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музиці ХІХ – першої половини ХХ століття. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 «Музичне 

мистецтво». - Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 

Київ, 2020. – Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка, Суми, 2020. 

У європейській музиці ХIХ – першої половини ХХ ст., як і в інших 

галузях мистецтва, відбився процес розгортання науково-технічного 

прогресу, що позначилося на ритмі життя людини. Прискорення темпу 

суспільних процесів залежало від розвитку техногенної цивілізації, що гостро 

відчувалося людством протягом усього ХХ ст. Динамізм і рух стають 

ознаками мистецтва, дотичними образу перпетуум мобіле в музиці.  

Перпетуум мобіле (з лат. perpetuum – безперервний, mobile – рух) – 

багатозначне поняття. На відміну від уявного механістичного пристрою, 

спрямованого на подолання простору, як філософське поняття перпетуум 

мобіле узагальнює розуміння руху як невід’ємної якості світу, а в культурі 

усвідомлюється як образ, що створюється за допомогою певних засобів 

виразності в різних видах мистецтва та має узагальнюючий характер. Його 

ознаки – символічність, незавершеність чи повторюваність, циклічність. 

Оскільки людство тривалий час намагалося створити двигун безперервної дії, 

перпетуум мобіле посідає значне місце в дослідженнях з фізики (механіка), 

математики та інших наук. Вагоме місце художнього образу перпетуум 

мобіле у творах мистецтва підтверджує його актуальність та універсальність. 

Наукове завдання даного дослідження – осмислити перпетуум мобіле як 

універсальне явище в музичному мистецтві ХІХ – першої половини ХХ ст.  

У музиці художній образ перпетуум мобіле як основна ідея твору або 

окремого його розділу виявився у композиційній організації (монотематизм, 

циклічність) та синтаксичних принципах музичної фактури (повтор 



 3 

однотипних дискретних складових у мелодії або акомпанементі, 

остинатність, невпинний, тривкий темп). На сучасному етапі наукового 

розвитку проблематика перпетуум мобіле в європейській музичній культурі у 

мистецтвознавстві, музикознавстві та культурології не вивчалась, що 

визначає перспективність і доцільність теми дослідження.  

У першому розділі дисертації «Теоретико-методологічні засади 

дослідження перпетуум мобіле в європейській музиці ХІХ – першої 

половини ХХ століття» визначено основні напрями дослідження та його 

інтеграційний характер. Розглянуто наукові джерела, виникнення й 

трансформація образу перпетуум мобіле в європейській культурі, наведено 

приклади втілень образів вічного руху в різних мистецтвах (література, 

скульптура, живопис, кінематограф, театр), окреслено основні методологічні 

підходи до розуміння змісту образу перпетуум мобіле. Дуалістична природа 

перпетуум мобіле розкрита ще в давніх рукописах. Вічний рух, який панує у 

природі, був узірцем для наслідування та спроб людей створити пристрій 

штучного вічного руху. Художні образи перпетуум мобіле презентують 

обидва вектори в різних інтерпретаціях митців.  

Другий розділ – «Перпетуум мобіле в музичних образах ХІХ століття» 

присвячено вивченню становлення образу перпетуум мобіле у творчості 

композиторів доби романтизму. Розглянуто твори Ш. В. Алькана, 

К. М. Вебера, Г. Малера, Ф. Мендельсона, Н. Паганіні, Й. Штрауса, 

Ф. Шуберта та ін. Осмислено наповнення образів безперервного руху, 

розвиток формотворчих та звуковиражальних засобів, їх реалізації у музиці. 

Наголошено, що в зазначений період образи перпетуум мобіле відображали 

переважно природний рух. Образ реалізовувався як у формі самостійної 

романтичної мініатюри, так і як частина циклічної форми.  

У третьому розділі «Образні характеристики перпетуум мобіле в 

європейській музиці першої половини ХХ століття» розглядається 

становлення образу перпетуум мобіле в умовах техногенної культури ХХ ст. 

Зазначено, що реалії життя змінили символіку перпетуум мобіле, загострили 
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його соціальне спрямування. Образи перпетуум мобіле відображують епоху 

новими засобами виразності та стилістики. «Техніцизм» через образи 

перпетуум мобіле часто втілювався в мистецьких течіях позитивізму, 

футуризму, конструктивізму. Так, твори Б. Бартока «Алегро-барбаро», 

Ф. Пуленка «Прогулянки» мають оригінальне емоційне забарвлення і 

водночас продовжують традиції перпетуум мобіле у формі мініатюр. 

Позитивістські тенденції знайшли реалізацію у симфонічних творах 

А. Онеґґера «Пасифік 231», «Регбі» та О. Мосолова «Завод. Музика машин», 

у яких образ перпетуум мобіле уособлює протистояння «людина-машина». 

Світові війни та військові конфлікти ХХ ст. спричинили появу 

антимілітаристських музичних творів. У цих опусах важливу роль відіграє 

образ перпетуум мобіле. Зокрема «Симфонічний рух № 3» та Симфонія № 3 

А. Онеґґера, Симфонії № 7 та № 8 Д. Шостаковича, Соната для фортепіано 

№ 7 С. Прокоф’єва, Симфонія в 3-х частинах І. Стравінського презентують 

образ перпетуум мобіле як потужний рух військової Машини, спрямованої 

проти людства. Натомість у Концерті для оркестру Б. Бартока образ 

перпетуум мобіле є оптимістичним узагальнюючим акцентом у фіналі твору. 

У роботі розглянуто загальні формотворчі характеристики образу 

(монотематизм, варіаційність, підпорядкування безперервному наскрізному 

темпу), інтонаційні складові (шумові та звуконаслідувальні ефекти, 

остинатність, повтор ритмічних, фактурних та мелодійних формул). 

Виявлено індивідуальні стильові особливості в реалізації перпетуум мобіле: 

саркастичні інваріанти теми (Д. Шостакович), метод колажу (Г. Малер), 

багатожанровість (М. Равель), метод кіномонтажу (С. Прокоф’єв), 

полемічність тематизму, дзеркальна інверсія (М. Скорик). 

Образи перпетуум мобіле в українській музиці першої половини ХХ ст. 

найчастіше зустрічаються у фортепіанних мініатюрах. Пантеїстичні тенденції 

зображення руху притаманні Прелюдіям № 2, 4 op. 33 С. Борткевича, етюдам 

«Заметіль» та «Стрімкий потік» М. Сильванського. Натомість у творах 

М. Сильванського «Вічний рух» та «Мала Південна» реалізовано техногенні 
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риси образу перпетуум мобіле. Враховуючи складні історико-політичні 

умови тоталітарного режиму, в якому розвивалася українська музика 

зазначеного періоду, автор вважає за доцільне увести до роботи ці твори 

українських композиторів-шістдесятників як проекцію європейських образів 

перпетуум мобіле першої половини ХХ ст. Ідею першої половини ХХ ст. – 

зображення зла через перпетуум мобіле (твори М. Равеля, А. Онеґґера та ін.) 

переймають М. Скорик та В. Бібік. У мікроциклах прелюдій і фуг цих 

композиторів також наявний образ перпетуум мобіле. У фузі М. Скорика № 5 

– це драматичний, загрозливий образ ворожого руху, натомість В. Бібік за 

допомогою сонорності створює фантастичні химерні образи безперервного 

плину у фугах № 5, 6 та 19.  

На матеріалі музичних творів обґрунтовано і розкрито універсальність 

образу перпетуум мобіле, його потужний потенціал. Трансформації образу 

відбивають розвиток європейської музики від пантеїзму романтиків до 

новітніх техніцистських тенденцій ХХ ст. та репрезентують складні 

конфліктні процеси духовного життя людини в епоху техногенної цивілізації. 

Дослідження образу перпетуум мобіле попередніх епох не вичерпує всіх 

особливостей явища і обумовлює необхідність подальших наукових розвідок 

у постмодерністському музичному мистецтві кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Ключові слова: перпетуум мобіле, художній образ, звукообраз, художньо-

образні конотації, романтизм, неоромантизм, техніцизм, модернізм, міфологема. 
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ABSTRACT 

Borisenko T. V. Artistic Image of Perpetuum Mobile in European Music of the 

19th - first half of the 20th Century. – The manuscript. The dissertation on 

competition of a scientific degree of the candidate of art history on a specialty 17.00.03 

Musical art. - National Academy of Management of Culture and Arts, Kyiv, 2020. – 

Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko. – Sumy, 2020. 
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European music of the XIX – first half of the XX century reflects the 

development of scientific and technological progress, which has affected the 

rhythm of human life. Acceleration of the pace of social processes, dependence on 

man-made civilization was acutely felt by mankind throughout the twentieth 

century. That is why dynamism and movement become signs of culture and art, 

touching the image of perpetual motion in music. 

Perpetuum mobile (from the Latin perpetuum – continuous, mobile – 

movement) – is a multifaceted concept. Unlike the mechanistic movement, which 

aims to transcend space, the perpetual motion generalizes the philosophical 

understanding of movement as an integral quality of the world. In culture, the 

perpetual mobile is perceived as an image that is created by certain means of 

expression in various arts and has a generalizing character. Among its features – 

symbolism, incompleteness or recurrence, non-directionality, cyclicity. 

Perpetuum mobile occupies a significant place in research in physics 

(mechanics), mathematics and other sciences, as mankind has long tried to create a 

continuous engine. The artistic image of perpetual motion in works of art confirms 

the relevance and universality of this symbol. The scientific task of this study is to 

comprehend the perpetual mobile as a universal phenomenon in the musical art of 

the XIX – first half of the XX century. Refined and further developed: artistic and 

stylistic features of perpetual motion in romantic miniatures and cyclic forms of 

the nineteenth century; the concept of artistic images perpetuum mobile in 

Ukrainian instrumental music of the first half of the twentieth century.  

In music, the artistic image of perpetuum mobile as the main idea of the 

work (or it’s separate section) was reflected in the compositional organization 

(monotheism, cyclicity) and syntactic principles of musical texture (repetition of 

the same discrete components in melody or accompaniment, astinity, incessant, 

lasting tempo). In modern culturology, art history and musicology, the issue of 

perpetual motion in European music culture and art has not been studied, which 

indicates prospects and feasibility of the research topic. 
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Artistic images of perpetual motion in the works of European composers 

were studied through interdisciplinary methods of modern humanities. The 

historiographical method allowed us to trace the dynamics of the symbol of 

perpetual motion at different stages of society development. The sonological 

method helped to connect philosophical, culturological, musicological vectors of 

studying the sound image of the perpetual motion picture. The empirical method 

served in the detection of artistic images of perpetual motion in various arts. 

Biographical was used in the exploration of the works of composers. The method 

of structural and semantic analysis was used in the study of figurative connotations 

of perpetual motion. Musical-stylistic analysis was used to determine the general 

and individual features of perpetual motion. Comparative analysis – in identifying 

signs of the image of perpetual motion in music, literature, painting and other arts. 

The method of theoretical generalization – to determine the results of the study. 

The relevance of the research topic is due to the study of the impact of 

technical processes on society and culture through reflection in music. 

The dissertation consists of three sections. The first section “Theoretical and 

methodological principles of research on perpetuum mobile in European music of 

the XIX – first half of the XX century” identifies the main directions of research 

and its integration nature. Scientific sources, the origin and transformation of the 

image of perpetual motion in European culture are considered, examples of 

embodiments of the eternal movement in various arts (literature, sculpture, 

painting, cinema, theater), outlined the main methodological approaches to 

understanding the content of the image of perpetual motion. The dualistic nature of 

perpetual motion is revealed in ancient manuscripts. The eternal movement that 

prevails in nature was a model for people to follow and try to implement an 

example of artificial eternal movement. Artistic images of perpetuum mobile 

present both vectors in different interpretations of artists. 

The second section – “Perpetuum mobile in the musical images of the XIX 

century” is devoted to the study of the formation of the image of perpetuum mobile in 

the works of composers of the Romantic era. The works of S. W. Alcan, G. Mahler, F. 
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Mendelssohn, N. Paganini, J. Strauss, F. Schubert, K. M. Weber, and others are 

considered. The filling of images of continuous movement, development of form-

forming and sound-expressing means, their realization in music is comprehended. 

It is emphasized that in this period the images of the perpetual motion 

machine embodied mainly natural movement. The image was realized both in the 

form of an independent romantic miniature and as part of a cyclic form. 

In the third section “Image characteristics of perpetual motion in European 

music of the first half of the XX century” considers the formation of the image of 

perpetual motion in the technogenic twentieth century. It is noted that the realities of 

life have changed the symbolism of the perpetual motion machine, exacerbated its 

social orientation. Perpetuum mobile images reflect the era with new means of 

expression and style. Artistic currents (positivism, futurism, constructivism) often 

embody “technicalism” through the images of perpetual motion. The works of 

B. Bartok “Allegro-Barbaro”, F. Pulenk “Walks” have an original emotional color 

and at the same time continue the tradition of perpetual motion in the form of 

miniatures. Positivist tendencies were realized in the symphonic works of A. Onegger 

“Pacific-231”, “Rugby” and O. Mosolov “Factory. Music of machines”, in which the 

image of perpetual motion symbolizes the confrontation “man-machine”. 

World wars and military conflicts of the twentieth century caused the 

emergence of anti-militarist musical works. In these opuses an important role is 

given to the image of perpetual motion. The considered works “Symphonic 

Movement № 3” and Symphony № 3 by A. Oneger, Symphonies № 7 and № 8 by 

D. Shostakovich, Sonata for Piano № 7 by S. Prokofiev, Symphony in three parts 

by I. Stravinsky present the image of perpetual motion as a powerful movement of 

the military machine directed against humanity. Instead, in the Concerto for 

Orchestra by B. Bartok the image of a perpetual motion picture is an optimistic 

generalizing final accent of the work. The general formative characteristics of the 

image (monothematism, variation, subordination to a continuous through tempo), 

intonation components (noise and sound imitation effects, ostinatology, repetition 

of rhythmic, textural and melodic formulas) are considered. Individual stylistic 
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features in the implementation of the perpetual motion picture are revealed: 

sarcastic invariants of the theme (D. Shostakovich), collage method (G. Mahler), 

multi-genre (M. Ravel), film editing method (S. Prokofiev), polemics of themes, 

mirror inversion (M. Scoryк). 

Images of perpetual motion in Ukrainian music of the first half of the 

twentieth century are found in piano miniatures. In the Preludes № 2, 4 op. 33 by 

S. Bortkevych, sketches “Blizzard” and “Rapid Stream” by M. Silvansky noted the 

pantheistic tendencies of the movement. Instead, the works “Eternal Movement” 

and “Small South” by M. Silvansky realize the technogenic features of the image 

of the perpetual motion picture. Given the complex historical and political 

conditions of the totalitarian regime in which Ukrainian music of this period 

developed, we consider it appropriate to introduce a projection of European 

images, the perpetual mobile of the first half of the twentieth century, found in the 

works of Ukrainian composers of the sixties. The idea of the first half of the 

twentieth century – the image of evil through the perpetual mobile (works of 

M. Ravel, A. Onegger, etc.) is adopted by M. Skoryk and V. Bibik. In the 

microcycles of preludes and fugues of composers there is also an image of 

perpetual motion. In M. Skoryk's fugue № 5 it is a dramatic, threatening image of 

the enemy movement, while V. Bibik creates fantastic bizarre images of a 

continuous flow in fugues № 5, 6, 19 with the help of sonority. 

The universality of the image of the perpetual mobile, its powerful potential 

is substantiated and revealed on the material of musical works. Transformations of 

the image reflect the development of European music from the pantheism of the 

Romantics to the latest technical trends of the twentieth century and represent the 

complex conflict processes of human spiritual life in the era of man-made 

civilization. The study of the image of the perpetual motion picture of previous 

epochs does not exhaust all the features of the phenomenon and necessitates 

further scientific research in postmodern musical art of the late twentieth – early 

twenty-first century. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Європейська музична 

культура ХIХ – першої половини ХХ століття віддзеркалює поступовий 

розвиток науково-технічного прогресу та його значення у світогляді людини. 

Відчуття прискореного темпу соціокультурних процесів позначилося на 

творчості митців, а динаміка і рух стали домінантами часу. Художній образ 

перпетуум мобіле змінювався і набував нових якостей у музичних творах. 

Перпетуум мобіле як науково-технічний винахід вивчається у фізиці 

(механіка), математиці тощо. Використання його у мистецтвознавстві та 

музикознавстві є свідченням універсалізації та актуалізації змісту поняття з 

набуттям художньо-образних конотацій у творах мистецтва. Безперервний 

рух або перпетуум мобіле в культурі та мистецтві усвідомлюється як 

художній образ, який утворюється певними засобами виразності та має 

узагальнюючий характер, що збігається з філософським розумінням 

символічності, незавершеності чи повторюваності руху.  

Протягом часу художній образ перпетуум мобіле змінювався і набував 

нових якостей у музичних творах. З давніх рукописів відомо про його 

подвійний смисл – як природного вічного руху, що існує об’єктивно та 

штучного вічного руху, створеного людьми. Так, у творах митців ХIХ ст. 

домінували образи та символи природного руху. Реалії ХХ ст. змінили 

символіку перпетуум мобіле. Відповідно до цього у зразках зазначеного 

жанру оновлюється тематика і засоби виразності. Художні образи перпетуум 

мобіле реалізуються через загострення та психологізацію штучного руху. 

Актуальність теми дослідження обумовлена вивченням впливу 

соціокультурних та науково-технічних змін на художню та музичну 

творчість. Перпетуум мобіле у творчості митців поєднує різні вектори, 

спрямовані на продукування образів руху, що відтворилися у стилістиці та 

засобах художньої виразності. Перпетуум мобіле втілюється як звукообраз в 

творах (або окремих частинах) і виявляється на композиційному (циклічність 
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як формотворчий принцип, монотематизм) та синтаксичному рівнях 

організації музичного матеріалу (пульсація однакових тривалостей в мелодії 

або акомпанементі, остинатність, підпорядкованість безперервному 

наскрізному темпу). Прийоми, що використовуються композиторами при 

створенні звукообразів перпетуум мобіле, складаються з метроритмічних 

комплексів з повторюваними тривалостями у музичній фактурі та 

безпосередньо впливають на реалізацію основної ідеї твору. 

На сучасному етапі наукового розвитку проблематика перпетуум 

мобіле в європейській музичній культурі у мистецтвознавстві, 

музикознавстві та культурології не вивчалась, що визначає перспективність і 

доцільність теми дослідження. Саме це зумовило вибір теми дисертаційної 

роботи «Художній образ перпетуум мобіле у європейській музиці ХIХ – 

першої половини ХХ століття». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана згідно з планами науково-дослідної роботи кафедри 

академічного і естрадного вокалу та звукорежисури Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв та відповідає комплексній темі 

«Актуальні проблеми культурології: теорія та історія культури» (державний 

реєстраційний № 1154001572) перспективного та тематичного плану 

науково-дослідної роботи НАКККіМ. Тему дисертації затверджено рішенням 

Вченої ради НАКККіМ (протокол засідання № 9 від 26.04.2016 р.).  

Мета дослідження – створити і теоретично обґрунтувати концепцію 

змін художніх образів перпетуум мобіле в європейській музиці ХIХ – першої 

половини XX ст. 

Відповідно до визначеної мети в роботі поставлені наступні завдання: 

1. На основі вивчення філософських, мистецтвознавчих і музикознавчих 

праць визначити універсальність феномену перпетуум мобіле; 

2. Виявити специфіку художніх образів перпетуум мобіле в європейській 

музиці зазначеного у дисертації періоду; 
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3. Розкрити особливості художньо-стильових рішень перпетуум мобіле у 

музичних циклічних формах та мініатюрах ХIХ ст.; 

4. Охарактеризувати художньо-образні конотації перпетуум мобіле в 

інструментальній музиці ХХ ст.; 

5. Визначити спільні та індивідуальні риси шляхом аналізу музичних 

зразків перпетуум мобіле в інструментальній музиці ХІХ–ХХ ст.; 

6. Обґрунтувати поняття про художньо-образні конотації перпетуум 

мобіле в українській інструментальній музиці ХХ ст. 

Об’єкт дослідження – еволюція жанру перпетуум мобіле у 

європейському музичному мистецтві у ХIХ – першій половині XX ст. 

Предмет дослідження – художні образи перпетуум мобіле в творах 

європейських композиторів.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють ХIХ - першу половину 

XX ст. В означений період динамічність руху стає однією з характерних рис 

музики, у зв’язку з чим перпетуум мобіле сформувався як художній образ. У 

другій половині ХХ ст. спостерігається зміна музичної парадигми з 

тенденцією до континуальності та медитативності (напр., Д. Лігеті 

«Атмосфери»), тому перпетуум мобіле в даних трансформаціях не 

розглядається. 

Методологія дослідження ґрунтується на комплексному 

міждисциплінарному підході. Вивчення художніх образів перпетуум мобіле 

було здійснено завдяки введенню в роботу здобутків філософії, історії, 

культурології, мистецтвознавства, лінгвістики, соціології, музикознавства, 

психології та ін., з інтегруванням сучасних методів теоретичного 

мистецтвознавства та музикознавства (культурологічного, історичного, 

теоретичного, виконавсько-інтерпретологічного та ін.).  

Теоретичну базу дослідження складають: 

– фундаментальні праці з філософії, естетики, теорії та історії 

культури та мистецтва (Аристотель, М. Бердяєв, Т. Гуменюк, 

Г. В. Ф. Гегель, Й. Гейзінга, П. Герчанівська, Р. Декарт, Ф. Дессауер, 
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Л. Кияновська, Лао-Цзи, Ю. Лотман, Л. Мамфорд, Дж. Михайлов, П. Тілліх, 

Л. Уайт, О. Шпенглер, К. Г. Юнг, К. Ясперс);  

– науковий доробок зарубіжних і вітчизняних вчених з семіотики 

(Р. Барт, Л. Кропотова, К. Леві-Стросс, І. Стогній, Р. Хеттен), у т. ч. з 

музичної семіотики (Ю. Апресян, О. Козаренко, О. Потебня, Є. Харченко); 

– наукові розвідки з проблем смислової організації тексту зарубіжних 

(М. Гайдеггер, С. Нєрєтіна, О. Стоянова, В. Телія, У. Еко) та вітчизняних 

вчених (І. Коханик, О. Маркова, В. Редя, Ю. Чекан, В. Шульгіна); 

– праці, присвячені відображенню безперервного руху в різних видах 

мистецтва (Н. Дмитрієва, Н. Калітіна, І. Нікітіна, О. Роден, М. Протас, 

В. Тасалов);  

– музикознавчі дослідження з проблем втілення перпетуум мобіле в 

музиці (О. Алєксєєв, І. Васірук, Л. Кирилліна, Ю. Холопов, А. Ходос, 

В. Цуккерман, І. Ямпольський); 

– роботи щодо питань прояву символізму в мистецтві (О. Афоніна, 

О. Зінькевич, О. Зосім, О. Лосєв, В. Личковах, Л. Неболюбова, О. Овчарук, 

І. Пясковський, В. Редя, А. Холл); 

– праці, присвячені композиторській творчості (М. Арановський, 

Б. Асаф`єв, О. Берегова, В. Задерацький, Г. Карась, А. Муха, Н. Пилипенко, 

М. Cабініна, М. Жерар, Р. Шалю, В. Жаркова, В. Холопова, Е. Чигарьова).  

Методи дослідження. Для реалізації мети й розв’язання поставлених 

завдань у дисертаційному дослідженні використано комплекс 

взаємоузгоджених методів: історіографічний – для визначення історичних, 

культурологічних, мистецтвознавчих, соціологічних процесів розвитку, на 

тлі яких відбувалася динаміка символу перпетуум мобіле; сонологічний, що 

поєднав філософські, культурологічні та музикознавчі інтенції – для 

визначення ролі звукообразу перпетуум мобіле у загальній концепції творів; 

емпіричний – для виявлення музичних, літературних, художніх та інших 

образів перпетуум мобіле; біографічний – для дослідження специфіки 

творчості митців; метод структурного та семантичного аналізу – для 
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обґрунтування художньо-образної конотації перпетуум мобіле; музично-

стильовий аналіз – для опрацювання та характеристики загальних та 

індивідуальних ознак звукообразу перпетуум мобіле; компаративний аналіз 

– для виявлення спільних та відмінних рис перпетуум мобіле в музиці та 

інших видах мистецтва; метод теоретичного узагальнення – для підведення 

підсумків дослідження. 

