудовування складних, але цікавих 
стосунків між танцівником і тілом.

Ключові слова: тіло, сучасний танець, стосунки.

В статье рассматривается современный танец как практика, провоцирующая создание сложных, но ин-
тересных взаимоотношений между танцором и телом.

Ключевые слова: тело, современный танец, взаимоотношение.

Contemporary dance as a practice that provokes the modelling of complicated but interesting relations between 
a dancer and the body is considered in the article.

Keywords: body, modern dance, relations.

У сучасних соціально-політичних ре-
аліях України тіло все ще доведеться по-
мислити. В українському суспільстві до-
сі не створено умов, за яких дискусія про 
тілесність як феномен культури могла би 
відбутися. «Українське тіло», що пережило 
Голодомор, вишкіл концентраційних табо-
рів та прийняло в себе габітус «радянської 
людини», до сих пір не повернулося до се-
бе, не заглянуло в темряву свого минулого, 
не відчуло й не почуло себе як агента – жи-
вого й дієвого. Досі має місце суспільний 
страх перед тілом – не як інструментом, не 
«тілом-для», а «тілом-яким» і «тілом-що». 

Цей страх перед собою, своїм тілом, 
іншими людьми є невід’ємною частиною 
життя. Приховування бажань чи відчуттів 
є постійним пошуком способів їх уникнути, 
не зачепивши себе зсередини, зробивши 
«вигляд», що «середини» – того, що мож-
на зачепити, – просто не існує. Містері-
альний і фантазматичний страх тілесного 
пов’язаний з відсутністю цього кроку тор-
кання (як пише Жан-Люк Нансі, «se toucher 
soi» – торкатися себе [4, с. 154]). Страх 
перестає диктувати, якщо вступити в сто-
сунки з тілом, що визначає і формує нас,  
і якого не знаємо, живучи з ним і ним.

Зазвичай розмова про тіло обертається 
невдачею, але не меншою невдачею обер-
тається й відсутність такої розмови. Тіло 
виявляється чужим, невимовленим і не-
вимовлюваним. Кожен провал спроби по-
мислити тіло провокує буття-помисливими 
щодо тіла, очікування від нього небезпеки, 

неприємності, недовіру йому, хворобливу 
підозріливість щодо нього. Проникати в ті-
ло – складне завдання, хоча, здавалося б, 
кожен у ньому і з ним від самого зачаття. 
Натомість звичним є уникати тіла (хай на-
віть роблячи його об’єктом вивчення). Не-
вситиме бажання знати тіло жодним чином 
не суперечить його інструменталізації. На-
томість тілесний досвід, як і досвід мислен-
нєвий, не є ні знанням, ані незнанням. 

У статті йдеться про сучасний танець 
(contemporary dance) як досвід торкання 
власного тіла, як торкання незбагненного, 
недізнаного; як практику відмови піклувати-
ся про те, яким чином рухаються танцівни-
ки, на користь піклування про те, що ними 
рухає; про сучасний танець, що, відмовля-
ючись бути дисципліною тіла, є практикою 
взаємин – між танцівником і його тілом. 

Робота групи «ТанцЛабораторіум» 
«Пост українське тіло» розпочалася як 
провокація розмови про необхідність по-
мислити тіло й тілесність. Свого роду точ-
кою відліку для цієї роботи стало закриття 
скандальної виставки «Українське тіло» 
в лютому 2012 року в Центрі візуальної 
культури з характеристикою її як «набору 
порнографічних зображень» [3]. Виставка 
була замкнена на ключ у галерейному про-
сторі Центру візуальної культури, перебу-
вала там рівно стільки, скільки було запла-
новано, і була демонтована за графіком. 
Той факт, що роботи не знищили й не розі-
брали, а тільки заховали від потенційних 
відвідувачів, видається показовим. Хіба 
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не з таким тілом, неминуче присутнім, але 
повсякчас прикритим, прихованим, щоден-
но маємо справу в культурному контексті 
України?

Проблемною зоною виставки «Україн-
ське тіло» є не лише конкретний акт цен-
зури, але й раптова відсутність інтересу до 
розмови про тілесність у самих кураторів 
після гучного скандалу з приверненням ува-
ги міжнародної спільноти. Постає питання, 
чи дійсно виставка «Українське тіло» роби-
ла спробу помислити тіло? А якщо звернен-
ня до теми «тілесного-як-скандального» й 
«тілесного-як-провокативного» є так само 
загарбницьким і колоніальним щодо тіла, 
як і його цензурування? А якщо «тіло-як-
скандал» і «тіло-як-епатаж» є зворотнім 
боком тілесної дисципліни? А якщо саме 
відмова від дихотомічного способу мисли-
ти тіло в категоріях «дозволене» / «недо-
зволене», «пристойне» / «непристойне» і є 
затребуваною не тільки нині?

Перформанс і відеоінсталяція «Пост-
українське тіло» мали місце в рамках пер-
шої бієнале сучасного мистецтва в Мис-
тецькому Арсеналі 2012 року (який, варто 
нагадати, через рік сам став місцем цензу-
рування та вандалізації творів мистецтва 1) 
і були спробою осмислення подій мистець-
ких подій України [10]. Під час акції гляда-
чам було запропоновано за допомогою но-
жиць розрізати одяг, взуття та волосся пер-
формерів, таким чином перетворюючи його 
соціальне тіло на «звичайне». Коли весь 
одяг розрізали, перформери одягалися 
знову й усе починалося спочатку. Перфор-
манс тривав до тих пір, поки одягу зовсім 
не лишилося. Так, «ТанцЛабораторіум» 
балансував на «на тонкій лінії між насиль-
ницьким актом знімання одягу (як соціаль-
ної обгортки) та розрізанням одягу як “твор-
чим” актом створення-руйнування» [10].

Утім, знімання однієї соціальної обгорт-
ки не запобігає появі нової. Опинившись 
голими в певний момент, перформери одя-
гаються – реальність тіла з’являється на 
коротку мить і знову зникає. Але навіщо 
неодмінно позбавляти себе обгортки? Для 
чого проникати в те, що зазвичай прихова-
не? Чи не є робота «ТанцЛабораторіуму» 
спробою привернути увагу до прикритого, 

прихованого, але водночас завжди присут-
нього тіла?

Джорджо Агамбен описує оголеність як 
феномен, який західна традиція до сих пір 
мислить через теологічну опозицію голого і 
одягнутого, природи і благодаті. Пізнавши 
сором свого голого тіла після гріхопадіння, 
Адам і Єва змайстрували собі одяг. Але, 
направду, до того вони ніколи не замислю-
валися про оголеність свого тіла і були не 
голими, а покритими божою благодаттю [5, 
р. 60]. 

Оголеність виникає не як стан, а як по-
дія, вона належить часу й історії, а не бут-
тю та формі; щоб звільнити оголеність від 
мисленнєвих схем, осягнути її негативність 
і буквальність, потрібна неабияка грайли-
вість – стверджує Агамбен [5, р. 65]. Люд-
ський досвід оголеності обмежується ого-
люванням (зніманням одягу), яке ніколи не 
є стабільною формою, яке не можна отри-
мати, яким не можна заволодіти. Оголеність 
складно вхопити й неможливо втримати. 
Спробувавши заборонений плід, Адам і 
Єва пізнали перш за все свою оголеність. 
Але чим є це пізнання-буття-оголеним? 

У перформансі «ТанцЛабораторіуму» 
внаслідок взаємодії людських рук і ножиць 
із одягом частина соціального покрову, 
який після гріхопадіння замінив покров бо-
жественної благодаті, спадала. Проступа-
ла «тілесність» тіла, його буквальність 2  
і тотожність самому собі. Невизначеність, 
несхоплюваність, позакатегоріальність цієї 
буквальності тіла ошелешує, на мить ста-
вить сприйняття в глухий кут і враз заді-
ює операції пошуку вже баченого, знаного, 
знайомого, операції називання та іденти-
фікації. Чому жести ховання / виставляння 
неодмінно стають двома способами мати 
справу з тілом? Як можливе тривання тре-
тього – саме того буквального, яке ще нічо-
го не значить, але вже існує, ще ніким не 
назване, але вже наявне?

Пропонуючи відвідувачам виставки роз-
різати на собі одяг, група «ТанцЛабораторі-
ум» привертає увагу людей до них самих. 
Глядачі, які насмілилися стати учасниками 
перформансу, розрізаючи сукню чи штани, 
не побачили нічого разючого. Нівечачи чу-
жий одяг, роздягаючи, виставляючи інших, 
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імовірно, замислилися над тим, як можли-
ва їхня власна неприкритість, яким чином 
вони можуть «відкрити» для себе власне 
тіло – не як «тіло сорому», «тіло роботи» 
чи навіть «тіло насолоди», а як «тіло-дум-
ку», як кмітливого й норовистого партнера.

Тож, пізнаючи оголеність, не отримуємо 
конкретних чи предметних знань. Пізнаючи 
оголеність, пізнаємо не річ чи об’єкт, а стан 
неприкритості, вразливості. Адам і Єва, 
куштуючи заборонений плід, опиняються 
в ситуції відданості самим собі й необхід-
ності самих себе помислити. «Побачити 
тіло голим означає відчути його чисту пі-
знаваність поза будь-яким секретом, після 
чи перед його функцією як об’єкта», – пише 
Дж. Агамбен [5, р. 81]. Ба більше, побачи-
ти тіло не просто оголеним, побачити тіло 
як таке означає відчути його чисту пізнава-
ність, відчути, що «кожна думка і є тілом». 
Саме тому «будь-яка система думок роз-
падається в самій собі, і зостається тільки 
corpus думок» [4, c. 149], як corpus жестів 
у роботі «Слабкий танець, сильні питання» 
Яна Рітцеми та Джонатана Барроуза [11]. 

На майданчику – два перформери, які, 
слідуючи за своїм інтересом, працюють з 
тілом – тут і зараз. Ступаючи, вони роб лять 
крок, піднімаючи руку, – піднімають руку, а 
розвертаючи корпус, – розвертають кор-
пус. Їхні жести конкретні й прості. Не буду-
чи ні ілюстрацією наперед загаданих ідей 
чи втіленням уже сформованих словесних 
рішень, ані бездумним вигинанням чи ви-
ставлянням тілесних членів, кожен жест 
є актуальним співпадінням думки та дії. 
Відмовившись від інтенції давати тілу на-
кази чи вчити його, перформери зробили 
його своїм співрозмовником. Їхні дії склад-
но вписати в ланцюжок інтерпретацій чи 
вкласти в оповідь. 

Нічого не виробляючи, ніяк не ангажу-
ючи та не приваблюючи глядача, робота 
«Слабкий танець, сильні питання» все ж 
провокує внутрішню його розмову (чи то зі 
своїм демоном, чи то зі своїм генієм). Прос-
тий принцип, якому слідують перформе-
ри в роботі, залишає їх вільними й надає 
таку саму свободу тому, хто дивиться. Це 
танець, який не розвивається, не покра-
щується, не відкриває нові закони чи мож-

ливості. Це танець, який створює основу, 
чи структуру, чи фундамент для власного 
розгортання.

Спільна танцювальна робота почалася 
з того, що Дж. Барроуз і Я. Ріцема, зустрів-
шись на квартирі в останнього, у певний 
момент почали експериментувати, пробу-
ючи рухатися так, щоб тіло ставило питан-
ня. Не беручи жодного матеріалу за основу, 
перформери просто слідували вигаданому 
завданню, щоразу документуючи сесію. 
Танцівники, сконцентровані на самотужки 
вигаданій роботі, спостерігали, як танець 
«хореографує» сам себе. Вони залишали-
ся в стані запитування, поки цей стан і про-
стір довкола не змінювався: «Чим більше 
ми працювали, тим менше ми знаходили 
щось інше, ніж саме цю річ – рухатися в ста-
ні запитування», – каже Я. Ріцема. Засно-
вуючись на трьох простих ідеях – рухатися 
в стані постійного запитування, не узгоджу-
вати себе із часом і простором та тримати 
контакт з іншою людиною, – перформери 
дали можливість виникнути структурі, що 
існує як зміна моментів. Це буквальний та-
нець, що не створює нових ланцюжків зна-
чень, не накопичує образів, а дозволяє тілу, 
жесту та думці, помислу бути тотожними 
одне одному. «Коли ми мислимо тіло, воно 
заводить думку все далі й навіть занадто 
далеко: занадто далеко, щоб вона все ще 
залишилася думкою, але завжди недостат-
ньо далеко, щоб думка стала тілом. Тому 
немає сенсу говорити про тіло й мислення 
окремо, так наче кожне з них могло мати 
незалежне існування: вони суть ні що інше, 
як взаємний дотик, доторкання самого їх-
нього вторгнення – одне в інше і одного в 
інше», – пише Ж.-Л. Нансі, наче розповіда-
ючи про роботу «Слабкий танець, сильні 
питання» [4, с. 62]. 

Продовжуючи тему танцю як еманси-
паційного заняття, варто згадати амери-
канського хореографа Дебору Хей, яка 
трактує танець не як професійну практику, 
а як спосіб мати справу з людським сприй-
няттям і впливати на щоденне життя кож-
ного. «Виплекати  проникливе розуміння 
людського тіла в контексті культурного кон-
структу сучасного суспільства через тан-
цювальний досвід глядачів, студентів і / чи 
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перформерів» є місією Deborah Hay Dance 
Company [7].

Д. Хей відмовляється від суб’єктно-
об’єктних стосунків між тілом і розумом. 
Часто вона пропонує таку структуру робо-
ти, коли танцівник не знає, куди саме він 
прямує в конкретний момент, але, зрештою, 
у процесі роботи, яка є водночас грою, зна-
ходить себе в якомусь місці чи ситуації. За-
нурення в таку роботу передбачає повсяк-
часне зіткнення з парадоксами й «цікавими 
проблемами» [8], створення певних проце-
сів та періодичне їх руйнування. 

Дебора вважає тіло місцем для експери-
менту, який відбувається у формі захопли-
вого питання. У її танці принциповим є до-
свід переживання кожного моменту та увага 
до власного сприйняття цього переживан-
ня. Вона пропонує не боятися невідомого, 
а бавитися з ним. Адже танець-як-гра вчить 
жити, опираючись соціальному та естетич-
ному використанню тіла, яке належить нам 
такою самою мірою, як і ми йому. Ритм, 
як і простір, є партнерами в танці. Робота 
триває як перебування в певному просторі, 
як схоплювання певного ритму, попадання 
в нього (а чи навпаки – уникання). А якщо 
все, що я маю / роблю, і є все те, що мені 
потрібно? – із цим і подібними питаннями 
пропонує танцювати Д. Хей [9]. Так, не ви-
конавець танцює танець, а танець танцює 
сам себе, і всі троє – тіло, танець, викона-
вець – перебувають у дивному й часто су-
перечливому для них самих партнерстві.

Дебора ставить під сумнів поширений 
стереотип про те, що людина може бу-
ти зайнятою лише однією справою в кон-
кретний момент часу, і, граючись зі своїм 
сприйняттям, пропонує йому одразу кілька 
занять. Вона відмовляється від сприйняття 
тіла як чогось єдиного, цілісного, зліплено-
го, апелюючи до кожної його клітини. Не-
можливість помислити кожну клітину тіла 
хореограф приймає як виклик, що хвилює й 
провокує на несподіванки та відкриття [6]. 

Місія кампанії – звільнити танцівника від 
форм і правил, танець – від авторитариз-
му танцівника (чи хореографа), тіло – від 
вписування його в певні канони. Зважаючи 
на різність людей – їхніх тіл, інтересів, зви-
чок, бажань, – Дебора пропонує кожному 

розглядати, вивчати, досліджувати себе в 
танці. Відмова від єдиного мірила провокує 
зміну аспекту з «ким я маю бути?» на «хто 
я є?», із «що робити?» – на «як мені бути 
(із собою)?». Таким чином сучасний танець 
перестає бути заняттям професіо налів. 
У певному сенсі він є можливістю у власній 
практиці повернутися до фундаменталь-
них питань культури. 

Коли одна людина перебуває в стосун-
ках з іншою, то часто вони існують таким 
чином, що хтось, приділяючи надто багато 
уваги собі, забуває про іншого, і навпаки. 
Танцівнику потрібно звертати увагу на все, 
що відбувається з ним, для того, щоб дати 
глядачеві можливість бути з танцем. Якщо 
увага танцівника зосереджена тільки на 
глядачеві, то його особиста практика втра-
чає сенс. Якщо ж він думає тільки про себе, 
то його практика – якою б цікавою вона не 
була – залишається недоступною сторон-
ньому окові й від того – непотрібною іншо-
му. Перебуваючи в собі й із собою, танців-
ник одночасно перебуває в стосунках із 
глядачем та зі світом. 

Робота групи «ТанцЛабораторіум» є 
точкою відліку для ризикованої, але необ-
хідної розмови про тілесність як фено-
мен культури в Україні. Прем’єра вистави 
«Пост-Українське тіло» з однойменною на-
звою відбулася в рамках «Днів мистецтва 
перформанс у Львові» влітку 2013 року (во-
сени того самого року вистава була пока-
зана в Національному центрі театрального 
мистец тва імені Леся Курбаса). Яким бачи-
мо тіло в цій виставі?

Три людини із заплющеними очима, 
однаково вбрані – довгі темні спідниці й 
пов’язки на грудях, – рухаються по сце-
ні. Між ними – відчуття простору, відчуття 
одне одного, відчуття глядачів, які все ще 
влаштовуються для перегляду вистави. За-
криваючи очі, зменшуючи навантаження на 
орган, що дозволяє сприймати світло, колір 
та зовнішню структуру навколишнього світу 
у вигляді зображення чи картини, перфор-
мери із самого початку налаштовують ува-
гу глядача на інші органи відчуттів – так на-
че зараз йдеться не про поверхню, не про 
візуальне, а про те, чим є ця поверхня й що 
ховається за нею. Непевність перформерів 
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у своєму шляху, обережність і виваженість 
ступання загострюють увагу.

У якийсь момент перформери з’явля-
ються на сцені оголеними, у реальному 
часі займаючись дослідженням структури 
власного тіла: хтось вивчає шкіру, інший – 
кістки, третій – м’язи. Тіло з’являється як 
стосунки між дослідником і досліджуваним, 
як інтерес перфомера, який відгукується в 
тілі глядача, який і собі замислюється про 
м’язи, кістки, шкіру, можливо, у той момент 
відчувши, що тіло – не тільки підставка для 
голови чи вішак для рюкзака.

Після короткого затемнення перформе-
ри чудними фігурками зі спідницями дого-
ри перебігають по сцені, позбавляючи тіло 
соціального. Натомість соціальне в різних 
іпостасях з’являється в соло кожного з 
них – як таке, що цензурується; як те, що 
хочемо вдосконалити, перевершити, пере-
могти; як те, що репрезентує ті чи інші ві-
зуальні канони.

Освітлена фігура в кутку сцени закриває 
невеликим чорним папірцем з дірочкою то 
одну, то іншу частину тіла. Скільки всього, 
пов’язаного з тілом, хочемо приховати чи 
причепурити? Покращити? Прикрити? 

Після закінчення вистави виникає бага-
то питань. Що я бачу, коли кидаю погляд 
на людину? На що звертаю увагу? На ко-
лір шкіри? На стать? На манеру говорити? 
Рухатися? Як я дивлюся на оголене тіло? 
Чи переживалося коли-небудь відчуття 
оголеності обличчя? Чим непокритий одя-
гом ніс відрізняється від непокритого одя-
гом тазу?

Три нерухомі оголені фігури сидять на 
сцені наприкінці вистави, час від часу змі-
нюючи позу. Утім, називаючи їх нерухоми-
ми, робимо помилку, тому що їхнє тіло (як 
і тіло кожного з нас) безупинно рухаєть-
ся. І punctum’ом нашого сприйняття стає 
ритмічне похитування то одним, то іншим 
пальцем у кожного з перформерів. Може, 
саме цей маленький, але виразний жест і 
є тим місцем, з якого слід почати розмову 
про те, що таке «українське тіло» і як нам 
(з ним? у ньому?) далі жити?

Як вже було сказано, сучасний танець 
є практикою мислення і пропонує не прос-
то осмислити тіло, а помислити тілом. Це 

практика, під час якої зазнавання тіла за-
ступає його пізнавання. Може, завважив-
ши, як ходимо, помітимо, як живемо, а за-
вваживши, що ходить нами саме тим, а не 
іншим чином, завважимо, чому чинимо так, 
а не інакше. 

Примітки
1 Директор Мистецького арсеналу Наталія Забо-

лотна віддала наказ замалювати чорним мурал «Ко-
ліївщина: Страшний суд» художника Володимира 
Кузнєцова, у якій були алюзії на актуальні соціально-
політичні реалії. Н. Заболотна прокоментувала свій 
вчинок фразою «не можна лаяти Батьківщину, як не 
можна лаяти матір» [див.: 2].

2 Буквальний – той, що точно відповідає якомусь 
текстові, розмові, прямий, непереносний [1].
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МАР’ЯНА МАТВЕЙЧУК. ДО ПРОБЛЕМИ ТІЛЕСНОСТІ В СУЧАСНОМУ ТАНЦІ

SUMMARY
The close of the exhibition Post-Ukrainian Body has demonstrated once again the existence 

of the taboo on the subject of corporality in the public discourses of Ukrainian society. The 
phenomenon of body is often treated as a scandalous or shocking one. Just therefore the 
refusal from dichotomous way to think the body in the categories permitted / forbidden, decent / 
indecent is now highly demanded. 

The performance-installation Post-Ukrainian Body and a play of the same name created 
by Ukrainian Independent Performance Group Tants-Laboratorium has appeared as an 
attempt to start a conversation about the body as the intelligent and obstinate partner by the 
means of art.

Besides the thing of the article is the works of the choreographer Deborah Hay and a 
performance Weak Dance, Strong Questions by Yan Rittsema and Jonathan Barrouz where 
dance exists as a game and shows the opportunity to resist social and aesthetic use of the 
body. The concept of the literalness of the body that does not create new chains of the meaning, 
does not accumulate images but shown as the identity of gesture and thought is proposed.

Thus, contemporary dance is declared as a practice of thinking, in which the experience 
of the body replaces its recognition and the proposal to think with the body replaces the 
comprehension of the body.

Keywords: body, modern dance, relations.

УДК  7.03+7.097

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ 
ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ У ЖАНРІ РЕАЛІТІ-ШОУ

Діана Дзюба

У статті проаналізовано телевізійні програми жанру реаліті-шоу. Простежено ряд факторів, які впливають 
на виникнення та розвиток реаліті-телебачення. Проведено огляд численних видів сучасних телевізійних 
реаліті-шоу.

Ключові слова: реаліті-шоу, реальне ТБ, телевізійний контент, телебачення, медіа-дослідження.

В статье проанализированы телевизионные программы жанра реалити-шоу. Прослеживается ряд факто-
ров, влияющих на возникновение и развитие реалити-телевидения. Сделан обзор многочисленных видов 
реалити-шоу на современном телевидении.

Ключевые слова: реалити-шоу, реальное ТВ, телевизионный контент, телевидение, медиа-исследования.

The article analyzes the television programs in the genre of reality show. The author follows certain factors that 
influences on the creation and development of reality TV. The review of numerous types of modern reality shows 
on television is held.

Keywords: reality show, real TV, television content, television, media studies.