Матеріал дослідження складається з праць, присвячених генезису 

перпетуум мобіле, історії та теорії європейської культури та мистецтва. Для 

здійснення структурного та семантичного аналізу творів був використаний 

нотний матеріал, партитури музичних зразків перпетуум мобіле ХІХ – 

першої половини XX ст. (Ш. В. Алькана, Б. Бартока, С. Борткевича, 

Б. Бріттена, Ф. Мендельсона, О. Мосолова, М. Мусоргського, А. Онеґґера, 

Н. Паганіні, М. Равеля, М. Скорика, Б. Сметани, М. Сильванського, 

Ф. Шопена, Д. Шостаковича, Й. Штрауса, Ф. Шуберта та ін.) Для створення 

теоретичної концепції художніх образів перпетуум мобіле були опрацьовані 

аналітичні музикознавчі праці, публікації у періодичних виданнях, аудіо- та 

відеоматеріали тощо. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що в даній роботі уперше:  

- створено концепцію художніх образів перпетуум мобіле в 

європейській музиці ХIХ - середини XX ст. Через реалізацію символів 

вічного руху виявлена їх специфіка в образах та засобах художньої 

виразності: підпорядкування безперервному наскрізному темпу, втілення 

образів природного (ХIХ ст.) та штучного (перша половина XX ст.) руху;  

- розкрито відмінності художньо-стильових рішень перпетуум мобіле в 

інструментальній музиці ХХ ст. як втілення звукообразів зла, агресії, 

бездушної людини-машини;  

- окреслено художньо-стильову палітру антимілітаристського 

тлумачення перпетуум мобіле у першій половині ХХ ст. (Б. Барток, 

С. Прокоф’єв, М. Равель, Д. Шостакович, А. Шнітке);  
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- визначено загальні риси звукообразу перпетуум мобіле: остинатність 

(Ш. В. Алькан, Б. Барток, Б. Бріттен, М. Равель, Д. Шостакович), 

механістичність (А. Онеґґер, О. Мосолов, М. Сильванський), повторюваність 

ритмічних, фактурних та мелодійних формул (Ш. В. Алькан, Г. Малер, 

Н. Паганіні, М. Скорик, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Й. Штраус), монотематизм 

(А. Онеґґер, М. Равель, Д. Шостакович, Й. Штраус), пантеїстичні мотиви 

(К. М. Вебер, Ц. Кюі, Ф. Мендельсон, Ф. Шуберт, Р. Шуман), глибокий 

психологізм (М. Мусоргський, Б. Сметана, Ф. Шуберт, Ф. Шопен);  

- виявлено індивідуальні композиційні особливості перпетуум мобіле 

різних авторів: симфонізована фортепіанна фактура, перенасичена 

технічними прийомами (Ш. В. Алькан), узагальнююча функція символу 

перпетуум мобіле в циклічних формах (Ф. Шуберт), прийоми кіномонтажу 

(С. Прокоф’єв, М. Равель), колажу (Г. Малер), цитування з саркастичним 

інваріантом теми-прообраза (Д. Шостакович), яскрава театральність 

(С. Прокоф’єв), дзеркальна інверсія та полісемітність тематизму (М. Скорик), 

сонорна колористика (В. Бібік) та ін. 

Удосконалено наукові положення про художньо-стильові ознаки 

перпетуум мобіле у романтичних мініатюрах та циклічних формах ХIХ ст. 

Подальшого розвитку набули питання щодо особливостей втілення 

образів перпетуум мобіле в українській інструментальній музиці першої 

половини ХХ ст.  

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації 

можуть використовуватись у сучасних мистецтвознавчих, музикознавчих і 

культурологічних дослідженнях. Також можуть бути включені в навчальні 

курси: «Інтерпретологія», «Історія музики», «Аналіз музичних форм», 

«Теорія та історія культури» та використовуватися у виконавських 

дисциплінах: «Симфонічне диригування», «Камерний ансамбль», 

«Фортепіано», «Концертмейстерський клас» та ін.  

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалась на 

засіданнях кафедр НАКККіМ та міжкафедральному теоретико-
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методологічному семінарі НАКККіМ (Київ, 2019), на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях: «Молоді музикознавці» (Київ, 2016), 

«Культурно-мистецькі обрії 2016» (Київ, 2016), «Культурно-мистецьке 

середовище: творчість та технології» (Київ, 2016), «Мистецька освіта і 

культура України XXI століття: євроінтеграційний вектор» (Київ, 2016, 

2017), «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Мінськ, 

Білорусь, 2016), «Креативні індустрії в сучасному культурному просторі» 

(Київ, 2016), «Topical problems of modern science» (Warsaw, 2017), 

міжнародний симпозіум до 50-річчя НАКККіМ «Культурні та мистецькі 

студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство» (Київ, 2019). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації висвітлено у 15 

одноосібних публікаціях, зокрема: 1– у зарубіжному періодичному виданні 

(Польща, Варшава), 5 – у наукових фахових виданнях України, які включені 

до міжнародних наукометричних баз даних, 9 – апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (197 найменувань). Загальний обсяг дисертації – 200 

сторінок, із них основного тексту – 168 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПЕРПЕТУУМ МОБІЛЕ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МУЗИЦІ  

ХIХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

1.1 Європейська музична культура ХІХ – ХХ ст. як відображення 

соціокультурних змін у міждисциплінарних та мистецтвознавчих 

дослідженнях 

 

У Європі ХІХ – ХХ ст. відбувалися важливі історичні події, які 

докорінно змінили життя та соціальні відносини людей. Культура Нового 

часу в ХІХ ст. формувалась під впливом ідей Великої французької революції. 

Гасло «Свобода, рівність, братерство» визначало прагнення широких кіл до 

зміни абсолютизму на демократичніший республіканський устрій. Цей 

процес не обмежився хронологічними рамками революції, а тривав протягом 

майже всього ХІХ ст. Унаслідок цього здійснилися суттєві соціокультурні 

зміни (трансформовано політичний устрій багатьох європейських держав, 

скасовано кріпацтво, встановлено рівність громадян перед законом тощо).  

Соціокультурні зміни зумовили активні процеси в мистецтві. 

Романтизм як напрям у філософії, літературі й музичному мистецтві, що 

розвивався з кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., втілював психологію 

індивідуальності в її протиставленні соціальній несправедливості. На тлі цих 

процесів з’явилися національні композиторські школи, які внесли 

самобутність, різноманіття в європейську музичну культуру. Розширюється й 

музичний інструментарій завдяки використанню образу перпетуум мобіле, як 

символу вічного руху, який стає наскрізним, присутнім у багатьох музичних 

творах композиторів різних країн. 

Дескрипція перпетуум мобіле насамперед змальовує уявний пристрій, 

що може рухатися безкінечно. В європейській культурі перпетуум мобіле 

нерозривно пов’язаний з науково-технічним прогресом як одним з важливих 
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аспектів соціокультурних змін, що відбувалися в Новий час. Цей процес 

почався ще в XVI ст., тривав протягом наступного часу, незавершений він і 

дотепер. Водночас відбувалося формування наукової картини світу 

(Дж. Берклі, Р. Бойль, Г. Галілей, Р. Декарт, Й. Кеплер, М. Коперник, 

Ж. О. де Ламетрі, І. Ньютон та ін.). Вчені та філософи на основі тогочасних 

наукових відкриттів формували уявлення про механістичність світу, у якому 

і людина є складним механізмом. Лікар, філософ Ж. О. де Ламетрі писав у 

книзі «Людина-машина»: «Людське тіло – це машина, що заводить сама себе, 

є живим уособленням безперервного руху» [цит. за 60]. Зауважимо, що ця 

думка буде особливо актуальною в ХХ ст. Серед наукових розвідок та 

експериментів з 1150 р. до Нового часу важливе місце займають розробки 

перпетуум мобіле (Р. Аркрайт, Г. А. Беклер, Л. да Вінчі, К. Дреббель, 

М. А. Зімара, П. де Марікур, В. д’Оннекур, Е. Сомерсет, Дж. Стефенсон, 

Дж. Уілкінс, Р. Флудд, Дж. Хейвуд, К. Шив’єрс та ін.). В європейській 

культурі перпетуум мобіле з поняття суто науково-технічного пристрою 

перетворюється на символ вічного руху, що втілений у багатоманітній 

образній палітрі у різних видах мистецтва.  

Завдяки науковим відкриттям у період Нового часу відбувається 

промисловий переворот. Неймовірна кількість винаходів підняла ХІХ ст. на 

новий технічний рівень, надала культурі сцієнтистського забарвлення. 

Невідворотність соціокультурних змін, розвиток соціальних відносин, 

технічного прогресу визначили погляди прибічників еволюціонізму (Д. Белл, 

М. Бердяєв, Г. Гегель, Е. Дарвін, Ч. Дарвін, К. Маркс, Л. Морган, А. Сміт, 

О. Тоффлер, Л. Уайт, К. Ясперс та ін.). Теорія еволюції, що зародилася у 

природознавстві ще в античні часи, знайшла поширення в суспільних і 

гуманітарних науках. За аналогією порівняння суспільства та організму, 

властивому поглядам еволюціоністів, знаходить місце порівняння організму з 

технічною організованістю (М. Бердяєв). 

У статті «Людина і машина» М. Бердяєв наголошує, що без техніки 

неможлива культура, адже між ними існує взаємозв’язок. Мислитель убачає 
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суперечність у тому, що технічна цивілізація загрожує культурі загибеллю. 

[14]. Віра в техніку – це віра в матеріальне, яке, за уявної значущості в 

матеріальному житті, згубне для духовного. Саме тому техніка викликає у 

людства апокаліптичний страх. Митці-романтики загалом ігнорували 

техніцизм, романтизму притаманне прагнення до органічності. Саме цю 

тенденцію спостерігаємо в романтичних мініатюрах перпетуум мобіле 

ХІХ ст. (див. розділ 2.1). Через виготовлення техніки людина створює новий 

цивілізаційний світ, у якому народжується ірраціональне. До того ж, 

модернізація виробництва призводить до безробіття. Також М. Бердяєв 

відмічає невідповідність між духовною організацією людини та темпом 

життя ХХ ст., що перетворює людину на машину. Наслідком такого розвитку 

суспільства може бути загибель особистості [14].  

Розвиток техніки та економіки напряму пов’язаний з енергетичним 

потенціалом планети. Пошуки реалізації перпетуум мобіле залишалися 

актуальними через прагнення знайти альтернативні джерела енергії. 

Важливий енергетичний чинник розглядається засновником культурології 

Л. Уайтом як показник загального рівня розвитку культури. В річищі теорії 

еволюції вчений презентує власне бачення системи культурного процесу в 

трьох вимірах: технологічний в основі, філософський угорі та соціальний як 

зв`язуючий між ними. Оскільки енергетична складова є джерелом 

функціонування технології, Л. Уайт вважає, що «енергія лежить в основі 

поступального розвитку культурного процесу» [167, 49]. Отже, вчений 

виводить залежність рівня культури від кількості споживаної енергії. Л. Уайт 

стверджує, що чим більше енергії споживається на одну особу, тим вище 

рівень культури даного суспільства. 

Також важливим є те, що Л. Уайт основою людської поведінки вважає 

здатність оперувати символами. Символ перпетуум мобіле в культурі 

пов’язаний з поняттям безперервного руху. Як правило, цей рух має не тільки 

континуальне вираження, а й дискретні складові, які можуть повторюватись і 

варіюватись безліч разів. Такі повторювані елементи нагадують ритуальні дії 
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або ситуацію гри. На головній ролі гри в культурі наголошує Й. Гейзінга в 

роботі «Людина, що грає». «Культура, що виникає у формі гри» [52, 73], 

вважає філософ, спочатку використовує природну імітацію, груповий ритуал, 

які згодом, на вищому етапі розвитку перетворюються на різні види 

мистецтв. Тож символ перпетуум мобіле є одним з визначальних в історії 

культури, бо втілює магістральну ідею окремих повторюваних елементів, що 

вплітаються в безперервний рух.  

Сучасна теорія соціокультурних змін має в основі концепції 

культурного процесу О. Шпенглера, А. Тойнбі. На противагу теорії еволюції, 

вчені ХХ ст. розробили учення про культуру як багатовекторну систему, що 

містить багато різнонаціональних складових. П. Сорокін у теорії 

соціокультурної динаміки також ставить питання про багатоманітність 

всесвітньо-історичного процесу, альтернативність соціокультурного 

розвитку. Вчений висловлює думку, що не існує повністю відокремлених або 

відкритих культурних над систем, усі вони в той чи інший спосіб 

взаємодіють [159]. Зміни, які відбуваються, залежать від внутрішнього 

функціонального балансу культурної надсистеми та від стійкості до 

зовнішніх впливів. З цієї точки зору символ перпетуум мобіле сприймається 

як символ, присутній у різних культурах, що розглядається в даній роботі 

(див. розділ 1.2). 

У ХІХ ст. виникає новий етап в осмисленні ролі техніки в історії та 

культурі. Філософія техніки продовжує розробки механістичної філософії. В 

одній з перших робіт цього напряму «Знамення часу» (1829) Т. Карлейль 

проводить критику механіцизму, висловлює побажання в інтеграції механіки 

і динаміки [170]. Т. Вокер у статті «Захист механістичної філософії» (1832) 

наполягає на тому, що механістична філософія через дослідження техніки 

прагне нового рівня свободи для людства. Е. Юр висуває нове поняття 

«філософія виробництва» (1835) [170] на противагу «філософії витончених 

мистецтв» (І. Кант). Е. Капп у межах філософії техніки висуває цікаву 

концепцію щодо віддзеркалення в техніці органів людини [170]. Він не є 
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автором цієї ідеї, вона зустрічається також у працях Арістотеля, 

Р.У. Емерсона та ін. Ще давньогрецький мислитель Протагор сформулював 

принцип: «Людина є міра всіх речей, що існують у своєму бутті та не існують 

у своєму небутті» [цит. за 55, 108].  

Е. Капп поєднує у своєму вченні діалектику Ф. Гегеля та геополітичні 

погляди К. Ріттера, який наполягав на впливі географічного положення 

(особливо річок та морів) на формування соціальних, економічних і 

культурних структур суспільства, а також на його політичні форми. У праці 

«Основи філософії техніки» (1877) Е. Капп систематизував свої погляди. Він 

порівнює первісні знаряддя праці з будовою руки (рибацький гачок – 

зігнутий палець, чаша – долоні і т.ін.). Філософ поступово розширює коло 

порівнянь до телеграфу (зовнішня форма нервової системи людини) та 

залізниці (кровообіг). Також він проводить аналогію між описом машини з її 

методологічними обмеженнями та етикою, що встановлює певні рамки 

поведінки людей. Державу вчений також розглядає як екстраполяцію 

духовного світу людини. Отже, Е. Капп виходить за межі суто філософії 

техніки, проектуючи антропологічний критерій на технічні винаходи та 

соціокультурні процеси. Взаємопроникнення людини в сутність природи та 

розуміння природи в людині дозволяє їй здійснювати моделювання 

матеріального світу за законами Всесвіту[170].  

У ХХ ст. П. Енгельмайер у філософії техніки розглядає співвідношення 

науки та мистецтва, методи та питання управління, а інші вчені (М. Ейт, 

А. Дюбуа-Раймон, С. Флормен) досліджують процес реалізації технічного 

винаходу [170]. Вони знаходять багато спільного в технічному і 

гуманітарному видах творчої діяльності, а саме те, що стан натхнення, уяви, 

екзистенціальної насолоди однаково притаманний їм.  

Особливо широко розробляється філософія техніки в Німеччині у 

середині ХХ ст. (Х. Закссе, Х. Ленк, С. Мозер, Ф. Рапп, Г. Рополь). 

Магістральна думка щодо ролі техніки в соціокультурі – це опанування 

природи, вихід людства на інший рівень свободи. Цієї ж позиції 
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дотримується і К. Ясперс [192]. Ф. Дессауер розширює межі трьох кантових 

критик (наукового знання, морального вчинку, естетичного сприйняття), 

додаючи до них критику технічної діяльності. Вчений розглядає технічний 

винахід як реалізацією ідеї, що містично наближує її творця до релігійного 

божественного досвіду [170].  

Протилежні міркування наводить Л. Мамфорд у своїй книзі «Міф 

машини». Він заперечує вирішальну роль примітивних знарядь праці та 

пристроїв у становленні Homo sapiens, пояснюючи це тим, що і тварини 

користуються простими пристосуваннями й навіть здатні будувати складне 

житло (термітники, гнізда і т. ін.). Учений вважає, що тільки з появою мови, 

символів, естетичних уподобань і соціалізації, людина стає такою, що 

мислить. Тож Л. Мамфорд наголошує, що найголовніша здатність людини – 

це самовдосконалення в широкому розумінні від власного організму до 

соціального устрою. Розглядаючи виникнення техніки, семантику слова (від 

грец. тechne – мистецтво, майстерність), учений зазначає, що в цьому 

понятті спочатку було поєднано виробництво і символічне мистецтво. Перше 

відповідало матеріальним вимогам, друге – духовним потребам життя 

людини [108]. 

На підставі досліджень цивілізації давнього Єгипту, Месопотамії, Індії 

на початку цивілізації (близько IV тис. до н.е.) Л. Мамфорд доходить 

висновку, що рівень розвитку суспільства – «це був результат не механічних 

винаходів, а радикально нового типу соціальної організації; продукт міфу, 

магії, релігії та зародження наукової астрономії» [108, 20]. Учений проводить 

аналогію між давніми цивілізаціями Близького Сходу і сучасною 

цивілізацією. Потужні процеси будівництва та соціального устрою в епоху 

пірамід були можливі, на його думку, лише за умови створеної 

«мегамашини» як соціосистеми, де люди підпорядковувалися 

централізованій жорсткій владі та воєнізованому примусу, були дрібними 

деталями добре налагодженого механізму. «Такі колосальні «викидні» 

дегуманізованої та орієнтованої на владу культури монотонно бруднили 
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сторінки історії, починаючи з завоювання Шумеру акадцями та аж до 

руйнівних бомбардувань Варшави і Роттердама, Токіо і Хіросіми» [108, 22]. 

Отже, проводячи паралель між «мегамашиною» давніх цивілізацій і 

«мегамашиною» ХХ ст., Л. Мамфорд наголошує на тому, що саме соціальна 

модель військової машини з її чітким розподілом функцій між дискретними 

одиницями переходила з одної культури в іншу та з епохи в епоху без 

суттєвих змін. Утілення цієї військової армади досліджується в пропонованій 

дисертації в образах перпетуум мобіле в європейській музичній культурі 

ХХ ст. (див. розділ 3). 

У межах теорії еволюції К. Ясперс розвиває тему філософського та 

раціонального світосприйняття. Розглядаючи розвиток культури як 

монолітний процес, що має кінцеву єдину ціль, він наголошує на «духовній 

складовій» історичного процесу. Філософ вважав, що духовне піднесення 

людства призведе до ери Філософської віри [192]. Завдяки рисам єдності 

(замкнутість планети, належність людей до одного біологічного роду, 

загальна здатність людей до взаєморозуміння та ін.) людство мало змогу 

розвиватися. К. Ясперс заперечував О. Шпенглеру, який наголошував на 

різних ізольованих типах культур і стверджував, що представники однієї не 

розуміють носіїв іншої. Натомість К. Ясперс пише про взаєморозуміння як 

основу людської спільності. Він звертає увагу на процеси обопільного 

впливу, дифузії, запозичення в культурах, наводячи приклад буддизму та 

християнства. Саме з цієї точки зору символ перпетуум мобіле розглядається 

як універсальний, присутній в різних культурах та національних традиціях. 

На засадах вивчення спільного в китайській, індійській та європейській 

філософії К. Ясперс формулює поняття «вісь світового часу», яка окреслює 

період в історії, що дав могутній поштовх усьому подальшому розвитку 

людства. Саме в цей час сформувалися релігії та філософські течії, що 

існують і дотепер. «Вісь світового часу» відносять до близько 500-х років до 

н.е. Тоді відбувся різкий поворот в історії, з`явився тип людини, який 

зберігся й до сьогодні» [192, 31]. В цей період виникають великі 
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багатонаціональні держави, які підтримують певні регіональні цивілізації у 

відносно нормальному сталому функціонуванні (в Індії імперія Маур’їв, у 

Китаї династії Чжоу, Цінь, Хань, Римська імперія), з’являється індивідуальна 

форма власності, що витікає з індивідуальної трудової діяльності людини. За 

умови формування значних мультикультурних імперій глобальні 

трансконтинентальні та морські торговельні шляхи стали закономірною 

запорукою обміну ідеями. Тому можна припустити, що саме в цей час ідея 

перпетуум мобіле, яка виникла раніше й рухалась зі сходу на захід, отримала 

розповсюдження в різних релігійних і філософських течіях Сходу та Азії, 

звідки потрапила й до Європи. 

Символ перпетуум мобіле відомий зі східної філософії. Одна з перших 

згадок про «perpetuum mobile artificae» зустрічається у трактаті великого 

індійського математика й астронома Бхаскара Ачар’я («Вінець науки» 

близько 1159 р.). Проект Бхаскара являє собою зменшену копію індуїстської 

картини світу, в якій як основний елемент конструкції використано колесо. 

Так, у книзі «Сиддханта Широмані» Бхаскара Ачар’я мова йде про колесо, 

яке має спеціальні порожнини, заповнені ртуттю, і стверджується про те, що 

якщо таке колесо закріпити на осі та надати йому початкове обертання, то 

воно надалі буде обертатися вічно. За давньоіндійською філософією, події, 

що постійно повторюються, які складаються в уявний колооберт, мають 

колосальне значення для людини, є символом вічності [цит. за 112, 13].  

у процесі еволюції поняття термін «перпетуум мобіле» набуває 

подвійного смислу: «Рerpetuum mobile naturae» – «природний вічний рух», 

що існує об’єктивно, та «рerpetuum mobile artificae» – «штучний вічний рух», 

створений людиною. Символічні втілення перпетуум мобіле існують у різних 

релігіях. Одним з таких втілень є «образ світу, що рухається в часі, образ 

колообігу буття – сакральне колесо Лао-цзи» («Книга ритуалу» – 600-ті роки 

до н.е.) у даосизмі [97]. У Європі ідея вічного руху набула іншого 

світоглядного обґрунтування. Християнська картина Всесвіту істотно 

відрізняється від індійської та китайської. В ідеї вічного руху вже не явно 
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міститься припущення, що в природі щось може виникнути само собою, без 

будь-якого спонукального зовнішнього імпульсу, на зразок створення світу 

Господом з нічого. У середні віки європейські мислителі та вчені працювали 

над тим, щоб знайти практичне втілення перпетуум мобіле як механізму, що 

може рухатися необмежений час, а в музиці цього часу образ перпетуум 

мобіле втілюється в побутово-танцювальних жанрах.  

Перший проект перпетуум мобіле в Європі залишив видатний 

французький архітектор та інженер XIII ст. Віллар д’Оннекур. До його 

«Книги малюнків» (альбом з кресленнями, що зберігається тепер у Паризькій 

Національній бібліотеці) увійшов малюнок та опис першого з відомих 

проектів перпетуум мобіле (біля 1235–1240). Колесо з непарною кількістю 

молоточків або ртуттю пропонувалась ним як перпетуум мобіле. 

В. д’Оннекур не вказує, чи він сам є автором цієї ідеї, чи вона запозичена у 

когось. «Книга малюнків» є універсальним схоластичним твором, що 

відобразив світ (людей, тварин та ін.), народжений Богом, та реалії, створені 

людьми (елементи архітектури, механічні пристрої та ін.) [172, 27–28].  

Естетика Середньовіччя ґрунтувалась на пропорціях та принципі 

симетрії. Вчені в ті часи шукали співвідношення чисел у людині, природі та 

мистецтві. Знаки та діаграми, зображення яких є в «Книзі малюнків», 

наносилися на найважливіші елементи споруд, мали символічний і 

алегоричний смисл. Тому можна вважати, що і малюнок перпетуум мобіле 

має не стільки технічне, скільки алегоричне значення. Про це свідчить і 

проект перпетуум мобіле П’єра де Марікура. Французький фізик був одним з 

перших винахідників, хто намагався створити вічний двигун. У роботі 

«Послання про магніт» (1269) він надає схему perpetuum mobile, що 

«виявляється більш схожим на принципову схему вічного космічного руху, 

ніж на “реальний” вічний двигун» [112, 27]. 

Розробки перпетуум мобіле середньовічних учених проводилися в 

межах алхімічних пошуків поряд з дослідами з винайдення філософського 
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каменю та формуванням теософських уявлень про царство духа. Саме це 

підтверджують проекти В. д’Оннекура та П. Марікура.  

У XVI – XVII ст. з переходом до машинного виробництва кількість 

відомих проектів перпетуум мобіле стрімко зростає. Однак, такі учені, як 

Леонардо да Вінчі, Джироламо Кардано, Симон Стевін, Галілео Галілей, 

Марен Марсенн та ін., дотримувалися думки, що реалізація вічного двигуна 

неможлива. Філософ Рене Декарт з погляду теології заперечував можливість 

створення вічного двигуна: «Оскільки Бог є єдиною причиною руху, то це 

означає, що він зберігає його однакову кількість у світі» [63, 142]. Разом з 

тим, досліди та експерименти зі створення перпетуум мобіле уможливили 

відкриття законів термодинаміки. 

У цілому марні зусилля вчених та винахідників спричинили до того, що 

з 1775 р. Французька академія наук відмовилася розглядати проекти вічного 

двигуна, хоча і в цей час у французьких академіків не було певних наукових 

підстав принципово заперечувати можливість черпати енергію з нічого. 