Реаліті-шоу є одним з найрейтинговіших 
жанрів телебачення з кінця 1950-х років, 
піку популярності вони досягли на початку 
міленіуму. Реаліті-шоу формують сьогодні 
певний контекст міжособистісних відносин, 
культуру спілкування, стиль, заданий цим 
жанром, має всі перспективи стати визна-
чальним у повсякденному житті сучасної 

людини на найближчі десятиліття. Такі про-
грами, як «Великий брат» («Big brother») 
або «Танці з зірками» («Stricly Come 
Dancing»), – феномен світової телеіндуст-
рії за рейтингами переглядів, за сумами 
комерційного профіту та за кількістю адап-
тацій у країнах, де створювалися власні 
«національні» версії реаліті-шоу.
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Витоки цього телевізійного жанру від-
находимо в 40-х роках минулого століття: 
саме тоді з’явилися перші передачі, де по-
казували людей у несподіваних для них 
ситуаціях. У 1948 році на телебаченні США 
почало виходити шоу «Прихована каме-
ра» («Candid Camera»), ідея якого базува-
лася на популярній радіопередачі 1947 ро-
ку «Прихований мікрофон». Ці програми 
вперше стали записувати і транслювати в 
теле- і радіоефірі реакцію й поведінку лю-
дей, які опинилися, за волею сценариста, 
у несподіваній ситуації. У перших випусках 
реаліті-шоу «Прихована камера» ведучий 
Аллен Фант продемонстрував, що ретель-
но відредаговані епізоди з непідготовлени-
ми реакціями звичайних людей на запропо-
новані обставини можуть мати рейтинговий 
успіх. Багато медіа-теоретиків вважають 
«Приховану камеру» першим зразком реа-
літі-шоу, де люди, попри власне бажання, 
потрапляли в різні кепські ситуації, підго-
товлені ведучим Алленом Фантом.

Деякі програми, що містили елементи 
ігрового шоу, також розглядаються як ран-
ні версії реаліті-шоу, наприклад церемонія 
нагородження «Оскар» та конкурс краси 
«Міс Америка», що транслювалися нажи-
во, тобто в прямому ефірі. Ведучий міг не-
сподівано розіграти кого-небудь із зіркових 
гостей, кепкував над ними або ставив у не-
зручне, безглузде становище.

У перших ігрових шоу учасників обирали 
безпосередньо із зали. У такому шоу Грау-
чо Маркса «Ви ставите на ваше життя» 
(«You Bet Your Life»), ведучий робив розши-
рені інтерв’ю зі звичайними людьми, хоча 
до початку передачі він був цілком проін-
формований про їхні біографічні історії.

У 1950 році дебютували програми «Ви-
переджаючи час» («Ahead of Time»), «При-
чина чи наслідок» («Cause and Effect»), у 
яких учасників залучали до різних ексцен-
тричних змагань, трюків або жартів.

У 1970-х роках єдиною телевізійною ме-
режею, що відповідально поставилася до 
ідеї справжнього реаліті-шоу, була компанія 
Public Broadcasting System (PBS; Державна 
система радіомовлення). У реаліті-шоу, яке 
мало назву «Американська сім’я» («An 
American Family»), телеглядачі слідкували 

за життям справжньої сім’ї Лаудів, у не-
простий, драматичний для неї період, коли 
батьки збиралися розлучитися.

Наприкінці 1980-х років, з’явилося реалі-
ті-шоу «Менти» («COPS»), що мало неаби-
який глядацький успіх. Там показували вико-
нання реальними поліцейськими профе-
сійних обов’язків, ніби вони власноруч зні-
мають свої чергування звичайною ручною  
камерою. Програма відзначила своє 19-річ-
чя в ефірі у 2008 році і є найтривалішою се-
ред реаліті-шоу. Успіх «Ментів» стимулював 
інші продакшн компанії до створення подіб-
них проектів із використанням справжніх 
матеріалів, знятих фотографами-аматора-
ми чи знімальною групою місцевих телеві-
зійних новин, чи поліцейськими камерами 
спостереження. Така документальна фор-
ма реаліті-шоу виявилася вельми популяр-
ною, особливо серед молоді, а тому ці про-
грами мали успіх серед рекламодавців.

Тим часом, почала окреслюватись інша 
форма реаліті-шоу. Продюсери програми 
«Реальний світ» («The Real World») на-
брали групу із двадцяти рекрутів, які мали 
жити в мебльованих квартирах у той час, 
коли камери спостереження записували 
кожен публічний момент їхнього життя ра-
зом. Відзнятий матеріал був ретельно від-
редагований, аби створити логічний ряд 
епізодів. «Реальний світ» довів, що теле-
глядачі можуть насолоджуватися перегля-
дом телевізійного видовища, створеного не 
за сценарієм, але в якому реальним геро-
ям програми пропонуються наперед приду-
мані певні обставини і ситуації.

Досі багато людей дивляться передачі 
подібні до вищезгаданих. Спочатку вийшло 
в ефір 1992 року шоу «Реальний світ», а по-
тім з’явилися резонансні телевізійні проекти, 
як, наприклад, у 2000-х реаліті-шоу «Амери-
канський ідол» («American Idol» у США, «Pop 
Idol» у Великобританії, «Народный артист» в 
Росії) і «Вцілілий» («Survivor»). Також теле-
канал MTV запропонував споглядати за сі-
мома незнайомцями, які разом проживали 
в одній оселі протягом декількох місяців. 
Спочатку продюсери мали намір залучити 
до участі акторів, але згодом наважилися 
поселити в будинок реальних «звичайних» 
людей, аби задовольнити потребу глядачів 
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у вуайєризмі. Звісно, редактори монтували в 
ефір найдраматичніші й найгостріші ситуації 
з життя сімох мешканців будинку, адже побут 
має багато рутинних і нецікавих моментів, а 
вони обирали найзахопливіші та найнапру-
женіші кадри.

Ідея об’єднання елементів змагання з 
елементами реаліті була вперше реалі-
зована на шведському телебаченні в про-
грамі «Експедиція: Робінсон» («Expedition: 
Robinson»), яка вийшла в ефір 1997 року, 
за 3 роки до появи дебютного випуску шоу 
«Вцілілий». Власне кажучи, шведські про-
дюсери надихнули творців «Вцілілого», 
оскільки вони «орендували» шведську ідею 
і концепт.

Мабуть, найбільш новаторським реаліті-
шоу на американському телебаченні було 
шоу «Вцілілий» (компанії CBS), прем’єра 
якого відбулася в ефірі 1999 року. У цьому 
реаліті-шоу брала участь команда непро-
фесійних акторів, обраних за допомогою 
кастингу з тисяч претендентів. Шалений 
успіх проекту спонукав керівництво мережі 
найняти численну армію творчих редакто-
рів. Професійні актори, режисери, пись-
менники та багато інших галузевих спе-
ціалістів висловлювали серйозні запере-
чення проти цієї нової форми програм, але 
реаліті-шоу вперто торували собі шлях до 
глядача. Адже мали значні переваги: були 
недорогими у виробництві і послідовно до-
сягали головної мети – високих рейтингів 
серед своєї цільової аудиторії.

Після «Вцілілого» з’являються й інші ре-
аліті-шоу змагального характеру, наприк-
лад «Американський ідол», «Наступна 
американська топ-модель» («America’s 
Next Top Model»), «Бакалавр» («Bachelor», 
в Україні – «Холостяк»), «Проект злітно-
посадкової смуги» («Project Runway»), які 
стали справжніми телевізійними хітами. 
Насправді, багато маловідомих селебрітіз 
розуміли, що участь у реаліті-шоу – ре-
зультативна промо-кампанія, яка сприяє 
їхній кар’єрі і поступово приведе до теле-
візійних проектів справжніх знаменитостей: 
«Шоу Анни Ніколь» («Аnna Nicole Show»), 
«Сімейка Оcборнів» («The Osbournes») і 
«Молодята: Нік і Джессіка» («Newlyweds: 
Nick & Jessica»). Інші зірки прагнули змага-

тися в програмах на зразок шоу «Вцілілий» 
або в ігрових передачах, які, у свою чергу, 
просувають їх до програм на зразок «Зірко-
вий фітнес-клуб» («Celebrity Fit Club») або 
«Танці з зірками».

Згодом формати реаліті-шоу почали 
розвиватися в кількох напрямках. Шоу-під-
глядання, у якому задовольняється при-
таманна абсолютній більшості населення 
Землі пристрасть до підглядання і підслухо-
вування. Основна ознака таких програм – 
спостереження за життям героїв передачі 
в реальному часі, звернення до реальності 
у всіх її проявах, починаючи від учасників 
і закінчуючи декораціями. Цікавість і праг-
нення до сильних переживань, що особли-
во виявляються на тлі монотонного повсяк-
денного життя, привертають увагу людей 
до подій, що відбуваються з персонажами 
шоу. Тому необхідно, щоб в учасників бу-
ли різні, але водночас типові для суспіль-
ства, риси характерів. Цінними є здібності 
зіграти, справити враження, привернути до 
себе увагу. У 2001 році з виходом в ефір 
першого випуску програми «За склом» 
(Росія, ТВ-6) почалася ера реаліті-шоу на 
пост радянському телебаченні. Приклади 
шоу-підглядання: «Великий брат» (Голлан-
дія), «Велика дієта» і «Розбиті» (Велико-
британія), «За склом» (Росія, ТВ-6), «Дом» 
(Росія, ТНТ), «Голод» (Росія).

Шоу-самовдосконалення і шоу-онов-
лення (модернізації), у яких відбувається 
самовдосконалення людської особистості, 
оновлення частини або всього життєвого 
простору героїв програми, їхнього робо-
чого місця чи транспортного засобу. Аме-
риканське шоу «Старий будинок» («This 
Old House»), що дебютувало 1979 року, 
було першим проектом такого типу. Ан-
глійське шоу «Примірочні» («Changing 
Rooms»), розпочате 1996 року, створю-
валось у форматі шоу-оновлення: пере-
обладнання житлових кімнат у DIY-стилі 
з додаванням змагального елемента від 
ігрового шоу. Інші приклади шоу-оновлен-
ня: «Ремонт +», «Квадратний метр», «Квар-
тирне питання» (ремонт оселі й оновлення 
її дизайну); «Тачку на прокачку», «Алло, га-
раж!» і «Overhaulin’» (модернізація, тюнінг 
автомобілів).
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Шоу-самовдосконалення – це будь-
яка програма, у якій хтось долає особисту 
проблему, переборює свої страхи або дося-
гає певної мети. У реаліті-ТБ багато подій, 
що оточують проблему самовдосконален-
ня, знаходяться часто у форматі змагання 
команд або окремих учасників. Люди, сім’ї 
або друзі, які мають проблеми з вагою, кон-
курують у змаганнях, щоб побачити, котра 
команда або особа зможе втратити най-
більший відсоток жиру в організмі. Шоу ви-
суває на перший план складність завдання 
схуднути і розповідає глядачам як це пра-
вильно зробити, демонструючи весь біль, 
розлади, емоційні проблеми, пов’язані з 
поверненням почуття власної гідності, а та-
кож радість, яку відчувають учасники, до-
сягнувши своєї мети.

Особливо популярними є реаліті-шоу, де 
впродовж телевізійного сезону глядачі спо-
стерігають за намаганнями героїв програ-
ми досягти певної мети всупереч власним 
фобіям. Приміром, у відомому реаліті-шоу 
«Фактор страху» учасники долають боязні 
висоти, помилок, змій, обмеженого просто-
ру і важких трюків – усе заради можливос-
ті виграти приз або велику суму грошей. 
Приклади шоу-самовдосконалення: «Най-
більший невдаха» («The Biggest Loser»), 
«Зважені та щасливі», «Джентльменський 
набір», «Від пацанки до панянки» («From 
Ladette to Lady»).

Шоу «на виживання» відрізняються 
нестерпними для нормального життя умо-
вами, у яких учасники проекту змагають-
ся за перемогу. Саме за допомогою над-
звичайних і екстремальних випробувань 
пере віряється витривалість героїв проекту, 
стійкість до сприйняття несподіваних пере-
шкод і швидкість реакції на їх подолання. 
Це передачі, побудовані за принципом 
«відносини – конкурс – вигнання», у них 
експлуатують насамперед людські інстинк-
ти й емоції. Метою є не стільки перемога 
учасника в якому-небудь конкретному зма-
ганні або в проекті в цілому, скільки пере-
вірка його навичок виживання, уміння ви-
будувати стосунки з іншими персонажами 
протягом усього циклу передач. Особлива 
увага приділяється надійності та відпові-
дальності героя, його готовності виконува-

ти пропоновані організаторами шоу вимо-
ги. Приклади шоу-виживання: «Survivor» 
(Швеція), «Alive» (США) і «Останній герой» 
(Росія, Україна), «Острів спокус» (REN-TV).

Профі-шоу і шоу-навчання, крім розва-
жальної функції, несуть у собі практичну ко-
ристь, як для глядачів, так і для учасників. 
Профі-шоу – це проекти, персонажі яких 
не живуть разом і не ізольовані від суспіль-
ства. Суть передачі не в розвитку взаємин 
між ними, а саме у виявленні абсолютного 
переможця у своїй сфері, яким може бути 
як окрема людина («Битва екстрасенсів» 
(ТНТ)), так і команда («Найсильніша люди-
на», «Перехват» (НТВ), «Школа доктора Ко-
маровського» (Інтер)). У шоу-навчанні пе-
ред учасниками ставиться завдання щодо 
освоєння нового фаху або підвищення про-
фесійного рівня, а у глядачів з’являється 
можливість отримати практичні знання. Ду-
же важливо, щоб герої програми прагнули 
до отримання навичок і застосування їх на 
практиці. В активних і перспективних учас-
ників підвищується шанс бути затребува-
ними в цій галузі. Приклади шоу-навчання: 
«Майстер шеф» («Master Chef», BBC), кулі-
нарний реаліті-серіал «Їмо вдома» (Росія).

Ігрові реаліті-шоу поєднують у собі 
пере раховані вище напрямки і викликають 
найбільший інтерес глядачів, неможливіс-
тю передбачити сюжет і події, які зазвичай 
мають випадковий характер. Зацікавлення 
й азарт посилюються в ході розвитку шоу. 
Нелінійний сюжет, зашифровані місії, по-
шук нестандартних рішень і несподіваний 
результат – основні особливості шоу ігро-
вого формату. Учасники поміщені в незвич-
ні умови і долають не тільки фізичні, але й 
інтелектуальні перешкоди. Заздалегідь во-
ни не знають, як пройти наступне випробу-
вання і що чекає на них попереду. Важливо 
зазначити, що це передачі, які перебувають 
на стику реаліті та ігрових шоу. Їх не мож-
на назвати реаліті-шоу в повному розумінні 
цього терміну, тому що в них акцентуєть-
ся не стільки на реальності подій, скільки 
на розважальній складовій телевізійного 
продукту. Серед таких програм: «Чорна 
кімната» («Total Blackout», Японія), «Форт 
Буаяр» («Fort Boyard», Франція), «Квест» 
(«The Quest», США).
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Телевікторини. Такі типи реаліті-шоу як 
телевікторини нині популярніші, ніж будь-
коли раніше. Зазвичай вони передбачають 
участь групи людей або одного учасни-
ка, який конкурує за отримання головного 
призу. У реаліті-ТБ існує майже незлічима 
кількість різних форматів у межах від теле-
вікторин до ігор-стратегій. Наведемо кілька 
прик ладів: «Інтуїція» (Росія), «Правильна ці-
на» («The Price is right», США), «Найрозум-
ніший» («Brainiest», Великобританія), «Хто 
хоче стати мільйонером?» («Who Wants to 
be a Millionaire?»). Остання – дає можли-
вість виграти велику суму грошей учаснику, 
який правильно відповість на 15 питань (у 
Польщі і Великобританії – 12 питань). Перші 
запитання – легкі, їхня складність поступово 
зростає зі збільшенням грошової винагоро-
ди за відповідь. Формат належить і ліцензу-
ється японською продюсерською компанією 
«Sony Pictures Television International». «Хто 
хоче стати мільйонером?» – одна з найпо-
пулярніших телевізійних вікторин у світі, на-
ціональні випуски якої були в ефірі більш 
ніж 100 країн. Жодна інша телевікторина не 
досягла таких результатів.

Талант-шоу: реаліті-шоу зі змаганням. 
Це передачі, засновані на самореалізації 
учасників. Зовнішня атрибутика проекту та-
ка ж, як і в реаліті-шоу «на виживання», різ-
ниця в тому, що тут ймовірність перемоги 
або програшу героя залежить не тільки і не 
стільки від його соціального чуття, скільки 
від його вмінь. Взаємини між учасниками, 
хоча і є важливою складовою проекту, від-
ходять на другий план.

Конкурси талантів і шоу-змагання – дві 
найпопулярніші форми реаліті-ТБ. Вони ви-
явилися послідовно затребуваними вида-
ми реаліті-шоу серед звичайних людей і в 
минулому, і тепер. Майже неможливо, роз-
глядаючи телепроекти основу яких складає 
конкурс талантів, не згадати шоу «Амери-
канський ідол». Цей проект був створений 
за задумом Саймона Ковелла і став одним 
з найпопулярніших реаліті-шоу не тільки 
в США, а в усьому світі. «Американський 
ідол» – прекрасний сучасний приклад теле-
видовища, заснованого на змаганнях та де-
монстрації різноманітних здібностей. Воно 
щодня представляє людей, які намагають-

ся чимось екстраординарним здивувати ін-
ших і досягнути успіху. Той факт, що це спе-
цифічне реаліті-шоу зібрало таку велику 
аудиторію, вказує на те, скільки людей лю-
бить спостерігати за конкурсами талантів. 
Інша популярна передача, що базується на 
змаганні – «Танці з зірками», де знамени-
тості конкурують за приз. Проте на цьому 
реаліті-шоу неможливо побачити звичай-
них людей із винятковими обдаруваннями, 
здебільшого відбувається боротьба вже 
«визнаних» майстрів.

Конкурси талантів надзвичайно цікаві, 
тому що вони не тільки показують здібнос-
ті людей, але й самі собою мають яскра-
ве і привабливе візуальне оформлення. 
Подіб ні реаліті-шоу комбінують розвагу і 
високий ступінь драматичності, завдяки 
змагальному складнику. Приз зазвичай 
передбачає отримання певної суми гро-
шей і / або можливість побудувати свою 
кар’єру в новій індустрії. Наприклад, пере-
можець конкурсу співаків виграє контракт 
із рекордінговою компанією, танцюрис-
ти одержують шанс танцювати у відомих 
ансамблях, дизайнери виграють гроші, 
щоб розпочати свою власну справу і т. д. 
В останні роки цей тип реаліті-ТБ стає де-
далі популярнішим майже по всьому світу. 
Можна навести такі приклади: «Фабрика 
зірок» (Новий канал, Україна, оригінал – 
«Star Academy», Голландія), «Кандидат» 
(«The Apprentice», США), в Україні – «Тан-
ці з зірками» (1+1), «Танцюють всі» (СТБ), 
«Х-Фактор» (СТБ), «Шоу № 1» (Інтер), «Го-
лос країни» (1+1).

У вищезгаданих реаліті-шоу учасники 
проекту зазвичай вибувають із тією чи ін-
шою періодичністю, на різних підставах: за 
результатами голосування учасників і / або 
глядачів, за бажанням організаторів проек-
ту (останнє, втім, безпосередньо застосо-
вується рідко, тому що руйнує атмосферу 
природності подій у шоу).

Хроніки: камера просто фіксує те, що 
відбувається, у залежності від авторсько-
го задуму. Тут немає змагань учасників, а 
часові і територіальні межі визначаються 
лише головним героєм, іноді єдиним, який 
у деяких випадках є одночасно і ведучим.

Хроніки поділяються на три види:
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а) передачі, у яких камера слідує за зір-
кою шоу-бізнесу, записуючи всі моменти її 
життя («Повний Fashion» (Муз-ТВ), «Блон-
динка в шоколаді» (Муз-ТВ), «По домівках» 
(MTV));

б) програми, у яких камера фіксує всі 
події в житті знаменитості або журналіста, 
що протягом певного часу пробують себе в 
незвичній для них професії («Один день із 
Кирилом Набутовим» (НТВ), «Перевірено 
на собі» (REN-TV), «Зірки змінюють про-
фесію» (ТНТ), «Зірки на льоду» (Перший 
канал), «Цирк із зірками» (Перший канал), 
«Король рингу» (Перший канал);

в) телепроекти, у яких здійснюють зйом-
ки прихованою камерою або ті, що вико-
ристовують матеріали «home-відео» («Сам 
собі режисер» (телеканал «Россия»), «Ро-
зіграш» (Перший канал), «Голі та смішні» 
(ICTV), «Фіглі-міглі» (ТНТ)).

Реаліті-шоу за участю селебрітіз. 
Не тільки для багатьох звичайних людей 
реаліті-ТБ є своєрідною можливістю стати 
відомим, знаменитості теж часто викорис-
товують потенціал реаліті-шоу у своїх цілях. 
Такі програми дають шанс розповісти про 
своє життя відкрито, забезпечуючи розумін-
ня людей, і водночас виглядати по-іншому в 
очах громадськості, а іноді – просто зароби-
ти грошей. Реаліті-шоу із зірками висувають 
на перший план сцени з життя або кар’єри 
знаменитості у форматі документального 
телебачення. У багатьох випадках реаліті-
шоу слідує за сценарієм, але він повинен, 
головним чином, намітити композицію кож-
ного епізоду, а не структурувати все шоу, 
яке ґрунтується тільки на щоденному жит-
ті сім’ї селебріті. У сфері реаліті-ТБ знаме-
нитості запрошуються переважно для того, 
щоб підігріти інтерес до їхньої особистості. 
Такі шоу – це не тільки можливість для відо-
мої людини підтримати свою популярність, 
але також гарний шанс для власників теле-
мереж залучити більшу аудиторію саме до 
свого каналу. Деякі реаліті-шоу за участю 
зірок: «Родина Кардаш’ян» («Keeping Up 
with the Kardashians»), «Шоу Ешлі Сімпсон» 
(«The Ashlee Simpson Show»), «Молодята: 
Нік і Джессіка», «Сімейка Осборнів», «Хоган 
знає краще» («Hogan Knows Best»), «Не-
реальне життя» («The Surreal Life»), «Шоу 

Анни Ніколь», «Танці з зірками», «Зірковий 
фітнес-клуб».

Шоктейнмент. Шокуючі формати реа-
літі-шоу. У певній точці свого розвитку, ко-
ли світовий ринок реального телебачення 
перенасичується, реаліті-шоу досягають 
екстремальної межі. У боротьбі за тріаду: 
«глядач – рейтинг – продаж реклами» про-
дюсери змушені вигадувати щось ще більш 
екстраординарне. Дослідники не без іронії 
констатують, що рейтинг сучасного телеба-
чення зводиться до чотирьох «с»: «смерть, 
сенсація, секс, скандал» [4].

Найбільш незвичайне і нестандартне 
шоу запропонували глядачам Голландії. 
Саме ця країна перша почала проекту-
вати передачі такого формату, і саме гол-
ландцям належить ідея «Великого брата». 
Одне з найбільш шокуючих реаліті-шоу 
має назву «Великий донор» («De Grote 
Donorshow»), воно піддалося найжорсткі-
шій критиці і звинуваченням у цинізмі й не-
естетичності. Суть передачі: головна герої-
ня, Луїза, смертельно хвора, у неї рак моз-
ку, і вона повинна прийняти рішення, кому з 
учасників, які потребують пересадки нирки, 
віддати свій орган. Зробити вибір героїня 
має із трьох претендентів, визначитися їй 
допомагають глядачі, для яких відкриті спе-
ціальні лінії для голосування. Головна ін-
трига полягає в тому, що свою нирку Луїза 
мусить віддати ще за життя. Голландський 
парламент був настільки вражений сюже-
том, що там проводилися дебати щодо ви-
лучення реаліті з ефіру, проте продюсери 
змогли відстояти шоу, заявивши, що таким 
чином намагаються привернути увагу до 
проблеми донорства. Варто зауважити, що 
після ефіру вони поширили інформацію 
про те, що все це було розіграшем.

Організатори французького телешоу 
«Гра смерті» («Game of Death», телеканал 
2TV) переконали учасників у необхідності 
катувати своїх партнерів електрострумом, 
напругою до 460 вольт, караючи їх за не-
правильні відповіді. Команда психологів ві-
дібрала 80 добровольців, повідомивши, що 
вони візьмуть участь у пілотному випуску 
нового телешоу. Їм доручили ставити пи-
тання своєму партнерові, а за неправильну 
відповідь карати електричним розрядом. 
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З 80 учасників лише 16 відмовилися за-
подіювати біль своїм жертвам. Більшість 
поступалися і включали рубильник. Ті, хто 
отримував розряд струму, кричали в му-
ках і навіть гинули. Однак учасники гри не 
знали, що перед ними – професійні акто-
ри, най няті, щоб зображати страждання і 
смерть. При цьому, як і в інших ігрових шоу, 
студія була заповнена глядачами, які з ен-
тузіазмом вимагали покарання. Не знаючи, 
що перед ними актори, учасники, хоча і не 
без вагань, підкорялися вказівкам ведучо-
го, а також закликам аудиторії, яка теж вва-
жала, що все в грі – реально.

Цей експеримент провели по слідах 
аналогічного досліду, який мав місце в 
Єльському університеті ще в 1960-х ро-
ках, намагаючись з’ясувати, як змусити 
дисциплінованих громадян взяти участь у 
масовому вбивстві. Однак тоді лише 62 % 
учасників погодилися катувати своїх жертв 
електрострумом, а на телебаченні резуль-
тат склав 81 %. Мета передачі, за твер-
дженням продюсерів, – показати, як легко 
можна спонукати людей переступити межі 
моральності [5].

Американський кабельний канал TLC 
реалізовує реаліті-шоу «Найкращі похо-
рони» («The Best Funeral Ever»). Творці 
передачі заявили, що хочуть додати «ве-
селості» у похоронну церемонію. У центрі 
уваги програми – робота похоронного бю-
ро «Ґолден Ґейт Фюнерел Хоум» («Golden 
Gate Funeral Home»), розташованого в 
Далласі. Телеглядачі дізнаються, як спів-
робітники компанії разом із родичами по-
мерлих планують і проводять похорон. 
При цьому, всі церемонії мають бути те-
матичними. Тематика обирається, вихо-
дячи з характеру, вподобань і роду занять 
небіжчика. Вважається, що це зробить 
прощання з померлим по-справжньому 
щирим. У пілотному випуску глядачі, зо-
крема побачили похорон у різдвяній сти-
лістиці – з оленями, ельфами та снігом. 
Крім того, на глядачів чекали кадри цере-
монії, організованої у форматі барбекю за 
участю танцівниць і живих поросят. Своє 
головне завдання творці вбачали в тому, 
щоб «ощасливити сім’ї померлих в гірші 
моменти їхнього життя» [1]. Продюсером 

шоу виступила компанія «Парк Слоуп Про-
дакшнс» («Park Slope Productions»).

Реаліті-шоу є досить популярними у гля-
дацької аудиторії. Психологи пов’язують це 
з підсвідомим прагненням до «підглядан-
ня» за чужим життям, яке задовольняєть-
ся подібними передачами. Зрозуміло, що 
тут діють і загальні чинники, що визнача-
ють популярність будь-яких скандальних 
проектів: цікавість і прагнення до сильних 
переживань, які особливо вирізняються 
на тлі монотонного повсякденного життя. 
Критики стверджують, що реаліті-шоу чи-
нять негативний вплив на психіку глядачів, 
передусім молодих, зі ще несформованим 
смаком, характером і переконаннями. Такі 
передачі, на думку психологів, активізують 
нездорову цікавість і надають у якості зраз-
ка для наслідування не зовсім адекватну 
поведінку учасників [3]. Адже продюсе-
ри шоу в гонитві за видовищністю нерід-
ко балансують на межі непристойності, а 
іноді відверто її переходять, що також мо-
же негативно позначитися на моральних 
принципах глядачів, багато з яких схильні 
бездумно приймати телевізійні образи за 
еталон. У тому випадку, як би «телевізійна 
практика не зміщувала етичні норми в про-
цесі обігравання документальних форм, за 
етикою, у тому числі професійною, стоїть 
моральний закон, який регулює взаємини 
реального життя і екранної реальності не-
залежно від національних культур і соці-
альних систем» [2].

Безумовно, реаліті-шоу змінило ланд-
шафт фактичного програмування і сприя-
ло змінам у практиці роботи телебачення, 
встановленню нових пріоритетів для твор-
ців програм і урізноманітненню очікувань 
глядачів. Культурне значення цієї форми 
телепередач полягає в тому, що до їхньої 
появи, фактичному програмуванню ніколи 
не вдавалося мати високі рейтинги з такою 
сталістю. Реаліті-шоу настільки міцно і на-
довго посіли чільне місце в культурному 
середовищі, що час його панування навіть 
визначили як «post-documentary» (пост-
документальну) культуру. З самого початку 
свого шляху реаліті-шоу мало величезну 
аудиторію і до цих пір йому вдається збе-
рігати свою владу над глядачем, підтри-
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SUMMARY

The television programs in reality show genre are analyzed in the article. A number of fac-
tors which influence on the creation and development of reality TV is retraced here. The review 
of numerous types of reality shows on modern television is done.

The factors of emergence and functioning of reality shows on television market in the con-
text of modern television are investigated in the article.  Reality shows are the programs with 
essentially new construction of content that have its concept, genre characteristics and po-
sitioning. Reality shows form a certain context of interpersonal relationships, communication 
culture and style. This genre has all prospects to become determinant factor in everyday life of 
modern person in the nearest decades.

The history of this television genre is dated from the 40s of the last century. These were the 
first programs where people were shown in unexpected situations for them. In 1948 the show 
Candid Camera appeared on American television. The award ceremony Oscar and a beauty 
contest Miss America may be considered as early versions of the reality shows. Later a lot of 
TV game shows with the interactive actions with the audience appeared. The presenters in-
terviewed show participants in details and invited the audience to take part in the competitions 
and contests. The appearance of the reality show An American Family was a significant event 
in the history of the genre development. The viewers watched the life of real Lauds family in 
the uneasy period when parents were going to divorce.

These were the first elements of reality shows.
This TV genre unites a great number of television programs. However, there are signs 

inherent to all programs in the genre of reality. The original idea of the genre envisaged the 
accordance to the following features:

– the participation of ordinary people (social actors) rather than professional actors;
– absence of the script (full or partial);
– interactive communication with the audience.
Reality show phenomenon is directly correlated with the problems of the information 

society development. The mass media sphere is a synthesis of a large amount of information 
messages with their own individual characteristics and features that influence on the general 
content of television product. The development of a new genre of reality was held in searching 
for new entertainments. This genre combines information and game, merriment. It seems if 
serious messages are given in light popular form. It is no wonder that the scholars consider the 
infotainment as the new media dramaturgic genre.

Keywords: reality show, real TV, television content, television, media studies.

мувати інтерес до себе з боку менеджерів 
медіа-індустрії та привертати увагу вчених 
протягом тривалого періоду часу.
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ПРЕМ’ЄРА БАЛЕТУ МОРІСА РАВЕЛЯ «ДАФНІС І ХЛОЯ» 
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ОПЕРІ УКРАЇНИ: 

СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АНТИЧНОГО СЮЖЕТУ

Єва Коваленко

УДК  792.82Равель : 792.2(477-25)

Статтю присвячено постановці балету М. Равеля «Дафніс і Хлоя» в Національній опері України. Проана-
лізовано режисерське вирішення вистави, особливості хореографічного стилю балетмейстера А. Рехвіашві-
лі, характери персонажів у поєднанні з виконавською манерою артистів. Авторка надає важливого значення 
фактору акторської індивідуальності в процесі створення балетного спектаклю.

Ключові слова: «Дафніс і Хлоя», М. Фокін, М. Равель, А. Рехвіашвілі, балет, Національна опера України.

Статья посвящена постановке балета М. Равеля «Дафнис и Хлоя» в Национальной опере Украины. 
Анализируются режиссерское решение спектакля, особенности хореографического стиля балетмейстера 
А. Рехвиашвили, характеры персонажей в совокупности с исполнительским стилем артис тов. Автор придает 
большое значение фактору актерской индивидуальности в процессе создания балетного спектакля.

Ключевые слова: «Дафнис и Хлоя», М. Фокин, М. Равель, А. Рехвиашвили, балет, Национальная опера 
Украины.

The paper deals with the staging of M. Ravel’s ballet Dafnis and Chloia in the National Opera of Ukraine. The 
producer’s version of the performance, the peculiarities of the choreographic style of the ballet-master A. Rekhviashvili 
as well as personages’ characters combining with the specific manner of the dancers is analyzed. The author considers 
the factor of dancer’s individuality while creating the ballet performance as a very important one.

Keywords: Dafnis and Chloia, M. Fokin, M. Ravel, A. Rekhviashvili, ballet, National Opera of Ukraine.

Одна з особливостей балетної інтер-
претації класики полягає в тому, що в ній 
зав жди інтенсивно виявлені ретроспектив-
ні установки. Балетний театр як такий ви-
різняється певним консерватизмом, який 
парадоксальним чином стає джерелом 
творчої продуктивності; саме рефлексія в 
межах замкненого, самодостатнього про-
стору історичної пам’яті демонструє нескін-
ченність цього простору й невичерпність 
можливостей рефлексії. Такий парадок-
сальний продуктивний консерватизм ба-
лету, спрямований на відкриття нових ху-
дожніх можливостей творчою рефлексією  
над спадщиною, знаходить особливо вдяч-
не підґрунтя в тому репертуарі, який уже 
апробований видатними надбаннями ви-
конавської практики і має за собою істо-
ричний «шлейф» сприйняття театральною 
публікою. Це ще більшою мірою стосується 
тих творів, де власне творчий задум спря-
мований на ретроспективні рефлексії. Взір-
цем є балет «Дафніс і Хлоя» М. Равеля, 
прем’єра якого відбулася в Національній 
опері України 30 листопада 2014 року.

У репертуарі Національної опери ваго-
ме місце посідають балетні спектаклі, які 
вперше були поставлені під час «Росій-

ських сезонів» С. Дягілєва. Так, В. Яремен-
ко показав «Шехеразаду» М. Римського-
Корсакова, «Петрушку» Ф. Стравинського, 
Д. Матвієнко переніс із Маріїнського театру 
«Шопеніану» на музику Ф. Шопена в орке-
стровці О. Глазунова, «Видіння троянди» на 
музику К.-М. Вебера, а без хореографічної 
мініатюри «Лебідь» К. Сен-Санса, уперше 
поставленої М. Фокіним для А. Павлової, 
не проходить жоден концерт артистів бале-
ту. Усі ці вистави та хореографічні мініатю-
ри йдуть на сцені Національної опери в хо-
реографії М. Фокіна. У балеті «Жар-птиця» 
Ф. Стравинського в постановці В. Литви-
нова збережено тільки загальну тему та 
програмність музики, а хореографія цього 
спектаклю є повністю авторською. У балеті 
«Весна священна» Ф. Стравинського, що 
був поставлений Р. Поклітару, усі зусилля 
спрямовані саме на те, щоб здолати ту про-
грамність, яка була закладена в партитуру 
композитором та першим постановником 
спектаклю В. Ніжинським. Р. Поклітару роз-
повідає свою історію, дуже близьку до ре-
алій теперішнього часу. Балет «Дафніс і 
Хлоя», поставлений А. Рехвіашвілі на сцені 
Національної опери, створений за мотива-
ми оригінального лібрето, балетмейстер 
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висловлює власне бачення сюжету й ха-
рактерів персонажів. Цей спектакль зму-
шує замислитися над новими тенденціями 
в сучасних інтерпретаціях творів класичної 
хореографічної спадщини.

Мета статті – аналіз нової постановки 
балету «Дафніс і Хлоя» в Національній 
опері саме в аспекті виявлення продуктив-
ності творчої рефлексії, розкриття особли-
востей хореографічного стилю балетмей-
стера А. Рехвіашвілі, змалювання характе-
рів персонажів у поєднанні зі специфікою 
виконавської манери артистів, визначення 
ролі акторської індивідуальності в процесі 
створення балетного спектаклю.

Автор висловлює особисті враження 
від перегляду нової вистави, але, оскільки 
мова йде про спектакль, перша постанов-
ка якого відбулася понад сто років тому, 
дуже важливим матеріалом для театро-
знавчих досліджень слугують свідчення 
його творців – балетмейстера М. Фокіна 
та композитора М. Равеля, а також за-
гальні відомості про подальшу сценічну іс-
торію балету «Дафніс і Хлоя», почерпнуті 
з енцик лопедичних джерел, переглядів 
різних постановок спектаклю. Ретроспек-
тивна суть твору полягає в тому, що його 
основою є специфічне літературне першо-
джерело – роман Лонга «Дафніс і Хлоя», 
написаний приблизно у ІІІ ст. Це один з пер-
ших грецьких романів, текст якого повністю 
зберігся, і один з перших взірців античної 
прози загалом. Особливе місце твору ви-
значається тим, що в ньому найповніше 
подано ознаки античного роману випро-
бування: за М. Бахтіним, «грецький роман 
побудовано як випробування любовної вір-
ності і чистоти ідеальних героя та героїні» 
[2, с. 190]. Крім того, саме в Лонга створено 
концепцію ідилічного світу, що протистоїть 
навколишньому хаосу та зовнішнім загро-
зам: цей світ, як зауважував М. Бахтін «ото-
чений з усіх боків чужим світом» [1, с. 254].

Сюжет про чисте кохання юних пастуха 
й пастушки, які обирають вільне сільське 
життя на лоні природи і кохання яких під-
дається випробуванню, відіграв винят-
кову роль у західноєвропейській культурі 
ХVI–XVII ст., ставши першоджерелом пас-
торальної драми, яка, за І. Голенищевим- 

Кутузовим, «веде своє походження від 
“Дафніса і Хлої” Лонга (ІІІ ст.), еклог Вер-
гілія, Данте і Петрарки» [3, с. 203]. Відомо, 
що саме пасторальна драма є джерелом 
новочасного музичного театру, зокрема 
опери та балету.

Постановка балету «Дафніс і Хлоя» має 
особливе значення тому, що тут вирішуєть-
ся надзвичайно складне завдання інтер-
претації античного світу хореографічними 
засобами. Складність його зумовлена на-
самперед особливостями самої античної 
традиції, охарактеризованими О. Лосєвим. 
Це, по-перше, наскрізна театральність ан-
тичності, де саме суспільне буття набувало 
вигляду сценічної вистави: «Антична люди-
на відчувала себе вільним актором і навіть 
артистом <...>. Як актор, який грає роль у 
космічній театральній постановці, людина 
цілком вільна. Але сама театральна поста-
новка <...> придумана <...> тільки долею» 
[7, с. 639–640]. По-друге, це скульп турність, 
що безпосередньо стосується хореографії. 
«Стиль римського цезаризму є не що інше, 
як звичайна безособова антич на скульп-
тура, тільки проведена тут у соціальній 
області <...>, там, де немає досвіду осо-
бистості, завжди абсолютизуються поза-
особові та безособові сторони буття» [8, 
с. 69–70]. Саме ці риси епохи античності –  
її театральність і скульптурність – ста-
ли основою для творців балету «Дафніс і 
Хлоя» М. Фокіна та М. Равеля.

Прем’єра «Дафніса і Хлої» відбула-
ся в паризькому Театрі Шатле 8 червня 
1912 року. Головні партії виконували Вац-
лав Ніжинський і Тамара Карсавіна, од-
ну з мімічних ролей зіграв знаменитий 
італійський танцівник і педагог Енріко Че-
кетті, якому на той час було вже 62 роки. 
Прем’єра готувалася за драматичних об-
ставин. С. Дягілєв прийняв рішення звіль-
нити М. Фокіна, дійшовши висновку, що той 
вичерпав себе як постановник, і призначи-
ти балетмейстером трупи В. Ніжинського, 
який став сенсацією перших «Російських 
сезонів» завдяки виступам саме у фокін-
ських балетах. Паралельно з постановкою 
«Дафніса і Хлої» в антрепризі С. Дягілєва 
велася робота з підготовки прем’єри бале-
ту «Післяполудневий відпочинок фавна» 
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К. Дебюссі, балетмейстером і виконавцем 
якого був В. Ніжинський, і С. Дягілєв покла-
дав великі надії саме на цю роботу. Якщо 
для В. Ніжинського це була реалізація дав-
нього задуму, що дуже ретельно готував-
ся, то для М. Фокіна його балет «Дафніс і 
Хлоя» був своєрідним проявом боротьби 
за існування, доказом своєї творчої жит-
тєздатності. У мемуарах М. Фокін описує 
численні інтриги, що супроводжували по-
становку «Дафніса». «Я не думав, що для 
успіху одного балету треба було неодмінно 
принести в жертву інший. Дягілєв та Ніжин-
ський думали інакше: для успіху “Фавна” їм 
уважалося за необхідне спаплюжити мого 
“Дафніса”. Зрозуміло, що я дуже хвилював-
ся і болів душею за цей свій твір. Бідний 
“Дафніс” був пасинком ант репризи» [10, 
с. 168]. М. Фокін не мав достатньої кіль-
кості репетицій для підготовки балету і не 
вкладався у строки: за три дні до прем’єри 
в нього ще залишався непоставленим фі-
нал балету – 20 сторінок нотного тексту з 
незвичним для артистів ритмом. Цей фінал 
балетмейстер поставив за одну репетицію. 
Він поділив танцівників на кілька окремих 
груп, кожна з яких вступала на нову музич-
ну фразу, що додавало сцені динаміки та 
експресії, створювало ілюзію масовості за 
незначної кількості виконавців. «Кожному 
учасникові доводиться вивчати тільки свою 
невелику танцювальну пробіжку. Пропус-
тивши так усіх з глибини сцени з одного 
боку на інший, я потім усю масу випустив 
з першої куліси. Усі разом злетіли у вихорі 
спільного танцю» [10, с. 168]. Балетмей-
стеру вдалося в стислі терміни «зібрати» 
спектакль і досягти стилістичної єдності у 
виконанні: прем’єра пройшла на високому 
професійному рівні і мала успіх у паризьких 
глядачів. (Коли через деякий час С. Дягілєв 
знову запросив М. Фокіна до своєї трупи, 
то вже сам балетмейстер разом зі своєю 
дружиною Вірою стали виконавцями голов-
них партій у «Дафнісі і Хлої»). Слід зазна-
чити, що прем’єра «Післяполуденного від-
починку фавна», яка старанно готувалася 
антрепризою і широко анонсувалася С. Дя-
гілєвим, спричинила великий скандал: у ба-
лету з’явилися як вороги, так і прихильни-
ки, серед яких був і знаменитий скульп тор 

О. Роден. Різкої критики, зокрема, зазнала 
відверта еротичність В. Ніжинського в об-
разі Фавна. М. Фокін також був у числі кри-
тиків Ніжинського-балетмейстера, хоча й 
дуже поважав Ніжинського- виконавця і від-
давав шану його геніальності. Постановку 
«Фавна» він охарактеризував як хореогра-
фічно обмежену та аморальну. Детально 
описуючи хореографію В. Ніжинського, 
М. Фокін, однак, відзначив і позитивні її 
риси, наприклад, виразні профільні пози й 
ходи з вивернутими кистями рук, що їх, на 
думку М. Фокіна, артист запозичив з його 
постановки картини «Грот Венери» з опери 
Р. Вагнера «Тангейзер».

Сценічне життя «Дафніса і Хлої» в по-
становці М. Фокіна не було тривалим, але 
до цього сюжету зверталося багато інших 
балетмейстерів, зокрема Ф. Аштон, С. Ли-
фар, Дж. Кранко, Дж. Ноймайєр, М. Мурд-
маа. Енциклопедія «Балет» під редакцією 
Ю. Григоровича, видана 1981 року, дає 
відомості про 17 різних постановок бале-
ту «Дафніс і Хлоя» на музику М. Равеля, і 
туди увійшли далеко не всі сценічні інтер-
претації (наприклад, не згадується київська 
постановка А. Шекери 1969 р.) [4, с. 178]. 
Сучасні балетмейстери по-своєму інтер-
претують відому партитуру М. Равеля. На-
приклад, балетмейстер Пермського театру 
опери та балету О. Мірошниченко переніс 
дію балету в епоху французьких колоні-
альних війн, головні герої – молодий фран-
цузький легіонер Дафніс та французька 
балерина Хлоя (постановника надихнув 
фільм 1930 р. «Марокко» за участю Г. Ку-
пера та М. Дітріх).

Щодо «Фавна», то ця балетна мініатюра 
відома тепер саме в оригінальній постанов-
ці. Її виконували такі зірки світового балету, 
як С. Лифар, Р. Нурієв, Ш. Жюд, М. Цискарі-
дзе, О. Ратманський. Ця постановка стала 
хрестоматійною, живописні стилізовані по-
зи молодого фавна – напівлюдини-напів-
цапа – дуже часто цитуються сучасними 
балетмейстерами, які прагнуть передати 
стилістику античної Греції. Естетика «Фав-
на» безпосередньо стосується постановки 
«Дафніса і Хлої», що нині розглядається, 
тому що ці два балети об’єднує тема антич-
ності. Навіть М. Фокін писав, що В. Ніжин-
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ський дещо запозичив з його хореографії. 
Іншою об’єднавчою ланкою для цих спек-
таклів стала музика: і Моріс Равель, автор 
«Дафніса і Хлої», і Клод Дебюссі, який на-
писав «Післяполудневий відпочинок фав-
на», – представники одного напряму в му-
зичній культурі – імпресіонізму.

За жанром «Дафніс і Хлоя» М. Равеля – 
це симфонічна поема. «У цьому творі я за-
думав дати велику музичну фреску, у якій 
не стільки прагнув відтворити справжню 
античність, скільки закарбувати Елладу 
моєї мрії, близьку до тих уявлень про ста-
родавню Грецію, які втілені у творах фран-
цузьких художників і письменників кінця 
ХVІІІ ст. Цей твір побудований симфонічно, 
за строгим тональним планом на кількох 
темах, розвитком яких досягається єдність 
цілого. Розпочатий у 1907 році, “Дафніс” 
кілька разів перероблявся, особливо його 
фінал» [9, c. 194–195].