Неможливість отримання додаткової енергії з нічого була обґрунтована лише 

із створенням і затвердженням як загального, так і одного з фундаментальних 

законів природи - «закону збереження енергії». 

В цей час великого поширення набули парові машини та механізми. 

Частину фізики, яка намагалася пояснити їх роботу і побудувати загальні 

закономірності створення теплових машин, стали називати термодинамікою. 

Закон збереження енергії стали також отримав назву першого закону 

термодинаміки. Вічні двигуни, принципи роботи яких суперечили першому 

закону термодинаміки, стали називати вічними двигунами першого роду. 

Проте, загальна ідея вічного двигуна, що не суперечила б закону збереження 

енергії, все ж таки існувала. Було з’ясовано, що робота у двигунах 

відбувається, коли гаряче тіло віддає тепло у виді газу або пару, а пара, в 

свою чергу, здійснює роботу, наприклад, рухаючи поршень. Величезна 

теплова енергія зосереджена, припустимо, в океані. Якщо відбирати в океану 

енергію за рахунок зниження його температури, то цієї енергії вистачить на 
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те, щоб, наприклад, підтримувати роботу корабельного двигуна або 

створювати в морі електростанції.  

Однак виявилося, що ніяк не можна зробити навпаки, щоб енергія від 

більш холодного тіла перейшла до більш гарячого. Крім того, для створення 

вічного двигуна необхідно, щоб при тому ще й відбувалася робота. В 

результаті розвитку термодинаміки, ґрунтуючись на роботах Саді Карно, 

Рудольф Клаузіус довів неможливість процесу, при якому теплота 

переходила б мимовільно від тіл більш холодних до тіл більш нагрітих. При 

цьому неможливий не тільки безпосередній перехід – його нереально 

здійснити й за допомогою машин або приладів без того, щоб у природі не 

сталося ще яких-небудь змін. Вільям Томсон (лорд Кельвін) сформулював 

принцип неможливості вічного двигуна другого роду (1851), оскільки в 

природі неможливі процеси, єдиним наслідком яких була б механічна робота, 

вироблена внаслідок охолодження теплового резервуара [170]. 

Коли була створена статистична термодинаміка, яка ґрунтувалася на 

молекулярних уявленнях, друге правило термодинаміки знайшло своє 

пояснення. Виявилося, що перехід тепла від холодного тіла до більш 

гарячого в принципі можливий, але це мізерно малоймовірна подія. А в 

природі реалізуються найбільш вірогідні випадки. 

Проте, увага суспільства до створення перпетуум мобіле породила 

безліч містифікаторів, які, маючи меркантильні міркування, намагалися 

ошукати зацікавлених людей. Серед них був навіть великий художник 

Леонардо да Вінчі. Лжевинахідники намагались торгувати мрією про 

перпетуум мобіле, не турбуючись про наслідки. Самий відомий «винахідник» 

доктор Орфіреус (справжнє прізвище Бесслер) намагався продати свій 

винахід російському царю Петру I, який дуже цікавився новими 

механізмами. 

Отже, література з різних галузей знань щодо соціокультурних змін та 

їх впливу на культуру, дозволяє зробити висновок, що символіка перпетуум 

мобіле розвивалася на тлі розгортання науково-технічного прогресу, 
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експериментів і розробок у створенні машини перпетуум мобіле. Проте 

соціальні процеси не завжди відбуваються паралельно в суспільстві та в 

культурі. Іноді митцям потрібен час для матеріалізації того чи іншого образу. 

В деяких випадках мистецьке відображення є ідеальним підтвердженням 

дійсності, іноді, навпаки, – запереченням магістральним тенденціям (як 

романтичне несприйняття техніки, наприклад). У наступних підрозділах 

дослідження розглядається походження символу перпетуум мобіле, 

проблемне поле його мистецьких та технічних застосувань у європейській 

культурі.  

 

1.2 Генезис символу перпетуум мобіле, його технічні та мистецькі 

конотації в європейській культурі ХІХ – ХХ ст. 

 

У європейській культурі ХІХ – ХХ ст. в різних видах мистецтва 

зустрічаються твори, в яких зображений символ невпинного руху. Тому для 

даного дослідження виявились необхідними методологічні орієнтири, які 

враховують міждисциплінарні, культурологічні та мистецтвознавчі 

особливості дослідження. Для цього варто згадати про чинні види руху.  

У фізиці розрізняють основні види руху – поступальний, обертальний 

та коливальний. Рух може бути рівномірним та нерівномірним. Також існує 

«броунівський рух» молекул – безперервний та хаотичний. Ці, відомі в фізиці 

основні види руху, взято за основу при визначенні особливостей перпетуум 

мобіле, що пов’язані з просторово-часовими та синтетичними видами 

мистецтва (кіно, музика, танець, театр, література як життя в розвитку). Але 

ця класифікація не завжди підходить для просторових видів (живопис, 

скульптура), де специфічними знаками та символами, які розглядатимуться 

далі, втілюється образ перпетуум мобіле. Крім того, перпетуум мобіле може 

постати як центральна ідея твору, а може бути й одним з багатьох символів, 

який допомагає втіленню загальної концепції. Тому істотною ознакою при 

відборі матеріалу, що досліджується, вважається перпетуум мобіле як 
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основна ідея твору або його закінченого структурного підрозділу (частина 

сонати або глава роману, наприклад). Зміст творів є головним критерієм 

відбору та встановлення когезії між досліджуваними об’єктами.  

Письменники втілювали у творах свої погляди на ідею перпетуум 

мобіле іноді з несподіваних точок зору. Наприклад, особа Орфіреуса-

Бесслера, який не справдився як учений (бо тільки вдавав, що створив 

перпетуум мобіле), зацікавила літераторів. Вони використали прототип 

винахідника в художній літературі як персонажа. Згадки про перпетуум 

мобіле зустрічаються досить часто, та є декілька творів, присвячених саме 

цій темі. В зарубіжній літературі це невелика фантастична повість 

німецького письменника Пауля Шеербарта (1863–1915) «Перпетуум мобіле. 

Історія одного винаходу», що вийшла друком у 1910 р. Символіка перпетуум 

мобіле використана у романі італійського письменника, філософа Умберто 

Еко «Маятник Фуко» [190]. 

У російській літературі насамперед потрібно назвати О. Пушкіна та 

його твір «Сцени з лицарських часів» [141],  поряд з цим, один із сюжетів у 

повісті М. Салтикова-Щедріна «Сучасна ідилія» [151], повість 

М. Петропавловського (С. Кареліна) «Perpetuum mobile», оповідання 

А. Чехова «Perpetuum mobile» [179], науково-фантастичний твір Є. Хага 

«Перпетуум Мобіле», оповідання В. Шукшина «Наполегливий». Відома 

думка М. Достоєвського про годинникаря-винахідника Кулігіна з п’єси 

«Гроза» М. Островського. Він називав його самоуком-механіком, мрійником. 

Пошуками перпетуум мобіле герой марить, милується красою природи і 

декламує вірші Ломоносова. Годинникар-винахідник Кулігін є позитивним 

героєм у драмі, який, як і Катерина, протистоїть суспільству міщан-

обивателів. 

Ще одним прикладом людини, захопленої самою ідеєю не заради 

користі, а завдяки своєму новаторському поклику, – є вчений-алхімік 

Бертольд, герой О. Пушкіна у його прозаїчному творі «Сцени з лицарських 

часів». Бідний учений Бертольд робить нескінченні досліди для отримання 
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золота з різних хімічних елементів. Його багатообіцяючі досліди підтримує 

кредитами багатий Мартин у надії на успіх винахідника. В одному з діалогів 

між ними купець запитує: «Якщо твій дослід тобі вдасться й у тебе буде 

золота і слави вдосталь, чи будеш ти насолоджуватися життям?». У відповідь 

йому Бертольд говорить: «Займуся ще одним дослідженням. Мені здається, є 

засіб відкрити перпетуум мобіле. Якщо знайду вічний рух, то я не бачу меж 

творчості людської. Чи бачиш, добрий мій Мартине, робити золото завдання 

привабливе, але знайти перпетуум мобіле... О!» [141]. Можна при тому 

згадати, що О. Пушкін написав цей твір під враженням першого 

електричного приводного двигуна, створеного незадовго до цього (у 1834 р.) 

у Санкт-Петербурзі академіком Б. Якобі, якого поет знав особисто. Цей 

двигун, що живиться постійним струмом від батареї Вольта, настільки вразив 

своєю новизною й оригінальністю освічених сучасників, що вони довгий час 

називали його «перпетуум мобіле». 

Кожен із зазначених творів є цікавим і своєрідним, а головне – 

розкриває психологію особистості дослідника, що прагне створити 

перпетуум мобіле. Час дії в перших трьох з названих повістей і оповідань 

відноситься до XIX – початку XX ст. Дійові особи оповідання В. Шукшина – 

наші сучасники. 

Символ перпетуум мобіле як уявний небувалий пристрій, що підносить 

людство на новий рівень, перевертає всі звичні уявлення про технічні 

можливості техніки, вабить головного героя роману П. Шеербарта. 

Винахідник мріє створити механічний перпетуум мобіле на основі 

використання гравітаційних сил. У романі відбувається вирішення задачі та 

створення перпетуум мобіле, який дійсно працює. Переживання головного 

героя роману викликані не стільки науково-технічними, скільки соціальними 

потребами. Винахідник думає про те, як зміниться життя людей у зв`язку з 

необмеженими енергетичними можливостями. Він мріє перетворити Сахару 

на родючу землю, зрівняти «непотрібні» гори. Незважаючи на такі масштабні 

плани, вони ні до чого не приводять. Наслідки використання винаходу 
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перпетуум мобіле виявилися настільки грандіозними, що винахідник просто 

злякався. Потрясіння, яке може викликати велику кількість енергії, зупинили 

головного героя, і створена ним машина не була використана; вона була 

знищена . 

Крім того, в літературі та інших видах мистецтва часто виникають 

образи вічного двигуна, описані дуже реалістично. Так, у М. Салтикова-

Щедріна та у М. Петропавловського в повістях про винахідників перпетуум 

мобіле події не піднімаються над буденністю. Прототипи їх героїв – реально 

існуючі люди. У «Сучасній ідилії» М. Салтикова-Щедріна під ім’ям 

«міщанина Презентова» виведений селянин-сибіряк Олександр Щеглов, 

винахідник-самоук. У Петропавлівського під ім’ям винахідника Піхтіна 

зображений селянин-перм’як Лаврентій Болдирев, особисто йому знайомий. 

У обох повістях двигуни описані дуже яскраво і ретельно, мальовничо 

представлені й самі винахідники. Тут зазначимо лише деякі, цікаві для історії 

перпетуум мобіле моменти. В обох випадках у винахідників виникли по суті 

ті самі ідеї, що й у західноєвропейських та американських винахідників 

механічних перпетуум мобіле. Разючу схожість думок можна виявити і в 

аналізі причин, за якими машини, після того як їх запустили, неминуче 

зупинялися. Завжди пояснення зводиться до якоїсь дрібниці в конструкції, 

комплектації або якості матеріалу. 

Основна ідея творів полягає в тому, що зображені герої талановиті, але 

недосвідчені. Контраст між високими устремліннями і дійсністю особливо 

вражає тим, що люди, які могли б приносити користь, через брак знань не 

можуть реалізуватися ні як учені, ні як справжні винахідники. В повісті 

М. Салтикова-Щедріна персонажі опиняються в селі Корчева. Серед цікавих 

об’єктів, які можна було там побачити, фігурував і перпетуум мобіле, 

побудований Презентовим. Атмосфера Корчева описана затхлою, 

пригніченою. Особистість винахідника є частиною цієї жахливої атмосфери. 

Сама машина описана достеменно. Основною вадою є те, що винахідник її 

побудував, але вона не працює. Як говорить сам Презентов: «Іншим разом 
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немов побалує, а потім раптом вередує, упирається – й шабаш!». У домі 

винахідника відчувається «похмура занедбаність», яка пригнічує мешканців 

[151, 196].  

Символ перпетуум мобіле часто використовується й у назвах творів. У 

оповіданні А. Чехова «Perpetuum mobile» із властивим автору гумором 

описується ситуація, коли судовий слідчий та лікар прямують на розтин 

[179]. Негода та втома провокують їх заїхати на ночівлю до знайомого 

Єжова. Потім вечеря за звичаєм із зігріваючим, гра в карти, невдала ніч, 

впродовж якої слідчий та лікар сваряться через даму, та, не дочекавшись 

ранку, – їдуть. Але не на розтин, а кожний до своєї домівки. За три дні 

слідчий приходить до лікаря з вибаченнями та пропозицією доїхати по 

службі на розтин. Вони виходять, сідають у тарантас, але, проїжджаючи повз 

трактиру, помічають біля нього єжовську трійку… Розтин почекає. Ось він 

Вічний рух. Фейлетон був написаний у 1884 р. за підписом А. Чехонте. 

Пишна назва тільки підкреслює карикатурність ситуації, як прикладу 

безладного хаотичного руху («броунівський рух» у фізиці). 

Незважаючи на те, що наукою було доведено неможливість створення 

перпетуум мобіле, ідеєю вічного двигуна люди захоплюються і в наш час. 

Саме про такого винахідника писав В. Шукшин. Але, на відміну від 

похмурих і важких подій минулого століття, історія, описана ним, носить не 

трагічний, а радше комічний характер. 

Герой Шукшина «завзятий» винахідник – радгоспний водій Дмитро 

Квасов на прізвисько «Моня», який прочитав у якійсь книжці, що перпетуум 

мобіле неможливий з таких-то причин. З цього моменту ні про що інше він 

думати не може, а отже, береться за здійснення мрії. Герой майстерно 

описаний автором, він викликає і повагу, і посмішку водночас. На противагу 

інженеру, який каже, що перпетуум мобіле – маячня, Моня до останнього 

вірить, що все можливо. Твір закінчується оптимістично, незважаючи на 

поразку головного героя як винахідника.  
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Окрім творів, присвячених безпосередньо перпетуум мобіле, доволі 

популярним у літературі та кіно є інший символ вічності - Уроборос (давній 

символ вічного руху у вигляді змія, який кусає сам себе за хвіст). Цей символ 

фігурує у таких творах, як «Священна книга перевертня» В. Пєлєвіна, 

«Колесо часу» Р. Джордана (справжнє ім’я Джеймс Олівер Рігні мол.) – 

циклу літературних творів з 14-ти романів у жанрі епічного фентезі, 

«Безкінечна історія» М. Енде (в деяких перекладах «Безкінечна книга»), 

кіносеріали «Червоний карлик», створений Р. Грантом та Д. Нейлором, 

«Секретні матеріали» К. Картера (серія «Ніколи більше»)  та ін. 

Можна навести незліченну кількість поетичних творів, у яких втілено 

образ вічного руху. У ХІХ ст. О. Пушкін у вірші «Біси» описує зустріч з 

темними силами. Невгамовний рух постає як порятунок у вірші «Фонтану 

Бахчисарайского палацу» (композиція вірша схожа на рондо в музиці, в 

якому рефрен ділить твір на три частини), в іншій поезії - «Царскосельська 

статуя» – джерело уявляється образом вічного блага. У ХХ ст. образ 

перпетуум мобіле створили поетеси Н. Крандієвська-Толстая («Тут 

розпластане тіло моє…», «Perpetuum mobile» колообіг – життя, смерть), 

М. Цвєтаєва («Хто створений з каменю, хто створений з глини…»  – вічний 

рух у вічному оновленні), Б. Ахмадуліна («Біжи, бігун» – сенс життя в 

пориві, подоланні внутрішніх і зовнішніх перешкод, у вічному русі), поет 

В. Стус («Як добре те, що смерті не боюсь я … і в смерті обернуся до 

життя») та багато інших. 

Короткий огляд літературних творів та поезії, де втілений образ 

перпетуум мобіле доводить, що мистецтво як засіб пізнання та відбиття світу 

за допомогою специфічних засобів виразності втілює різни його грані та 

прояви. В різних видах мистецтва існують різні зразки його реалізації. У 

споріднених видах мистецтва образ перпетуум мобіле створюється своїми 

особливими засобами. Особливості звучання музики в часі надають більше 

можливостей у втіленні символу перпетуум мобіле, ніж, наприклад, у 

живописі. А скульптура має більше можливостей, ніж живопис, для втілення 
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образу перпетуум мобіле. Так специфіка скульптури пов’язана з 

тривимірністю та особливим способом сприйняття твору. При цьому глядач 

рухається, обходячи композицію, осягає скульптуру руками, уявляє собі дії 

майстра під час реалізації задуму, надання наснаги матерії. Одним з митців, 

який утілив у своїх творах образи вічного руху, був французький скульптор 

Огюст Роден (1840–1917).  

Творчість О. Родена відносять до стилю модерн, хоча мистецтвознавці 

відмічають романтичні риси та реалістичність його робіт (Н. Калітіна). Для 

модерну характерна відмова від прямих ліній та кутів, натомість 

використовуються більш природні натуральні лінії, а скульптурі модерну 

взагалі притаманна динаміка та плинність форми. Цьому майстру, як 

жодному іншому, вдалося створити скульптури, в яких немає статики, вони 

ніби рухаються в просторі, створюють враження абсолютно живих, 

динамічних. Як і імпресіоністи, митець прагнув подолати сталість у 

зображенні фігур і портретів, передати «внутрішнє почуття через активність 

м’язів» [147, 40]. Такі твори скульптора, як «Поцілунок», «Вічна весна», 

«Любов, що тікає» та ін., є втіленням інтимної любовної лірики, в них тонко 

передано почуття, що переносять в сферу вічного кохання, яке є джерелом 

життя на землі. 

Ще одним митцем, у творчості якого зустрічаємо образ перпетуум 

мобіле, є російський скульптор, учениця О. Родена Анна Голубкіна (1864– 

1927). Твори майстрині пронизливі, вражають експресією, глибиною 

психологізму, наприклад, «Старість» (Париж, 1898). Для роботи над 

скульптурою була запрошена натурниця, яка раніше позувала О. Родену 

(«Та, що була прекрасною зброярницею»). Портрет французького майстра 

безжалісний, відкрито натуралістичний, фігура з опущеною головою, наче в 

розпачі або розгублена, викликає жалість. В А. Голубкіної портрет тієї ж 

моделі має зовсім інше психологічне та філософське забарвлення. 

Дуалістична сама фігура старої жінки, що сидить у позі дитини-ембріона. 

Дитинство і старість об’єднані так, що створюють образ колооберту життя та 
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смерті. Матінка-земля, яка слугує тут п’єдесталом, сама собою є 

першоджерелом усього сущого й, водночас, місцем, куди все повертається. 

Обличчя старої спокійне, очі заплющені, ніби погляд спрямований усередину 

себе, із зовнішнього в’янення на внутрішнє оновлення, відродження.  

Традиційною темою для садово-паркових скульптур і фонтанів є Діва з 

глечиком, з якого стікає вода. Діва з глечиком або вазою (амфорою, чашею) є 

символом Жіночого божества – Великої Матері, що несе воду життя всьому 

світові. Найвідоміша діва – фонтан «Молочниця» в Катеринівському парку 

м. Пушкіна (Царське Село, скульптор П. Соколов, 1816). Копії цієї статуї 

знаходяться в парку садиби Суханово (Росія), замку Глініке та в парку маєтку 

Брітц (м. Берлін). Дів із глечиками можна побачити й на дачі Маразлі 

(м. Одеса), у парку культури та відпочинку Щербакова (м. Донецьк), у місті-

курорті Карлови Вари (Чехія), у місті-курорті Кисловодську (Росія) та ін. 

Незважаючи на те, що образи дів створені з різним емоційним забарвленням, 

усі вони є втіленнями того самого архетипу. Швейцарський вчений Карл 

Густав Юнг описує чашу (вазу) як символ прагнення людини знайти свій 

центр, свою сутність і, власне, як жіночий символ, який приймає та віддає, 

тим самим продовжуючи коло життя [171, 731].   

Вінцем симфоній у скульптурі можна назвати парк скульптур Густава 

Вігеланда (1869–1943), розташований у Осло. Тут можна побачити більш ніж 

200 скульптур з бронзи, граніту та кованого заліза. Це найбільше зібрання 

скульптур одного автора просто неба у світі. Масштаб задуму митця вражає й 

пригнічує водночас. Скульптури виконано так майстерно реалістично, що 

кількість оголених тіл, які сміються, плачуть, вередують, народжуються та 

вмирають водночас, бентежить глядача. Серед скульптур парку найдавнішу 

історію має фонтан. Ідея щодо будівництва монументальної бронзової 

споруди з’явилась у Г. Вігеланда на самому початку XX ст. Ескіз у гіпсі, за 

образом і подобою якого був побудований фонтан, викликав величезний 

інтерес у 1906 р. 20 бронзових дерев, розташованих по периметру фонтана, 

було створено в період між 1906 і 1914 рр.  
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Вігеланд по-своєму інтерпретує й показує етапи життя людини, від 

колиски до самої смерті. Час людини на землі – лише частина вічного циклу 

руху часу без початку і кінця. Так, наприклад, за скульптурною групою, що 

зображає дерево зі скелетом, що розсипається, встановлена скульптура 

дерева, під кроною якого граються діти. Кінець плавно перетікає в початок. 

Зовнішнє масивне бронзове оздоблення фонтана також складається з 

невеликих зображень вічного циклу життя людства, але тут він показаний 

докладніше, з великою кількістю деталей.  

Майстру знадобилося багато часу, щоб завершити цей неймовірно 

складний витвір. Він постійно допрацьовував проект, прагнучи досконалості. 

Остаточний монтаж фонтана був закінчений уже після смерті художника – в 

1947 р. У центрі парку знаходиться скульптурна композиція з фалічним 

символом під назвою «Моноліт». У самому кінці експозиції скульптур 

знаходиться «Колесо Життя». За задумом художника, це символ вічності, 

втілений тут у вигляді гірлянди з чотирьох тіл – жінки, дітей і чоловіка, що 

виражають щастя та тримаються один за одного. У певному сенсі ця 

композиція підсумовує тему, яка є лейтмотивом усього парку скульптур – 

рух людини від народження до кінця життя через щастя і печалі, через 

фантазію та надії до вічності. 

В Стокгольмі знаходиться ще один парк скульптури на відкритому 

повітрі Міллесгарден. Автор – шведський скульптор Карл Міллес (1875–

1955) є творцем із своїм незабутнім творчим стилем. Учень О. Родена, на 

початку своєї кар’єри він знаходився під великим впливом майстра. Згодом, 

випрацював свій неповторний стиль. Фігури К. Міллеса, непропорційно 

видовжені, наче під впливом повітря, в якому вони летять. В творчості цього 

митця відбилося прагнення скульптури ХХ ст. відійти від конкретного в бік 

абстрактного. Парк ще називають «водною феєрією», бо любов скульптора 

до фонтанів розквітла тут повною мірою.  

Завдяки унікальному відчуттю простору К. Міллеса кожна скульптура 

або композиція гармонійно влилась в природний ландшафт. Своєрідно, з 
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м’яким гумором втілені сюжети античності, з багатьма водними героями. 

Янголи і сам Господь Бог, герої шведського епосу живуть в цьому 

щасливому чарівному місці, об`єднані алегоричним замислом митця. 

Скульптурна група «Відблиск сонця» відображує нестримний, потужний, 

шалений рух. Вона встановлена на нижній терасі в басейні фонтана 

«Викрадення Європи». Наче долаючи спротив морських хвиль, мчить Наяда 

на дельфіні. Волосся розвивається, пронизливий погляд керує: «Уперед!». 

Одною рукою вона направляє дельфіна, іншу вільно закинула за голову. 

Струмені води з фонтану додають різнобарвного сяяння цій бронзовій 

композиції. Захват, щастя від нестримного руху виражає цей скульптурний 

твір. Іще одна скульптурна композиція, що є втіленням перпетуум мобіле це 

«Летючий янгол та Пегас». У далечінь летить крилатий кінь. На його крилі – 

поет. Скульптура символізує безкінечність натхнення та творчості, неосяжну 

свободу художника у вічному русі творення. 

Німецький скульптор, художник, графік, літератор Ернст Барлах, який 

народився в Голландії, у 1875–1896 р. жив у Парижі, в 1906 р. відвідав Росію. 

У своїй творчості Е. Барлах створив неповторний світ, заснований на великих 

традиціях німецького гуманізму. Героями скульптора були реальні люди, але 

створені ним образи напружені, повні експресії, динаміки, що випадають з 

буденності, пластично підняті до загальнолюдських прагнень. Поїздка до 

Росії надихнула скульптора на створення образу людини невимушеної, яка не 

приховує щирі почуття під різними соціальними ролями і масками. Ці риси 

втілені в одній із кращих робіт Е. Барлаха «Той, хто співає».  

Зовсім  іншого спрямування отримує творчість митця з 1925 р., коли в 

його творах стає відчутним зв’язок із середньовічною скульптурою 

Німеччини. Звернення до християнських цінностей, великої спадщини 

минулих століть, особливо Середньовіччя, було для художника сенсом 

творчості та магістральним напрямом у виборі способів виразності. Стиль 

майстра, попри свою лаконічність, створював контраст між відносно 

спокійною площиною і наповненою стрімким рухом формою, що надавало 
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скульптурам експресіоністського напруження й виразності. Е. Барлаху було 

заборонено працювати при фашистському режимі, твори вилучалися та 

знищувалися. Скульптура «Месник» (1914, гіпс, Фонд Рифкіна, м. Лос-

Анжелес) створена в манері експресіонізму XX ст. Митець назвав свій твір 

«Меланхолійний берсерк». Вже у назві поєднуються два протилежних за 

психологічним станом поняття. Берсерк (зі сканд. berserk) у 

давньогерманському та давньоскандинавському суспільстві – воїн, який 

присвятив себе служінню богу Одіну. Такі воїни відрізнялись граничною 

агресивністю, швидкими реакціями та нечутливістю до болю. Меланхолія – 

це пригніченість, депресія, сум з відчуттям поразки. Приречений берсерк є 

трагічним символом XX ст., що летить кулею в обличчя людства своїми 

війнами та нещастями. Символічна помста є неминучою. Образ перпетуум 

мобіле в цьому творі дуалістичний, поєднує експресіоністичне напруження 

та натиск із філософською рефлексією.  

Яскравим утіленням нерозривного кола буття є пам’ятник «Віра. Надія. 

Любов» українських скульпторів Миколи та Богдана Мазурів, розташований 

у м. Хмельницькому на майдані Незалежності на місці знесеного пам’ятника 

комуністичному вождю. Перша його назва «Пісні землі Подільської» (2002). 

Висота пам`ятника 9 метрів, у центрі композиції три українські берегині – 

Віра, Надія та Любов. Трійця розміщена на великому символічному колі. Тут 

є також фігури лелек, калина, грона винограду – символи спадкоємності 

поколінь, родючості, єдності. Кобзар, як символ голосу народу, його совісті, 

супроводжує скульптурну композицію. 

Проекціями художнього образу перпетуум мобіле в сучасному 

культурному просторі є роботи скульптора Тамар Квесітадзе. На початку 

XXI ст. грузинська мисткиня створила композицію «Любов». Історія кохання 

азербайджанського хлопця та грузинської дівчини, що описана у романі 

Курбан Саїда «Алі та Ніно», надихнула скульптора на конструювання 

динамічного скульптурного ансамбля. Величні постаті встановлені на березі 

моря при в’їзді у м. Батумі у 2011 р. Дві семиметрові статуї зі сталі повільно 
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рухаються назустріч одна одній до повного злиття. Потім відбувається 

зворотний процес. Обертання триває постійно. Твір символізує вічний рух, 

любов та єдність.  

Друга робота Т. Квесітадзе під назвою «Ротація», що відображає 

перпетуум мобіле розташована навпроти будинку юстиції в м. Батумі. 

Ротація в скульптурі означає поворот корпусу фігури навколо своєї осі – 

натурального об’єкта або створюваного образу. Динамічна скульптура 

«Ротація», створена зі скла та металу, являє собою коло з жіночого тіла, яке 

обертається. В середині нього так само постійно кружляє, рухається маленька 

чоловіча (або дитяча) фігура. У пласкому вимірі дві траєкторії руху 

створюють хрест. Маленька постать наче входить крізь голову жіночого 

образу, а потім народжується. Таким чином твір втілює ідею вічного кола 

життя. Мисткиня вважає, що «Ротація» символізує безперервний плин часу.  

Своїми специфічними засобами відтворюється образ перпетуум мобіле 

у образотворчому мистецтві. В живописі сформувалися символи, які 

передають суть образу перпетуум мобіле, – «Три жінки прядуть нитку життя 

– Три Мойри» [148, 395]. Саме ця нитка, подарована Аріадною, допомагає 

Тесею подолати лабіринт Мінотавра. В жанрі натюрморту, що сформувався у 

творчості голландських та фламандських художників XVII ст., часто 

зустрічаються алегорії зображення предметів із щоденного життя, які 

набувають символічного значення. «Плющ (вічнозелений) означає вічне 

життя і, коли він вінчає череп, може служити символом перемоги 

Воскресіння над смертю» [148, 386–387]. Символом перпетуум мобіле є 

також метелики: «Гусінь, личинка і метелик усі разом означають не просто 

життєвий цикл, а стадії земного життя людини, смерть і воскресіння» [148, 

386–387]. Пташине яйце, коли шкаралупа його тріснута, також викликає 

асоціації з Воскресінням. Ці символи можна зустріти й на зображеннях Діви 

Марії і Немовляти.   

Яскравим прикладом утілення символу перпетуум мобіле в живописі є 

картина «Дощ, пара і швидкість» (1844) англійського художника Вільяма 
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Тернера (1775–1851). У своїх творах В. Тернер на півстоліття випередив 

появу імпресіонізму у Франції. Хоча його творчість зазвичай відносять до 

романтичного напряму, сміливість його колористики, динамізм та світлові 

рішення втілення повітря нагадують експерименти імпресіоністів. Передові 

технічні ідеї, зокрема, суцільне захоплення потягами в той час не залишили 

байдужим і художника. Глибоко вражений поїздкою залізницею, художник 

своє відчуття узагальнив у картині. Головною ж метою живописця було 

бажання передати швидкість поїзда, саме тому картина не має чітких ліній, 

контурів. Проте на полотні добре видно, що паротяг мчить, особливо 

кидається в очі його яскраво промальована труба. Саме так художник бачить 

потужність як нестримний рух потягу, якого ніщо не зупинить. Тож усе інше 

розмите, але вгадується в золотому серпанку. Внизу лише ледве помітні 

маленький човен і орач – символи відступаючої епохи, бо для нового часу 

пріоритетною є найвища швидкість. Помітний міст на опорах і берег річки, 

на якому стовпилася юрба, що розглядає паротяг. Для позначення високої 

швидкості поїзда художник зображує кілька білих плям над трубою – це пар, 

що розвіявся. У лівому нижньому кутку ледь помітна фігурка зайця, який в 

усі часи був символом швидкості. Але і він значно поступається паротягу у 

швидкості. Всі фігури загального плану картини утворюють струнку образну 

систему. В ній також є присутній і звукообраз, бо в реципієнта мимоволі 

виникає ментальна звукова модель потяга, що мчить.  

В. Тернер по-новому зображує потяг, не зважаючи на популярність 

цього сюжету в той час. Центральне місце тоді в картинах, як правило, 

займала сама машина, прискіпливо пророблялися всі деталі. Але В. Тернер 

створює саме символ руху у швидкості потяга, тому вся картина наче 

розмита, нечітка. У 1844 році картина з великим успіхом була прийнята 

молодими імпресіоністами, зараз зберігається в Лондонській національній 

галереї.  

Творчість французького художника Теодора Жеріко (1791–1824) 

відносять до реалістичного напряму в живописі. У 1820 – 1822 рр. художник 
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жив у Англії, де створив відому картину «Скачки в Епсомі» (1821, Париж, 

Лувр), яка втілює образ нестримного руху. Чотири коні вихором летять над 

полем скачок, передні і задні ноги витягнуті паралельно землі. Створюється 

враження надзвичайної стрімкості руху. Коні та жокеї виписані дуже 

ретельно, навіть із деякою несподіваною для стилю Т. Жеріко лаконічністю. 

Всі чотири постаті коней з вершниками створюють одну лінію, фігури коней 

ідентичні між собою, не мають індивідуальних рис, крім кольору, і 

становлять єдність у своєму нестримному русі. Вражає й пейзаж: укрита 

зеленою травою рівнина з пагорбами на горизонті, хмарне зі світлими 

прогалинами небо. Здається, що коні мчать уперед, а земля стрімко 

обертається, закруглюючись у них під ногами. Образ, що створив Жеріко, а 

саме: коней у нестримному русі, - набув величезної популярності, став свого 

роду класичним каноном, копіювався незліченну кількість разів. 

«Женці» – таку назву носить шедевр знаменитого російського 

художника-новатора Олексія Венеціанова (1780–1847). Майстер написав 

кілька робіт, де можна побачити мотив «жнив». Ці сцени художник бачив у 

житті знайомих селян. «Женці» були створені в другій половині 1820-х років 

(ДРМ, Санкт-Петербург). Серпи в руках женців і снопи за їхніми спинами 

допомагають нам зрозуміти сюжет. Поза хлопчини, який розглядає 

метеликів, демонструє його захоплення. Хлопчисько сприймає навколишній 

світ як нескінченне свято. На обличчі матері можна помітити і легку 

посмішку, і втому, яка показує гіркий життєвий досвід жінки, розчарування. 

Метелики на картинах Венеціанова – символ вічної краси та нескінченного 

оновлення природи, яка підносить над буденністю та об’єднує всі покоління 

людей, в цьому випадку сина і матір. Це прості люди, селяни, які особливо 

тонко відчувають навколишню красу природи. Отже, перпетуум мобіле в 

О. Венеціанова набуває пантеїстичного характеру. 

У творчості великого російського живописця Михайла Врубеля тема 

вічного руху займає окреме місце. Можна назвати цілу низку його значних 

картин, які можна поєднати темою перпетуум мобіле. По-перше, це 
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«Демоніана», куди входять й ілюстрації до поеми М. Лермонтова і знамениті 

великі полотна «Летючий Демон» та «Демон повержений» (1901), а також 

панно «Політ Фауста та Мефістофеля» (1896). Художник звертався до образу 

Демона протягом усього життя. Твори, присвячені цьому образу, створені 

ним, як у живописі, так і графіці та скульптурі. Образ Демона зацікавив 

митця під час роботи над ескізами розписів Володимирського собору в Києві 

(1884–1889). Вивчаючи монументальний живопис, М. Врубель звертався до 

високих зразків візантійської мозаїки та фрески. Це був важкий для 

художника період переоцінки цінностей, зокрема й релігійних. Духовний 

ідеал Врубеля не увійшов у резонанс з образом Христа, хоча він і намагався 

знайти засоби його втілення. 

Етапним у розвитку теми демоніани є «Летючий Демон» (1899, ДРМ, 

Санкт-Петербург), який мав бути центральним, головним твором циклу, але 

сприймається радше прелюдією до «Демона поверженого» (1902). «Летючий 

Демон» на картині наче торкається гірських вершин. Руху фігури 

перешкоджають фантастичні нагромадження понівечених крил, що викликає 

у глядача відчуття непереборного бажання Демона подолати потужний 

спротив стихій. Завершальним етапом демоніани була робота над «Демоном 

поверженим», яка багато в чому сприймається як прагнення вийти з кризи, 

позначеної попереднім варіантом. 

Під час роботи над утіленням образу Демона художник створює безліч 

графічних підготовчих варіантів («Демон повержений», 1901, ескіз 

початкового варіанту картини; «Демон повержений», 1901, ескіз), у яких 

кожен раз змінює його позу, колірну гаму, співвідношення з пейзажем. 

Врубелю дедалі ставало зрозуміло, що він не може завершити цю картину. 

Можливо, саме у невизначеності, незавершеності образу втілено прагнення 

художника до передачі руху в творі. 

Тіло Демона скуте могутніми силами. Витягнуте по горизонталі на 

полотні воно підсилює відчуття невблаганного падіння. Відчуттю катастрофи 

сприяє дивний, немов перевернутий, гірський пейзаж, окреслений синім 
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трикутником неба, зверненим вершиною догори в центрі композиції. Демон, 

з його зламаними крилами, наче ширяє завдяки потокам хмар, які 

протистоять падінню. Тіло Демона неприродно вивернуте і направлене вниз, 

але хрестоподібне положення рук намічає протилежний рух. Вони 

обрамляють голову, розташовану по діагоналі та вгору. Дослідники творчості 

Врубеля неодноразово звертали увагу на ідентичність розташування голови 

демона поверженого з положенням голови Христа в композиції «Надгробний 

плач» київського періоду творчості («Надгробний плач», 1887, другий 

варіант, ескіз нездійсненного розпису). 

Голова, точніше особа, перетворена в майже примарну маску, на якій 

виділяються величезні палаючі з темряви очі. Ця особа відокремлена від тіла 

чорною тінню і немов належить іншій істоті, встає з небуття, що 

народжується в муках смерті. На вінку Демона грає рожевий промінь, що 

падає з верхнього правого кута композиції, немов платонівський «промінь 

істини», дотик якого дарує безсмертя. Дивлячись на картину, глядач стає 

свідком боротьби зі смертю, в якій народжується нова окрилена істота, 

подібна до Серафима, вісника світла. Але ця метаморфоза лише намічена і 

має незавершений характер.  

Демон оточений зламаним павиним пір’ям власних крил, що утворює 

навколо нього подобу гнізда. Воно подібне до багаття, яке дає можливість 

прочитати образ як метафору вищої істоти, як Фенікс, що згоряє дотла і 

воскресає із власного попелу. Павине пір’я – давній символ воскресіння і 

вічного життя. М. Врубель написав його металевими лаками, які спочатку 

створювали блискучу поверхню. Художні прийоми створюють 

багатошаровий живопис, де поверх рельєфних мазків мастихіном 

накладаються напівпрозорі металеві лаки, різкі грані співіснують з плавними 

лініями. До нинішнього часу фарби змінилися, потемнішали, тим самим 

загострився контраст між темрявою та світлом, нетлінністю краси і смертю.   

Тема смерті втілюється М. Врубелем символічно у філософему вічного 

руху. Гордий дух протесту і трагедія самотності відторгнутого духу 
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складають невичерпний болісний внутрішній конфлікт образу Демона. Це і є 

перпетуум мобіле М. Врубеля на перетині століть, яке по суті є вічним 

пошуком бунтівного духу. Прагнення свободи, гармонії не знаходить 

спокою. За словами художника, Демон уособлює вічну боротьбу людського 

духу, та «не знаходить відповіді на свої сумніви ані на землі, ані на небі» 

[цит. за 65, 29]. 

Кіно, що як синтетичний жанр об’єднує здобутки театру, музики, 

фотографії та інших мистецтв, також не залишилось осторонь образу 

перпетуум мобіле. В історії кінематографа є безліч алегорій, прямих та 

непрямих символів численного втілення безперервного руху. Це відбилося 

вже у першій стрічці на кіносеансі братів Люм’єр у Парижі 1885 р., де був 

продемонстрований паротяг, що мчав прямо на глядачів. Образ цього 

перпетуум мобіле став символом руху ХХ ст.  

Відома кінокартина «Олімпія» (1938) за задумом мала стати 

документальною стрічкою про Олімпійські ігри 1936 р. в Німеччині. Завдяки 

неймовірному таланту і надзвичайній художній інтуїції режисерки Лені 

Ріфеншталь, яка сама була видатною спортсменкою і танцівницею, картина 

перетворилася в апофеоз Спорту та Краси. Зав’язка сюжету відбувається в 

Стародавній Греції, де заворожуюча картина птахів у небі готує нас до 

польоту людей, що долають силу тяжіння. Інші події відбуваються на 

стадіонах Берліна і Мюнхена. Ритм розгортання фільму підтримується 

енергійним музичним супроводом.  

Спочатку режисер показує нам основні стихії – олімпійський вогонь, 

сонячна доріжка на поверхні води та птахи в небі. Атлети на своїх руках 

несуть вічний вогонь, передають його з рук у руки. Епічна енергетика та 

символіка наcкрізні в картині. Епізоди зі спортсменами, що стрибають з 

вишки у воду, та стрибки в довжину захоплюють та підкоряють глядача. 

Образи людей, що ширяють у небі, схожі на птахів у безперервному польоті. 

Незважаючи на первісне завдання: створити картину тріумфу арійської нації 

на Олімпіаді, авторка не змогла обійти увагою успіхи чорношкірих бігунів 
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(зокрема 4-разового чемпіона Джессі Оуенса) та інших неарійських 

спортсменів (японського стрибуна, мадярки в стрибках у висоту). Могутні 

прекрасні люди, які власною волею до перемоги долають фізичні закони, – 

ось перпетуум мобіле цього твору. 

Документальний фільм Майї Меркель «Вічний рух» став першим в 

СРСР, який було знято методом тривалого спостереження. У п’ятдесяті роки 

повертається цікавість до цього методу, розробленого Робертом Флаерті. 

Довгий час він залишався непопулярним, але згодом американські, 

французькі й британські режисери звертаються до застосування цього 

методу. Завдяки тривалому спостереженню режисерка відображує вічний рух 

у творчій лабораторії танцю на репетиціях ансамблю Ігоря Моїсеєва. Серед 

усіх фільмів про танцювальне мистецтво фільм М. Меркель виділяється 

своєрідними прийомами інтерв’ю, коли голос балерини звучить за кадром під 

час репетиції. Це надає особливої відвертості розповіді про складний 

художній процес. Увага глядача приділяється й Моїсеєву і його методам 

роботи з танцюристами, які готуються до виступів. Фільм займає чільне 

місце серед кращих фільмів шістдесятих років ХХ ст. 

Танець в багатьох культурах є відображенням перпетуум мобіле. В 

індуїзмі тандава – танець бога Шиви – є відтворенням та джерелом 

життєвого циклу створення – зберігання – руйнування й охоплює основні 5 

стихій (основні 4 та ефір). У Китаї мистецтво танцю є втіленням космічної 

гармонії та пов’язане із символізмом ритму та числа. У шаманських 

практиках танець слугував для встановлення контакту між людьми та 

богами, був засобом для інвокації дощу, врожаю та ін. У цьому сенсі 

згадаємо майже сучасний фільм, присвячений танцю, а саме «Бал» (1983) 

режисера Етторе Скола (Італія). Фільм без жодного слова, побудований 

виключно на танцях і взаємодії партнерів. Споконвічний пошук себе та 

змісту буття. Загальна ідея – вічний танець, який уособлює життя. 

Колооберт життя показує у фільмі «Колесо» (1923) французький 

режисер Абель Ганс як своєрідну історію Сізіфа ХХ ст. Фільм «Колесо» 
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займає середнє місце в грандіозному кіно триптиху – між «Я звинувачую» і 

«Наполеоном». Багатьма істориками кіно ця стрічка вважається вершиною 

раннього (німого) періоду його творчості, а деякими – і всієї творчості 

режисера. Небажання одного з найбільших поетів німого кінематографа 

відійти від початкового варіанта замислу творця-відкривача призводило до 

перенавантажень як часового розгортання, так і візуального ряду, де 

сентиментальність виявлялася нерозривно пов’язаною з новаторськими 

прийомами нового авторського кінематографа. Наприклад, фільм «Колесо» у 

першому варіанті тривав 8 годин, проти 273 хвилин, що залишилися після 

скорочення. 

Мелодраму про те, як паровозний механік Сізіф удочерив маленьку 

дівчинку, яка залишилася сиротою після аварії потяга, а після п'ятнадцяти 

років покохав її, як жінку, Ганс насичує такою кількістю метафор, 

міфологічних і літературних алюзій і асоціацій, що вона набуває рис 

філософсько-ліричної трагедії, в якій вчинки і саме життя героїв виявляються 

підпорядковані невблаганній Долі, втіленій у безжальному русі Великого 

Колеса. Механік Сізіф любить свою важку роботу, а також пристрасно кохає 

прийомну дочку, але не хоче зізнаватися в цьому самому собі. Складний і 

драматичний сюжет цього фільму, проте, не є самоціллю. Він є тільки 

зовнішньою оболонкою, засобом утілення найважливіших для режисера 

архетипових ідей.  

Основний контраст (конфлікт) сюжету – у протиставленні Великого 

Колеса - життю людей (Хоровод). Слова Віктора Гюго, узяті як епіграф до 

фільму, пояснюють головну авторську ідею: «Я знаю, що рух Великого 

Колеса неодмінно когось розчавить…» (В. Гюго цит. з фільму). Непосильна 

безпросвітна праця робить із Сізіфа раба колеса, він неспроможний бути 

щасливим, будувати свою людську долю. Його спротив виливається в 

катастрофу, під час якої він розбиває паротяг і втрачає зір.  

Фільм Ганса Абеля «Колесо» – це міф про Сізіфа ХХ ст. і є пророчим, 

оскільки перпетуум мобіле людських технічних винаходів, у решті-решт, 
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призводить до створення зброї масового знищення, яка загрожує існуванню 

людства і всього живого на планеті Земля. Фінальний епізод – хоровод на 

засніжених схилах гір і просвітлене внутрішнім світлом обличчя сліпого 

Сізіфа все ж таки дарує надію на глибоку споконвічну мудрість людини в 

єднанні з природою.  

У кінострічці «Сьома печатка» (1957) режисера Інгмара Бергмана 

втілена символічна ідея вічного руху в пошуках Бога. Головний герой – 

лицар Антоніус Блок проносить це духовне прагнення через життя, війну, 

страждання. Десять років він провів у хрестових походах, знесилений 

повертається на рідну землю та зустрічає Ангела смерті. Щоб отримати ще 

трохи часу на вирішення свого основного питання, Лицар пропонує Смерті 

зіграти в шахи. Кадр, де Лицар сидить навпроти Смерті за шаховою дошкою 

на фоні моря, має глибокий узагальнюючий смисл. Протиставлення гри, яку 

вигадує головний герой, величі Природи дає зрозуміти, наскільки коротке 

людське життя. Континуальність моря протиставлена дискретності шахової 

дошки.  

Протягом усього фільму зустрічаються ще символи вічного руху. 

Наприклад, сповнена іронії сцена, коли хтивий актор залазить на дерево, аби 

перебути ніч. Смерть знаходить його, спилює це дерево, і він гине. Сцена 

завершується кадром, де на свіжий круглий пеньочок застрибує спритна 

білочка. Або символічний епізод, коли сім’я акторів запросила Лицаря на 

вечерю, і герої по колу передають чашу з молоком. У своєму монолозі Лицар 

зізнається, що теперішній вечір та атмосфера будуть його гаслом і він їх 

вовіки не забуде. В цей момент обличчя його просвітлене, бо він у колі сім’ї, 

в якій панує Любов, а значить, і Бог. І вже потім, коли Блок затягує фінальну 

гру зі Смертю, щоб актори з дитиною могли втекти, режисер наче втілює 

давнє гасло «Et Amor vincit omnia» (з лат. – «Любов здолає все»). У фіналі 

картини сім’я Йов, Міа та Міклош дивляться, як Смерть веде Лицаря, його 

дружину та друзів за собою в останній танок. 
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Для «українського поетичного кіно» 60-х років ХХ ст. був характерний 

мотив одвічної циклічності через ритм життя і смерті. Його можна знайти і в 

картині Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» (1964): коло закоханих 

Івана і Марічки, танець гуцулів на похоронах Івана. Інший символ, до якого 

часто звертаються режисери зазначеного періоду, – це вікна. У фільмі 

С. Параджанова, буквально пронизаного смертю, духами, потойбічними 

«тінями», за вікном з’являється Марічка (після своєї смерті). У фіналі 

картини ми бачимо дитячі обличчя за подвійною рамою (якої немає в природі 

української архітектури), обличчя дітей, які так і не народилися, а 

залишилися «тінями»... 

У Юрія Іллєнка у кінострічці «Білий птах з чорною ознакою» (1970) 

наскрізну символічну роль, що допомагає втілити основну ідею перпетуум 

мобіле, грає народна танцювальна музика, яка наче нанизує всі події, і 

трагічні, і ліричні, і комічні, на один стрижень. Виходить, за Ю. Іллєнком, що 

ніхто не правий: ні комуністи, ні повстанці, ні німці, навіть любов між 

чоловіком і жінкою не рятує. Тільки милосердя і загальна народна душа, 

втілена в музиці та танці, є істиною. У фільмі використовується ще багато 

символів перпетуум мобіле. Так, на весіллі Дани відбувається відчайдушний 

танець по колу, який пов’язує молоду жінку не з її нареченим, а з Орестом. 

Режисер створює арку, повторюючи такий самий танець Дани та Ореста, що 

відбувається у фіналі фільму – перед загибеллю героя. Коло їхніх відносин 

трагічно замикається. 

В картині «Камінний хрест» (1968) Леоніда Осики герої пускаються у 

прощальний танець-проводи перед від’їздом до Канади, що перетворюється з 

ритмічно веселого на істерично відчайдушний. 

«Вавилон ХХ» (1979) режисера й актора Івана Миколайчука – 

рідкісний приклад продовження традицій школи національного кіно, яка 

була за радянський час брутально знищена. Картина була знята за твором 

Василя Земляка «Лебедина зграя». У цій поетичній «вавилонській» 

архетипічній і апокрифічній картині серед багатьох символів є також і 



 54 

символи Вічного руху. Біблійний міф оповідає, що після великого потопу 

люди намагались побудувати місто Вавилон (від шумер. Bab-ily – «ворота 

Бога»). Господь зруйнував Вавилон і змішав мови всіх людей. Назва кіно, а 

також села, в якому відбуваються події, невипадкова. Архаїчний устрій 

життя селян порушується появою комуни. Виникає протистояння, в якому 

люди наче говорять різними мовами, не розуміючи один одного.  