Музичній партитурі «Дафніса і Хлої» 
присвячено багато наукових досліджень. 
Зокрема О. Зінич розглядає музику М. Ра-
веля, використовуючи категорію пластич-
ності, яка досягається шляхом застосуван-
ня принципів скульптурності (статурнос-
ті), динамічності та завдяки їх поєднанню 
при створенні музичних художніх образів. 
«Уважне потактове прочитання партитури 
балету “Дафніс і Хлоя” з погляду пластич-
ності дозволяє побачити закладені в самій 
музиці потенції і напрямки її хореографічної 
інтерпретації» [5, с. 135]. Дослідницею ви-
окремлено три типи танців. Перший з них – 
це «ліричні, інтимні, піднесені» [5, с. 120] 
варіації та дуети головних героїв. Другу 
групу складають войовничі танці Доркона 
та піратів, що виражають «розгнузданість 
стихії насилля». До третьої групи належать 
жанрово-характеристичні танці (наприклад, 
«Загальний танець», фінальна «Вакхічна 
пляска»). Крім того, О. Зінич ви окремлює 
так звані жести-знаки, виділені авторськи-
ми ремарками в партитурі та окреслені за 
допомогою специфічних музичних засобів 
(наприклад, жест-поривання Хлої, яка шу-
кає порятунку в Німф, жест Хлої, яка бі-
жить від піратів та ін.) [5, с. 130–131].

Музика М. Равеля споріднена з традицій-
ним мелосом античної Греції, про що свід-

чить використання давньогрецьких музич-
них ладів, зокрема лідійського, який «при-
вносить елемент екстатичності, оргіастич-
ності» [5, с. 107], адже композитор добре 
знав і любив культуру Середземномор’я, 
у тому числі грецькі пісні (йому належить 
багато їх обробок і гармонізацій). Водно-
час музична партитура зазнала впливу 
орієнтальної, іспано-мавританської, а та-
кож російської музичної культури кінця 
ХІХ – початку ХХ ст., а саме таких творів, як 
«Шехеразада» М. Римського-Корсакова та 
«Половецькі пляски» з опери «Князь Ігор» 
О. Бородіна.

У Київському державному академіч-
ному театрі опери та балету ім. Т. Шев-
ченка балет «Дафніс і Хлоя» вперше бу-
ло поставлено А. Шекерою 1969 року. 
Диригентом вистави був Стефан Турчак, 
художником – Данило Лідер.

Майже через 45 років вистава поверну-
лася на київську сцену в постановці Аніко 
Рехвіашвілі, яка нині є головним балет-
мейстером Національної опери. Диригент-
постановник вистави – Микола Дядюра, 
художнє оформлення здійснила Марія Ле-
витська. А. Рехвіашвілі має досвід балет-
мейстерської роботи як у сучасній, так і в 
класичній хореографії. Вона художній ке-
рівник театру сучасної хореографії «Сузір’я 
Аніко», з 1990 року викладає в Київському 
національному університеті культури і мис-
тецтв, де з 1996 року очолює кафедру кла-
сичної хореографії. А. Рехвіашвілі – лауре-
ат Міжнародного конкурсу артистів балету 
ім. С. Лифаря в номінації «хореографи». 
У своїх постановках балетмейстер ство-
рила своєрідний синтез модерну, бального 
танцю та балетної класики. Її номери позна-
чені експресією, емоційністю, графічністю 
пластичного малюнка. А. Рахвіашвілі пра-
цювала із солістами Національної опери, 
які запрошували її для постановки концерт-
них номерів. Це Г. Кушнірова, О. Шаповал, 
Я. Гладких, Є. Кайгородов, О. Філіп’єва, 
М. Мотков та ін. Робота з артистами, які 
мають класичну школу і досвід виконання 
провідних партій класичного репертуару, 
змінила творчий стиль балетмейстера: у 
ньому з’явилася лірична лінія, кантилена. 
На сцені Національної опери А. Рехвіашві-
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лі поставила балети «Віденський вальс», 
«Даніела», «Дама з камеліями», а також 
танцювальні картини в операх «Ярослав 
Мудрий», «Мойсей», «Норма» та «Запо-
рожець за Дунаєм». Вона також здійс- 
нила сценічну інтерпретацію балету «По-
пелюшка» на сцені Київського дитячого му-
зичного театру. За своєю хореографічною 
лексикою «Віденський вальс», «Даніела» 
і «Дама з камеліями», постановкою якої  
театр завершив попередній сезон, – це тра-
диційні класичні балети з використанням 
дієвої пантоміми та модерної хореографії 
для підкреслення характерності створюва-
них образів і посилення драматизму.

У своєму новому балеті А. Рехвіашвілі 
намагалася відійти від канонів класичного 
танцю, залишивши його тільки як характе-
ристику головних героїв – Дафніса і Хлої, 
які вирізняються з-поміж інших не тільки 
своїм прихованим аристократичним похо-
дженням, але й душевною чистотою по-
чуттів. Герої не ступають по землі, а ніби 
ледь торкаються її: для передачі цього 
задуму використано пуантову техніку для 
балерини.

Балетмейстер показує своє пластичне 
бачення Давньої Греції, де наявні і фольк-
лорні мотиви, і стилізовані пози античних 
скульптур, і динамічний жорсткий ритм, 
характерний для хореографії нинішньої 
епохи, у поєднанні з діонісійською сво-
бодою вираження почуттів у танці, про 
яку писав Ф. Ніцше у праці «Народження 
трагедії з духу музики». В ансамблевих 
танцях А. Рехвіашвілі поєднує принципи 
синхронності виконання і поліфонії, завдя-
ки чому рух на сцені не переривається на-
віть у статичних моментах. Постановники 
по-своєму трактували сюжет роману Лон-
га, за мотивами якого створено спектакль. 
У буклеті сказано: «Нова сценічна трак-
товка балету – сучасний погляд на кла-
сичний твір, давньогрецька історія слугу-
вала лише натхненням для постановників, 
адже фабула суттєво змінена. Історія по-
ходження героїв, перипетії з їх викраден-
ням відкинуті, автори балету зосередили-
ся лише на почуттях юних закоханих» [6, 
с. 7]. Автор лібрето залишив тільки вісім 
персонажів, зате дав кожному з них свою 

пластичну характеристику. Мімічні обра-
зи Пана та Німфи створюють атмосферу 
античного міфу, на тлі якого розвивається 
основна сюжетна лінія спектаклю. Вони 
уособлюють вищу силу, яка посилає геро-
ям випробування долі й допомагає здола-
ти їх. Пан і Німфа починають і завершують 
спектакль, вони з’являються на сцені в 
ключові моменти дії, направляючи її. У хо-
реографічній характеристиці Німфи й Па-
на найбільш відчутний вплив балетної ес-
тетики «Російських сезонів» С. Дягілєва в 
період захоплення антич ною темою в мис-
тецтві перших десятиліть ХХ ст. Хрестома-
тійно відомі пози Фавна, що відпочиває на 
лісовій галявині, з однойменної мініатюри 
В. Ніжинського простежуються в хореогра-
фічному вирішенні образу Пана. Виразна 
статичність Німфи й Пана контрастує з ди-
намічними ансамблевими танцями і додає 
цим образам значимості, що дуже май-
стерно підкреслюють артисти Тетяна Ан-
дреєва та Олексій Коваленко. Виконавиця 

Ярослав Ткачук – Доркон.  
Світлина В. Давиденка
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ролі Лікеніон – дівчини, яка хоче звабити 
Дафніса, Райса Бетанкоурт (кубинка за 
походженням) – молода танцівниця дуже 
широкого амплуа. Вона виконує як соль-
ні класичні партії, так і характерні ролі, де 
виявляється її яскрава індивідуальність. 
Дуже цікаво спостерігати за її виступами 
у творах сучасної хореографії, що потре-
бують поєднання пластичності корпуса з 
майстерним володінням пуантовою техні-
кою. Основною характеристикою образу 
Лікеніон стала спокуслива чуттєвість, що 
її артистка передала своєю м’якою гнуч-
кістю, ніжним тріпотінням ніг і всього тіла 
в па-де-бурре сюіві (танцівниця має дуже 
красиві стопи з високим підйомом, що до-
зволяє їй ефектно виконувати цей рух на 
півпальцях). Це па-де-бурре сюіві по ши-
рокій ІV позиції, що повторюється кілька 
разів, є своєрідним пластичним лейтмо-
тивом образу. Партія молодого волопаса 
Доркона вирішена не в гротескному, коміч-
ному плані, як було задумано М. Фокіним 
(«Незграбний танець Доркона смішить 
усіх», – написано в лібрето [10, c. 160]). 
Щирість почуттів і молодечий азарт героя 
підкреслені експресивністю хореографії 
з використанням лексики фольклорного, 
класичного та сучасного танцю, застосу-
ванням акробатичних елементів. Створен-
ню яскравого характеру значною мірою 
сприяє віртуозне й емоційне виконання 
Ярослава Ткачука – молодого соліста На-
ціональної опери, випускника Київської 
муніципальної академії танцю ім. С. Ли-
фаря, який проявив свою різнопланову 
обдарованість ще під час нав чання, успіш-
но виступивши на телевізійному проекті 
«Танцюють всі», що об’єднує талановитих 
молодих танцівників усіх стилів і напрямів 
хореографії.

Кульмінацією дії балету – як танцю-
вальною, так і драматургічною – стала 
сцена захоплення острова піратами. Му-
зика М. Равеля передає образ дикого, 
нищівного руху, що підкреслюється пуль-
суючим ритмом і невпинним наростанням 
сили й динаміки лейттеми піратів. Гостра 
характерність у поєднанні з витонченістю 
та пластичністю фактури класичного тан-
цівника О. Шаповала, який виконує партію 

ватажка розбійників Бріаксіса, підносять 
цей негативний за сюжетом образ до ге-
роїчного. Артист вривається на сцену, не-
мов ураган, широкими стрибками перети-
наючи її планшет, зносячи все на своєму 
шляху, вимальовуючи чіткі експресивні 
пози графічними штрихами. Виняткова 
музичність О. Шаповала допомагає йому 
передати найтонші нюанси балетної пар-
титури, досягти пов ного злиття з музикою 
і хореографічним текстом. Виразність сце-
ни підкреслює жорстка синхронність чо-
ловічого кордебалету, а також візуальне 
зображення на фоновому екрані зловісної 
темної піратської галери, яка невпинно 
наближається.

У виборі виконавців головних партій 
А. Рехвіашвілі зробила ставку на творчу 
молодь. Виконавиця ролі Хлої Анастасія 
Шевченко – зовсім молода артистка (вона 
закінчила Київське хореографічне учили-
ще 2011 р.), але вже має досвід виконання 
складних сольних та провідних партій, та-
ких, як Нікія в «Баядерці» Л. Мінкуса, Фея 
Бузку в «Сплячій красуні» П. Чайковського, 
Польова русалка та Водяна русалка в «Лі-
совій пісні» М. Скорульського тощо. Я. Ва-
ня працює в Національній опері з 2006 ро-
ку, після закінчення Празького хореогра-
фічного училища й участі в Міжнародному 
конкурсі артистів балету ім. С. Лифаря, де 
він отримав почесний диплом. Я. Ваня – 
провідний соліст театру, у його репертуарі 
майже всі головні партії класичного репер-
туару, а також деміхарактерні ролі, такі, як 
Воланд у «Майстрі і Маргариті», Ротбар 
у «Лебединому озері», Ганс у «Жізелі». 
А. Шевченко та Я. Ваня вже мали досвід 
роботи з А. Рехвіашвілі: у балеті «Дама з 
камеліями», прем’єра якого відбулася на-
прикінці 146 театрального сезону, вони ви-
конували головні партії. А. Шевченко ство-
рила образ Марі Дюплессі, яка стала про-
образом Маргарити Готьє для письменни-
ка Олександра Дюма- молодшого – автора 
всесвітньо відомої «Дами з камеліями», 
роль якого в балеті А. Рехвіашвілі зіграв 
Я. Ваня. У «Дамі з камеліями» ці артисти 
створили яскраві, сповнені драматизму 
образи. У балеті «Дафніс і Хлоя» за сю-
жетом ролі головних героїв пасивні (вони 
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Анастасія Шевченко – Хлоя,  
Ян Ваня – Дафніс.  

Світлина В. Давиденка

Анастасія Шевченко – Хлоя,  
Ярослав Ткачук – Доркон.  

Світлина В. Давиденка

Олексій Коваленко – Пан, Тетяна Андреєва – Німфа. 
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Ян Ваня – Дафніс, Райса Бетанкоурт – Лікеніон.  
Світлина В. Давиденка

Райса Бетанкоурт – Лікеніон, Максим Синявський – Ерот.  
Світлина В. Давиденка
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стають жертвами обставин, потім їм до-
помагають боги, німфи та ін.), тож провід-
ною в їх характеристиці стає лірична лінія, 
яку артисти підкреслюють кантиленою у 
виконанні дуетів, поставлених у неокла-
сичному стилі. Слід відзначити красу ліній 
молодої балерини, її великий легкий крок, 
гнучкість корпуса та пластичність довгих  
тендітних рук, а також чітке володіння  
віссю і прекрасну роботу стопи (останнє – 
результат копіткої співпраці з народною 
артисткою України Раїсою Хилько, яка до-
помагає готувати партії). Виконання Я. Ва-
ні вражає класичною чистотою та прони-
кливою ліричністю, гармонійним відчуттям  
партнерства. У хореографічному вирішен-
ні образів Дафніса і Хлої А. Рехвіашвілі 
використала класичну лексику: у Хлої – це 
кілька разів повторювані комбінації з па-
де-бурре сюїві з повільним вирівнюван-
ням, «виростанням» корпуса, турами піке 
по колу з переходом на амбуате антурнан, 
великими батманами, у Дафніса – тради-
ційні класичні великі стрибки, обертання 
та подвійні тури в повітрі (характеристич-
ною відзнакою персонажа стає імітація 
гри на флейті). Хореографічні лейтмотиви 
головних героїв є недостатньо виразними 
на тлі інших яскравих характерів вистави, 
що їх було розглянуто вище. Сама А. Рех-
віашвілі пояснює це специфікою ліричних 
балетних образів, які, на відміну від кон-
фліктних або характерних, відзначаються 
не зовнішньою ефектністю, а душевною 
чистотою та проникливою глибиною. 

Результатом співпраці балетмейсте-
ра А. Рехвіашвілі з балетною трупою На-
ціональної опери України став цікавий за 
своєю стилістикою та хореографічним ви-
рішенням спектакль. Робота з партитурою 
М. Равеля стала етапною і для оркестру, і 
для балетмейстера, і для виконавців. Фак-
тор музикальності став основним і для 
сценічного оформлення спектаклю (худож-
ник – М. Левитська): знайдено особливу 
техніку, коли декорації проектуються на 
екран і змінюються майже щосекунди, мит-
тєво реагуючи на те, що відбувається на 
сцені. У підготовці вистави були задіяні мо-
лоді педагоги-репетитори – провідні май-
стри сцени Сергій Бондур, Олена Філіп’єва, 

Генадій Жало, Євген Кайгородов, які нещо-
давно закінчили балетну кар’єру або ще 
продовжують танцювати.

Спроба інтерпретації однієї з найвизнач-
ніших пам’яток світової балетної класики 
на сцені Національної опери України за-
свідчує появу оригінальної версії: виявле-
но своєрідність хореографічної лексики ці-
єї вистави, розглянуто характери її голов-
них персонажів, особливості сценічного 
оформлення. Поряд із прагненнями осу-
часнити виставу можна констатувати про-
дуктивність ретроспективного підходу, де 
рефлексії піддаються вічні образи антич-
ності, а танець дозволяє уявити рух ста-
туй, що ожили. Важливе значення мають 
особистості виконавців провідних партій, 
адже фактор акторської індивідуальності 
відіграє важливу роль у творчому проце-
сі й дуже часто стає для балетмейстера 
джерелом натхнення. Ця стаття – аналіз 
першого враження від перегляду виста-
ви, тобто результату творчого процесу. 
Детальніше ознайомлення із задумом ба-
летмейстера, спілкування з виконавцями, 
репетиторами балету відкривають широку 
перспективу для повного розуміння ідеї 
цієї вистави, її режисерської та хореогра-
фічної концепції, а також для порівняльно-
го аналізу різних сценічних інтерпретацій 
балету «Дафніс і Хлоя».
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SUMMARY

The article is devoted to the staging of M. Ravel’s ballet Dafnis and Chloia in the National 
Opera of Ukraine. The producer’s version of the performance, the peculiarities of the 
choreographic style of the ballet-master A. Rekhviashvili as well as personages’ characters 
combined with the peculiarity of performing manner of the actors is analyzed. The author 
considers the factor of dancer’s individuality while creating the ballet performance as a very 
important one.

The ballet Dafnis and Chloia was firstly performed by Russian Ballet troupe conducted by 
S. Diagilev in Paris (1912). M. Fokin was the ballet-master and the author of libretto, the music 
was written by M. Ravel. The score and libretto were grounded on the famous novel-idyll 
Dafnis and Chloia by Long, written approximately in the 2nd–3rd century AD), where a free 
life of herdsmen in the open air, innocent love of the chief characters: youth Dafnis and girl 
Chloia, who was helped by forest deities are glorified. M. Fokin in his staging tried to display 
the atmosphere of the ancient world, and M. Ravel’s music highly helped his intention.

After M. Fokin several interpretations of Dafnis and Chloia were performed by such 
distinguished choreographers as S. Lifar, F. Ashton, J. Kranko, J. Neumaier and others. Some 
of them, as for instance O. Miroshnychenko in Perm Theatre of Opera and Ballet,created their 
own legend taking place in quite another epoch.

In Kyiv T. Shevchenko Theatre of Opera and Ballet Dafnis and Chloia was performed by 
A. Shekera in 1969 (the chief conductor of orchestra – S. Turchak, the artist – D. Lider).

The author of a new scenic interpretation of the ballet A. Rekhviashvili, the chief ballet-
master of the National Opera, has showed the own vision of the classic work, where the 
ancient Greek story only inspired the performance creation. As it is written in the booklet, the 
creators of the ballet concentrated only on the feelings of the young sweethearts.

The soloists of the Theatre A. Shevchenko, Ya. Vanya, O. Shapoval, R. Betankourt, 
Ya. Tkachuk, T. Andreieva, O. Kovalenko and others take part in the performance.

Keywords: Dafnis and Chloia, M. Fokin, M. Ravel, A. Rekhviashvili, ballet, National Opera 
of Ukraine.
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ХОРОВІ КОНЦЕРТИ ОЛЕГА ПОЛЬОВОГО 

Сергій Бородавкін

УДК  784.1Польовий

Статтю присвячено аналізу хорових концертів сучасного українського композитора О. Польового за «Да-
видовими псалмами» в перекладі Т. Шевченка. Концерти написані для мішаного хору з двома солістами; 
традиційні за музичною мовою, що продовжують насамперед традиції А. Веделя, хоча композитор не оминає 
і досягнень своїх сучасників. Концерти О. Польового модерні й актуальні; вони є істотним внеском у розвиток 
хорового концертного жанру вітчизняної музики.

Ключові слова: Олег Польовий, Тарас Шевченко, «Давидові псалми», духовний хоровий концерт.

Статья посвящена анализу хоровых концертов современного украинского композитора О. Полевого по 
«Давидовым псалмам» в переводе Т. Шевченко. Концерты созданы для смешанного хора с двумя солиста-
ми; традиционные по музыкальному языку, продолжающие, прежде всего, традиции А. Веделя, хотя компо-
зитор не проходит мимо и достижений своих современников. Концерты О. Полевого вполне современны и 
актуальны; они вносят существенный вклад в развитие хорового концертного жанра отечественной музыки.

Ключевые слова: Олег Полевой, Тарас Шевченко, «Давидовы псалмы», духовный хоровой концерт.

The article is devoted to the analysis of choral clerical concerts of modern Ukrainian composer O. Poliovyi 
according to the Psalms of Davyd in the translation of T. Shevchenko. The concerts are created for the mixed choir 
with two soloists and are traditional ones according to the musical language and develop A. Vedel’s traditions first 
of all, though the composer also doesn’t avoid the achievements of his contemporaries. O. Poliovyi’s concerts are 
quite modern and topical; they make an essential contribution to the development of the genre in Ukrainian music.

Keywords: Oleh Poliovyi, Taras Shevchenko, Psalms of Davyd, clerical choral concert.

У другій половині XX – на початку XXI ст. 
жанр хорового концерту значно активізу-
вався. Виникнувши в XVI ст. в надрах ве-
неціанської композиторської школи, він 
поширився в Німеччині, Польщі, а потім 
досяг України та Росії, де отримав назву 
партесного. У другій половині XVIII ст. хоро-
вий концерт, уже в іншому вигляді, у своїй 
творчості інтенсивно розвивали М. Бере-
зовський, Д. Бортнянський, А. Ведель.

Зауважимо, що в Україні та Росії хоро-
вий концерт став вираженням певної кар-
тини світоустрою і філософської концепції, 
носієм певного світогляду, що й виокреми-
ло його значення, аналогічне жанрам сона-
ти і симфонії в Західній Європі.

Надалі в історії жанру хорового кон-
церту були періоди згасання інтересу до 
нього і яскраві злети на рубежах XIX–XX і 
ХХ–XXI ст. Нині спостерігаємо зростання 
інтересу до даного жанру як з боку компо-
зиторів, так і з боку виконавців та слухачів. 
Художніми вершинами в жанрі хорового 
концерту в сучасному музичному мисте-
цтві є концерти А. Шнітке (на вірші Г. На-
рекаці), М. Сидельникова, Н. Каретникова, 
В. Мартинова, твори українських компози-
торів Л. Дичко, В. Рунчака, Є. Станковича, 

В. Сильвестрова, О. Козаренка. Природно, 
що сучасні концерти за своїми стильови-
ми рисами різняться, у них у різних спів-
відношеннях синтезуються традиційні та 
новаторські тенденції, у результаті досить 
яскраво визначаючи авторський стиль. Ці 
концерти, на відміну від більшості класич-
них зразків різних епох і стилів, не мають 
стабільної чіткої структури: композиційні 
форми, склад і протяжність циклу варіа-
бельні в досить широких межах і багато в 
чому залежать від змiсту та образного ладу 
поетичного тексту.

На сьогодні повернення до життя жанру 
хорового концерту відбувається в особли-
вих історичних умовах. Тому нині вітчизня-
ний хоровий концерт становить зовсім ін-
шу художню змістовність, аніж його зразки 
XVII–XIX ст. Це явище актуальне, перспек-
тивне, але стилістично досить строкате і 
позначене елементами жанрового та лек-
сичного синтезу.

Нині подвійна природа сучасного кон-
церту більш зрозуміла: як жанр він зако-
рінений у далекому минулому, а як своє-
рідний художній пласт цілком належить 
сучасному епосу, є абсолютно новою істо-
рико-стильовою побудовою.
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Інтерес до жанру хорових концертів зріс 
і з боку дослідників. Так, в останні роки 
з’явилися дисертаційні роботи І. Свиридо-
вої [1] і С. Хватової [2]. Тема даної статті, 
присвяченої аналізу хорових концертів су-
часного українського композитора О. По-
льового, видається актуальною, зважаючи 
на їхній успіх у слухачів.

Мета статті – на основі аналізу концертів 
О. Польового виявити особливості, стильо-
ві риси та концепцію цих творів.

Олег Григорович Польовий, 1997 року 
успішно закінчивши навчання в Одеській 
державній консерваторії ім. А. В. Нежда-
нової (нині – Одеська національна музич-
на академія ім. А. В. Нежданової), актив-
но і плідно бере участь у музичному житті 
Одеси та України, працюючи переважно в 
пісенних, фортепіанних, вокально- хорових 
та камерних жанрах. Олег Григорович – 
автор 210 пісень, низки фортепіанних 
циклів і хорів для дітей, п’єс і прелюдій, 
вокальних циклів, творів для симфоніч-
ного та духового оркестрів, у тому числі 
камерної симфонії «Слов’янська», інстру-
ментальний склад якої досить оригіналь-
ний – готово-виборний баян, тріо бандур 
і струнний оркестр. Творчість О. Польово-
го відома і в країнах Європи та Азії: він 
виступив більш ніж у 1260 концертах як в 
Україні, так і за кордоном (Франція, Пів-
денна Корея, Чехія, Італія, Туреччина, 
Болгарія, Росія, Тайвань, Андорра та ін.). 
О. Польовий – лауреат Премії імені В. Ко-
сенка, кавалер орденів Святого Димитрія і 
Святого рівноапостольного князя Володи-
мира III ступеня.

Нещодавно пройшли авторські концер-
ти О. Польового, які засвідчили високий 
рівень зрілості композитора, а створені в 
минулому році духовні концерти та вико-
нані в Одесі й Києві виявили новий пері-
од його творчості. Мабуть, найголовніша, 
основна риса творчості композитора – 
це доступність його музики для широких 
верств слухачів, що підтверджено успіш-
ними концертами. У наш час це найцін-
ніша особливість – бути цікавим як для 
аматорів, недосвідчених у складній мові 
сучасної музики, так і для професійної 
композиторської еліти.

О. Польовий продовжує кращі тради-
ції вітчизняної музичної классики. Це від-
чувається і в музичній мові композитора, 
і в тематиці його творів. Так, цикл хорів 
а cappella на вірші Т. Шевченка викликає 
асоціації з видатними зразками даного 
жанру, створеними у свій час С. Танєєвим, 
С. Рахманіновим, М. Леонтовичем, К. Сте-
ценком, Г. Свиридовим. У цьому циклі 
О. Польовий озвучує поезію великого укра-
їнського поета музичною мовою, наближе-
ною до російських і українських компози-
торів-класиків минулих століть. Митець 
навіть ризикнув написати хор на слова 
«Тече вода в синє море», на які свого часу 
створив геніальний твір Б. Лятошинський. 
І, варто наголосити, із честю витримав не-
минуче порівняння з попередником. Твори 
О. Польового звучать сучасно, вони про-
буджують найкращі почуття і формують 
глибоко моральні устої в нового покоління 
українців.

О. Польовий за музичною лексикою 
є композитором-традиціоналістом. Тому 
природно, що основна стильова риса ком-
позитора – яскравий мелодизм, властивий 
його великим попередникам, і в цьому – ве-
личезна гідність творів митця.

У  2014 році О. Польовий створив два хо-
рових концерти на тексти псалмів Давида в 
перекладі Т. Шевченка [3], що становлять 
одне ціле. Це безпосередній відгук компо-
зитора на драматичні події в Україні. Оби-
два концерти створюють цикл, цілісність 
якого сформована текстом. Однак вони 
мають не лише єдину текстову основу, але 
й концепцію, традиційну структуру. Концер-
ти тричастиннi, з однаковим виконавським 
складом; об’єднані спільними стильовими 
рисами і прийомами як хорового письма, 
так й інтонаційними сферами.

Концерти композитора наближені до 
жанрової моделі концертів А. Веделя, хо-
ча О. Польовий бере до уваги і досягнен-
ня своїх сучасників. Як відомо, мелодика 
концертів А. Веделя ґрунтована на україн-
ській народній пісенності: в освоєнні жан-
ру А. Ведель розвивав фольклорно-цер-
ковну лінію хорового духовного концерту. 
Традиції концерту цього типу підхопив і 
розвиває О. Польовий. Однак є і принци-
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пова відмінність, що полягає в провідній 
ролі солістів та їхньому співвідношенні з 
хоровими партіями: бас уособлюється зі 
священиком, тенор – з дияконом, хор – з 
парафіянами.

Відомо, що Т. Шевченко переклав укра-
їнською мовою десять псалмів. Він не 
прагнув буквального перекладу, а нама-
гався гранично точно й зрозуміло донести 
до широкого кола віруючих сенс біблійного 
тексту, інколи прихований, так, щоб уник-
нути його подвійного тлумачення. Для Пер-
шого концерту композитор вибрав псалми 
під номерами 1, 12 і 53, а для Другого – 81, 
132, 149. І такий вибір не випадковий. Ви-
брані псалми об’єднують єдина тематика 
і єдина лінія розвитку. Зміст псалмів, ви-
користаних у концертах О. Польового, по-
значений загальнолюдським характером у 
тому сенсі, що ставить перед особистістю 
одвічні питання буття. У центрі роздумів 
віруючої людини постають питання про 
добро і зло у світі, де панує несправедли-
вість, спричинена земними царями. Люди-
на одна не в змозі протистояти злу, а тому 
існує єдиний вихід – звернутися до Госпо-
да з молитвою. Господь підтримує люди-
ну, любить її, милостивий до неї. Завдяки 
Господу людина знаходить спокій і щастя. 
Лише Господь може відновити справед-
ливість у світі. Земні царі будуть скинуті, 
а правда і добро, зрештою, запанують. 
У такий спосіб побудовано лінію розвитку 
від стану розгубленості і сумніву до пану-
вання правди. Благочестивих Бог підтри-
мує, а безбожних – карає. Завершується 
останній псалом висновком «Окують царів 
неситих / У залізнії пута, / І їх, славних, 
оковами ручними скрутять, / І осудять гу-
бителів Судом своїм правим, / І вовіки ста-
не слава, преподобним слава».

Перший концерт – молитовний, зі звер-
ненням до Всевишнього про всепрощення 
гріхів та про благословення. Його основний 
зміст – молитва, у той час як зміст Друго-

го концерту – страждання, біль, плач, крик 
про допомогу.

Характер концертів О. Польового – лірико- 
драматичний, де ліричні висловлювання 
переважно чергуються з вельми експре-
сивними епізодами, у яких конфліктне на-
чало виражене досить яскраво.

Фактура концертів урізноманітнена. Кон-
церти написані для чотириголосного міша-
ного хору з двома солістами – тенором і ба-
сом. У всіх хорових партіях часто є divisi на 
дві, а в деяких випадках і на три, і навіть на 
чотири партії. При цьому виникає багато-
голосся за участю п’яти і більше голосів, 
до восьмиголосся включно, що характерно 
для жанру хорових концертів, починаючи з 
їх виникнення. Постають і різні співвідно-
шення хорових партій і солістів. Хор може 
звучати без солістів, солісти можуть співати 
разом з хором і окремо від нього. Іноді ви-
никає антифонне протиставлення солістів і 
хору з одним і тим самим тематизмом, іно-
ді хор співає вокалізом або закритим ротом 
під час співу солістів, створюючи виразне 
рухоме тло.

Мелодика вокально-хорових партій 
майже діатонічна. У тих же випадках, де 
діатоніка порушена, виникає експресивне 
звучання. Так, наприклад, у другій частині 
Першого концерту (Псалом № 12) у парті-
ях соліста-тенора, перших альтів і басів на 
кульмінаційному моменті молитви – звер-
нення до Господа «Врятуй мене од лютої 
муки. Лютої муки» – виникає хроматизм, 
причому експресивність моменту підкрес-
лена високою теситурою в партії соліста, 
якої він досягає поступово. Останнє слово 
«мýки» підкреслено гостро дисонантною 
гармонією, заснованою на цілотоновому 
звучанні – звучать одночасно п’ять із шес-
ти звуків повного цілотонового звукоряду. 
В оточенні більш простих співзвуч це сло-
во виокремлено найвищою мірою, відтак 
виникає образ нестерпного болю – відчай 
людини досягає своєї межі.
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Інколи в мелодику вокально-хорових пар-
тій уплетені інтонації, властиві знаменним 
розспівам. Однак не вони формують облич-

чя концертів. Його формує, з одного боку, 
українська народна і романсова пісенність, 
а з другого, – розспівно-декламаційна.

 

Цікаво, що в цей час чоловіча група хору 
скандує багаторазово повторені слова «Бо-

же милий, Боже любий». Виникає яскрава, 
контрастна поліфонія.
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У другій частині Другого концерту (Пса-
лом № 132), у якій звучить актуальний за-
клик до об’єднання людей, у партії тенорів 

неодноразово виникає повторювана енер-
гійна, завзята танцювальна тема, подібна 
до народної:
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Одночасно в партії сопрано проведено тему фольклорного характеру, яка і відкриває 
дану частину Концерту:

Такими темами зв’язок з українським 
фольклором аж ніяк не вичерпується. Різ-
новид цього типу тематизму утворює ро-

мансова сфера, як наприклад, у першій 
частині Другого концерту:

Для цієї сфери показовий гармонічний 
мінор, спадний хід на збільшену кварту, 
«ляментозна» інтонація низхідної секунди. 
Цікаво, що дане звернення Господа до зем-
них владик звучить зовсім не гнівно, а по-
трактоване в ліричному плані, ніби від іме-
ні пересічної людини, що, мабуть, посилює 
його значення.

Інший тип тематизму, як ми вже зазнача-
ли, – розспiвно-декламаційне псалмодіюван-
ня. Воно виникає на самому початку Першого 
концерту в партії баса-соліста, асоційованої 
зі священиком, який ніби веде богослужіння. 
Вельми показова для православної літургії і 
рецитація на звуці однієї висоти з подальши-
ми ходами на терцію, а потім на кварту:
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У концертах О. Польового трапляються 
як випадки контрастної поліфонії, про які 
вже мовилося, так й імітаційної, властиві 
даному жанру загалом. Так, у першій час-
тині Першого концерту присутня чотириго-
лосна канонічна імітація в октаву, у другій – 
імітація такого ж типу, лише в нижню кварту, 
у третій – канон у приму, утворений голоса-
ми солістів. У Другому концерті, у першій 
частині, спостерігаємо канонічну імітацію в 
октаву на словах «Доколі будете стяжати», 
що посилює їх роль, у заключній частині – 
чотириголосна імітація зі вступом другого 
голосу у велику нону. У всіх випадках імі-
таціями наголошено на сенсі вербального 
висловлювання; канонічні імітації підводять 
до кульмінацій у середній частині Концерту, 
що посилює значення поліфонічних прийо-
мів, традиційно властивих жанру хорового 
концерту.

У ряді випадків утворено вельми екс-
пресивне звучання, Наприклад, у першій 
частині Другого концерту, коли Бог закли-
кав земних владик відповісти на питання 
«Доколі будете стяжати І кров невинну роз-
ливать / Людей убогих? А багатим / Судом 
лукавим помагать?». Незвичайним є те, 
що цю частину, яка відкриває Концерт, роз-
почато майже одразу ж із кульмінації: со-
ліст-тенор, запитуючи правителів від імені 
Господа, співає у високій теситурі, неодно-
разово досягаючи sol першої октави. Цим 
прийомом наголошено на особливій значи-
мості питання.

Композитор не виходить за рамки то-
нальної музики, проте гармонійна мова 
концертів цілком сучасна, хоча в основ-
ному використано традиційні співзвуччя. 
За допомогою дисонантних гармоній ав-
тор наголошує на особливому сенсі слова, 
на яке припадає дана гармонія. Часто спо-
стерігаємо відхилення в інші тональнос-
ті. Однак особливо загострюється увага 

на постійному звучанні кластерів. Їх роль 
різна. Деякі кластери утворюють багате, 
барвисте звучання, тобто кластер засто-
совано в колористичних цілях. Інші – з 
метою створити драматизм, підкреслити 
конфлікт не начало. Зауважимо, що наси-
чення кластерами музичної тканини ти-
пово для сучасної хорової духовної музи-
ки. Наприклад, в обох хорових концертах 
А. Шнітке кластер відіграє неабияку дра-
матургічну роль. За І. Свиридовою, «узя-
тий у різних регістрах, з різною динамікою, 
він може висловлювати полярні емоції, 
викликати контрастні асоціації. У “Віршах 
покаянних” А. Шнітке чимало прикладів, 
коли поява слова з “гріховної” образної 
сфери буквально “сплющує” в кластер 
стрункі хоральні акорди або “розмиває” в 
незліченних хроматизованих контрапунк-
тах обриси мелодії. З іншого боку, у творі 
А. Шнітке чимало епізодів, – як правило, у 
фінальних частинах, – коли виникає, ніби 
в результаті ревербераційного нашаруван-
ня відзвуків численних хорових голосів у 
лункому просторі храму, “тихий кластер”, 
що позначений уже зовсім іншою семанти-
кою і символізує ідею вічності, де панують 
світло і спокій» * [1, с. 153]. Аналогічно за-
стосовує кластер і О. Польовий.

Як відомо, однією з особливостей 
формо утворення в сучасних хорових кон-
цертах є відхід від чіткої структури кла-
сичного жанру. Нерідко головною жанро-
вою ознакою є оповідальність, яка накла-
дає своєрідний вiдбиток і на форму твору. 
Багаточастиннiсть форми, побудованої 
на контрастному зіставленні завершених 
розділів, змінюється наскрізним розвит-
ком, що поєднує елементи репризностi з 
варіаційнiстю і строфічнiстю. Окреслені 
особливості музичної форми та музично-

*  Переклад з російської автора статті. – Ред.
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СУЧАСНІСТЬ

На подвір’ї Києво-Печерської лаври. Студентський хор Одеської національної музичної  
академії імені А. В. Нежданової (VI «Пасхальна асамблея»). Художній керівник –  

заслужений працівник культури України, професор Г. Ліознов,  
диригент – доцент Г. Шпак

Зліва направо: народний артист України, співак, професор А. Дуда,  
композитор О. Польовий, ігуменя Серафима, професор Г. Ліознов,  

ректор НМАУ, професор В. Рожок, хормейстер, професор М. Гринишин,  
хормейстер Б. Пліш
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CЕРГІЙ БОРОДАВКІН. ХОРОВІ КОНЦЕРТИ ОЛЕГА ПОЛЬОВОГО

тематичні повторення властиві й концер-
там О. Польового. Так, у першій частині 
Першого концерту, у результаті варійова-
ного повторення початкової фрази, у пар-
тії соліста-баса виникає вільно трактована 
тричастинна структура. У Другому концерті 
інтонаційна єдність між другою і третьою 
частинами утворена завдяки наявності за-
гальної інтонації початкових тем – висхід-
ного ходу на велику терцію з подальшим 
рухом униз на секунду.

Таким чином, на нашу думку, хорові кон-
церти О. Польового цікаві й актуальні. Во-

ни є істотним внеском у розвиток даного 
жанру.
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1. Свиридова И. А. Русский духовный концерт. Ис-
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ния / С. И. Хватова. – Ростов-на-Дону, 2006. – 257 с. 

3. Шевченко Т. Г. Давидові псалми / Т. Г. Шевченко // 
Шевченко Т. Г. Кобзар. Повна ілюстрована збірка. – 
Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2009. – С. 324–331.

SUMMARY

In the second half of the XXth century and on the turn of the XXth and XXIst centuries 
the genre of clerical choral concert in Ukrainian music has been considerably intensified. 
In Ukraine and Russia clerical choral concert has become an expression of a certain picture of 
the universe and philosophical concept, the bearer of a certain worldview, which determined its 
significance, similar to the genres of sonatas and symphony in Western Europe. In this scheme 
clerical choral concerts of Odesa composer Oleh Poliovyi to the words of the Psalms of Davyd 
in the translation of Taras Shevchenko are quite topical contribution into the development of 
Ukrainian music. This is a direct response of the composer to so dramatic events for Ukraine.

Oleh Poliovyi continues the best traditions of Ukrainian musical classics, both Russian and 
Ukrainian ones. This is felt in the composer’s musical language and themes of his works. 
The concerts of Odesa composer are the closest to the genre model of Artem Vedel concerts, 
though O. Poliovyi does not go by the achievements of his contemporaries. As it is known, Vedel 
develops folk-church line in the mastering of the genre of clerical choral concert. O. Poliovyi 
follows up this tradition.

The first concert is prayerful one, which asks the forgiveness of the sins, the blessing. 
Its main content is a prayer, while the second one is devoted to suffering, pain, crying, scream 
for help.

Genre of Oleh Poliovyi concerts is lyrical and dramatic, as mainly lyrical statements alternate 
with very expressive episodes in which the conflict beginning is quite clearly expressed.

The melodics of the concerts, on the one hand, is based on Ukrainian folk songs and, on 
the other hand, the romance one, grounded on the melodious-declamatory psalmody. There 
are also the themes of dancing nature.

The composer uses the ways of contrasting and imitating polyphony. Music does not exceed 
the limits of the tonal, but harmonic language of concerts which is quite modern, though mainly 
quite traditional consonances are used. The author emphasizes the meaning of the word, the 
harmony with the help of dissonant harmonies. The deviations to the other tonalities are often 
used. But the constant sounding of clusters should be especially emphasized. Their role is 
different. Some clusters form rich colorful sounding, i. e. the cluster is used in colour aim, the 
others are in order to create dramatic effect, emphasize the conflicting origin.

In general the concerts form a single two-part cycle, united with a common text base, 
concept, traditional structure – both concerts consist of three parts, the same performing staff – 
both concerts are written for mixed choir with two soloists – bass and tenor, common stylish 
features and techniques of choral writing, the community of intonation spheres.

Keywords: Oleh Poliovyi, Taras Shevchenko, Psalms of Davyd, clerical choral concert.
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ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАБУТТЯ.  
РЕКОНСТРУКЦІЯ ХОРОВОЇ ПАРТИТУРИ «СЕРЦЕ МУЗИ́КИ»  

ЛЕВКА РЕВУЦЬКОГО НА ВІРШ МИКОЛИ ВОРОНОГО

Валентина Кузик

Коли в 1980-х роках я працювала над 
книгою спогадів про Левка Ревуцького, що 
готувалася до 100-річчя митця, серед спо-
минів його сучасників неодноразово чула 
про хоровий твір «Серце музи́ки» пам’яті 
Миколи Лисенка, написаний на 10-ті роко-
вини смерті композитора-класика. Тобто 
твір було датовано 1922 роком (імовірно, 
осінь), і він належав до так званого прилуць-
кого періоду творчості Л. Ревуцького (за-
значу, вірш М. Вороного невдовзі по смерті 
М. Лисенка було надруковано в київській 
україномовній газеті «Рада» за 28 жовтня 
(10 листопада) 1912 р. 1). Ті, хто слухав цю 
музику, із захопленням згадували свої вра-
ження, говорили про її високий духовний 
зміст, велику емоційну напругу… Однак ре-
пресії, яких зазнали автор поетичного тек-
сту М. Вороний і талановитий хормейстер 
Прилуцької капели Олекса Фарба, призве-
ли до втрати нот з архівів поета й капели. А з 
архівом композитора сталася інша біда – в 
окупованому Києві колега, який залишився 
в його міській квартирі на вул. Банковій, у 
холодні зими 1942 й 1943 років нотними 
рукописами Левка Миколайовича розпалю-
вав буржуйку. Справжній огром втрат знав 
лише сам композитор, але нічого вже не міг 
вдіяти, крім одного – з пам’яті та по клапти-
ках окремих партій, що збереглися в деко-
го з музикантів, поновлювати нотні тексти 
хоча б найбільш масштабних творів – двох 
симфоній, фортепіанного концерту.

Тож коли до 100-річчя Л. Ревуцького ви-
давали повне зібрання його творів (з 11-ти 
томів, видавництво «Музична Україна»), 
у томі хорових п’єс (1985 р., т. 8) «Серця 
музи ́ки» не було. 

Пошук продовжився. Принагідно з’явила-
ся інформація, що на вірш М. Вороного 
«Серце музи́ки» написали музику К. Сте-
ценко (1913 р., як частина Реквієму), Ф. По-
падич (1927) і вже в наш час Г. Герета (2012).

Надію на реальність існування такого 
твору в доробку Л. Ревуцького подавали 
рядки журналу «Музика» за 1923 рік. Зок-
рема в № 2 на с. 23 читаємо (збережено 
тогочасну орфографію): «В Музичній Комісії 
Т-ва на одному з її засідань молодий ком-
позитор Левко Ревуцький виконував свої 
невидані твори: фортеп’янові та вокальні 
(романси й хори). Твори написані вміло та 
з натхненням. Деякі хорові композиції при-
йнято до репертуару капели “Думка”». І далі 
на с. 25: «Прилука на Полтавщині. Вже май-
же рік тут існує хор співробітників Райспілки. 
Склад хору 65 осіб. Диригує О. Фарба. За 
десять місяців зроблено 12 концертів <...> 
Всього в репертуарі до 50 п’єс <...> Хорова 
Рада на засіданню свойому 4 березня ухва-
лила просити Музичне Т-во ім. Леонтовича 
відкрити у Прилуці Філію Т-ва». Як відомо, 
Л. Ревуцький був концертмейстером цього 
хору, колектив став першовиконавцем кан-
тати «Хустина» й інших композицій митця. 
А вже в № 6–7 за той самий 1923 рік на с. 42 
написано: «Композитор Л. Ревуцький, що 
живе нині коло Прилуки на Полтавщині, на-
писав останніми часами: “На ріках круг Ва-
вілону” (оp. 13 для хору), “Гукайте їх” – до 
слів М. Філянського (оp. 14 для хору), “Сер-
це музи́ки” (оp. 17 для хору і solo) [курсив 
мій. – В. К.]. Крім того, їм написано музику 
до віршу Тичини “Дума про трьох вітрів” та 
музичну картину “На крилах соняшних і яс-
них мрій”». У той самий прилуцький період 

Архів
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(1920–1924) було створено для мішано-
го хору з оркестром кантату «Щороку» на 
слова Олександра Олеся (збереглися ноти 
лише першої частини), «Заповіт» на слова 
Тараса Шевченка, струнний квартет (ноти 
було віднайдено лише 2011 р.), ескізи Пер-
шої симфонії.