В зображенні життя селян є сцена гуляння та танців, а на галявині 

вивішена велика гойдалка зі старого човна. Гойдання на гойдалці – ритуальна 

дія для скорішого входження в шлюб молодих людей, старі ж гойдались для 

кращого врожаю, що характерно для східних і південних слов`ян. Можна 

трактувати гойдалку як маятник – один із символів вічного руху, танець по 

колу, вікна з хрестами (теж один із символів вічного руху). «Хрест – 

основний символ зв’язку мікро- та макрокосму. Він символізує комбінацію 

духу та матерії, залученість духу (вираженого вертикальною лінією) в часі 

(виражений горизонтальною лінією). <…> Він може вважатися архетипічним 

символом дуальності» [148, 115]. 

Перпетуум мобіле є основною ідеєю і деяких театральних вистав. 

Одним з найвідоміших у світі театральних режисерів-новаторів кінця ХХ ст. 

є польський режисер Крістіан Люпа (нар. 1943 р.). У зв`язку з темою 

перпетуум мобіле звернемося до його знаменитого спектаклю за романом 

М. Булгакова «Майстер і Маргарита», поставленого в Старому театрі 

Кракова в 2003 р. Спектакль виконують мало, адже його тривалість – 9 

годин. Показ триває або за два вечори, або з 14 до 21-ї години. Режисер не 

прив’язується до історичного контексту ані в костюмах, ані в декораціях, які 

є лаконічними. У Коров’єва з волосся стирчать ріжки, Воланд у червоно-

чорному, Єшуа ж має цілком сучасний вигляд.  

Театральні постановки «Майстра і Маргарити» завжди вимагають від 

режисера зведення до однієї композиційної домінанти всіх смислових та 

сюжетних ліній роману. Звичною стала сатирична манера радянських часів, 
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яка сучасну лінію трактує зрозуміло, але не має органічних підстав до 

введення у спектакль Єшуа.  

Неспішна дія спектаклю К. Люпи нагадує читання роману, так, наче ми 

знайомимося з ним уперше. Він спирається на авторську структуру твору, 

тому дуже поволі поєднує сюжетні лінії. Буденна обстановка, в якій запилене 

скло, облуплена фарба тільки підкреслюють форму дійства на сцені, в якому 

не має акторської «гри», а є просто життя. У цьому «заземленні» та 

очевидній відсутності пафосу він щось втрачає, набуваючи в іншому. Всі 

персонажі Булгакова в прочитанні Люпи – прості звичайні люди, оця 

звичайність наскрізно об’єднує і сцени з Пілатом, і світ Воланда, і творчість 

Майстра. Все поєднано відчуттям нескінченної філософської рефлексії, 

своєрідним перпетуум мобіле людини, що безперервно шукає своє місце, 

свій центр у реальному жорстокому світі. Головна ідея – спасіння, вічний 

оберіг та вічне джерело спокою – кохання. Смерті не існує – після розстрілу 

автоматниками герої піднімаються і йдуть, отруєних Майстра та Маргариту 

Азазелло приводить у лікарню до Івана. За межею земного життя вони 

знаходять гармонію та спокій. У фіналі спектаклю всі персонажі разом з 

Воландом прощаються з Москвою. За кадром звучать рядки роману: «Боги, 

боги мої! Яка сумна вечірня земля!». 

Однією із знакових постановок легендарного «Гамлета» В. Шекспіра 

театрознавці вважають спектакль литовського режисера Е. Някрошюса 

(1997). У головній ролі виступає рок-співак А. Мамованатас. Гамлет виглядає 

як підліток із сережкою у вусі, стрижкою-їжаком та в розтягнутому светрі. 

Трилер, який створив режисер, зображує безкінечну самотність, жорстокість 

людей помножену в колі часу, бенкет смерті. Для створення магії спектаклю 

використовується постійний звуковий фон, що наче м’яко огортає сцену та 

глядачів. Фаустас Латенас – композитор використовує в оформленні 

спектаклю музику з відомих творів – католицьких хорів, сольний спів 

a capella, симфонічні класичні уривки та вульгарні мотиви. В переходах – 

рояльні прелюдії. Постійний музичний супровід надає можливість створити 
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прорахований безперервний рух у мізансценах, які, у підкоренні музиці, 

чергуються як повільний чи швидкий темпи.  

Головна ідея спектаклю – провина батька Гамлета, який кладе на плечі 

сина непосильний тягар помсти. В Е. Някрошюса в спектаклі неодмінно 

панує стихія: в «Отелло» – це вода, у «Гамлеті» – та ж вода, але у вигляді 

льоду, і вогонь. Третя стихія з’явиться пізніше. Режисерське мислення 

Е. Някрошюса дуже метафоричне. В середині вистави Привид батька 

Гамлета вивозить на сцену у візку люстру, зроблену з двох обручів: на 

верхньому горять свічки, на нижньому – укріплені гірлянди льоду. У тиші 

залу для глядачів вода, що розтоплюється, капає на підлогу, створюючи 

повну ілюзію воску, що капає зі свічок. Гамлет одягає білу сорочку, 

запропоновану Отцем, і стає під люстру. Під дією води, що ллється згори, 

сорочка починає розпадатися на все більш дрібні шматки (вона виявляється з 

бумазеї), і створюється повне враження, що з Гамлета, який прозрів, злазить 

шкіра. Із цього моменту динаміка спектаклю стрімко зростає. Вражають і 

сцени загибелі Офелії, яка, граючи в піжмурки під анонімні плескання з усіх 

куліс, падає непритомна, і вбивства Полонія, який підслуховував Гамлета. 

Гамлет убиває Полонія, що сховався в дерев’яному ящичку, але не шпагою, 

як це було в Шекспіра. Він топить його у воді. 

У Фінальній сцені, коли Гамлет і Лаерт фехтують не один з одним, а 

кожен сам із собою, присутні Полоній з Батьком Гамлета. Найсильніший 

інстинкт – кровної помсти – стає головним. І кров стає третьою стихією, яка 

присутня на сцені. Оплакує мертвого Гамлета тільки його невтішний Батько. 

Далі – тиша. Перпетуум мобіле як основна ідея вистави має точку відліку з 

небуття – через коротке життя – у небуття. Вода, яка завжди несе життя, тут, 

навпаки, – смерть, яка гасить вогонь помсти. Серед символів, що 

допомагають утіленню основної ідеї, – безперервність музичного супроводу, 

форма кола крижаної люстри та інші. 

Отже, аналіз виникнення ідеї перпетуум мобіле як вічного руху у 

філософії, науці, техніці, літературі, кіно та театральному мистецтві, а також 
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музиці демонструє когезію та наскрізність його як символу в різних галузях 

знань і творчості (коло, спіраль) і водночас спільну тенденцію – прагнення 

науковців і митців як до реалізації ідеї «perpetuum mobile naturae» у 

«рerpetuum mobile artificae», так і до різноманітних утілень «perpetuum mobile 

naturae» через художню образність у різних видах мистецтва. Так 

виявляються когезія та взаємовплив між ідеями втілення перпетуум мобіле в 

символах, техніці та їх художніми образами в музиці.  

 

1.3. Символ перпетуум мобіле в дослідженнях з історії та теорії музики  

 

Окреслені вище основні символічні, технічні та мистецькі аспекти 

перпетуум мобіле в європейській культурі свідчать, що його втілення 

цікавило не тільки вчених, а й митців. Але якщо перпетуум мобіле та його 

втілення в механіці, фізиці та інших науках пов’язані з пошуками 

альтернативних джерел енергії у всі часи, то символ перпетуум мобіле в 

музичній культурі має зовсім іншу мету. Насамперед – це втілення образу 

руху. Оскільки музика існує в часі, для неї втілення різних видів руху є 

цілком органічним. Тож ідея втілення образу безупинного руху, або 

перпетуум мобіле, не могла залишити осторонь талановитих композиторів.  

На відміну від механіки, де неможливі порушення правил 

термодинаміки, в мистецтві діють зовсім інші закони. Так, у музиці 

повторювані механістичні рухи використовуються для накопичення та 

емоційного вибуху в одних випадках, тоді як обертальний рух побутових 

приладів (наприклад, прядки або веретена) створює атмосферу нудьги та 

нескінченної тяжкої рутинної роботи (Ф. Шуберт « Маргарита за прядкою»).  

У середньовіччі музика в системі теоретичних знань вважалася однією 

з точних наук. Вона входила до семи «вільних мистецтв», з яких «trivium» – 

граматика, риторика, логіка, «quadrivium» – арифметика, геометрія, 

астрономія, музика. Класифікація римського філософа, математика, 

теоретика музики Северина Боеція (біля 480–524), викладена ним у 
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«Настановах до музики», розрізняє три напрями музики: mundana (світова), 

humana (людська), instrurnentalis (інструментальна). Перша, за думкою 

Боеція, – найважливіша, реалізується в русі небесних сфер, взаємодії 

елементів та зв’язку пір року [189, 20–21]. Тож система музики Боеція – це 

перпетуум мобіле мікро- та макрокосму. Естетика вченого панувала 

впродовж десяти століть – до епохи Відродження, була втіленням античних 

традицій (зокрема, вчення Піфагора), беззаперечною парадигмою та відкрила 

шлях новим музичним дослідникам середньовіччя. Нові естетичні концепції 

з’являються паралельно з розвитком творчої практики. 

У ХІІІ ст. у світській музиці набуває значного поширення одна з форм 

побутової поліфонії, яка стала називатись рондель, рота, ру (колесо). Це – 

один з проявів народного гумору, викладений у формі канону. Він був 

відомий ще середньовічним шпільманам. У такій якості рондель досягнув 

значного рівня майстерності наприкінці ХІІІ ст., а в ХІV ст. став основою 

таких образотворчо-поліфонічних жанрів, як шас (фр. chasse – полювання) у 

Франції та качча (caccia) в Італії. Конструкція ронделю в музиці нагадує 

колесо, аналогічне проекту Бхаскара. Також в арабському рукописі 1200 р., 

що був написаний Фахр ад дін Рідвана бен Мухаммедом, викладено три різні 

конструкції вічних двигунів. 

У середньовіччі починається процес розвитку світської музики Арс 

нова. Останній трувер і видатний представник цього напряму музики Гійом 

де Машо залишив по собі прекрасні поетично-музичні твори, написані в 

формі рондо, яка сама по собі є втіленням безкінечного кола. В цей час ідея 

перпетуум мобіле була дуже популярна в Європі. Багато вчених та 

винахідників шукали способів утілення перпетуум мобіле як апарату, 

машини тощо. У XII – XIII ст. почалися хрестові походи, відбулося швидке 

збільшення кількості міст, а європейське суспільство почало набувати нової 

мобільності. Розвиваються ремесла, утворюються нові пристрої та механізми 

(приливні млини, пісочний та механічний годинник, прядка з колесом, 
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друкарський станок та ін.). Прагнення віднайти дешеву енергію, яка б 

допомагала приводити в рух такі механізми, ставало все більш актуальним.  

Одним з перших передбачив майбутнє культури загалом і техніки 

зокрема середньовічний монах Роджер Бекон (біля 1214–1292), якого 

називали doctor mirabilis (чудесний доктор). У своїх книгах він передбачає 

створення літальних машин, підйомних кранів, субмарин тощо. Монах 

зробив неоціненний внесок у формування наукової картини світу. Вчений 

спирався на науковий досвід, який був напрацьований на той час, керувався 

актуальними думками суспільства про створення універсального двигуна. 

Р. Бекон також сформулював нову класифікацію музики, яка заперечує 

існування світової музики С. Боеція, має безпосередній зв’язок з традиціями 

народного музикування, залучає в музичне виконання спів і танець. 

Наукової літератури з дослідження проблеми музичного образу 

перпетуум мобіле дуже мало. Твори, відомі як перпетуум мобіле, є у 

спадщині композиторів XIX ст. (К. М. Вебер, Ф. Мендельсон, Н. Паганіні, 

М. Римський-Корсаков, Б. Сметана, Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Р. Шуман та ін.) 

та XX ст. (С. Барбер, Б. Барток, А. Берг, Б. Бріттен, К. Дебюссі, 

В. Міддельшульте, О. Мосолов, Ф. Пуленк, А. Пярт, М. Равель, 

Д. Шостакович та ін.). Роботи, присвячені творам, написаним як перпетуум 

мобіле, можна зустріти нечасто. На сьогодні відсутні монографії, які б 

схарактеризували музичний образ перпетуум мобіле та виявляли його 

трансформацію (або закономірності) залежно від епохи та стилю.  

У «Музичній енциклопедії» за ред. Ю. Келдиша дається визначення 

музичного поняття «перпетуум мобіле», що увійшло в ужиток в XIX ст., і 

відносить до цього явища інструментальні п’єси віртуозного характеру, 

«мелодія яких розгортається в безперервному русі однаковими дрібними 

тривалостями» [116, 254]. Широко відомі п’єси під такою назвою у 

Ф. Мендельсона-Бартольді ор. 119 для фортепіано та Н. Паганіні ор. 11 для 

скрипки з оркестром. Під тією ж назвою часто видавалося Рондо з сонати для 

фортепіано C-dur ор. 24 К. М. Вебера, хоча спочатку воно називалось 
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«L’infatigable» («Невтомний») [116, 254]. О. Алексєєв в «Історії 

фортепіанного мистецтва» відмічає популярність Рондо у виконавців і 

слухачів, а також той факт, що воно часто виконується окремо від сонати 

[4, 157]. Відомо, що Й. Брамс і П. Чайковський створили обробки цього 

твору, в яких фігураційний рух перекладено в партію лівої руки. Дуже 

ефектною є обробка цього твору, здійснена Л. Годовським. 

В. Цуккерман у роботі «Музичні жанри та основи музичних форм» 

[178, 27] розробив принцип класифікації жанрів, що опирається на зміст 

музики, в якому виділив перпетуум мобіле як окремий жанр серед моторних, 

в одному ряду з танцем, маршем, етюдом, токатою, скерцо. Цю думку 

В. Цуккермана поділяє І. Ямпольський, який вважає, що перпетуум мобіле – 

жанр. У книзі «Нікколо Паганіні» вчений пише про поширення перпетуум 

мобіле у романтиків, виділяє його характерні риси, зокрема безперервний 

рівномірний рух звуків однакової тривалості, зазвичай шістнадцятими. 

Музикознавець зазначає, що романтики сприймали перпетуум мобіле не 

тільки як віртуозний твір, а й як музичну форму, що базується на 

динамічному розгортанні та нагнітанні ритмізованого руху, який захоплює 

слухача безперервністю свого розвитку.  

І. Ямпольський вказує також на прообрази цього жанру, серед яких 

називає органну токату та народні джерела, однак зазначає й відмінність від 

токати, яка є поліфонічним твором, а перпетуум мобіле – гомофонно-

гармонічним. Серед її витоків – жанрово-побутові, танцювальні коріння, 

зокрема, угорські народні танці (вербункощ, чардаш), з часто уживаним у 

них колоподібним, вихровим рухом шістнадцятими [191, 263]. Як зазначає 

вчений, народні танцювальні мелодії, які зазвичай виконувались на скрипці, 

вплинули на Й. Гайдна, який створив прототипи перпетуум мобіле у фіналах 

квартету D-dur та фортепіанного тріо G-dur. 

Зовсім інше втілення образу перпетуум мобіле зустрічаємо у творчості 

Людвіга ван Бетховена. Борис Асаф’єв у п’ятому розділі монографії 
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«Музична форма як процес» описує «рівномірний та безперервний рух» та як 

зразок наводить головну партію увертюри Бетховена «Прометей» [8, 81].  

Іншого забарвлення та образного змісту набуває музика, що втілює 

перпетуум мобіле у XX ст. Про це пише й Лариса Кириліна: «У мистецтві 

ХХ століття були спроби передати ідею зла через безликий, бездумний та 

нелюдський механістичний рух з одним раз і назавжди «заведеним» ритмом, 

що підминає під себе все, що трапляється на шляху... Зло часто постає як 

кричуща і нестерпна вульгарність, щось нав’язливо-мерзенне, гучно-

банальне, безцеремонно-розв’язне» [85, 108]. 

Також утілення перпетуум мобіле в музиці ХХ ст. досліджує 

Юрій Холопов у статті «Олександр Мосолов та його фортепіанна музика». 

Він розглядає становлення стилю композитора й аналізує його відомий 

оркестровий твір «Завод. Музика машин» із незакінченого балету «Сталь». 

Написана на початку 20-х років XX ст. епічна урбаністична п’єса майстерно 

зображує колосальну роботу металургійного заводу. Дослідник зазначає, що 

цей твір є декларацією конструктивістських поглядів композитора на той час 

[176, 3–7].  

Вивчаючи музичний зміст у симфонічних фіналах Б. Бартока, 

А. Онеґґера і П. Хіндеміта, російська дослідниця О. Шмакова виділяє три 

основні образні сфери: Радості, Трагедії та Вічності. Одним з утілень сфери 

Радості є, вважає О. Шмакова, образ «кінематика життя». Він є дуже 

близьким, за суттю, розумінню образу перпетуум мобіле. Мистецтвознавець 

пише: «Дана сфера “впізнається” за рухливим тематизмом, відтворенням 

жанрових форм побутової музики (танцю, маршу, пісні), сигналів і кличів» 

[184, 19–20]. До характерних рис образу «кінематика життя» дослідниця 

відносить енергійні ритмічні формули (пунктир, зміну довгих і коротких 

тривалостей, остинато) у швидкому темпі. Драматургічна функція образу 

«кінематика життя» може бути визначена як «створення святкової енергії».  

Образ, який також входить до сфери Радості, на думку О. Шмакової, є 

власне перпетуум мобіле: «Інший поширений образ сфери Радості в 
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симфонічних фіналах – музичне «perpetuum mobile». Моторно-скерцозні 

образи – невід’ємна частина багатьох класичних фіналів» [184, 20]. Як 

приклад перпетуум мобіле дослідниця наводить активну другу головну тему 

фіналу симфонії «Юпітер» В. А. Моцарта та головну тему фіналу IV 

симфонії Л. Бетховена, крім того, головну тему фіналу «Італійської» 

симфонії Ф. Мендельсона. Згідно з уявленнями О. Шмакової, основна 

функція цього образу в фіналах симфоній – вивільнення колективної енергії. 

Музикознавець також відмічає перпетуум мобіле як вияв «святкової стихії 

народного гуляння» [184, 20] у темах головної (т. 5) і побічної (2 т. до. ц. 30) 

партій фіналу у творі «Музика для струнних, ударних і челести» Б. Бартока. 

Дослідниця Л. Казанцева зосереджує увагу на змісті образу perpetuum 

mobile. Вона трактує його як «швидку моторику». У своєму навчальному 

посібнику «Основи теорії музичного змісту» вона наводить низку його 

музичних зразків: «Вічний рух» Паганіні, Й. Штрауса, А. Пярта; п’єси «Рух» 

К. Дебюссі, Л. Беріо, Д. Лігеті, «Рухи» Ф. Пуленка, І. Стравінського [81, 142].  

Нові тенденції в музиці ХХ ст. розглядає Іван Васірук у статті 

«Музичні образи в фугах сучасних композиторів». Він відмічає появу 

перпетуум мобіле в жанрі фуги, чого не було ні в XIX ст., ні на початку 

XX ст. Поєднання регламентованого тонального плану теми на початковій 

фазі викладу та засобів виразності, типових для перпетуум мобіле (загальні 

форми руху, остинатність, безперервність ритмічного розгортання), стають 

утіленням механістичної протиприродної сили, яка є ворожою до проявів 

людського [43, 151–155]. Усі риси XX ст. з його шаленим темпом життя 

знаходять своє втілення в музиці сучасних композиторів. Фуги перпетуум 

мобіле пишуть В. Бібік (цикл «34 Прелюдії та фуги для фортепіано» № 5, 6, 

19), О. Пірумов (цикл «12 Прелюдій та фуг для фортепіано» № 5, 7), 

М. Скорик (цикл «6 Прелюдій та фуг для фортепіано» № 5).  

Указані характеристики, визначення поняття та трактування образу 

перпетуум мобіле в музичній культурі не охоплюють усієї панорами втілень 
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образу перпетуум мобіле, тільки окреслюючи загальні напрями подальшого 

дослідження. 

Оскільки сама ідея перпетуум мобіле пов’язана з часовою домінантою, 

то мистецтва, що існують у часі (наприклад, музика, кіно), мають деякі 

переваги в її реалізації. Для дослідження інтонаційної природи втілень 

символу перпетуум мобіле в музичній культурі в даній роботі 

використовуються універсальні категорії інтонації (Б. Асаф’єв), розробки з 

музичного жанру та стилю (Є. Назайкінський, С. Скребков, А. Сохор, 

В. Цуккерман, І. Ямпольський), музичної семантики (Л. Шаймухаметова), 

музичного змісту (М. Арановський, Л. Казанцева, В. Холопова), музичної 

семіотики (А. Акопян). У наукових працях цих дослідників обґрунтовано 

методологічні підвалини історичного та теоретичного музикознавства. Але 

дослідження перпетуум мобіле з його універсальним загальнокультурним та 

транснаціональним спрямуванням у світі потребує пошуку широкого погляду 

на музичне мистецтво як на сукупність текстів. 

Для дослідження художніх образів перпетуум мобіле в музичній 

культурі використовується сонологічний метод (від лат. sonos – звук). 

Упроваджений композитором, ученим-культурологом Дж. Михайловим та 

його послідовниками (Є. Васильченко, М. Каратигіна, Ю. Рождественський, 

Т. Чередниченко) в 70-х р. ХХ ст. метод базується на порівняльному підході, 

головним принципом якого є синтез музикознавчого, етнографічного, 

культурологічного напрямів. «Звуко-музична свідомість культури» цікавила 

вчених у контексті дослідження музики різних світових цивілізацій, були 

виявлені образи-іміджи (звукові портрети) етнічних культур Азії, Африки, 

Ближнього та Середнього Сходу та ін. (Є. Васильченко, 54–55). 

Феномен звуку висувається в сонології на перший план і 

прирівнюється до музики як культурне поняття, що показує особливості тієї 

чи іншої епохи, цивілізації. Методи культурології та музикознавства 

доповнюються в сонології культури поглядами на природу звука, прояви 

звукотворчості людей у загальному соціокультурному просторі. До категорій 



 64 

сонології, які використовуються в даному дослідженні, відноситься 

звукообраз. «Інтонаційний образ світу» (Ю. Чекан) охоплює різні аспекти 

людського буття – первісні витоки (природа, звукове поле мегаполісу, 

людський голос, музичний інструмент та ін.), акустичні особливості 

звукового середовища, особливості звукового мислення та мовлення (в 

системах комунікації) та ін. Шуми, які раніше не враховувались як музичні 

звуки, все частіше стають повноправними учасниками звукового 

перформансу (наприклад, твір С. Зажитька «Пісня» для низького чоловічого 

голосу та дрібних залізних предметів у тазику та ін.).  

В сонології звукообраз – це поняття, що синтезує філософські, 

культурологічні й музикознавчі вектори в єдиній сфері, що об’єднує духовні 

та соціальні продукти діяльності людини у звуковому просторі. Сонологічна 

теорія розглядає звукообраз у європейській культурній традиції як заданий 

упорядкований текст з акустичними, семантичними та комунікативними 

властивостями. Психологія музичного сприйняття включає також 

просторово-зорові якості образу, які співіснують комплексно недискретно із 

слуховими в процесі перцепції твору. 

Звукообрази існують не тільки в музичній культурі. Іншим видам 

мистецтва також притаманні звукообрази, що мають слухові та зорово-

просторові характеристики. Достатньо згадати поезію О. Блока, 

В. Маяковського, В. Стуса та інших видатних митців слова, в яких ритм 

вірша грає визначальну роль у створенні акумульованого, часто яскраво 

зримого художнього образу. Живопис також містить звукообрази як на рівні 

символів (зображення ліри, музичних інструментів, наприклад, у творах 

П. Брейгеля, як алегорія скороминущості життя в епоху бароко), асоціацій, 

так і через палітру кольорів, кожний з яких несе певний заряд звукової 

енергетики (система М. Римського-Корсакова, О. Скрябіна). 

Загальновідомими прикладами живопису, що звучить, є твори В. ван Гога, 

К. Моне, О. Ренуара, М. Чюрльоніса та ін. 
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В синкретичних видах мистецтва (кіно, театр) звукообрази займають 

одну з головних позицій. Звук у повсякденному житті (музичний та шуми) 

несе багатошарову інформацію. Тому звуково-зорова образність є 

невід’ємною частиною кінофільмів і театральних вистав, у яких форми і 

функції звукообразів залежать від загальної концепції твору 

(Ю. Закревський). Отже, звукообраз поєднує філософське поняття духовного 

відображення Всесвіту з культурологічним феноменом як синтез звукового 

середовища епохи, втіленого в художніх образах творів мистецтва. У 

музичній культурі звукообраз реалізується через народження художньої ідеї 

у композитора, виконавський процес та сприйняття слухачем. У цьому 

контексті звукообраз – це структурований текст з акустичними, 

семантичними та комунікативними параметрами. 