В останні півроку мої пошуки в нотних 
відділах центральних бібліотек України та 
музичних академій не принесли успіху. Од-
нак при допомозі музикознавця, кандидата 
історичних наук Олени Бугаєвої, яка пра-
цює в Національній бібліотеці України імені 
В. І. Вернадського і прекрасно знає знаме-
нитий Фонд 50, де зберігаються докумен-
ти Всеукраїнського музичного товариства 
імені М. Д. Леонтовича, вдалося знайти пе-
реписані чорнилом від руки партії хорових 
голосів – сопрано, альта, тенора, баса. Для 
записів було використано аркуші паперу 
А-4 з розлінованими вручну нотоносцями. 
Ноти, вочевидь, писали різні хористи (бо 
різні почерки), значки мають не зовсім чіт-
кий малюнок, але дозволяють реконструю-
вати текст хорової партитури. А вона була 
розрахована на реальні можливості При-
луцької капели, яка мала великий звуковий 
діапазон (вражають дописані ноти для ба-
са-профундо – «октави» 2), високі профе-
сійні навички – композитор використовував 
при компонуванні елементи фугато, уводив 
divisi (подвоєння) партій, гострі дисонантні 
сполучення, у фіналі – епізодичний клас-
тер. Лексика «Серця музи́ки», як і «Зими» 
(перша частина кантати «Щороку»), безпе-
речно, знаменує віхи нового модерного на-
пряму письма композитора. Він тоді, як сам 

говорив, захоплювався творами французь-
ких імпресіоністів, зокрема симфонічним 
ескізом «Море» К. Дебюссі, де переваж-
но використовувалися «щільні» насичені 
співзвуччя й розгорнуті форми. Однак, на 
жаль, з огляду на тогочасні історичні об-
ставини, ці пошуки не могли розкритися в 
повну силу. У концертному виконанні хор 
«Серце музи́ки» звучав у супроводі сим-
фонічного оркестру (теж був у Прилуках), 
адже співу передували 5 тактів інструмен-
тального вступу. Вочевидь, був і клавір, 
однак цих нот поки що не вдалося знайти. 
Проте, думається, твір можливо виконува-
ти й a cappella.

У цьому числі «Студій музикознавчих» 
вперше друкуємо реконструйовану хорову 
партитуру твору, написаного понад 90 років 
тому, який сам автор музики вважав загуб-
леним назавжди (адже сьогодні під ор. 17 
ми знаємо іншій твір – чудову «Пісню» для 
фортепіано, присвячену синові Євгену).

Хорові партії, що послужили основою 
для відновлення партитури, зберігаються 
в Інституті рукопису Національної бібліоте-
ки України імені В. І. Вернадського (ф. 50, 
№ 1306, 4 арк.).

Примітки
1 Вдячна п. Роксані Скорульській – знаному лисенко-

знавцю, директору Музею Миколи Лисенка (Київ) – 
за надану вичерпну інформацію щодо публікації та 
повного тексту вірша. 

2 Принагідно зауважу, що наприкінці ХІХ – у пер-
шій половині ХХ ст. побутувала думка, що найкращі 
голоси «профундо» – з Прилук; вони співали в усіх 
відомих хорах Києва, Чернігова, Москви, Петербурга.

Рукопис партії сопрано (фрагмент) із хору «Серце музи́ки» Л. Ревуцького  
на слова М. Вороного

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



98

АРХІВ

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



99

ВАЛЕНТИНА КУЗИК. ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАБУТТЯ...

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



100

АРХІВ

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



101

ВАЛЕНТИНА КУЗИК. ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАБУТТЯ...

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



102

ДИДАКТИЧНА І ВИХОВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗБИРАЦЬКО-
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИХАЙЛА ХАЯ

Галина Маркович

УДК  78.072(477)Хай

Робота фольклориста-етномузиколога передбачає поєднання цілого комплексу видів діяльності, як 
практичних (польова робота, транскрибування, публікації, науково-реконструктивне виконавство), так 
і теоретичних (наукове осмислення, аналітика, створення наукових праць та підручників). Сучасний 
фольклористичний процес виявляє дедалі виразнішу тенденцію до поєднання їх в одній особі.

У статті на прикладі педагогічної діяльності вченого-етноорганолога М. Хая показано його вагомий 
внесок у скарбницю української музичної фольклористики, охарактеризовано етнопедагогічні та дидактичні 
принципи його навчально-виховної системи, проаналізовано специфіку методик польової, дослідницької, 
виконавської, видавничої та педагогічної практики.

Ключові слова: М. Хай, етномузикологія, етнопедагогіка, дидактичні засади, фонозаписи, гра на 
традиційних музичних інструментах.

Работа фольклориста-этномузыколога предполагает совмещение целого комплекса видов деятельности, 
как практических (полевая работа, нотирование, публикации, научно-реконструктивное исполнительство), 
так и теоретических (научное осмысление, аналитика, создание научных трудов и учебников). Современный 
фольклористический процесс проявляет все более выразительную тенденцию к совмещению их в одном лице.

В статье на примере педагогической деятельности ученого-этноорганолога М. Хая показан его 
существенный вклад в украинскую музыкальную фольклористику, охарактеризованы этнопедагогические 
и дидактические принципы его учебно-воспитательной системы, проанализирована специфика методик 
полевой, исследовательской, исполнительской, издательской и педагогической практики.

Ключевые слова: М. Хай, этномузыкология, этнопедагогика, дидактические основы, фонозаписи, игра 
на традиционных музыкальных инструментах.

The work of the folklore studier and ethnomusicologist provides the combination of the whole complex of the 
kinds of activities, both practical (field work, transcribing, publications, scientific and reconstructive performance) 
and theoretical ones (scientific understanding, analytics, the creation of scientific studies and textbooks). Modern 
folkloric process shows more and more distinct tendency to their combination in one person.

In the article by the way of the example of pedagogical activities of the scientist and ethnoorganologist M. Khai his 
significant contribution into the treasure house of Ukrainian music folklore studies is shown, the ethnopedagogical 
and didactic principles of his educational system are characterized, the peculiarity of the techniques of field, 
research, performing, publishing and pedagogical practice is analyzed.   

Keywords: M. Khai, ethnomusicology, ethnopedagogics, didactic principles, phonorecords, the playing on the 
traditional musical instruments.

Фундаментом роботи кожного фольк-
лориста є його збирацько-дослідницька 
діяльність. Якщо в науково-теоретичних 
поглядах Хая-фольклориста виразно про-
стежуються системність та концепційність 
теоретичних постулатів і положень, то на-
бутки його збирацько-експедиційної праці 
ще ніхто не підраховував і не оцінював – 
кількість експедицій та одиниць зберіган-
ня навіть особистого касетного архіву до-
слідника опрацьовано заледве наполовину 
(опубліковано дані лише із врахуванням 

цієї недопрацьованої «половини» [див.: 4]). 
Гігантський фоно- та відеоархів цифрових 
записів (власний та частково записаний у 
співпраці з багатьма іншими фольклорис-
тами в 1990–2000-х роках в українсько-ка-
надському спільному підприємстві «Кобза» 
та «Українській лабораторії фольклору» 
(далі – УЕЛФ) наразі задепоновано у фон-
дах «АртВелес – АртЕкзистенція – УЕЛФ» 
і оброблено також не повністю. Значні не-
доопрацювання атрибуції та, особливо, 
кількісної і якісної характеристик зібраного 
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матеріалу не дають можливості об’єктивно 
оцінити направду величезну збирацьку 
роботу, проведену майже в усіх регіонах 
України. Створення «Фонду Михайла Хая» 
в Інституті мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України затримується теж через ті са-
мі причини – брак часу і сил на опрацюван-
ня великого архіву.

Завданням цієї статті є вказати на особ-
ливу наукову, пізнавальну та навчально-
дидактичну цінність численного фоно- та 
відеоархіву відомого українського вчено-
го-етномузиколога Михайла Йосиповича 
Хая, наголосивши на нагальній потребі і 
здійсненні заходів з порятунку і збережен-
ня унікальних записів українського музич-
ного фольклору. Пропонована публікація 
також має на меті подати інформацію про 
його цифрові записи української традицій-
ної музики з метою інтенсифікації процесу 
їх фонографічного видання в форматах 
аудіо касет, компакт-дисків тощо і створен-
ня на цій базі «Фонохрестоматії традицій-
ної музики українців». Особливо маємо 
наголосити на важливості теоретичного та 
практичного досвіду М. Хая у навчально-
дидактичних та виконавсько-реконструк-
тивних експериментах.

Основою наукової та педагогічної діяль-
ності М. Хая є його переконання як вченого- 
етноорганолога, який щиро вболіває за 
стан традиційної культури в усіх її аспек-
тах: гуманістичних, естетико-виховних, со-
ціомузичних, етнокультурних, історико- та 
музично-теоретичних, етномузикологічних 
і навіть тих, що потрапляють під вогонь 
його нищівної критики – паралельно-куль-
турницьких випадів на адресу традиційно-
го фольклору як явища «застарілого» й не-
прогресивного [див.: 16; 27]. Але названий 
аспектний комплекс сам М. Хай уважає до-
волі еклектичним, таким, що потребує сис-
темного та специфічного корегування «із-
середини» кожної зі складових.

Уже в найперших студентських науко-
во-методичних працях майбутнього вчено-
го бачимо виразно сформульовану лінію 
на фольклоризацію усього навчально-ви-
ховного процесу загальноосвітньої школи, 
що пізніше викристалізувалася в систему 

усвідомленої ідеї необхідності загально-
го музичного, фольклорно-етнографічного 
та етнофонічного (народно-виконавського) 
«лік не пів» [11; 17; 18; 20; 23; 24]. Через усе 
життя проніс він ідею передавання досвіду 
пращурів молодому поколінню.

Насиченим і плідним на просвітницьку 
діяльність був дрогобицький період. Керо-
вані молодим диригентом і педагогом ху-
дожні колективи та громадські організації 
несли в непросту ідеологічну атмосферу 
міста й області непопулярну тоді патріо-
тичну тематику, втягуючи в цю діяльність 
широкі верстви національно свідомої інте-
лігенції, учнівську та студентську молодь 
[9; 10; 14]. Особливо вагомою була бороть-
ба актуальної тоді ідеї (до якої, щоправ-
да, Михайло Йосипович тепер ставиться 
досить критично) хроматизації сопілки та 
впровадження її до навчальних планів му-
зичних закладів. У його особистому архіві 
міститься значна епістолярна переписка з 
автором «Букваря сопілкаря» Р. Дверієм, 
в якій звірено безліч методологічних та 
методичних позицій обох дослідників, на-
дано конкретні консультації та рекоменда-
ції з питань етнопедагогіки, етнопсихоло-
гії, етноестетики тощо. Статтю М. Хая під 
назвою «Надрукуйте буквар сопілкаря» 
опублікувала тоді авторитетна респуб-
ліканська газета «Культура і життя». До її 
закликів підключилися видатні журналіс-
ти, музиканти й педагоги М. Головащенко, 
Я. Орлов, В. Зуляк, Б. Жофчак, Л. Боднар 
та ін. А автор «Букваря» Р. Дверій в одному 
зі своїх листів писав: «Шановний Михайле 
Йосиповичу! На протязі тижня декілька 
разів перечитував Вашу статтю – слід ви-
знати – інтересна. Думаю, що підняті в ній 
питання зацікавлять широке коло читачів 
газети “КіЖ” <...> Отже дуже дякую Вам 
за працю. Маю надію, що вона не втраче-
на марно і що до Вашої думки товариші з 
видавництва таки прислухаються, а в ре-
зультаті колись доживемо побачити “Бук-
вар” в руках дітей-сопілкарят» 1.

Для того, щоб читач відчув напругу й 
важливість цієї дискусії щодо становлення 
хроматичної сопілки, впровадження її у пе-
дагогічний процес як масового інструмента 
в загальноосвітній школі й використання в 
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РОЗДІЛ

аматорському музикуванні, необхідно на-
вести принаймні кілька з висловлених у ній 
думок. «Віддаючи належне сопілці в справі 
масового музичного виховання у загаль-
ноосвітніх школах і самодіяльній художній 
творчості, спеціальні музичні навчальні за-
клади дуже обережно і неохоче включають-
ся в справу її популяризації як повноцінно-
го концертного інструмента. Особливо це 
стосується музичних училищ республіки, 
що незважаючи на термінову потребу від-
криття класів сопілки (у більшості музичних 
шкіл уже відбулися перші випуски з цього 
фаху, однак, відсутність перспективи всту-
пу до училищ змушує або перекваліфіко-
вуватися, або зовсім залишати музику), не 
виявляють належної наполегливості у ви-
рішенні цього питання. Важко не помітити 
великої невідповідності між такою позицією 
і справді високою виконавською майстер-
ністю сопілкарів і фрілкарів-віртуозів – за-
служених артистів УРСР В. Попадюка та 

Є. Бобровникова, лауреатів і дипломантів 
республіканських конкурсів М. Маркевича, 
Р. Дверія, М. Тимофіїва, В. Петрованчука, 
солістів Буковинського ансамблю пісні і 
танцю Д. Левицького, Д. Деминчука, ровен-
ських сопілкарів Б. Яремка, І. Кондрашев-
ського, Ю. Фокшея та багатьох інших» [20, 
с. 6]. Очевидно, що «попит населення і ви-
робництво інструментів значно випереди-
ли стан методики навчання гри на сопілці. 
І досі багато хто навіть з досить компетент-
них музикантів дивиться на сопілку та її ро-
дичів як на архаїчні, недосконалі, художньо 
маловиразні інструменти» [20, с. 6].

Багато зусиль було покладено в роботі 
над реставрацією бойківських співів і тан-
ців зі школярами Волосянської восьми-
річної школи на Скільщині (на відміну від 
науково-виконавської реконструкції в умо-
вах міста, реставрація, згідно положень 
М. Хая, – це відновлення призабутих зви-
чаїв і жанрів в місцях ще недавнього їх по-

Михайло Хай. 2010 р.
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бутування). Зокрема, про значення цієї ро-
боти для самих дітей можна судити з листа 
їхньої вчительки:

«Привіт із далеких зелених Карпат!
Дорогий Михайле Йосиповичу! Пишуть 

Вам Ваші малі “фесунята”. Вже три міся-
ці пройшло з того часу, як ми були разом у 
Чернівцях, а нам здається, що ми не бачи-
лись три роки!!! [далі йде довгий і деталь-
ний перелік концертів і виступів “Фесі” після 
тріумфального виступу на “Червоній руті”. – 
Г. М.] <...> Михайле Йосиповичу, мої діти, по-
бувавши на таких форумах, стали набагато 
свідоміші, ніж були раніше. Я впевнена, що 
кожен з них вже навіть тепер зможе визначи-
ти своє місце в житті, розібратися в складно-
му, суперечливому світі. А за все це я щиро 
вдячна Вам, дорогий наш, мудрий і добрий 
наставнику <...> [далі знову – розлогий емо-
ційний спіч вдячності. – Г. М.].

Михайле Йосиповичу, ледве знайшла 
домоткане льняне полотно на сорочку. Не 
знаю, чи сподобається Вам, чи ні, але в лю-
дей його немає, хіба десь у когось, та й то 
не всі признаються. Так що вибрати немає в 
чому. Та, зрештою, люди понищили, бо був 
час, що з такого полотна сміялися. Зараз 
вже вишиваю. Думаю, якщо встигну, до Різд-
ва, щоб Ви вбралися на свята <...>» 2.

Багато води стекло в гірських потічках 
і річках Бойківщини, немало й у Дністрі, 
Дніпрі, Десні та Стугні, а сорочка з грубого 
льняного полотна, вишита у Волосянці, по-
тріпана вщент, багато разів ремонтована-
переремонтована й нині залишається най-
улюбленішою. Куплене нове полотно для 
перенесення на нього аплікації цієї бойків-
ської вишивки теж лежить поки що марно, 
оскільки жодна з майстринь не взялася за 
таку складну роботу – кажуть, що легше 
вишити нову, ніж реставрувати цю.

Іще теплішими, а подекуди й складні-
шими були стосунки з дорослими носіями 
фольклору. Виникали й непорозуміння що-
до публікацій та гонорару за них. Трапля-
лися випадки, коли навіть почувши слово 
«українсько-канадське підприємство» від-
мовлялися безкоштовно грати чи співати, 
або вже після запису вимагали гонорари, 
що в сотні разів перевищували мізерний 

прибуток від касет. Про те, що це справа 
збиткова, навіть слухати не хотіли. Пізніше 
ті, що відмовилися, почувши високоякіс-
ні цифрові записи інших виконавців, дуже 
перепрошували або й самі приїжджали на 
запис. Проте були й реалістичніші та помір-
кованіші листи:

«Добрий день, шановні кияни!
Я одержав ваш пакет із 5 касетами. Ми, 

котрі ще живі, щиро дякуємо Вам за те, що 
Ви хоть із запізненням, але не забули про 
нас. Я віддав Кирилові одну касету, одну Лу-
кові жінці передав – не знаю як вона сприй-
ме, бо там його голос живого [касети надій-
шли якраз після передчасної смерті третього 
за віком брата – Луки Прилипчана. – Г. М.]. 
Ми всі слухаємо, любуємось цією музикою, 
співами. І ще раз щиро дякуємо <...> Ви пи-
шете про згоду – ми її даємо [йшлося про 
згоду на випуск компакт-диску. – Г. М.], пе-
чатайте, будь-ласка скільки можна. Відносно 
угоди, то узнайте, будь-ласка, і, якщо Вам не 
трудно, напишіть – ми все зробимо. А поки-
що призначайте Ви самі [підкреслення авто-
рів листа. – Г. М.] наш гонорар, ми думаємо 
Ви нас не обідите, будемо рахуватись по 
совісті <...>.

Щиро Ваші, із повагою до Вас брати 
Кирило, Спірідон Прилипчани, 24. 04. 98, 
Шепіт – Путила» 3.

Можна цілком зрозуміти щирих і чесних 
людей, яких упродовж цілого нелегкого 
життя постійно обдурювали і наживалися 
на їх важкій праці, які сподівалися, що на-
решті прийшов час «ринкових» відносин, і, 
можливо, і їм удастся бодай щось зароби-
ти. Рідко хто з них розумів, що Україна – не 
Канада, і тут не ринок, а базар, де законів 
нема, а ті, що є – не працюють. У фолькло-
рі ж доводиться робити все на майже голо-
му ентузіазмі.

Проте претензії були не тільки економіч-
ні, а й морально-етичні, звичаєві, художні, 
як, наприклад, від характерної (гуц. – «не-
простої») співачки з Буковини Рахілі Рус-
нак, яку «Кобза» свого часу і лікувала без-
коштовно, і зарплатню видавала, і в Англію 
возила. Сам М. Хай за 5 років праці коштом 
«Кобзи» за кордоном взагалі не був за бра-
ком часу й особливого інтересу до вояжів 
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за межами своєї улюбленої Вітчизни. Він 
завжди вважав, що йому є що робити й пу-
блікувати в Україні, а закордонним спеціа-
лістам і шанувальникам консультації давав 
лише вдома – у Києві. Незважаючи на це, 
співачка залишила у своїй вразливій душі 
лише самі негації:

«Листа отримала і подарунок з моїми піс-
нями <...> Пройшло вже досить часу, як я все 
це отримала та відписувати, чесно кажучи, не 
хотілося. Але як “непроста” буковинка муси-
ла хоч подякувати за касети. Чому не хотіло-
ся відписувати?.. Даруйте, невже знову “Коб-
за”? [насправді, “Кобзи” вже на той час не 
існувало, а касету випустила фірма УЕЛФ із 
посиланнями на записи “Кобзи”. – Г. М.] <...> 
Хто Вам сказав, що я проти того, щоб касети 
з моїм співом розповсюджувались між людь-
ми? Я лиш проти крадіжки, в якій формі вона 
не проявлялася б. Пробачте, може Ви тут і 
ні при чому, і на Вас тільки падає мій осуд. 
Іноді так буває. Але, як говориться в Біблії: 
“Честь – честь, данина – данина, мито – ми-
то”. Це мудрий закон. І щоб багато не розпи-
сувати, я скоро збираюся приїхати до Києва. 
І думаю, що ми порозуміємось, коли будемо 
діяти за тим принципом з Біблії. Моє відно-
шення до Вас, Михайле, є таким самим, як і 
Ваше до мене. Хоч мене справді зачіпають і 
дивують деякі ваші вислови. Ну чому б то я 
мала бути прос тою, наприклад? Я ж співаю. 
До зустрічі. Рахіля Руснак» 4.

І дійсно, якщо «я ж співаю», то хіба мо-
жуть бути такі люди звичайними? А якою 
«незвичайною» має бути людина-фольк-
лорист, яка з такими чутливими до наймен-
шого фальшу людьми має не просто працю-
вати «в полі», а й сприяти їх комунікації із 
«цим світом» – світом жорстокості й неспра-
ведливості, хамства й лицемірства? Як зро-
бити так, щоб і цінності зберегти, і сучасний 
усуціль дефольклоризований та комерціалі-
зований світ бодай якось схилити до них? Ці 
питання усе життя переслідували фолькло-
риста не лише у спілкуванні з отими «святи-
ми людьми», а й з колегами, між якими, за 
його словами, теж траплялося немало не-
чистих на руку і просто відвертих «профана-
торів» фольклору не так через нефаховість, 
як прагнення мати з нього зиск.

Про М. Хая-педагога й вихователя свід-
чать рядки учасниці керованого ним фольк-
лорного гуртка Броварського будинку шко-
лярів О. Кривошлик:

«Ми вчилися розшифровувати тексти. 
Одночасно проводився магнітофонний за-
пис і літературний. Записували без фоне-
тичної транскрипції, так, як чули. Учні, які 
мають музичну підготовку, пробують свої 
сили в нотуванні мелодій на практичних за-
няттях <...> Пісня супроводжує людину все 
життя. З нею вона народжується, іде в бій, з 
піснею і вмирає. Людина і пісня нероздільні» 
[5, с. 4].

Згодом ця сама газета публікувала що-
річні звіти школярів про експедиції фольк-
лорного гуртка, до яких батько залучав та-
кож і сина Павла: «Головною метою нашої 
експедиції був фольклор <...>. У тих самих 
Буняках ми “розкопали” ярмарок, на якому 
збиралися різні музики і з якого, як сказав 
Ілля Фетисов, добре попрацювавши, мож-
на написати диплом. Окрім цього в селі Хо-
рішки записали багато старовинних пісень, 
з’ясували, що лірика, записана торік на 
Чернігівщині, співпадає з полтавською, яка 
існувала тут 10 років тому» [28, с. 4].

Свою подвижницьку позицію на ниві пе-
дагогічної та виховної діяльності Михайло 
Йосипович не полишає упродовж усього 
свого неспокійного життя: від найперших 
викладацьких кроків і шкільних оркестрів 
у Дрогобичі, через участь у «всесоюзному 
музично-педагогічному експерименті» у 
Мар’янівці й Кодаках та у Броварській шко-
лі № 5 з поглибеним вивченням музики – 
до молодіжних проектів зі студентами Ки-
ївської консерваторії, Києво-Могилянської 
академії, Рівненського інституту культури, 
Дрогобицького педуніверситету та ін.

Цікавими були, зокрема, його проекти з 
іранськими студентами навесні 2006 року, 
рядки з публікацій про які маємо можли-
вість навести:

«Молодий музикант [ідеться про іран-
ця Аміна Аґаї. – Г. М.] успішно виступав із 
концертами в Ірані, Франції, Німеччині. 9 бе-
резня він представив своє мистецтво україн-
ським читачам. Концерт презентувала про-
мова автора проекту “МУЗИКА ОРІЄНТУ” – 
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доцента кафедри фольклористики НМАУ – 
Михайла Йосиповича Хая – людини, яка усе 
своє життя присвятила вивченню народного 
мистецтва України і виховала декілька поко-
лінь фольклористів. Це й зумовило бажан-
ня молодого іранського музиканта вчитися 
у його класі – зараз Амін Аґаї готується до 
вступу на кафедру фольклористики музич-
но-теоретичного факультету НМАУ <...>» 
[12, с. 8].

Цікаво, що цей проект не залишив бай-
дужими не лише іранську діаспору Києва 
та посла Ірану, а й дістав широкий розголос 
серед української громадськості столиці. 
Після нього концерти іранських студентів у 
Києві стали систематичними. Зокрема, од-
на з українських студенток писала:

«Влучним і, як завжди, яскравим був ви-
ступ доцента кафедри музичної фолькло-
ристики М. Й. Хая. У концерті прозвучали дві 
українські думи у його виконанні у супроводі 
кобзи [тут авторка помилково назвала ста-
росвітську бандуру кобзою. – Г. М.] і колісної 
ліри – “Про Марусю Богуславку” і “Про бід-
них невольників” [насправді ця дума зветься 
“Невольницький плач”. – Г. М.]. У своїй про-
мові Михайло Йосипович провів деякі пара-
лелі між способом гри та мелодикою України 
й Ірану, наголосив на історичних, інтонацій-
них композиційних спільностях цих культур» 
[2, с. 8].

Не менш драматичною була робота зі 
студенткою-магістранткою з Китаю У Їфан, 
що, незважаючи на всі перипетії перекладу 
з китайської та складну соціально-політич-
ну ситуацію, дала плідний вислід [див.: 13]. 
Безцеремонна позиція китайських студен-
тів на початку 2000-х років щодо катего-
ричного небажання, на відміну від значно 
толерантніших і культурніших у цьому сенсі 
іранців, вивчати не лише українську мову, а 
й російську, створювала неймовірні трудно-
щі не лише в індивідуальній, а й у груповій 
лекційній роботі. Доходило до курйозів... 
Коли група з 27-ми студентів на вимогу спі-
вати українські та китайські зразки пісенно-
го фольклору вкотре відповіла мовчазним 
«бойкотом», в аудиторії раптом зазвуча-
ла фонограма «Ще не вмерла України». 

Усі негайно встали і разом з викладачем 
почали підспівувати... «А гімн Китаю зна-
єте?»... Усі навперейми почали запевняти, 
що знають... «Прошу заспівати!» Обличчя 
враз посерйознішали, і вперше в консер-
ваторії зазвучала досить впевнена версія 
гімну комуністичного Китаю. «А хоч одну 
китайську пісеньку?» І почалося... Кожен 
так само навперейми, хоч і менш впевне-
но, ніж при співі гімну, почав доводити свою 
«китайськість»... Потім були гарячі дискусії 
на предмет традиційної культури, форм її 
імперського нищення в Україні та Китаї і... 
справа зрушила. На заліку головна прак-
тична вимога – заспівати один зразок укра-
їнської та аналогічний або подібний їй від-
повідник китайської народної пісні – вико-
нувалася беззастережно і навіть з певним 
зацікавленням...

Про невтомну і наполегливу роботу па-
на Михайла у справі впровадження своїх 
методик на західноукраїнських теренах, де, 
окрім Рівного й частково Львова, вони май-
же відсутні, і які він намагається пропагува-
ти ще з далекого 1989 року, нам довелося 
відгукнутися з приводу започаткування їх у 
«найконсервативнішому галицькому місті» 
(з його слів) Дрогобичі.

Лірник Михайло Хай
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«Унікальність цього молодіжного дівочого 
гурту полягає у застосуванні перспективної 
методики науково-виконавської реконструк-
ції гуртового, зокрема, ладканкового, спі-
ву <...> Оцінюючи спів дрогобицького гурту 
(на відбірковому турі фольклорної номінації 
Всеукраїнського фестивалю “Червона рута” 
у грудні 2010 р.), основоположник фольк-
лорного науково-реконструктивного руху в 
Україні, заслужений діяч мистецтв, профе-
сор НМАУ ім. Чайковського Є. Єфремов ска-
зав, що вже сам факт існування в Дрогобичі 
колективу, який співає у “відкритій манері” зі 
значним ступенем бойківської традиційної 
специфіки звукоутворення, є вагомою поді-
єю в культурному житті країни» [7, с. 7].

Надзвичайно важливою і потужною бу-
ла діяльність М. Хая в ділянці пропаганди й 
поширення його власних та координованих 
ним записів фольклору у вигляді касет та 
компакт-дисків. Про це свідчать, зокрема, 
контакти не лише в Україні, а й за кордоном:

«Шановний Пане Михайле! Мій пере-
миський приятель привіз мені <...> Ваші жур-
нали і касети – це прецікаві і гарні речі, дуже 
Вам дякую! <...> Ваша колекція фонозаписів 
[ідеться про 20-касетний проект “Традиційна 
музика українців”. – Г. М.] <...> просто вра-
жає, якби хотілося вийти з нею на ширші 
простори, от якби видати їх на компакт-дис-
ках, так як зараз робиться в Польщі (вихо-
дить серія з 16-ти компакт-дисків), при чому 
це оригінальні виконавці, не стилізовані. Ва-
ша касетка мені особливо близька, лірниц-
тво все мене якось притягало, це, мабуть, 
від батькових спогадів, до того глибока по-
шана до культурних якостей українського 
бароко, в якому лірництво глибоко закоріне-
не. “Гречаники” є тут дисонансом, але тре-
ба признати, що хоча несподіваним, то таки 
вдалим, це ж бо другий бік лірницького ре-
пертуару. Як писав мені недавно пан В. На-
конечний, Ваш диск може з’явитися вже в 
січні нового року!? Я порадив їм таки надру-
кувати у книжечці тексти пісень [підкреслен-
ня В. Пилиповича. – Г. М.], це дуже посилює 
художній ефект, дозволяє вглибитись в зміст 
твору, просив їх також зробити якусь цікаву 
обкладинку, так, щоб був на ній зображений 
виконавець разом з інструментом» 5.

Подібні відгуки надходили й від В. Міша-
лова з Канади, Б. Нолла зі США, М. Мушин-
ки зі Словаччини, М. Брьокер з Німеччини, 
Г. Бонне з Бельгії, К. Михайлової з Болгарії 
та ін. Ставало дедалі очевидніше, що мрія, 
висловлена В. Пилиповичем, мала от-от 
стати реальністю в Україні, де компакт-
дискова технологія ще тільки зароджу-
валася. Поштовхом для цього стала ціла 
серія дисків, випущених у Польщі фірмою 
«Кока» – фольклористичних гуртів «Гілка» 
(Кіровоград), «Древо» (Київ), Михайла Хая 
(«Українська ліра»), родини Тафійчуків з 
Гуцульщини. Організацію, «розкрутку» та 
запис дисків на студії у Варшаві здійснив 
пан Михайло.

Згодом В. Пилипович написав:
«Перемиський приятель позичив мені 

CD “Гілки”, це справді гарна музика, а з пер-
спективи Надсяння, Перемишля – степ ме-
рехтить якимись романтичними картинами і 
тяжіє над ним <...> література, бо ж тільки 
такий у мене степовий досвід. Мене дуже 
цікавлять ті всі культурні прояви релігії і літе-
ратури (чи ширше культури), тому лірництво 
має для мене якусь особливу притягальну 
силу, подібно як іконопис, чи теж релігійна 
пісня, зокрема, т. зв. “богогласникова”, може 
і тим видом народної творчості хтось в нас 
займеться» 6.

У результаті 15-річної діяльності «Коб-
зи» та УЕЛФ проведено близько ста фольк-
лорних експедицій по всій території Украї-
ни, записано близько 820 годин автентич-
ної музики, у тому числі й від її природніх 
но сіїв – людей старшого віку. На підставі 
зібраного матеріалу на високоякісній циф-
ровій апаратурі записано 160 годин «чистої 
музики» і випущено на касетах 20 унікаль-
них аудіопрограм (тривалістю 1 година 
кожна) під загальною назвою «Традиційна 
музика українців», що фіксують автентич-
ні співи та музику різних регіо нів України 
(1997). Завдяки цим касетам українську 
традиційну автентичну музику почули у 
Франції, США, Росії, Польщі, Словаччині, 
Канаді, Великій Британії, Німеччині, Ар-
гентині. Випущено також три CD із серії 
«Традиційна музика Полісся» (спільний 
проект УЕЛФ та Міністерства з надзвичай-
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них ситуацій України, який дозволив за-
фіксувати автентичну музичну творчість 
умертвлених Чорнобилем районів) [8; 11]. 
Записи вперше в Україні (!) було здійснено 
на високоякісній DАТ-апаратурі провідними 
українськими етномузикологами І. Мацієв-
ським (Санкт-Петербург), Є. Єфремовим, 
Т. Сопілкою, І. Клименко, Г. Коропничен-
ко, С. Охрімчуком (Київ), Л. Новиковою, 
В. Осадчою, Г. Лук’янець та Д. Лебедин-
ським (Харків), Н. Керімовою (Кіровоград), 
Б. Водяним (Тернопіль), П. Зборовським 
(Турка), Л. Турянською (Івано-Франківськ), 
Г. Маркович (Трускавець), а пізніше – у 
проектах УЕЛФ і Громадської організації 
«АртЕкзистенція» – також і фольклорис-
тами молодшої генерації О. Бутом, В. Гла-
дунцем, І. Фетисовим, С. Постольниковим 
(Київ), К. Оленич (Ужгород) та ін. Фолькло-
рист та відповідальний редактор видань – 
М. Хай. Звуко- та відеооператори польових 
записів – М. Семиног і О. Бут.

Етнографічний принцип подання ма-
теріалу в 20-касетній збірці дає уявлення 
про всі регіони України (за винятком Півдня 
та маргінальних і діаспорних територій): 
«Ісусе мій», «Традиційне кобзарство Украї-
ни», «Співає бандурист Микола Будник», 
«З-під Карпатського хребта», «Каперуш», 
«Грають брати Пилипчани», «Мелодії 
Скільських гір». Перевидання: «Феся», «Ой 
ходив та й Донець», «З глибини століть», 
«Мольфар Михайло Ничай», «Рахіля Рус-
нак», «Вітер степовий», «Пісні Полтавщи-
ни», «Музичні інструменти Гуцульщини», 
«Надобридень», «Музика родини Тафійчу-
ків», «Традиційна музика українців», «Тра-
диційні пісні Полтавщини», «Летів горнос-
тай», «Ой як же було ізпрежди віка» та ін.

У 2000 році УЕЛФ у співпраці з громад-
ською організацією «АртЕкзистенція» та 
іншими науковими й культурологічними ін-
ституціями України започаткувала серію 
мультимедійних видань «Моя Україна». 
Перші альбоми, не встигнувши побачити 
світ, одразу стали «бестселерами»: «Бер-
ви. Український традиційний фольклор», 
«Зелений шум Полісся. Традиційна куль-
тура Поліського краю», «Українська епічна 
традиція» (мультимедійний формат); «Над 
річкою Карайцем. Пісенна традиція с. Рів-

не Муровано-Куриловецького району Він-
ницької області», «Гей, на Чорному морі... 
Микола Будник (народна бандура)», «Коб-
зарсько-лірницька традиція. Тарас Компані-
ченко (народна бандура, ліра)», «Колиско-
ві», «Українські народні казки», «Дике поле. 
Дов гі пісні передстепової України», «Весіл-
ля» (у 2-х частинах), «Прилипчани» (фор-
мат CD). Наклад кожного диску – 1000 при-
мірників. Помітним явищем став перший в 
Україні фестиваль «без попси і року» (ака-
демічна, епічна та традиційна музика) «Ки-
ївська Русь» (режисер і продюсер Т. Грима-
люк, науковий консультант М. Хай).

Невдовзі світ побачить наступний проект 
цієї серії, а саме «Антологію традиційної 
української музики», що складатиметься 
з дисків «Карпати», «Полісся», «Південь», 
«Прикарпаття», «Поділля», «Наддніпрян-
щина», «Полтавщина, «Слобожанщина», 
«Етнічні землі», «Берви» та ін.

Треба було чути схвильований виступ 
священика греко-католицької громади в 
Перемишлі після виступу батька Михайла 
(лірника Стефана) та його десятирічного 
сина Павла з народною бандурою в руках 
перед українцями цього княжого україн-
ського міста. Священик сказав тоді, що як-
би кожен з нас так передавав свою справу 
дітям, то Україна уже давно була б вільною.

Пізніше щось подібне про записи Михай-
ла-студента від мами опублікував відомий 
журналіст та історик культури О. Зотиков:

«Європейська ватра, горячи ясно, швидко 
змінює склад вогню, поглинається велетен-
ськими “материковими плитами” прибульців. 
Так було в кам’яному віці, і в неоліті, і в епоху 
раннього заліза. А чим епоха інтернету від-
різняється від попередніх? Як не кажіть про 
штучну еволюцію европейської людини, за 
два покоління її тип виживе хіба в Новій Зе-
ландії. Україна опиняється між кількома тек-
тонічними брилами культур, що зсуваються, 
налазять одна на одну. Ми у повітрі, як той 
“поет” зі збірки Василя Герасим’юка. Ми на 
переході, на маргінесі. Доля Михайла Хая, 
бойка з передгірського перехрестя, – гарне 
тому підтвердження.

Тож ремесло пана Михайла продовжує 
життя не тільки “нашій думі, нашій пісні” в 
їхнiй чистоті, а й дарує як “бонус” десятиліт-
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тя життя людському психотипові, до якого 
ми звикли. Коли кожен свідомий член на-
шого красного роду запише на хатній магні-
тофон пісні та приповідки рідної баби-діда, 
отця-матері й час від часу “крутитиме” їхнім 
дітям-онукам вже на цифрових, вічних носі-
ях, то й життя нашої сполуки триватиме тро-
хи більше. Хай же і дума, і пісня, і звичний 
господар на цій землі – будуть. Хай ще хоч 
трохи побудуть» [1].

Дещо пізніше, 1993 року, за сприяння 
УЕЛФ і О. Шевчук було здійснено потужний 
проект бельгійського фольклориста Г. Бон-
не «Традиційна музика України» [див.: 12; 
13]. Про діловий тон і теплоту цих стосунків 
можна судити з його листа, писаного для 
зручності перекладу по-англійськи («під-
строчник», за її ж висловом, О. Шевчук):

«Брюссель, 20. 10. 1992.
Любий Міша, я маю надію, що у Вас все 

добре. Хотів би знов подякувати за співро-
бітництво, необхідну допомогу та дружбу.

Недавно я обговорював деякі питання з 
моєю дирекцією [музею. – О. Ш.] і з фран-
цузькою фірмою [цифрові технології тоді ще 
не були налагоджені навіть у Бельгії. – Г. М.], 
яка випустить компакт, і впевнився, що всі 

домовленості будуть виконані <...> про те, 
щоб коли компакт-диск буде готовий, виділи-
ти вам частину CD, і щодо них – проблем не 
буде. Я вже відіслав пакет разом із танцю-
вальною групою Олені, він містить 10 циф-
рових касет для Вас <...> Інші 10, можливо, 
як ми й домовлялися, я привезу при повер-
ненні на Україну в квітні 1993. Маю сказати, 
я був здивований з того, що ціни на касети 
дуже зросли <...> Ви маєте зачекати (бук-
вально “потерпіти”), поки копії будуть готові. 
Можливо, більшість з них я привезу у квітні.

Ще раз Вам дякую. Щиро, Гюберт Бонне» 7.

Психолого-педагогічні та дидактичні 
навички М. Хая, здобуті в понад 25-річній 
практиці викладання скрипки, диригування 
та хорових і оркестрових дисциплін, його 
багаторічний досвід диригентської роботи у 
самодіяльних та професійних хорах і орке-
страх створили міцне підґрунтя для викла-
дання теоретичних і практичних дисциплін з 
науково-виконавської реконструкції фольк-
лору в консерваторії. Так, у програмі «На-
родна музична творчість. Український ін-
струментальний фольк лор» з-поміж іншого 
читаємо: «Тема даної програми задумана 
як механізм подолання згаданих недоліків 

М. Хай з учасниками етнографічного свята в Музеї у Пирогові
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і упущень, а її проблематика розроблялася 
впродовж двадцяти останніх років в про-
цесі роботи над курсом “Інструментальний 
фольклор” на кафедрі музичної фольк-
лористики та відповідно до плану НМАУ 
ім. П. Чайковського (2000–2006 рр.) – п. 7. 
“Народна музична культура України: тради-
ція і сучасність”» [21].

У цій програмі предмет розглянуто в іс-
торико-етнографічному контексті, викорис-
тано статистичні методи, наукові описи, ме-
тоди порівняльного й структурно-типологіч-
ного аналізу, класифікації й систематизації, 
групування, узагальнення експедиційних 
матеріалів та дослідницьких даних. Окре-
мим методом є порівняльне зіставлення 
відомих етноорганологічних та етнооргано-
фонічних матеріалів, описів фактів і явищ, 
почерпнутих в сучасних польових та на-
укових дослідженнях, з описами відповід-
них раритетів в художній літературі, етно-
інструментознавчі описи, спостереження, 
етнофонічні (народно-виконавські) аналізи, 
системно-етнофонічний, науково-рекон-
структивний методи досліджень та ін.

Спираючись, головно, на аналіз доку-
ментальних досліджень явищ народного 
інструменталізму й не уникаючи, водночас, 
їх раціонального синтезу (узагальнення), у 
роботі зі студентами поставлено завдан-
ня комплексного вивчення всіх параметрів 
генези, історичної еволюції й сучасного 
функціонування усної інструментальної 
традиції в Україні. Проте домінують у курсі: 
1) історико-етнографічні описи; 2) узагаль-
нення експедиційних матеріалів; 3) статис-
тичний та 4) структурно-типологічний ана-
ліз; 5) метод науково-виконавської рекон-
струкції народної інструментальної музики 
(далі – НІМ) тощо.

Методологічною основою курсу є прин-
ципи й засади науковості, етнографізму й 
історизму в музиці, комплексності й сис-
темності в підходах до наукового осмис-
лення складних музично-етнографічних 
явищ українського етносу.

У цій програмі зроблено спробу фікса-
ції, наукового обґрунтування й принаймні 
часткового розв’язання складної низки 
проблем традиційного виконавства на ав-
тентичних народних музичних інструмен-

тах на відміну від існуючої дотепер хибної 
практики змішування етнологічних крите-
ріїв їх дослідження з так званими «народ-
но-академічними». Особливу увагу в про-
грамі приділено сучасним теоретичним та 
науково-практичним методикам вивчення 
й виконавського реконструювання автен-
тичної НІМ та способам упровадження 
їх результатів у активну композиторську 
практику на рівні органічної рецепції / 
вростання традиційної інструментальної 
стилістики в музичну мову молодого ком-
позитора та музикознавця. Запропонова-
но принципово новий погляд на критику 
існуючих застарілих наукових підходів в 
класичній науковій літературі, неадекват-
но застосовуваних щодо українського ма-
теріалу європейських етноорганологічних 
методик. Заплановано істотно розширити 
джерелознавчу базу навчального процесу, 
подати потужний і невідомий досі масив 
звукового матеріалу у високоякісних муль-
тимедійних, а також, частково, й у нотно-
транскрипційних та словесно-аналітичних 
версіях.

Поміж географічних ареалів дослі-
дження – регіони з достатньо повноцінно 
збереженою інструментальною музикою 
усної традиції (Українські Карпати, Волинь 
і Полісся, Західне і Східне Поділля, Над-
дніпрянщина й Полтавщина). Епізодично 
розглянуто й інструментальну традиційну 
культуру так званих маргінальних (Берес-
тейщина, Пінщина, Підляшшя, Мараморо-
щина та ін.) та цілком асимільованих регіо-
нів (Південь України, Буковина, Слободян-
щина, деякі зони Закарпаття).

Курс має на меті системне наукове ви-
вчення інструментальної культури усної 
традиції українців як інтегральної складо-
вої сучасного культурно-музичного посту-
пу в минулому і сучасності, донесення до 
свідомості студентів-композиторів, що са-
ме має складати головну стилістичну під-
валину їхнього теоретичного й фахового 
зростання.

Традиційна інструментальна культура 
українців – складова частина усної культури 
нашого народу, яка поряд з іншими компо-
нентами музичної культури (співацькою та 
кобзарською) становить особливий фено-
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мен надзвичайної музичної обдарованос-
ті й художньо-виконавської характерності 
українців, що поряд з іншими «музичними» 
народами світу (італійцями, грузинами, ба-
гатьма народами Балкан, Африки й Латин-
ської Америки) вирізняє їх як націю високої 
і давньої традиційної музичної культури. 
Музично-епічна практика українців в історії 
світової культури представлена правічною 
билинно-гусельною, що сягає глибини віків, 
та пізнішою – думовою, бандуристсько-коб-
зарсько-лірницькою традицією, пов’язаною 
з історичним періодом своєї національної 
самоідентифікації.

Педагогічна система Михайла Хая ґрун-
тується на триєдиному принципі поєднання 
теорії, практики і особистого показу. Кожне 
заняття, незалежно від його теоретичного 
чи практичного спрямування, починається 
«музичним привітанням»-ілюстрацією пев-
ного інструмента або жанру так чи інакше 
пов’язаного з темою лекції або практичного 
заняття у виконанні самого лектора, а за-
кінчується ілюстрацією-підсумком у аудіо-, 
відео- чи «живому» (ансамблевому) фор-
маті. Під час лекції викладач подає матері-
ал здебільшого еклектично, поступово «на-
шкіцовуючи» його на заздалегідь оголоше-
ну схему й поступово наприкінці доводячи 
слухачів до основного висновку. Спізнення 
не допускаються – із дзвінком двері зачи-
няються на ключ. Найбільшим «покаран-
ням» є усвідомлення студентом факту, що 
пропущеного він більше ніколи й ніде не 
почує й не побачить. Траплялися випадки, 
коли студенти просилися слухати курс по-
вторно. Присутність на лекціях «сторонніх» 
осіб з інших навчальних закладів і просто  
«шанувальників» уважається нормою. 
Через «школу» «лірника Стефана» і «На-
добридня» перейшла така маса людей, що 
з них можна було б утворити кілька лірниць-
ких цехів та інструментальних капел. Але 
«природний відбір» не бентежить Маестро.  
Він твердо вірить, що навіть для тих, хто 
пізніше відійшов, як він каже, «на манівці», 
причетність до чистого джерела автентики 
не пройшла марно. Навіть ті, хто остаточ-
но «перекинувся» на медієвістику чи «чу-
жинство», не поривають зв’язку з «матірнім 
пнем» (Ф. Колесса), фольклором, постійно 

черпаючи з його питомої криниці знання й 
натхнення.

Однак по-справжньому масову й сис-
темну дидактично-консультативну роботу 
було розпочато аж у 2000 році в процесі 
запровадження фольклорної номінації у 
програмі відомого фестивалю «Червона 
рута», яка дала можливість розширити 
рамки вторинно-реконструктивної методи-
ки Є. Єфремова (гуртовий спів) та М. Хая 
(НІМ, кобзарство й лірництво) на терени 
всієї України. Багато заходів з її застосу-
ванням відбулося, зокрема, у програмі 
святкувань 20-річчя «надобриднівського» 
руху, фестивалів «Кобзарська Трійця» (Ки-
їв), «Лірницька Покрова», Акцій Етнофесту 
«Креси» на Львівщині (2010–2012), у Києві 
(2013) та Рівному (2014), а також під час 
презентацій книги «Музично-інструмен-
тальна традиція українців (фольклорна 
традиція)», що двічі (2012, 2013) висувала-
ся на здобуття Національної премії України 
імені Тараса Шевченка, але пройшовши усі 
три тури, в обидва роки необхідної кількос-
ті балів не набрала. Ці акції фольклорист 
уважає спрямованими не так на особистий, 
як на «піар справи», якій присвячено все 
життя і сили.