Музика як знакова система з погляду семіотики отримала широке 

вивчення в музикознавстві та гуманітарних науках в останні десятиліття ХХ 

– на початку ХХІ ст. Дослідження перпетуум мобіле в художній та технічній 

сферах виявляють певні зв’язки між різними культурними артефактами. 

Семіотика розглядає образи безупинного руху в творах образотворчого 

мистецтва, скульптури, літератури, музики та кіно як знакові структури, як 

тексти. Текст як знакова система має цілісність, зв’язність елементів і 

формально-змістовну єдність. 

У музичній культурі дослідження образу перпетуум мобіле спирається 

на семіотику, за якою будь-яке мистецьке явище є складовою 

культурологічного поняття «семіосфера». На думку Ю. Лотмана, «з 

семіотичної точки зору культуру можна розглядати як ієрархію окремих 

семіотичних систем, як суму текстів і співвіднесеного з ними набору функцій 

або як деякий устрій, що породжує ці тексти» [105, 251]. Тобто це своєрідний 

загальнокультурний простір, у якому важливе співвідношення і 

співіснування різних знакових систем, представлених у художніх творах, їх 

комунікативних особливостях та в їх взаємодії із сприйняттям конкретної 



 66 

людини. Тріада, вибудована вченим, «людина – мова – культура» намітила 

основи комунікації цих ланок.  

Заклали підґрунтя для дослідження історії та теорії культури ХХ ст. і 

значно вплинули на розвиток семіотики та загальної лінгвістики теоретичні 

роботи В. Гумбольдта, Ч. Морріса, Ч. Пірса, А. Потебні, Ф. де Соссюра, 

Н. Хомського та ін. Завдяки універсалізму та трансдисциплінарному 

характеру наукові підходи семіотики поширюються в культурології та 

мистецтвознавстві. Вже на початку ХХ ст. Г. Бекінг застосував фонологічну 

теорію М. Трубецького при вивченні музичного фольклору. У своєму 

дослідженні 1945 р. М. Вайнгарт провів паралелі між музичним та мовним 

реченнями. Інтонаційний склад народних мелодій на лінгвістичних засадах у 

1949 р. аналізував А. Сихра. У 1956 р. Г. Шпрінгер одним з перших 

сформулював властивості елементів і структур музично-вербального тексту.  

Поняття «музична семантика» Б. Асаф’єв запропонував у роботі 

«Музична форма як процес» (1930). Використовуючи термін «семантика», 

який на той час був більше вживаний у мовознавстві, вчений зауважив, що 

музика здатна перетворитися на «повну значущості живу образну мову» [8, 

215]. З позиції сучасних наукових розвідок в історії і теорії культури, 

семіотичну складову музики, як знакової системи, можна розкрити, 

пов’язавши її з теорією музичної інтонації Б. Асаф’єва. Поняття інтонації як 

ознаки музичного смислу лягло в основу музично-теоретичного мислення, в 

якому інтерпретація творів відбувається, як правило, на основі семантичних 

понять. Вивчаючи інтонацію в історичному, стильовому, жанровому, 

композиційному плані, вчений визнав за необхідне розглядати її як 

семантичне середовище. Таке поняття інтонації дало поштовх для 

подальшого розвитку музикознавства в новій сфері музичної семіотики. 

У ХХ ст. вчені-мистецтвознавці продовжили наукові розвідки з позиції 

семіотики, знаходячи нові вектори завдяки дотичним наукам: естетиці, 

психології, лінгвістиці. В. Медушевський, використовуючи дані 

нейропсихології, доходить висновку, що музична інтонація виникає на 
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противагу словам, в умовах цілісного образно-чуттєвого уявлення-відчуття 

[111]. Ю.-А. Кон, досліджуючи музичну інтонацію, формулює основні її 

ознаки: поліваріантність і полісемантичність. Європейські вчені також 

досліджують сутність музичної інтонації. Д. Кук розробляє класифікацію 

інтонаційних виразів, які передають певні психологічні настрої, займається 

питаннями семантики ладу. Я. Їранек розглядає музичну інтонацію в 

порівнянні з вербальною, досліджує семантему в комунікативній 

семантичній системі. 

В українській культурології та музикознавстві все більше вчених 

віддають перевагу структурно-лінгвістичним основам в дослідженнях 

культурних артефактів. В етномузикології В. Гошовський створив свій метод 

формулювання синтаксичних елементів, принципи лінійної сегментації в 

структурі народної вокальної музики. На початку ХХІ ст. О. Козаренко, 

вивчаючи феномен української національної музичної мови, використовує 

поняття знак, текст, контекст з позицій семіології [90]. С. Шип досліджував 

музичне мовлення в лінгвосеміотичному полі сучасного музикознавства.  

На сьогодні визначення поняття «текст» у лінгвістиці та в герменевтиці 

має сотні тлумачень. Етимологія поняття «текст» (від лат. тextus – тканина, 

плетиво) відсилає до широкого трактування, в якому виділяють певним 

чином улаштовану сукупність знаків, пов’язаних змістом та ідейною 

цілісністю. Поняття «текст» відноситься вченими не тільки до мовних 

композицій. Будь-яка організована знакова структура, яка спрямовано 

передає ідею автора, є текстом. Філолог Г. Богін зазначає: «Найширше 

трактування поняття “текст“ полягає в тому, що текст виступає як загальна 

назва для продукту людської цілеспрямованої діяльності, тобто як 

матеріальний предмет, у генезі якого брала участь людська суб’єктивність» 

[22, 11].  

Учені-лінгвісти, пояснюючи феномен міжтекстових зв’язків у ХХ ст., 

ввели поняття «інтертекстуальність». Термін «інтертекстуальність» у 

лінгвістиці був уперше використаний у 1967 р. теоретиком 
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постструктуралізму Ю. Крістевою. Він походить від лат. «intertextum», що 

означає «вплетене всередину». В його основі лежать більш давні 

літературознавчі дослідження М. Бахтіна (1920-ті рр.), який розглядав 

принципи діалогічності різних текстів, не пов’язаних з одним автором і 

стилем. У ХХ ст. вчені-лінгвісти відмічають інтертекстуальність як 

невід’ємну якість будь-якого тексту (Р. Барт, Б. Гаспаров, Ж. Жанетт, 

Ю. Лотман та ін.). Саме Р. Барт розвинув теорію інтертекстуальності, 

розмежувавши текст-читання і текст-письмо (це актуально також для 

інтерпретації музичних творів). Р. Барт наполягав на семантичній відкритості 

тексту, на «непереборній множинності» його смислів, які є невловимими 

навіть для непересічного читача, оскільки текст «нескінченно відкритий у 

нескінченність», і ніхто «не в силах зупинити рух тексту» [12, 425]. До того 

ж, поняття тексту має значення сукупного культурного явища і є вищим, ніж 

поняття тексту окремого твору, має в собі процес взаємодії автора, 

загальнокультурного соціуму і конкретного читача. 

Видатний лінгвіст ХХ ст. Е. Бенвеніст вважав, що будь яка семіотична 

система базується на чотирьох основних принципах: способі дії (яким чином 

сприймається інформація), сфері дії (культурний мистецький акт), природі і 

числі знаків (засоби виразності, притаманні кожному окремому виду 

мистецтва), типі функціонування (іконічність, континуальність, 

просторовість) [13]. На підставі цих системних засад у дисертаційній роботі 

покроково розглядається втілення перпетуум мобіле в різних знакових 

системах. Слід зазначити, що іконічність, континуальність, просторовість є 

характеристиками функціонування знаків і не існують окремо один від 

одного. Музика звучить у просторі і часі. Артефакти живопису, скульптури 

існують об’єктивно в просторі, але стають витворами мистецтва лише коли 

сприймаються в певному часі конкретним індивідуумом. Зорове сприйняття 

та увага у свідомості людини при спогляданні картини не спрацьовують 

раптово, а поступово індуктивно ведуть у пізнанні твору від цілого до 

окремих деталей або навпаки.  
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Л. Виготський і його учень О. Леонтьєв досліджували психологію 

людини під час перегляду творів мистецтва, у тому числі живопису. На їх 

погляд, ця специфічна внутрішня діяльність є складним процесом, який 

містить когнітивні, емоційні, мнемічні, оцінні, духовні, власне перцептивні 

та інші вектори сприйняття [48]. Процес взаємодії з твором мистецтва може 

викликати особливе переживання, що трансформує систему особистісних 

смислів спостерігача. Звісно, стан, у якому перебуває реципієнт, 

переглядаючи твори живопису чи скульптури, потребує континуальності в 

часі. Саме тому ділення видів мистецтва на іконічні, континуальні і 

просторові є формальним і не відповідає суті комунікації твору мистецтва та 

індивідуума. 

Тож наукова методологія даного дослідження спирається насамперед 

на ті аспекти семіотики, в яких композиційні аспекти форми пояснюються як 

втілення смислу, а не тільки як структурне співвідношення. Це найважливіші 

аспекти – символічний, емоційний і художньо-образний. Саме образна 

семантика є основою для відтворення асоціативного ряду творів, що 

втілюють художні образи перпетуум мобіле та є найважливішими 

складовими ідейного змісту.  

До того ж, поняття «перпетуум мобіле» є надзвичайно складне й 

багатозначне і розглядається в цьому дослідженні з погляду сонології як 

звукообраз. У звукообразі наявні кілька аспектів. Насамперед, це 

філософський символ перпетуум мобіле, який утілює ідею природного 

вічного руху. На цій підставі виникають чисельні спроби реалізації 

перпетуум мобіле як пристрою або як образу в різних видах мистецтва. У 

роботі ми виходимо з того, що слово символ означає: «1. Умовне позначення 

якогось предмета, поняття або явища. 2. Художній образ, який умовно 

відбиває яку-небудь думку, ідею, почуття та ін. 3. Умовне позначення якої-

небудь величини, поняття, запроваджене певною наукою» [156, 174–175].  

Для семантичного аналізу образного втілення перпетуум мобіле у 

даному дослідженні використовується поняття «конотації». З погляду 
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лінгвокультурології, «конотація (лат. сon – разом і notatio – позначення, 

зауваження) – додаткове значення слова, словосполучення чи виразу, його 

супровідні семантичні чи стилістичні відтінки, які накладаються на основне 

значення, служать для вираження різних експресивних, емоційно-оцінних 

забарвлень і можуть надавати висловленню урочистості, невимушеності, 

фамільярності тощо» [155, 110]. У цьому напрямі образ перпетуум мобіле 

має індивідуальні емоційні втілення у різних композиторів, які 

розглядаються як конотації. 

Е. Бенвеніст вважає, що художник організовує свою власну семіотику, 

оскільки кольори ні з чим не співвідносяться однозначним способом, не 

мають референта і тільки в композиції, в результаті відбору та аранжування, 

вони певним чином організуються і набувають значення. Подібним чином 

міркує Р. Якобсон, розрізняючи мовні одиниці, які конструюються для даної 

конкретної мети, але строго за певними моделями. На цій підставі кожен 

конкретний твір є текстом, який співвідноситься із загальним текстом 

культури та контекстом. Це «єдине ціле», тобто весь неподільний текст-

зображення, розуміється як знак з його дворівневою структурою (значуще та 

змістовне).  

Якщо у творі живопису структурними одиницями тексту можна 

вважати фігури, то у творі музичному виділяються музичні фігури, тобто 

окремі інтонаційні елементи (мотиви, фактура, композиційні особливості), 

які мають загальний смисл для багатьох творів. Аналізуючи такі семантичні 

одиниці, можна глибше осягнути зміст тексту загалом та розглянути його в 

полі інтертекстуальністі. Наприклад, відома монографія В. Конен «Театр і 

симфонія» сприяла становленню теорії музичного значення. У монографії 

дослідниця наводить і вивчає як приклади чисельні інтонаційні формули, які 

експлікують типове використання мотивних поворотів. Наводяться також 

приклади тем скорботи, страху, героїчного уславлення, патетики, інтонаційні 

фігури подиху, благання. Так можна простежити, що музична лексика 

формується в загальному інтонаційному полі. Це дає підстави для 
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дослідження, узагальнення та зіставлення різних музичних текстів, у яких 

утілюється звукообраз перпетуум мобіле.  

Для порівняння та зіставлення художніх образів перпетуум мобіле в 

даному дослідженні використовується компаративний аналіз. Засади 

компаративізму, викладені в роботах О. Веселовського, М. Дашкевича, 

М. Драгоманова, Х. Поснета, дозволяють порівнювати символи та 

звукообрази перпетуум мобіле, що належать до різних національних шкіл та 

історичних епох. 

Художні образи перпетуум мобіле в музиці з’являються в класичний 

період з кінця ХVIII – початку ХІХ ст. Як уже зазначалося, танцювальна 

народна музика була основою для виникнення окремих інструментальних 

творів, що втілюють безупинний рух. Зокрема, запальні італійські народні 

танці з розміром 6/8 або 6/4 (гальярда, мореска) захоплювали безперервним 

рухом. Особливо виділяється тарантела з розміром 3/8, 6/8), оскільки «з 

ХV ст. упродовж двох століть вважалося, що цей танок – єдиний засіб 

лікування тарантизму – безумства, що було спричинене укусом павука 

тарантула» [116, т. 5, 439]. Країною мандрували невеликі інструментальні 

колективи, які забезпечували супровід танців. Характеру тарантели 

властивий поточний безупинний рух. Захопливий танок не зупинявся довгий 

час. Повтор того ж самого мотиву або ритмічної формули, що лежав у основі 

музики, шалений швидкий темп з обертаннями, акцентованим ритмом та 

самовідданий характер танцю навіювали особливий стан у танцівників. 

Енергетика нестримного руху в танці вважалась цілющою в ті часи. 

Друга гілка, від якої можна провести походження перпетуум мобіле, – 

це музика зображувального, ілюстративного напряму. Звуковиразні засоби 

втілення образу можуть виконувати імітацію звуків природи, картини 

природних явищ, стихій тощо. Такі твори були характерні для французьких 

клавесиністів (Л. К. Дакен, Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо та ін.). Тенденція 

втілення перпетуум мобіле як механізму за допомогою музичних засобів 

виразності з’являється незабаром – у середині ХІХ ст. 
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Третім джерелом, з яким пов’язане виникнення образу безупинного 

руху, – була інструментальна віртуозність, утілена композиторами передусім 

для клавесина (Л. К. Дакен, Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо, Д. Скарлатті та ін.), 

органа (Й. С. Бах, Д. Букстехуде, Г. Ф. Гендель та ін.), фортепіано (Й. Гайдн, 

М. Клементі, В. А. Моцарт та ін.). У «моторних» частинах сюїт, сонат, 

прелюдіях, токатах та інших швидких епізодах можна знайти зразки 

безперервного руху. Отже, зазначимо, що образ перпетуум мобіле 

сформувався як окремий твір на початку ХІХ ст., тому більш ранні його 

конотації в дисертаційній роботі не розглядаються. 

Порівняння форми творів, або їх частин, що втілюють звукообраз 

перпетуум мобіле, дозволяє зробити певні висновки щодо того, яку саме роль 

композитори відводили цьому образу. Великою мірою цьому сприяв процес 

взаємопроникнення жанрів і форм, який відбивається у творчості різних 

композиторів. Наприклад, образ перпетуум мобіле потрапляє у форму 

вокального романсу (Ф. Шуберт «Лісовий цар», «Гретхен за прядкою»), крім 

того, перпетуум мобіле представлений як фінал сонатної форми (Й. Гайдн 

квартет Op. 64, № 5, D-Dur, тріо з фортепіано G-Dur Hob xv 25, Л. Бетховен 

«Апасіоната», К. М. Вебер Соната для фортепіано C-dur ор. 24, Ф. Шопен 

Соната для фортепіано № 2 b-moll, М. Равель Соната для скрипки та 

фортепіано та ін.), тема в симфонії (Д. Шостакович Симфонія № 7 

«Ленінградська» – тема фашистської навали в епізоді замість розробки в 

І частині та ін.). «Мото перпетуо» для скрипки з оркестром Н. Паганіні І. 

Ямпольський порівнює з фіналами Й. Гайдна (квартет Op. 64, № 5 D-Dur, 

тріо з фортепіано G-Dur Hob xv 25). Він відзначає, що Н. Паганіні значно 

розширює діапазон звучання інструмента та саму форму до ста двадцяти 

тактів. У поєднанні з оркестровим супроводом технічний блискучий твір 

Н. Паганіні мав сильний вплив на слухачів [191, 263]. 

Семантичні особливості звукообразу перпетуум мобіле відображують 

загальний художній, естетичний зміст, який узагальнює поняття 

безперервного руху у того чи іншого композитора. Аналізуючи музичні 
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зразки, розкриваючи характери образів у творах, написаних як перпетуум 

мобіле, спостерігаємо, як відбувається розвиток і трансформація цього 

явища. Компаративний аналіз надає можливість побачити перпетуум мобіле 

в пантеїстичному світосприйнятті у Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, у 

глибокому психологізмі Л. Бетховена, Ф. Шопена, Б. Сметани та ін.  

Зародження звукообразу перпетуум мобіле відбувається й у творчості 

Й. Гайдна, на що вказує І. Ямпольський. Твори композитора характеризує 

оптимістичний настрій, багатогранність змісту, стрункість і пропорційна 

виваженість форми. Філософська глибина поєднується в них з 

невибагливістю побутових і гумористичних образів. У традиціях віденського 

побутового музикування створено багато дивертисментів і струнних тріо, які 

водночас є основою для формування класичного жанру струнного квартету в 

Й. Гайдна. Надзвичайну здатність Й. Гайдна наділяти інструменти 

інтонаціями, немов пантомімою «комедійних персонажів», показав 

Б. Асаф’єв у роботі «Музична форма як процес» [8, 270]. Творчість митця 

вирізняється широтою фольклорних зв’язків. Як композитор з явно 

інструментальним мисленням, Й. Гайдн, використовуючи фольклорний 

пісенний матеріал, подавав його суто інструментально за допомогою 

специфіки оркестру або інструментального ансамблю, розставляючи 

неочікувані акценти, загострюючи характерність тієї чи іншої народної 

мелодії, тим самим віддаляючи образ у творі від прообразу.  

Образи перпетуум мобіле присутні в камерній музиці Й. Гайдна. Це 

фінал квартету Op. 64, № 5 D-Dur, а також рондо у фіналі тріо з фортепіано 

G-Dur Hob xv 25. В цих творах солююча партія скрипки нагадує нестримний 

рух і настрій народних танців. Ця танцювальна стихія в народних 

святкуваннях утілювалась грою на скрипці, що й надихнуло композитора на 

втілення образу перпетуум мобіле у фіналах творів. Остання частина 

квартету побудована на провідній партії скрипки, являє собою, по суті, 

сольний концертний номер. Піднесено святковий настрій цих творів, є 

втіленням об’єктивної життєвої сили. Фінал тріо дуже яскравий, театральній, 
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написаний у формі рондо, де рефреном є тема перпетуум мобіле, а характерні 

епізоди створюють галерею масок народного гуляння. Серед них є цікава 

соль мінорна тема, яка дуже нагадує український гопак.  

Анжела Хохлова у своїй дисертації «Ігровий простір і час в клавірних 

тріо Йозефа Гайдна» [177] відмічає прямий зв’язок музичних образів, 

утілених у тріо, з образами комедії дель Арте. Маскотворчість, яку можна 

віднести до основної якості музичного мовлення композитора, створює 

оригінальну домінанту його стилістики. Ансамблеві твори Й. Гайдна 

дозволяють простежити аналогію з багатьма його операми на лібрето 

видатного італійського комедіографа Карла Гольдоні – «Аптекар», 

«Рибалки», «Місячний світ» та ін. Саме з позиції комедії багато що стає 

зрозумілим у клавірних тріо великого митця віденської школи – особлива 

логіка в будові циклу, гостродинамічне, вибухове розгортання музичних 

образів, мобільність і невичерпність музичного тематизму. Всі ці риси можна 

простежити в музиці фіналу Тріо G-Dur. Для семантичних особливостей тем 

Коломбіни характерний примхливо вишуканий ряд дрібних мелодійних 

підйомів і спусків, який створює кокетливий і грайливий образ цієї маски. У 

даному фіналі тріо – це якраз тема рефрену рондо й розглядається в роботі як 

перпетуум мобіле. «Українська» тема в соль мінорі нагадує про спектрограму 

мелодики Панталоне, подібної до відточених трапецієподібних фігур, яка 

містить натяк на старечу незграбність і неповороткість. Така виразна 

пластика мелодичних ліній створює глибинний структурно-смисловий зміст 

твору в контексті кола масок, вічного карнавалу. 

Прикладом звукообразу перпетуум мобіле є також фінал сонати ор. 57, 

відомої як «Апасіоната». На відміну від Й. Гайдна, Л. Бетховен жив в інших 

соціальних умовах, не працюючи на певного господаря-аристократа. 

Водночас він не залежав й від церкви. Його життя і творчість символізує нове 

в суспільних функціях мистецтва і митця. Між його творчістю пізнього 

періоду і романтиками існують спільні риси – глибокий психологізм, 

намагання через внутрішній світ людини показати прояви світу зовнішнього, 
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що вплинуло на форму у Л. Бетховена й у романтиків. Це тенденція до 

безперервного розгортання музичної думки, прагнення вільної варіаційності, 

відмова від «архітектурних» класичних форм.  

Саме безперервність розгортання та загострення контрастності, навіть 

її переростання в конфлікт, є спільними для Л. Бетховена та романтиків. І 

саме ці риси притаманні сонаті «Апасіоната», фінал якої являє собою 

яскравий зразок образу безперервного руху. У цьому творі митець не 

спостерігач, а дійова особа. Нестримний, поступальний рух нами 

сприймається як подолання перешкод. Психологічний стан крайньої 

збудженості переданий хвилями арпеджіо та темою – короткими 

пульсуючими мотиви терціями.На тлі кипіння внутрішньої пристрасті чуємо 

наполегливе, напружене питання або заклик у темі. Про семантику музично-

звукових сигнальних формул, що виконують функцію заклику до уваги, 

пише Є. Назайкінський на сторінках «Логіки музичної композиції» [118]. На 

його думку, вони дозволяють домогтися особливої увертюрної сили. Остання 

розрахована на ситуацію великої зали, наповненої шумом людей, що 

заходять, знаходять свої місця, спілкуються між собою.  

Основними характеристиками фактури фанфарних формул можуть 

служити такі музично-виразні засоби, як унісонно-октавне звучання голосів, 

«золотий хід» валторн, пунктирні ритми і ритми репетиційного типу, рух по 

звуках акорду. Вони відповідають таким виразам, як «слухайте», «дивіться», 

«будьте готові», «збирайтеся», «починайте» тощо, одночасно повідомляючи 

про місце і особливості самих подій. Саме в такому, як заклик до уваги, 

комунікативному значенні є семантика фіналу Апасіонати. Музикознавці 

епохи соцреалізму вбачали тут боротьбу за світлі революційні ідеали, але 

якщо відсторонитись від звичної точки зору на Апасіонату, то можна почути 

стихію, ідею прориву. Це стихія сильних почуттів, пристрасті людини, 

керованих надзвичайно сильним вольовим стрижнем. Нестримний рух, який 

зобразив композитор у фіналі, має життєстверджувальний характер, є 

позитивним, надзвичайно потужним, усепереможним.  
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Отже, підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що образ перпетуум 

мобіле, як невід’ємна складова європейської культури, присутній у різних 

видах мистецтва. У музиці образ безперервного руху має розбіжності в 

емоційних забарвленнях у різних композиторів. 

Висновки до розділу 1. 

1. Аналіз наукової літератури з проблем теорії, історії культури та 

музикознавства надав можливість визначити особливості образу перпетуум 

мобіле, які пов’язані з різними видами мистецтва. З’ясовано когезію та 

взаємовплив між ідеями втілення перпетуум мобіле в символіці, техніці та 

мистецьких художніх образах. 

Перпетуум мобіле (perpetuum mobile) як філософський символ 

індійського походження є виразом безперервного процесу народження, 

невідання та страждань. Він є близьким до Уробороса («opus circulare» або 

«opus circularium») – колооберту життя та смерті. Вони також 

перекликаються з китайським колесом колісниці – образом сонця і місяця. 

Всі ці (й інші – хрест, мандала) символи і знаки є відбиттям «perpetuum 

mobile naturae» – «природного вічного руху». Через «вісь світового часу» 

(К. Ясперс) ідея перпетуум мобіле в символічних утіленнях дістається зі 

Сходу на Захід. Усвідомлюючи безперервність природних процесів, люди 

намагалися їх відтворити в «рerpetuum mobile artificae» («штучний вічний 

рух»). У культурі та науці вони втілюються як художні образи в різних видах 

мистецтва та технічні винаходи. З розвитком ремесел бажання створювати 

нові пристрої та механізми виливається в численні спроби створити вічний 

двигун. Багато вчених і винахідників працювали в цьому напрямі. Хоча вже в 

XVIII ст. вченим було зрозуміло – створити перпетуум мобіле неможливо, 

проте завдяки науковим розробкам було сформульовано закони збереження 

енергії як загальні закони природи. 