Курс «Гра на традиційних музичних ін-
струментах» є однією зі складових цілого 
комплексу дисциплін так званого музично-
етнологічного профілю, зосібна, теоретич-
ного курсу «Народна музична творчість. Ін-
струментальний фольклор», який започат-
ковує й науково обґрунтовує цей комплекс. 
Як практичне продовження вказаного курсу 
він має на меті закріпити у свідомості сту-
дентів набуті теоретичні знання й навички, 
засвоєні в процесі експедиційно-польової, 
атрибуційної та транскрипційної роботи 
й практично втілити їх у живому виконав-
сько-реконструктивному звучанні.

Поруч із загальновідомою роллю рідної 
пісні у патріотичному вихованні молодого 
покоління, роль виконавства на традицій-
них музичних інструментах у професіо-
нальному вихованні майбутніх музико-
знавців, етномузикологів, композиторів 
направду важко переоцінити. Особливо 
важливою є ця роль у формуванні творчо-
го обличчя молодого композитора – саме 
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цей контингент студентів виявляє і най-
вищий ступінь теоретичних знань, і най-
більшу практичну обізнаність, а, відтак, і 
зацікавленість предметом. На лекціях з 
українського інструментального фолькло-
ру, народної музичної творчості студенти 
мають можливість пізнати як будову са-
мого інструментарію, структуру інстру-
ментальних жанрів, так і закономірності 
будови та побутування їх в традиційному 
середовищі. На індивідуальних заняттях 
з транскрипції та аналізу народної музики 
вони набувають аналітичного досвіду в та-
кій відмінній від європейської писемної му-
зики ділянці музичної творчості, як народ-
на музика усної традиції. Для об’єктивного 
й повного відтворення цілісної картини 
традиційного музичення українців, залу-
чення до описаного комплексу дисциплін 
знання етноінструментознавчого циклу до-
конче необхідні. Їх забезпечує пропонова-
ний практичний курс, неначе акумулюючи 
в собі й підсумовуючи увесь інтонаційний 
та виконавсько-практичний досвід справді 
народного музичення.

На тлі тотальної профанації і стилізацій 
фольклору, що заполонили практично весь 
ефір і музичний побут молодих людей, 
звернення до достеменно автентичних і 
автохтонних зразків традиційної інстру-
ментальної і, особливо, інструментально-
танцювальної музики сприймається моло-
дим поколінням композиторів і музикантів 
як справжнє відкриття й висока естетична 
підвалина їх власної творчості. Наприклад, 
зіставлення фольклорної інструменталь-
ної автентики з «хітами» відомих кумирів 
сучасної молоді Руслани Лижичко, Олега 
Скрипки викликає справжній естетичний 
шок у молодої людини, яка неначе вмить 
«прозріває» від усвідомлення того, що на 
Євробаченні в Туреччині переміг не україн-
ський, а таки турецько-орієнтальний звуко-
ідеал, а «Горіла сосна» є далеко не верши-
ною, а, радше, лише аутсайдером тради-
ційного інструменталізму.

Сказаного, вочевидь, досить для переко-
нання в тому, що «читання лише теоре-
тичних курсів музичного фольклору не ви-
рішує проблеми комплексного виховання  
повноцінних теоретико-композиторських та 

композиторських кадрів, позбавляючи сту-
дентів можливості і радості живого спілку-
вання з живим предметом – процесом живо-
го науково-виконавського (виконавсько-ре-
конструктивного) відтворення достеменно 
автентичної традиційної музики українців, 
що є одним із найяскравіших і справді фе-
номенальних явищ світового традиційного 
музичного інструменталізму» [23].

Методика занять з основ гри на тради-
ційних народних музичних інструментах на 
її первісно-зародковій стадії формування в 
Україні виникла:

– як наслідування й продовження в ін-
струментальному жанрі науково-рекон-
структорської і виконавської діяльності 
фольк лорного гурту «Древо», інших во-
кальних гуртів, що з’явилися й пішли сліда-
ми «Древа» («Гілка», «Муравський шлях», 
«Володар», «Гуляйгород», «Полікарп» 
та ін.);

– з досвіду інтенсивної співпраці авто-
ра з братчиками Київського кобзарського 
цеху (за методикою вторинної рекострукції 
Г. Ткаченка – М. Будника – В. Кушпета);

– у процесі роботи з капелою інструмен-
тальної музики «Надобридень», консульта-
цій інших інструментальних гуртів – пред-
ставників нового українського інструмен-
тального науково-реконструктивного руху 
(«Буття», «Гуляйгород» (Київ), «Сільська 
музика» (Рівне), «Капеля Кондратенків» 
(Львів) та ін.);

– з досвіду впровадження в навчальний 
процес методики професора Б. Яремка з 
науково-виконавської реконструкції гри на 
бойківській пищавці та гуцульській денців-
ці та її екстраполяції на волинсько-поліські 
«дудки-викрутки» та «дудки-колянки»;

– з власної практики автора програми в 
реконструкції гри на народній скрипці, ста-
росвітській бандурі, колісній лірі, трембіті, 
тилинці, дримбі тощо.

– у процесі роботи над статтями з проб-
лем бойківського та інших регіональних і 
локальних фольклорних стилів України, 
праць етнофонічного та етноорганофоніч-
ного спрямування;

– у ході роботи над кандидатською 
дисер тацією з проблем бойківського му-
зичного стилю, розробкою та апробацією 
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теоретичного курсу «Інструментальний 
фольклор» та докторською дисертацією з 
проблеми усної інструментальної культури 
українців;

– у роботі над власними статтями, допо-
відями, рецензіями, монографіями, під час 
керівництва дипломними, магістерськими 
та кандидатськими роботами з проблем 
теоретичних та етнопедагогічних засад на-
родного інструменталізму;

– з вітчизняної методичної літератури та 
власних науково-методичних розробок зі 
згаданої проблематики;

– від участі у профільних науково-мето-
дичних та науково-творчих конференціях, 
фестивалях та дискусіях як в Україні, так і 
за її межами (у Литві, Естонії, Польщі, Росії, 
Німеччині, Словаччині тощо);

– в 35-літніх експедиційних досліджен-
нях інструментального музикування у тра-
диційному селянському середовищі різних 
регіонів України;

– у науково-редакційній та консультатив-
ній роботі над створенням мультимедійної 
серії «Моя Україна. Берви» та в ході фести-
валів «Київська Русь», «Ростоки», «Черво-
на рута», «Кобзарська Трійця», «Лірницька 
Покрова», «Креси Карпат» («Креси») та ін.

У результаті вивчення курсів «Інструмен-
тальний фольклор» та «Гра на традиційних 
музичних інструментах» студенти повинні 
оволодіти знаннями про:

– основи методики науково-виконавської 
реконструкції гри на традиційних музичних 
інструментах;

– ергологічні та етнофонічні характерис-
тики експериментального інструментарію;

– основи етнопедагогіки та етнопсихоло-
гії начання-переймання гри на традиційних 
музичних інструментах;

уміти:
– аналізувати народно-інструменталь-

ний твір, вибраний для реконструкції гри;
– обходитися з інструментом, дотримую-

чись правил збереження і догляду за ним;
– визначати оптимальні варіанти звуко-

ряду та аплікатури на інструменті, обрано-
му для гри;

– засвоювати навички звукоутворення та 
фразування на певному типі інструмента;

бути ознайомленими з:

– засадничими принципами навчання-
переймання традиційних способів гри;

– фонологічним і нотним матеріалом, 
необхідним для науково-виконавської ре-
конструкції гри на певному конкретному 
інструменті.

Етнопедагогічній системі М. Хая влас-
тивий принцип диференціювання трьох 
щаблів функціонування традиції в сучас-
них умовах її побутування, згасання та 
відновлення:

– бережливе ставлення до традиції у 
місцях, де вона ще більш-менш природно 
функціонує або «жевріє»;

– реставрація її елементів, що «випали» 
або знівелювалися в автентичних умовах 
з автентичними виконавцями молодших 
генерацій;

– науково-виконавська реконструкція 
традиційного репертуару та манери його 
виконання у вторинному середовищі від-
творення з метою особистої сублімації та 
поширення як важливого естетично-куль-
турного феномену нації.

Поєднання, щоденне удосконалення й 
пропагування цього принципу становить 
основну науково-теоретичну й науково-
практичну сутність усієї дидактичної, викла-
дацької та концертно-пропагандистської 
діяльності М. Хая. Водночас він констатує 
прикру закономірність – усталений практи-
кою статус етномузиколога як «транскрип-
тора» пісенних мелодій. Крім того, систе-
му підготовки вчених-етномузикознавців 
він розцінює як формально-спорадичну. 
Подібні негаразди з підготовкою фахівців 
М. Хай схильний розцінювати як негатив-
ний «багаж» епохи більшовизму, який за-
раз «конвульсивно й так само формально й 
однобоко намагаються збалансовувати на 
відповідних кафедрах та науково-дослід-
них лабораторіях» [19, с. 463].

Дослідник-педагог указує на те, що «дис-
пропорція між філологічним й музичними 
крилами української фольклористики <...> 
гальмує розвій останнього», а також на 
«непропорційність в увазі до етноорганоло-
гічних досліджень в середині етномузико-
знавчого цеху» [19, с. 463].

Вирішення цих проблем М. Хай вбачає 
у їх вдумливому артикулюванні в аспекті 
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структури традиційної музичної культури 
українців, що стабільно дотримується такої 
схеми:

1) традиція сольного й гуртового співу;
2) сольні, ансамблеві та синтетичні (во-

кально-інструментально-танцювальні) ін-
струментальні форми традиційної музич-
ної культури;

3) епічна (кобзарсько-лірницька) тра-
диція як особливий феномен української 
духовності.

М. Хай, однак, зазначає, що вже самі  
наз ви кафедр та лабораторій музичної 
фольк лористики (музичної етнології, му-
зичної етнографії) за спрямуванням роботи 
«не відповідають їй ні за змістом, ні за фор-
мою». Водночас він дошкульно зауважує:  
«Їх радше правильніше було б назвати під-
розділами структурно-типологічного аналі-
зу традиційної пісенної культури піддослід-
них регіонів» [19, с. 463].

Ще гірший стан справ М. Хай вбачає у 
зв’язку з мірою об’єктивності та повноти 
висвітлення дослідженості так званих «не-
пісенних» складових традиційної музичної 
культури українців. Критично висловлюєть-
ся М. Хай і щодо назв не лише кафедр, але 
й таких підручників, як «Українська народ-

на творчість», «Українська музична фольк-
лористика», «Хрестоматія українського му-
зичного фольклору» (А. Іваницький):

«Крім непропорційності між пісенною, ет-
ноорганологічною та кобзарознавчою проб-
лематикою, тут маємо справу, щонайменше, 
з неповажним ставленням до етноорганоло-
гії: випадають цілі розділи у розглядах ана-
лізованих етнооорганологічних явищ, прева-
лює застаріла ненаукова етноінструменто-
знавча термінологія, а натомість робляться 
суб’єктивні висновки про активне побуту-
вання “Думи про Леніна” та “Думи про ви-
зволення України”, розширення і опис неіс-
нуючих ареалів побутування нехарактерних 
для України жанрів – частушок, робітничих і 
революційних пісень тощо» [19, с. 463–464].

Перелік подібних недоречностей М. Хай 
доповнює згадкою про невиправдані підне-
сення явищ посереднього самодіяльного 
рівня – як от ансамбль «Кралиця» – або 
ж перебільшення ролі внеску кафедри 
фольк лору Київського національного уні-
верситету культури і мистецтв тощо. Дорі-
кає М. Хай сучасній навчально- освітній сис-
темі також за надто скупе представлення 
української етноорганології (двома-трьома 

З колегами з відділу етномузикології. 2012 р. О. Юзефчик, М. Хай, О. Дудар, А. Іваницький,  
І. Романюк, С. Грица, Д. Скуріхіна, О. Поріцька, І. Синельников, К. Геннеп, О. Смоляк
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прізвищами), яке до того ж необ’єктивно й 
неповно інтерпретує «вузьку» спеціаліза-
цію їх досліджень.

Широта дидактико-педагогічних погля-
дів М. Хая сягала не лише вузько-фахових, 
власне етномузикологічних інтересів, а й 
нерідко виходила на обшири міждисциплі-
нарних та міжвідомчих контактів [9].

Науково-педагогічну діяльність автор 
понад 130 наукових публікацій доповнює 
сотнями (хоч остаточні підрахунки поки не 
проведено) одиниць запису фольклору та 
науково-виконавськими реконструкціями 
власних записів і записів інших фолькло-
ристів-практиків як в Україні [1–7], так і за 
кордоном [31; 32]. На сайтах Facebook і 
YouTube розміщено близько сотні автен-
тичних і реконструйованих записів самого 
фольклориста та заснованої ним капели 
інструментальної музики «Надобридень». 
Ці матеріали широко використовували в 
численних радіо-, теле-, мультимедійних 
програмах і пресі [1–3; 15].

Нарешті, необхідно відзначити величез-
ну копітку й безкомпромісну полеміку, яку 
фольклорист, педагог і критик систематично 
провадить в Інтернеті, де кожен шануваль-
ник і ентузіаст фольклору може безкоштов-
но отримати «живу» вичерпну консультацію 
і навіть подискутувати з визнаним автори-
тетом. Проблематика цих дискусій надзви-
чайно широка – від вузьких фахових питань 
до морально-етичних і політичних цінностей 
Євромайдану [9; 10; 22; 25; 26].
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SUMMARY

There are few works and researchers in Ukrainian ethnomusicology, who would connect 
closely and develop creatively scientific, theoretical (historical and research-analytical) with 
scientific-practical (performing and publishing) aspects of the investigation. They are also too 
little in the ethnomusicological works of current scientists. The figure of the leading scientific 
research worker of Ethnomusicology department of M. Rylskyi IASFE NAS of Ukraine, the 
doctor of Art Studies M. Khai is different perceptibly just in such combination. 

From the first student scientific methodical attempts, unusually impulsive and active 
conductor’s outbursts of his accentuated personality (according to S. Hrytsa), the further 
persisted and thorny ascendings to the methodological and methodical levels of theoretical 
musical science, finishing with the diverse prolific publishing (scientific articles, monographs, 
first in Ukraine cassettes, multimedia and compact disks) with popularizing and reconstructive 
performing activities, his everyday scientific theoretic work was accompanied with the 
successive maintenance of the rule formulated by himself – the theory without the practice is 
deaf and the practice without the theory is blind.

 This fundamental principle not only runs through the whole theoretic and practical work 
of the researcher-practitioner, but is also the base of his educational didactic system as the 
folklore studier and pedagogue. His passionate radio, television, Internet interviews, the 
reviews, discussions on numerous conferences, festivals, Internet-sites, etc. are also grounded 
on this principle. Complicated a little for the average recipient, too simplified and aggravated 
publicisticly for the academic theoreticians the style of the setting of the ideas of M. Khai as 
the lecturer / speaker in spite of all unusualness and worry encloses the originality of thinking, 
interpretation and scientific depth of the object representation.

Сreative, scientific, research and practical, didactic life, performing experience of M. Khai 
may be one of the values of realization and use of scientific, theoretical and collecting, 
research knowledge, skills and expertise in popular nowadays technique of secondary 
performing reproduction of authentic traditional music on the grounds of the method of 
scientific performing reconstruction. The use of this technique is hardly the only scientific 
correct means of the duration (the term by S. Hrytsa) of the aesthetics of traditional singing and 
playing on conventional musical instruments under the conditions of already almost complete 
disappearance of authentic forms of traditional music performing in Ukraine. 

Keywords: M. Khai, ethnomusicology, ethnopedagogics, didactic principles, phonorecords, 
the playing on the traditional musical instruments.
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Якби рецензентові довелося відпові-
сти на запитання, на кого розрахована ця 
монографія і як окреслити її жанр, то від-
повідь була б неоднозначною. Адже і сам 
жанр книги, і спосіб викладу настільки ба-
гатовимірний, що дозволяє отримати в хо-
ді читання найрізноманітніші духовно-ін-
телектуальні імпульси. З одного боку, це 
солідна праця з переконливою авторською 
концепцією, підкріплена фундаментальним 
оглядом літератури та аналізом музичних 
зразків, яка повністю заслуговує дефініції 
інноваційної наукової розробки, адресова-
ної серйозним дослідникам історії духов-
ної музики. В аналітичну частину ввійшли 
і методологічні аспекти вивчення монодії, і 

детальний розгляд ірмосів 1-ї та 3-ї пісень 
канону Козьми Маюмського на Успення, і 
музично-поетичний аналіз богородичних-
догматиків 1, 2, 5 та 6 гласів. Сам по собі 
такий об’єм праці й докладність, з якою во-
на виконана, заслуговує «схвалення і впро-
вадження в науковий обіг», як прийнято пи-
сати в рецензіях про подібні дослідження. 
Але для авторки це суто наукове завдання 
видалося надто обмеженим і неповним, 
недостатнім для розуміння вищих смислів 
музично-поетичного богородичного культу 
в українській духовній традиції. Недаремно 
ж аналітичний розділ вона вмістила напри-
кінці монографії, а початкові апелюють до 
найширшого теологічного, філософського, 
суспільно-історичного, культурологічного,  
зрештою, суто мистецького підґрунтя, на  
якому тільки й могло виплекатися оте «пер-
ло многоцінноє». Тому Н. Сиротинська шу-
кає форми вербального вислову, якомога 
ближчі до самої суті явища, а її книга ряс-
ніє вишуканими літературно-поетичними 
цитатами, власними спостереженнями, 
що теж демонструють неабиякий літера-
турний хист авторки. Тож у певні моменти 
текст сприймається як дуже вдалий зразок 
стилізованої прози – з урахуванням таких 
філософсько-літературних прототипів, як 
славетний роман Германа Гессе «Гра в бі-
сер», назву якого процитовано авторкою в 
першому розділі, або ж з пізніших зразків – 
«Ім’я троянди» Умберто Еко. 

Відтак її потенційним читачем цілком 
може бути немузикант, інтелектуал, спраг-
лий доброї поживи для розуму й серця та 
пі знання нових обріїв духовного універсуму. 
Нам, наприклад, заімпонував пасаж, у якому 
постулюється ставлення дослідниці до сут-
ності звукової гармонії: «Всепроникність Му-
зики у найглибші закутки макро- і мікрокосму, 
здатність вести діялог із небесним світом, 
візуалізувати його і розкривати в емоційно-
му потоці, всі ці якості надавали їй доміную-

Сиротинська Н. Перло многоцінноє: 
музично-поетичний світ богородичної 
гимнографії. – Львів : Тетюк Т. В., 2014. – 
334 с.
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чого значення у сакральних культах від най-
давніших часів. І в цьому з музичним звуком 
могло конкурувати лише Слово, що у своїй 
символіці також виходило за межі матеріяль-
ного світу, увиразнюючи невидимий зв’язок 
із “задзеркаллям”. В такому союзі й твори-
лися обрядові звичаї найдавніших культур» 
(с. 57). Цей фрагмент тексту монографії 
очевидно вказує ще й на третій змістовно- 
дослідницький вимір, обраний Н. Сиротин-
ською: філософський трактат. Причому фі-
лософія як наука, що шукає єдності, гармо-
нії та логічного зв’язку в позірно віддалених 
від себе явищах, приваблює її в ракурсі тієї 
«любомудрості», яка для української гума-
ністичної думки була питомо притаманною 
в усі епохи. 

Церковний спів per se, зокрема українська 
церковно-співоча спадщина, мислиться 
нею як досконала модель світу – того, що 
людина здатна осягнути лише духовним зо-
ром. Тому в пошуках універсальних анало-
гій авторка сміливо звертається і до законів 
фізики, і до висновків генетиків, і до інших 
аргументів, запозичених із природничих на-
ук. Так, розмірковуючи про «живу сутність» 
інструментарію, вона зазначає «важливу 
функцію струни як найкомпакт нішого засобу 
для зберігання та самовідтворення великих 
обсягів інформації». У зв’язку із цим прово-
дить аналогію з гимнографією, «зміст якої 
шляхом музичної хвилі транслював зако-
довані у Слові істини, резонуючі з людиною 
на емоційному рівні, проникаючи у глибини 
людської свідомості і залишаючи свій відби-
ток на генетичному рівні настільки, наскіль-
ки налаштована на такий діалог людина. 
В цьому важливу роль відіграє мова сим-
волів, відшліфованих тисячолітнім розвит-
ком людської культури. Тож гимнографія та 
церковний спів не є лише мистецьким яви-
щем обрядового характеру, але й формою 
ведення діалогу з іншим світом, в якому й 
створено людину як досконалу і невід’ємну 
частку універсуму» (с. 56).

У другому розділі моно графії здійснено 
історичний перегляд божественних іпоста-
сей жіночного в багатьох релігіях і культу-
рах світу, що концентрувалися в найвищій 
з усіх жіночих утілень – Діві Марії. І знову ж 
дослідниця не лише демонструє блискучу 

ерудицію в проблематиці міфологій і релі-
гійних традицій різних країн та континентів, 
але й вибудовує напрочуд переконливу ці-
лісну еволюцію поклоніння представників 
різних народів плодючій Матері-Землі – Во-
лодарці Сущого – Богородиці в перспективі 
багатьох епох і цивілізацій. У цьому гума-
ністично-філософському гімні Пречистій 
Діві, укладеному в строгі рамки наукового 
дискурсу, чи не найбільш органічно поєдна-
лися наукові та літературно-поетичні рівні 
осмислення теми. Драматургію моногра-
фії побудовано за принципом наближення 
до об’єкта, що спонукає читача спочатку 
озирнутися й оглянути весь простір са-
кральної традиції, відтак поміркувати над 
суттю жіночного в християнстві, і лише по-
тім впритул підійти до музично-поетичних 
візій християнства, сконцентрованих у най-
поширеніших і найближчих до українсько-
го ментального кордоцентризму богоро-
дичних піснях. А яке ж credo монографії? 
Н. Сиротинська не нав’язує його читачеві, 
але дуже тонко підводить до його акцепта-
ції, зашифровуючи в численних паралелях, 
поетичних метафорах, філософських та 
міфологічних універсаліях, історичних дис-
курсах. Відштовхуючись від епіграфу кни-
ги – «гимнографія і сакральна монодія не 
осмислені в контексті культурного розвитку 
України й досі залишаються на маргінесі як 
незрозуміла церковнослов’яномовна пе-
регорнута сторінка» – і простежуючи весь 
подальший хід авторської думки, читач 
неодмінно приходить до висновку, що таки 
дійсно «людина є міра всіх речей» за Про-
тагором, а музика, особливо ж церковний 
спів, невід’ємною часткою якого є богоро-
дичний цикл, є мірою її (людини) здатнос-
ті осягнути цілість у частковому, гармонію 
в розрізненості, глибину духовного пере-
живання в простоті та ясності монодії, а в 
сукупності – власну досконалість як носія 
іскри Божої через співзвучність музичних 
сфер. У цій великій любові й довірі до тих, 
хто відкриє її книгу, представила Н. Сиро-
тинська різні грані «перла многоцінного», 
що служить його адептам дороговказом у 
заплутаних лабіринтах земного шляху.

Любов Кияновська 
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