Отже, в європейській культурі перпетуум мобіле є віддзеркаленням 

ідей про вічний рух, що пов’язаний з науковим прогресом, соціокультурними 

змінами Нового часу та утворенням наукової картини світу. Різні 
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інтерпретації щодо перпетуум мобіле зустрічаються у філософії техніки. Це 

думки про схожість людського тіла з машиною (Ж. О. де Ламетрі), загрозу 

технічної цивілізації культурі (М. Бердяєв, Л. Мамфорд), енергетичну 

залежність культури (Л. Уайт) та ін. У музиці перпетуум мобіле як художній 

образ сформувався в ХІХ ст. у творчості композиторів-романтиків. 

2. Твори перпетуум мобіле втілюють ідею руху. Дослідження художніх 

образів перпетуум мобіле доводить, що основні види фізичного руху – 

поступальний (К. М. Вебер «L’infatigable»), обертальний (Ф. Шуберт 

«Маргарита за прядкою») та коливальний (Л. ван Бетховен фінал 

«Апасіонати»), рівномірний (Н. Паганіні «Мото перпетуо») та нерівномірний 

(А. Шнітке Соната для скрипки та фортепіано № 1 ч. 1) відобразилися і в 

особливостях художнього образу перпетуум мобіле. Це стосується й 

просторово-часових та синтетичних видів мистецтва (кіно, музика, танець, 

театр, література як життя в розвитку). 

Серед основних конотацій перпетуум мобіле назвемо: 1) колооберт 

життя і смерті, одвічна циклічність («Женці» О. Венеціанова, «Вічна весна», 

«Поцілунок» О. Родена, «Старість» Н. Голубкіної, фонтан «Молочниця» 

П. Соколова, «Вавилон ХХ» І. Миколайчука, «Тіні забутих предків» 

С. Параджанова, фінал Сонати b-moll Ф. Шопена); 2) вічний двигун, або 

машина («Перпетуум мобіле. Історія одного винаходу» П. Шеербарта, 

«Сцени з лицарських часів» О. Пушкіна, «Сучасна ідилія» М. Салтикова-

Щедріна, «Perpetuum mobile» М. Петропавловського (С. Кареліна), 

«Перпетуум Мобіле» Є. Хага, «Наполегливий» В. Шукшина); 3) 

поступальний високоенергетичний рух (часто потяг), під час якого 

відбувається накопичення та вибух енергії.  

У ХІХ – ХХ ст. саме накопичення та вибух енергії часто набуває рис, 

ворожих людському («Колесо» А. Ганса, «Залізниця» Ш. Алькана, «Дощ, 

пара і швидкість» В. Тернера, «Пасифік 231» А. Онеґґера, «Музика машин» 

О. Мосолова та ін.); 4) образ веретена, прядки, побутового колеса або 

пристрою, що за допомогою кругового обертального руху створює 
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атмосферу нескінченної тяжкої рутинної роботи («Гретхен за прядкою» 

Ф. Шуберта); 5) вічний рух у пошуку Бога (або Центру, залежно від 

філософської точки зору) («Сьома печатка» І. Бергмана, «Демоніана» 

М. Врубеля, «Майстер і Маргарита» К. Люпи); 6) «броунівський рух» 

(«Perpetuum mobile» А. Чехова) як прояв випадкових процесів безперервного 

руху; 7) коливальний рух (маятник) («Вавилон ХХ» І. Миколайчука, 

«Маятник Фуко» У. Еко); 8) танець як вихор часу, спорт як прояв людського 

духу у вічному подоланні (фінал Тріо з фортепіано G-Dur Hob xv 25 

Й. Гайдна, «Бал» Е. Скола, «Вічний рух» М. Меркель, «Олімпія» 

Л. Ріфеншталя, «Спорт, спорт, спорт» Е. Клімова); 9) природний стихійний 

рух («Як вітер» Ш. В. Алькана, «Прометей» Л. Бетховена, «Мото перпетуо» 

Н. Паганіні, «Бджілка» Ф. Шуберта та ін.) 

Властивість перпетум мобіле, як «perpetuum mobile naturae» – 

«природного вічного руху», відображуючись у музиці, має багато спільного з 

символікою колеса або мандали і пов’язана з утіленням культу сонця у 

давніх народів, ритуальними діями та обрядами, а також жанрово-

побутовими піснями та танцями. Універсалізм символу обумовлює 

наскрізність його образного втілення в різних видах мистецтва.  

3. Серед робіт музикознавців на тему перпетуум мобіле цікавими є 

дослідження І. Ямпольського, який описав зародження жанру перпетуум 

мобіле у творчості композиторів класичного періоду. Натомість Л. Кирилліна 

доводить, що в музиці ХХ ст. перпетуум мобіле – це образи зла (А. Шнітке). 

Цю думку підтверджує І. Васірук. У дослідженні фуг композиторів ХХ ст. 

він теж віднайшов образи ворожого людському й зробив висновок, що ідея 

перпетуум мобіле та її втілення в музиці набуває актуальності та нових 

механістичних (О. Мосолов), драматичних (М. Скорик), інколи трагічних 

(О. Пірумов) відтінків у XX ст. Проте для Ю. Холопова перпетуум мобіле у 

творі О. Мосолова «Завод. Музика машин» декларує конструктивізм 

композитора.  
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Образ перпетуум мобіле розглядає й О. Шмакова, поряд з 

«кінематикою життя», як один з проявів сфери Радості в симфонічних 

фіналах Б. Бартока, А. Онеґґера і П. Гіндеміта. Вона виділяє головну роль 

цього образу в фіналах, а саме втілення спільної позитивної енергії. 

Оскільки образ перпетуум мобіле пов’язаний з багатьма 

технологічними асоціаціями, його дослідження спирається на сонологічний 

метод і поняття звукообразу, що надає можливості для ширшого погляду на 

звукову природу музики. «Інтонаційний образ світу» (Ю. Чекан) знаходить 

також своє віддзеркалення у мистецтві, зокрема, через звукообраз перпетуум 

мобіле, який має акустичні, семантичні та комунікативні параметри. У 

наступних розділах образ перпетуум мобіле розглядається на прикладі 

конкретних музичних творів.  

Образи перпетуум мобіле як складові «семіосфери» (Ю. Лотман) 

дозволяють розглянути зв’язки між художніми творами, їх комунікативними 

властивостями. Дослідження музичних творів, у яких втілилися образи 

перпетуум мобіле, відбувається не тільки з погляду структури та форми, а 

головне – спирається на визначення ідейного змісту. В розвідках 

враховуються основні семантичні аспекти (символічний, емоційний, 

художньо-виразний). 

Побіжний аналіз музичної творчості епохи класицизму та 

Просвітництва підтверджує, що перпетуум мобіле є наскрізною темою, що не 

втратила своєї актуальності у європейському мистецтві XIX – XX ст. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[24], [27], [29]. 
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РОЗДІЛ 2  

ПЕРПЕТУУМ МОБІЛЕ У МУЗИЧНИХ ОБРАЗАХ ХІХ СТОЛІТТЯ 

 

2.1. Символи перпетуум мобіле у романтичних мініатюрах ХІХ ст. 

 

Поява творів перпетуум мобіле збігається в часі із зародженням течії 

романтизму. У річищі романтизму відбуваються важливі процеси розвитку 

культури, світосприйняття, суспільних відносин, що набувають відображення 

в музичній культурі. Увага до почуттів людини, кохання, творчої волі, культ 

природи – основні настрої романтиків. З`являються нові музичні форми, 

зокрема романтична мініатюра. Одним із утілень романтичної мініатюри в 

цей період найчастіше є прерпетуум мобіле, хоча існують і інші його форми, 

які зустрічаються в творчості Ш. В. Алькана, К. Бома, К.М. Вебера, Ц. Кюї, 

Ф. Мендельсона, О. Новачека, Н. Паганіні, М. Римського-Корсакова, Ф. Риса, 

Б. Сметани, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Р. Шумана та ін.  

Втілення образності перпетуум мобіле в музиці в епоху романтизму є 

досить різноманітним, залежно від авторського бачення. Саме тому 

дослідження зразків перпетуум мобіле, які були створені композиторами-

романтиками, дає можливість розглянути цілу епоху під кутом зору втілення 

безперервного руху. За допомогою порівняльного аналізу образів перпетуум 

мобіле у творчості різних композиторів виявимо спільне та відмінне серед 

реалізацій перпетуум мобіле у романтиків. Створення умовної класифікації 

утілень перпетуум мобіле буде сприяти уточненню уявлення про вічний рух 

у музичній культурі ХІХ ст.  

Відомо, що назва перпетуум мобіле увійшла до музичного ужитку в 

ХІХ ст. Спочатку це були інструментальні п’єси віртуозного характеру, 

мелодія яких розгортається в безупинному русі подібними дрібними 

тривалостями. Описуючи характерні риси перпетуум мобіле, І. Ямпольський 

не говорить про те, що рух швидкими тривалостями (часто шістнадцятими) 

відбувається саме в мелодії. Передбачається, що відчуття стрімкого руху 
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може передавати й акомпанемент, який створює відчуття безперервного 

руху. Тобто до рис перпетуум мобіле перш за все відносяться метро-ритмічні 

особливості твору, які впливають на створення художнього образу. 

Перпетуум мобіле в музиці поєднує різні твори, у яких втілюється 

музичний образ безперервного руху. Системи засобів, що використовуються 

композиторами під час створення перпетуум мобіле, складаються з 

метроритмічних комплексів з повторюваними тривалостями у музичній 

фактурі та безпосередньо впливають на жанрову основу твору. 

Енциклопедичне визначення цього поняття є занадто вузьким, й повною 

мірою не відображає характер явища. Тож окреслено, що перпетуум мобіле 

– символ безперервного руху, який втілюється як звукообраз в 

музичному творі (або його частині) і виявляється на синтаксичному та 

композиційному рівнях організації музичного матеріалу. А саме: через 

рух однакових дрібних тривалостей в мелодії або акомпанементі, 

монотематизм як формоутворювальний принцип, остинатність, 

підпорядкованість безперервному наскрізному темпу. Перпетуум мобіле 

реалізується в різних жанрах і формах. 

Твір «Мото перпетуо» для скрипки з оркестром ор. 11 № 6 Н. Паганіні 

є одним із перших зразків жанру перпетуум мобіле серед романтичних 

мініатюр під такою назвою. На «першість» звернення саме Н. Паганіні до 

цього жанру, безумовно, вплинули історичні та соціальні умови формування 

його музичного світогляду. Він жив в епоху революцій, війн та соціальних 

потрясінь. Змінювався соціальний устрій – монархічний на буржуазний. На 

юні роки Паганіні прийшовся Італійський похід генерала Наполеона 

Бонапарта (1796–1797). В. Стендаль в романі «Пармський монастир» описує 

буремну атмосферу тих років: «З відходом останнього австрійського полку 

старі погляди зазнали цілковитого краху, скоро стало модою ризикувати 

власним життям» [161, 24]. Глибокі соціальні зміни вимагали втілення в 

мистецтві. Вони диктували потребу в сміливих митцях, здатних на реформи. 

Саме до таких і належав геніальний скрипаль. 
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Паганіні одним з перших підтримав нову форму відкритих буржуазних 

концертів, які були платними та розраховувалися на широку демократичну 

аудиторію. Естетичні вимоги нових слухачів були іншими, ніж ті, що 

ставилися перед придворними або церковними музикантами. З'являється 

естрада. Яскрава особистість Н. Паганіні, його пристрасний темперамент, 

фантастичне володіння інструментом та хист завжди вражати, зробили його 

кумиром публіки. Завдяки Паганіні удосконалюються скрипка і смичок, 

з'являються нові штрихи і барви звучання інструменту. Були звичайно, й 

критики, які ставили скрипалю в провину те, що він майстерно імітував на 

скрипці різні природні шуми, скрип візка, звуки тварин та інших 

інструментів, називали це шарлатанством.  

Досягнення барвистості і повноти звучання здійснювалося Н. Паганіні 

також за рахунок ускладнення фактури, рясного використання подвійних нот 

і складних акордових сполучень. Велику роль у формуванні скрипкової 

техніки маестро відіграло його володіння іншими інструментами, насамперед 

альтом і гітарою. Так, щипкове гітарне звуковидобування знайшло втілення в 

надзвичайному різноманітному pizzicato на скрипці. А його гра на альті 

сприяла пошукам міцного звучання, що реалізувалось загалом у 

«симфонізованому» трактуванню скрипки. Ці експерименти свідчили про те, 

що Н. Паганіні шукав і знаходив нові засоби виразності інструмента. 

Майстер прагнув втілити звукообрази оточуючого світу і це йому вдавалося. 

У творі «Мото перпетуо» втілилась реформаторська техніка письма 

Н. Паганіні. Звукообраз перпетуум мобіле виписується у широкому діапазоні 

руху скрипкової мелодії (до 3-х октав) та оркестровому супроводі піцикато. 

Швидкий обертальний рух теми змальовує захопливий яскравий політ 

(імовірно метелика), що викликає алюзію з п’єсою «Бджілка» Ф. Шуберта. 

Концертний твір танцювального жанру, легкого іронічного характеру 

якнайкраще демонструє віртуозність скрипаля. Іскрометний музичний жарт 

втілює пантеїстичну романтичну образність. Н. Паганіні, як великий артист-

реформатор, вплинув на весь подальший розвиток музики. Його 
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експерименти з досягнення барвистості і повноти звучання, колористичному 

розцвічуванні фактури повною мірою втілилися в цьому творі.  

Реформування скрипкової техніки Н. Паганіні вплинуло також на всю 

виконавську та композиторську діяльність романтиків (Й. Брамс, Ф. Ліст, 

Ф. Шопен та ін.), які пристосовували засоби виразності, винайдені ним для 

скрипки, у фортепіанній техніці. Новаторське трактування фактури і 

хроматизація тематизму, відпрацьовані Н. Паганіні, надалі послужили 

основою симфонізації фортепіанної творчості Ференца Ліста, знайшовши 

відображення у прийомах «аль фреско», яскравому збагаченні фортепіанної 

фактури тощо. Відбувається формування нового віртуозного стилю, засобів 

виразності, що були необхідні для втілення нового громадського світогляду 

та комунікативних якостей артиста-музиканта з публікою, яка диктує свої 

умови артистам. З цієї позиції музикант-віртуоз Паганіні здобув рис пророку, 

який сягнув своєю творчістю далеко в майбутнє. Його творчість, особливо 

Каприччі, справили великий вплив на подальший розвиток романтичної 

музики, у якій з’являються самостійні романтичні мініатюри та відбувається 

оформлення перпетуум мобіле як художнього образу, легко упізнаваного 

слухачами. В свою чергу твір «Мото перпетуо» надихнув багатьох 

композиторів на створення блискучих концертних п`єc перпетуум мобіле 

(К. Бом, Ф. Рис, О. Новачек, Й. Штраус та ін..). Звукообраз лерпетуум мобіле 

втілюється у цих творах у формі романтичної мініатюри.  

У творчості Ф. Мендельсона звукообраз перпетуум мобіле 

представлений в декількох творах. Це п’єса Перпетуум мобіле ор. 119 C-Dur, 

яка є романтичною мініатюрою. Композитор не сприймав занадто показної, 

навіть надто театральної музики, як то музика Н. Паганіні або Р. Вагнера, між 

тим, він теж вдається до створення перпетуум мобіле. Вічний рух ор.119 має 

піднесений характер, що нагадує радість від швидкої їзди, пов`язаної з 

очікуванням нових вражень від приємної подорожі. Навіть середній епізод в 

мінорі не порушує загальної життєстверджуючої картини. Адже, що би не 
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трапилося під час руху, головне, що міцний та потужний екіпаж Перпетуум 

мобіле дістанеться до місця без перешкод.  

Іншим прикладом є другий твір з Характеристичних п`єс ор. 7, в якому 

безперервність руху передається через незмінний темп, а фактура нагадує 

токату. Цікаво, що піаністичні прийоми Ф. Мендельсона зовсім не пов’язані з 

пошуками нових технічних ефектів, як це було в Капріччо Н. Паганіні (хоча в 

творчому спадку композитора також є твори з такою назвою). Етюд № 2 з 

ор.104 b Allegro con moto також є звукообразом перпетуум мобіле, оскільки 

містить всі його ознаки: рух однакових дрібних тривалостей в мелодії, 

монотематизм як формотворчий принцип, підпорядкованість єдиному темпу. 

Всі ці твори є глибоко ліричними за своєю суттю й втілюють пантеїстичні 

уподобання автора щодо перпетуум мобіле. 

Цілісність, природність, прагнення спокою та неконфліктність 

відрізняли особистість Ф. Мендельсона. Романтичні мініатюри, що є 

звукообразами перпетуум мобіле різні за тональностями, але схожі за 

настроєм. Одні індиферентні перпетуум мобіле ор. 119 - окремому твору, а 

інші є частинами циклу. Так само, як твори композиторів: 

1. Ф. Шуберт «Експромт» D 899 № 2 в циклі з 3-х експромтів. П’єса 

має тричастинну форму, в якій крайні частини – перпетуум мобіле, а середня 

– трагічний монолог; 

2. Ц. Кюї «Спікато» (Перпетуум мобіле) є № 12 з циклу «Калейдоскоп» 

ор. 50 для скрипки та фортепіано (1893). Загалом дуже цікавий вишуканий 

твір з 24 ансамблевих мініатюр у 24 тональностях. Перпетуум мобіле має 

легкий жартівливий характер. Як і в попередніх творах, мелодія у скрипки 

уособлює вічний рух, викладена дубльованим спікатним штрихом, біг якого 

зупиняється тільки в кінці твору; 

3. Б. Сметана «Листки з альбому» ор. 2 № 3. Безперервний рух втілений 

через дзюрчання фактури, що є фоном для створення тонкого ностальгічного 

настрою з трагічним відтінком; 



 85 

4. Р. Шуман «Дитячі сцени» ор. 15 № 3 «Гра у квача». Майстерні 

музичні новели глибоко занурюють у світ дитинства, серед них – «спіймай 

мене, якщо зможеш», – перпетуум мобіле - весела дитяча рухлива гра; 

5. М. Мусоргський «Спогади з дитинства» № 2 «Перше покарання: 

няня замикає мене в темній коморі». Безперервний рух поєднаний у творі з 

ознаками токати. На відміну від попереднього прикладу, звукообраз 

перпетуум мобіле створює психологічний стан дитини, його обурення 

ситуацією та спротив (різкі акцентовані акорди у кінці фраз ілюструють його 

гупання в замкнені двері). Бурління фактури ніяк не підлягає метричній 

чотиридольності, має імпровізаційний характер. Своєю фактурою 

(мартеллято), стрибками в мелодії та непередбачуваним ритмічним 

розвитком твір випереджає творчу манеру деяких мініатюр К. Дебюсі; 

6. К. Дебюсі «Образи» (перший зошит) № 3 Mouvement (Рух). 

Композитор висловлювався про виконання цього твору: «Треба, щоб це 

крутилося в невблаганному ритмі [103, 48]». Механістичний рух тріолями та 

акценти роблять характер крайніх частин твору дещо урбаністичним. 

Натомість середній епізод створює імпресіоністичну поетичну картину 

природи, зберігаючи в цьому епізоді початковий темп. Авторська вказівка: 

«Всі підкреслені ноти показувати без жорсткості, решта – дуже легкі, без 

сухості», - доносить до виконавця побажання виразно інтонувати мелодію. 

Зазначені відмінності в подачі образу свідчать про те, що в крайніх епізодах 

твору втілюється звукообраз перпетуум мобіле artificae, а в середній частині 

– перпетуум мобіле naturae.  

Звукообраз перпетуум мобіле не довго залишався обмеженим рамками 

романтичної мініатюри. Відбувалася дифузія відмінних форм, що 

простежується у творчості різних композиторів. Наприклад: поєднання 

перпетуум мобіле та балади або романсу (Ф. Шуберт), перпетуум мобіле як 

фінал сонатної форми (К. М. Вебер Соната для фортепіано C-dur ор. 24, 

Ф. Шопен Соната для фортепіано № 2 b-moll та ін.) 



 86 

Звукообраз перпетуум мобіле втілився й у творчому доробку Франца 

Шуберта. Балада «Лісовий цар» була написана композитором у віці 18 років. 

До сьогодні твір вважається неперевершеним зразком баладного жанру. 

Літературною основою твору стала балада Й. В. Ґете «Вільшаний король», 

написана за мотивами данської легенди. Цікавий для дослідження звукообраз 

перпетуум мобіле – образ гонитви, яка наскрізним нестримним рухом 

пронизує весь твір. Репетиції октав із завиваючими інтонаціями в басах 

створюють атмосферу шаленого перегону та жаху. Порив – устремління, 

пошук порятунку в русі, у швидкості. Як контраст – повільний темп в епізоді 

діалогу з Лісовим царем, обманний спокій, співучість партії якого по суті є 

заманюванням хворої дитини в іншій потойбічний світ.  

Твір написаний у формі рондо, в якій рефреном є скачка, а епізоди – 

діалоги. Рух в творі – як єдина надія на порятунок від химерного темного 

світу. Декілька образів – реальні особи – оповідач, батько, дитина поєднані 

інтонаційною близькістю. З розвитком драматичної ситуації композитор 

майстерно виписує динаміку психологічних переживань кожного з 

персонажів. Лісовий цар репрезентує потойбічний світ, солодко заволікаючи 

дитину. Ефект сугестії, навіювання настає від двох реплік Лісового царя, 

вводить в оману слухача. Новий персонаж може сприйнятися як цілком 

позитивний, спокійний, врівноважений. Однак, із зупинкою, припиненням 

перпетуум мобіле – шаленої втечі - відбувається неочікуване, не порятунок, а 

кінець життя дитини – «Насилу додому доїхав він, в руках уже мертвий 

лежав його син» [146, 284-285]. Тобто справжній жах наступає не під час 

їзди, а тоді, коли рух припиняється. Солодке забуття, зупинка руху 

відбувається зі смертю дитини. Звукообраз перпетуум мобіле в цьому 

визначному творі є символом боротьби, опору потойбіччю. Пульсуючі 

репетиції не тільки передають хвилювання персонажів та їх нестримний рух. 

Вони є ознакою реального світу на відміну від фантастичного незвіданого, 

що має наспівні інтонації. Тож звукообраз перпетуум мобіле в баладі 
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Ф. Шуберта «Лісовий цар» символізує життєвий рух в подоланні та 

протистоянні темним силам. 

У своїй творчості образ перпетуум мобіле втілив французький 

композитор Шарль Валантен Алькан (1813-1888), творчість якого є мало 

відомою в Україні. Вітчизняна або перекладна література про нього 

фактично відсутня. Лише кілька сторінок присвячено композитору в книзі 

Г. Шонберга «Великі піаністи», нещодавно перекладеної російською мовою 

[183, 192-194], хоча на думку А. Ф. Мармонтеля, постать Ш. В. Алькана має 

бути поставлена в один ряд із Ф. Шопеном та С. Геллером [196]. У творчому 

доробку Ш. В. Алькана 25 Прелюдій ор. 31, 12 Етюдів в мажорних 

тональностях ор. 35, 3 Великих етюди, 3 Романтичних анданте та 3 Поетичні 

п’єси ор. 15 та ор. 18, 3 скерцо ор. 16 та ор. 26, Траурний марш ор. 27, 

Тріумфальний марш, Сальтарелла ор. 23, Жига, арія і балет ор. 29, Буре 

д`Овернь, Менует алла тедеска ор. 32, 4 Експромти ор. 33, Велика соната, 

«Поема життя» ор. 40, 3 Марши для 4 рук,1-й та 2-й Камерні концерти та 

багато ін. Надзвичайна технічна складність фортепіанних композицій 

Ш. Алькана зробила його музику непопулярною майже на півтора століття. 

Тільки наприкінці ХХ ст. відродилась цікавість до його творчості.  

Художник-мрійник, філософ Алькан жив самотньо і відокремлено. Уже 

в 17 років серед паризьких меломанів він прославився як блискучий віртуоз. 

Відданий справжньому мистецтву митець гребував банальним ефемерним 

успіхом. Небажання повторювати відомі форми, підштовхувало його діяти 

всупереч традиціям. Композиції Ш. В. Алькана відповідають ідеалам ясності 

та прозорості, водночас гармонійно насичена фактура підносить фортепіано 

до рівня симфонічного оркестру. Композитор трансформував концерти та 

сонати в справжні поеми з використанням поліфонії, порушував звичайний 

баланс і змінював пропорції гармонійної структури. На фоні романтизму, що 

панував на той час, це була справжня революція. Саме тому образ перпетуум 

мобіле в його творах стає символічним втіленням нездоланного руху епохи. 
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Низка літераторів та артистів, які складали коло спілкування 

Ф. Шопена, радо прийняла Ш. В. Алькана. Це товариство, засноване на 

взаєморозумінні, мало прямий вплив на літературні й художні смаки того 

часу. Серед них були Віктор Гюго, Жорж Санд, Фелісіте Робер де Ламене, 

Олександр Дюма, Арі Шефлер, Жюль Сандо, Ежен Делакруа. Відомі імена 

говорять про те, що це були досвідчені митці, які належали до романтичної 

школи, шукали нові шляхи, прагнули відірватися від позицій класиків для 

винаходу нових форм. Ш. В. Алькан вписувався в ці тенденції, будучи 

невтомним експериментатором, винахідником незвичної особистої манери. 

Ф. Шопен мав високі стандарти уподобань та обурювався тим, що не всі 

художники шанують Ш. В. Алькана як віртуоза та композитора. Взаємна 

симпатія витікала з поклоніння вищим традиціям краси та неприйняття 

вульгарного й банального. Загальні погляди зробили близькими двох геніїв. 

Після смерті Ф. Шопена більшість його учнів продовжили своє навчання в 

Ш. В. Алькана. Разом з тим, були тонкі та глибокі відмінності між 

темпераментами двох майстрів, їх прагнення мистецького ідеалу мало різний 

прояв у композиторській творчості. 

Як приклад розглянемо твір «Scherzo diabolico» («Диявольське 

скерцо») № 3 з 12 етюдів у мінорних тональностях ор. 39 Ш. В. Алькана. Цей 

твір реалізує звукообраз перпетуум мобіле, оскільки безупинний темп є 

стрижнем головної теми твору. Затактова «тріоль» із зупинкою на сильну 

долю в басовому регістрі є яскравою алюзією теми зі знаменитого «Скерцо» 

№ 2 ор. 31 Ф. Шопена. Загальним для обох скерцо також є вальсовий 

тридольний розмір та втілення загрозливого образу зла. У Ф. Шопена він 

підступний та непередбачуваний, а у Ш. В. Алькана хизується нахабною 

бравадою в блискучих висхідних пасажах. Водночас «кульгаючий» ритм 

акордового акомпанементу надає цій браваді саркастичного відтінку.  

Ш. В. Алькан був оригінальним артистом із власним стилем. Р. Шуман 

навіть проголошував його «Берліозом фортепіано». Поряд з блискучими 

талантами С. Геллера, Ф. Ліста, С. Тальберга, Ф. Шопена художній почерк 
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Ш. В. Алькана відрізнявся незвичністю, не був ідентичним з жодною з цих 

шкіл. Напружена полярність образів – один з головних показників цієї 

творчої особистості. Композитор, що мав внутрішній конфлікт подібний до 

Фауста («дві душі у одних грудях»), Ш. В. Алькан втілює швидкоплинність 

та розмаїття навколишнього світу. В його творчості відбувається поєднання 

божественного і диявольського, мікрокосму і макрокосму, трагічного, навіть 

інфернального з іронією та сміхом.  

Для романтиків, таких, як Г. Берліоз, «буденне – це смерть мистецтва» 

(В. Гюго). Поєднання таємничої містики та раціонального складання сюжету 

характерно для жанру тогочасного «готичного роману» (У. Годвін, 

Ч. Р. Мет’юрін, А. Радкліф, Х. Уолпол), що є сполучною ланкою між 

Просвітництвом і романтизмом. «Виняткові характери у виняткових 

обставинах» – ця романтична за походженням формула об'єднує і «високу» 

трагедію класицизму, і ідеї творів «Гофолія» Ж. Расіна, «Танкред і Ермінія» 

Н. Пуссена, які так само відповідають наведеному визначенню. Повна 

експресії «Греція на руїнах Міссолонгі» (1826), «Смерть Сарданапала» (1827) 

та інші живописні роботи Е. Делакруа, в яких всі художні засоби – фігури 

людей, колористичні контрасти - створюють враження крайньої напруги. 

Таким чином, протиставлення художнього світу буденному обивательському 

життю було надзвичайно актуальним для мистецтва середини ХІХ ст.  

Романтичні протилежності, навіть різнополюсність, характерні також 

для творів Ш. В. Алькана, зокрема для втілень звукообразів перпетуум 

мобіле. Ця тенденція відбилася і у програмних назвах творів, і у музиці. 

Прикладами є дві п’єси ор. 60 – «Ma chère liberté et ma chère servitude» («Моя 

люба Свобода і моє люб’язне Рабство»), Етюд № 10 ор. 35, позначений як 

«Chant d’amour - Chant de mort» («Пісня любові – пісня смерті»), п’єса з 

ор. 38 «Niege et lave» («Сніг і лава») та багато ін. Незвичайні та сміливі 

заголовки його творів привертають увагу слухача. Звичні назви традиційних 

романтичних жанрів: «Баркарола» (ор. 38, № 6) «Імпровізації» (ор. 12), 

«Серенада» (ор. 38, № 2), «Ноктюрн» (ор. 22) чергуються з яскравими 



 90 

асоціативно-програмними: «Chanson de la folle au bord de la mer» («Пісня 

божевільної на березі моря»), «L'incendie au village voisin» ор. 35, № 7 

(«Пожежа в сусідньому селі»), «Comme le Vent» («Як вітер»), що втілюють 

звукообраз перпетуум мобіле. У реалізації безперервного руху фантастичний 

віртуозно-інструментальний бік творів композитора приголомшує. Це часто 

вимагає від виконавця неймовірної технічної підготовки та фізичної 

витривалості. Кожен твір його величезного циклу «Дванадцять етюдів у всіх 

мінорних тональностях» (ор. 39) набагато перевершує за обсягом будь-який з 

«Трансцендентних етюдів» Ф. Ліста.  

У 1848 році, в один рік з Великої сонатою, Ш. В. Алькан випустив 

перший великий цикл своїх етюдів «Дванадцять етюдів в мажорних 

тональностях» ор. 35. Серед виконавців поширена думка, що художні якості 

цієї музики явно програють інструктивним задачам. На думку автора 

дисертаційного дослідження це спірне питання. У кожному етюді є 

магістральною одна технічна проблема. Вона послідовно і ґрунтовно 

викладена від початку і до кінця. Часто відбувається передача теми з правої 

руки в ліву і навпаки. Ці етюди відрізняються від інших надзвичайною 

тривалістю та рівнем складності. Октавний етюд № 5 (F-dur), забезпечений 

оригінальною авторською позначкою Allegro barbaro (варварське, дике 

алегро). Звукообраз перпетуум мобіле в № 5 Allegro barbaro втілений у 

потужній октавній фактурі в обох руках водночас. Безперервний рух набирає 

обертів до кінця п’єси шляхом подрібнення тривалостей. Таким чином 

досягається ритмічна остинатність водночас із динамізацією форми. 

Схожість фактури цієї композиції з однойменною п’єсою Б. Бартока вражає, 

хоча достеменно не відомо, чи був знайомий Б. Барток з цим етюдом. 

У доробку композитора є ще декілька втілень звукообразу перпетуум 

мобіле, які російський музикознавець Борис Бородін характеризує наступним 

чином: «Ця за всіма ознаками недосконала музика володіє якоюсь 

незбагненною притягальною силою, похмурою чарівністю. Таке враження, 

перш за все, створює піаністичний бік його опусів, яким властива неймовірна 
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інерційність самодостатнього, захоплюючого, чаруючого безперервного 

руху» [39]. До них відноситься п’єса «Залізниця» ор. 27 d-moll для 

фортепіано – яскравий, програмний твір (1844). Потужна в технічному сенсі, 

полум`яна фортепіанна фактура поєднує у звукообразі перпетуум мобіле і 

рух потягу, і звук дзвону на станції, і свисток паротягу. Могутній поштовх до 

початку швидких пасажів в мелодії задають репетиції в басу. Поступальний 

енергійний рух миттєво заволодіває увагою слухача. Від шаленого темпу 

захоплює подих. Наступний епізод контрастує з початковою темою. 

Кантиленна мелодія передає емоційне враження від руху. Хвилеподібне 

розгортання теми переривається басовою обертальною темою, яка змальовує 

потужну роботу коліс, а синкоповані довгі форшлаги передають враження 

перестуку під час руху потягу. Звукозображальність не є самоціллю твору. 

Нові технічні досягнення, в тому числі паротяг, є символом нової епохи. 

Звукообраз перпетуум мобіле цього твору втілює захоплення техніцизмом.  

Етюд «Як вітер» ор. 39 № 1 з того ж циклу реалізує пантеїстичний 

звукообраз перпетуум мобіле. Йому притаманна танцювальність, в якій 

характер легкої вишуканої польки чергується з більш приземкуватим 

народним танцем з притопами та грубуватими акцентами на слабку долю. 

Натомість перпетуум мобіле у фіналі Тріо для скрипки, віолончелі та 

фортепіано ор. 30 Ш. В. Алькана (1841) – презентує рух шістнадцятими 

механістичного характеру. Романтичний цикл складається з чотирьох частин. 

Перша (Аssez largement) – сонатне алегро. Друга (Тrès vite) – скерцо. Третя 

(Lentement) – надзвичайно драматична, насичена пафосними діалогами, 

динамічними контрастами. Фінал (Vite) – побудований на фортепіанній 

фактурі перпетуум мобіле, на яку накладаються теми скрипки та віолончелі. 

Скупість та невибагливість тематизму струнних інструментів контрастують 

із віртуозними карколомними пасажами у фортепіано, що придає музиці 

дещо іронічного характеру. Зміна функцій інструментів відбувається лише у 

коді: фортепіано проводить основну тему, а скрипка з віолончеллю 
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перехоплюють рух шістнадцятими. Яскравий віртуозний фінал оптимістично 

завершує цикл.  

Композитор творив водночас з романтиками, але не зважаючи на 

спільні риси, про які йшлося вище, естетика багатьох його творів дещо інша. 

Епатажні прийоми, акцентуація, глузування над музикою класиків (цитати) - 

все це наближує його творчість до декадансу, перехідного стилю до естетики 

XX ст. Дивовижний світ Ш. В. Алькана, яскрава індивідуальність, 

фортепіанна грандіозність замислів і своєрідність знайдуть своїх 

послідовників лише наприкінці ХХ ст. На думку дослідників творчості 

Ш. В. Алькана (Р. Левенталя, Р. Сміта та ін.), вона мала значний вплив на 

Б. Бартока, Р. Коуела, Г. Малера, та О. Мессіана. Феруччо Бузоні вважав 

цього французького композитора одним з найвидатніших митців, які писали 

для фортепіано після Л. ван Бетховена. В репертуарі учня Ф. Бузоні – 

видатного піаніста Егона Петрі були присутні основні твори композитора. 

Всесвітньо відомими виконавцями фортепіанної музики Ш. В. Алькана є 

М.-А. Амлен, Д. Гіббонс, Р. Левенталь, Дж. Огдон, Р. Сміт, К. Ш. Сорабджі. 

Зважаючи на зростання популярності музики Ш. В. Алькана, є сподівання, 

що ця зацікавленість буде реалізована також українськими виконавцями.  

Концертна парадигма, що мала початок в творчості Н. Паганіні через 

втілення звукообразів оточуючого світу, в тому числі й перпетуум мобіле, 

яскраво реалізувалась у віртуозних творах Ш. В. Алькана. Звукообрази 

перпетуум мобіле, що втілилися у творчості композитора мають декілька 

семантичних векторів. Деякі твори продовжують романтичну пантеїстичну 

традицію звукообраза перпетуум мобіле («Як вітер», фінал Тріо ор. 30), 

несуть позитивний емоційний заряд. Саркастичні образи зла через інтонації 

несподіваних акцентів та дисонансів реалізовані в «Scherzo diabolico» та 

«Allegro barbaro». Інші втілюють символізм прийдешньої технізованої епохи 

з характерними звуковиражальними ознаками індустріалізації («Залізниця», 

близька до живопису В. Тернера). Таким чином, у музиці Ш. В. Алькана 

через звукообрази перпетуум мобіле відображуються основні тенденції 
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втілення безперервного руху в європейській культурі ХІХ ст., що мали 

подальшу реалізацію у ХХ ст.  

Звукообраз перпетуум мобіле, як прояв концертної парадигми 

відтворився в одному з найвідоміших творів Йоганна Штрауса (сина). Цей 

композитор писав музику для яскравих подій світського життя Відня. У 1859 

та 1860 роках це були карнавали під назвою «Бали-монстри» («Вічний рух 

карнавалу, або танці без зупину»). Брати Йоганн та Йосип Штрауси 

диригували бальним оркестром на цих святах протягом 50 танців без пауз та 

зупинок. В 1861 році Йоган Штраус для карнавального вечора написав 

музичний жарт «Перпетуум мобіле. Характерна фантазія для оркестру» 

ор. 257. За задумом автора, цей твір був пародією на показних віртуозів, які 

демонстрували своє технічне мистецтво занадто нав`язливо, всупереч музиці. 

Легка святкова полька в Es-Dur, в якій підкреслено демонструються тембри 

всіх оркестрових груп, є популярним концертним твором. П’єса не має 

чіткого кінця, оскільки наприкінці партитури авторська позначка «fine ad 

lib.» залишає за диригентом вибір числа повторів варіацій. Таким чином, 

швидкий безперервний рух та безкінечна кількість реприз символізують 

перпетуум мобіле. Твір, написаний як пародія, насправді продовжує 

традицію яскравих концертних п’єс, започатковану Н. Паганіні у «Мото 

перпетуо» для скрипки з оркестром ор. 11. Аналіз твору довів, що 

звукообразу жанрового зразку перпетуум мобіле Й. Штрауса притаманний 

веселий іронічний характер, монотематизм, варіаційність, відкрита форма. 

 

2.2 Пантеїстичні образи перпетуум мобіле у циклічних формах ХІХ ст. 

 

Художні образи перпетуум мобіле в австрійській музиці ХІХ ст. 

реалізуються у різних циклічних та крупних формах, в інструментальній, 

вокальній симфонічній музиці та ін. Звукообрази перпетуум мобіле, які з 

початку ХІХ ст. існували у формі романтичної мініатюри, згодом отримують 

втілення у частинах крупних форм. Одним з найвідоміших втілень перпетуум 
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мобіле в інструментальній музиці є рондо з Сонати для фортепіано C-dur 

ор. 24 К. М. Вебера. Воно часто видавалося під назвою «Перпетуум мобіле», 

хоча автор поставив заголовок «L’infatigable» («Невтомний»). О. Алексєєв 

відмічає популярність Рондо у виконавців та слухачів, а також той факт, що 

воно часто виконується окремо від сонати [4, 157]. Відомо, що Й. Брамс та 

П. Чайковський створили обробки цього твору, в яких фігураційний рух 

перенесено в партію лівої руки. Дуже ефектною є обробка цього твору, 

здійснена Л. Годовським.  

Загальна тональність C-Dur твору Вебера одразу надає світлий легкий 

характер музиці. Основна тема presto серпантином спускається з верхнього 

регістру. Колоподібні фігурації, гамоподібні пасажі та діатонічна гармонія 

створюють алюзію з невимушеним рухом елегантного екіпажу. Безпосередня 

радість від руху не порушується ні мінорним епізодом, ні акцентами, що 

трапляються в прозорій фактурі як дрібні камінці під колесами. Безперервний 

наскрізний темп, повторюваність елементів фактури формують семантику 

звукообразу перпетуум мобіле, що символізує пантеїстичне радісне 

світосприйняття.  

Пантеїстичні образи перпетуум мобіле в австрійській музиці ХІХ ст. 

спостерігаються, наприклад, у Ф. Шуберта в вокальному циклі на слова 

В. Мюллера «Прекрасна мірошниця» ор. 25, D.795. Цікаво виявити спільні та 

відмінні ознаки перпетуум мобіле у семантичній, формотворчій та художньо-

образній сферах цього твору. Поряд із основними персонажами – 

Мірошником, Мірошницею та Мисливцем, тут створений образ Струмка, 

який неодноразово привертав увагу дослідників. Цей образ має свої 

характерні музично-образні та символічні ознаки. Серед музично-образних 

можна відмітити швидкі хвилеподібні фігурації шістнадцятими (розкладена 

гармонія змінюється з тоніки на домінанту і навпаки) на фоні педальної 

тонічної квінти в басу (№ 1 «В дорогу», № 2 «Куди», № 5 «Святковий вечір», 

№ 8 «Ранковий привіт», № 9 «Квіти мірошника», № 10 «Дощ сліз», № 12 

«Ревність та гордість», № 17 «Злий колір», № 19 «Мірошник та струмок», 
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№ 20 «Колискова пісня струмка»). Таким чином, Струмок витявляється 

наскрізним образом усього циклу. В перших номерах швидка фігурація 

втілює ідею руху вперед, що для Мірошника є щастям, способом життя. Це 

ототожнює образ Струмка з рухом перпетуум мобіле.  

Зважаючи на подане вище енциклопедичне визначення, яке 

характеризує перпетуум мобіле в музиці як рух швидкої мелодії, що 

стосувалось інструментальної музики, треба відзначити відмінність його 

втілення у вокальному жанрі. Це зумовлено тим, що у вокальному циклі 

«Прекрасна мірошниця» Ф. Шуберта образ перпетуум мобіле втілює 

акомпануюча партія фортепіано. Події циклу розгортаються в часі та 

просторі на кшталт роману в листах. Дослідження поетичного тексту 

виявляє, що події охоплюють весь річний цикл. Вони починаються навесні та 

закінчуються взимку. Просторові характеристики включають навколишню 

природу (струмок, ліс), дім та млин. Кожен просторовий об’єкт має 

символічне значення та прямий зв’язок із конкретним персонажем. Струмок є 

супутником Мірошника, його провідником, дзеркалом його існування, і в 

решті решт, останнім притулком.  

Тональність, що характеризує перпетуум мобіле на початку циклу - це 

G-dur. Автор монографії про творчість Ф. Шуберта П. Вульфіус вважає, що 

«за тональністю G-dur закріплене коло емоцій, обумовлених відчуттям 

повнокровності, невичерпності життєвих сил природи» [50,142]. В другій 

половині циклу G-dur чергується з g-moll, і мінор завершує цикл. Радісний 

початок і кінець життєвого кола. Російська дослідниця Н. Пилипенко дістає 

висновку: «Струмок виявляється просторовим вираженням двох 

протилежних ідей – ідеї вічного руху, тобто життя, і ідеї смерті як вічного 

спокою» [135]. Струмок грає символічну просторову роль в даному циклі. 

Він є уособленням перпетуум мобіле а також шляхом, який приводить 

Мірошника до його кохання. В цій сюжетній ситуації він є рухом за 

горизонталлю.  
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Також в циклі ми спостерігаємо іншу просторову роль Струмка. В 

№ 10 небо і струмок міняються місцями, струмок стає кривим дзеркалом. Те 

ж саме бачимо і в № 14 – білка у воді, рибки у гілках дерев. Всі ці 

переміщення демонструють вертикальну рухову просторову функцію 

струмка, як зв`язкового небесного та підводного і, далі, підземного світу. В 

такому контексті другий фактурний елемент, що характеризує перпетуум 

мобіле в циклі, а саме – педальна квінта в басу свідчить не про статику (як 

про це пише Н. Пилипенко), а про вертикальний рух. Квінта, що семантично 

є уособленням бурдону, в деяких країнах символізує звук самого нижнього 

дзвону, який традиційно пов’язує нижній (земний) і верхній (небесний) світи. 

Ці переміщення символічного руху Струмка утворюють хрест. Саме другий 

семантичний елемент теми перпетуум мобіле – витримана педальна квінта 

стає основним в № 19 (т. 1-7) та № 20, в яких завершується життєвий цикл 

Мірошника.  

Отже, проаналізувавши символічні ознаки втілення перпетуум мобіле у 

вокальному циклі Ф. Шуберта, а саме: характеристику простору, розподіл на 

різні світи (тривимірність), позначення центру простору (млин, який 

водночас символізує коло, колесо) вертикальну та горизонтальну 

протяжність, маємо підстави для твердження, що звукообраз перпетуум 

мобіле в циклі «Прекрасна мірошниця» втілює міфологему «Шляху», 

характерну для романтичного мистецтва (наприклад, поезії Й. Ейхендорфа, 

Й. В. Гете та ін). 

Словник з української фольклористики надає наступне визначення 

поняттю міфологеми: «Міфологема – мотив чи образ міфологічної системи, 

який має певне значеннєве поле, власну семантику або з яким пов`язаний ряд 

міфологічних уявлень… Під міфологемою у фольклорі і літературі 

розуміється той мотив, образ, що зберігає свій міфологічний смисл. Тим вона 

відрізняється від звичайного мотиву, семантика якого як складова системи 

мотивів того чи іншого сюжету може змінюватися, варіюватися (напр., 

мотиви суму, любові, ненависті та ін. в різних сюжетних контекстах)» [168, 
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252]. Оскільки музика не може бути відокремлена від загальних 

мегакультурних процесів, є їхньою невід`ємною складовою, ми можемо 

використовувати дане визначення для аналізу музичних творів. Тож 

визначено, що звукообраз перпетуум мобіле в циклі Ф. Шуберта «Прекрасна 

мірошниця» має просторові ознаки, містить знаки кола, хреста, несе на собі 

трансформацію емоційного стану головного героя циклу та філософське 

узагальнення ідеї твору, втілює міфологему «Шляху» в межах культурного 

контексту романтизму.  

Втілення художнього образу перпетуум мобіле в творах романтиків 

поступово набуває більшої значущості, знаходить застосування в крупних 

формах, де посідає місце скерцо, фіналу, або навіть І частини циклу. В 

наведеному далі прикладі досліджується звукообраз перпетуум мобіле у 

творі симфонічного жанру: Симфонія № 2 Г. Малера (1894) під назвою 

«Воскресіння», ІІІ частина якої «Скерцо» презентує звукообраз перпетуум 

мобіле.  

Симфонія № 2 – масштабний твір, що виражає філософсько-релігійний 

світогляд автора. Вона тісно пов`язана з Першою, продовжує пошуки істини, 

сенсу буття: «Я назвав першу частину «Тризна», і, якщо Ви хочете знати, в 

ній я ховаю саме героя моєї D-dur’ної симфонії, життя якого я споглядаю з 

висоти» [107, 133]. Композитор тут характеризує питання, які спонукали 

його на створення симфонії. Відповідь на основне питання – сенс життя, він 

знаходить в ідеї воскресіння. Вічний рух через смерть до вічного життя – ця 

ідея була втілена ним у музиці. Наскільки це питання було для Г. Малера 

важливим підтверджують його слова: «В основі музики лежить закон вічного 

становлення, вічного руху: адже світ, навіть в одному й тому місці, завжди 

буває іншим, вічно мінливим і новим» [107, 486].  

Ця думка суголосна з філософією Й. В. Ґете, яка втілена в поетичних 

строках «Помри та будь», відповідає його відчуттю життя та смерті як 

загального циклу Всесвіту. Про духовну близкість поглядів Г. Малера та 

Й. В. Ґете писали багато дослідників (І. Барсова, В. Вишинський, 
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К. Жабинський, Дж. Карр, К. Розеншильд, Г. Тимощенкова, К. Флорос). Тож 

відмічена схожість поглядів на концепт руху, який у Й. В. Ґете постає в 

природному русі та безкінечному оновленні, а у Г. Малера є головним 

природним чинником пізнання світу та втілення його в музику. Виділивши 

рух як основний принцип концепції створення музики композитором, 

зупинимось на втіленні звукообразу перпетуум мобіле в частині № 3 

«Скерцо» та її функції у наскрізному 5-частинному симфонічному циклі. 

Крупна І частина («Тризна») могла би бути окремою симфонічною 

поемою (її тривалість - понад 20 хвилин). В її сонатному алегро формується 

основний конфлікт твору, а саме тема смерті та неможливість примирення з 

нею, тому виникає тема спротиву. Під час роботи над симфонією, яка 

тривала довгих 6 років, Г. Малер протягом 1889 року поховав батька, сестру 

та матір. Для будь-якої людини такі потрясіння лишаються тяжкими 

випробуваннями, тим більше для вразливої творчої натури композитора.  

ІІ частина – «Спогад» – світла, радісна за настроєм. Завдяки 

тридольності та вишуканим штрихам створює рафінований танок. Деякі 

дослідники, зокрема І. Барсова, вважають, що це менует. За думкою інших - 

Л. Міхєєвої – лендлер. Приєднуючись до останньої інтерпретації, керуємось 

загальним характером музики, що нагадує замальовку світського міського 

життя кінця ХІХ ст. В середньому розділі, не зважаючи на незмінний 3/4 

розмір, музика набуває рис маршу. Акценти на сильну долю у флейти 

пікколо підсилюють це враження, створюючи алюзію солдатського маршу.  

ІІІ частина симфонії, залишаючись в русі на три долі, вносить нову 

образність, йде в більш швидкому темпі, ніж попередня. В якості теми 

Г. Малер використав свою пісню «Проповідь Антонія Падуанського рибам» з 

вокального циклу «Чарівний ріг хлопчика». Як відомо, цикли пісень були для 

композитора важливою проміжною ланкою на шляху до створення 

симфонічних циклів. В цій пісні перевтілюється епізод з твору «Квіточки» 

святого Франциска Асизького. «Квіточки» – зібрання народних легенд про 

життя святого, який започаткував чернецькі ордени в ХII столітті.  
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В легендах описується епізод проповіді птахам, під час якої св. 

Франциск започатковує третій орден (після Міноритів та Кларисок) 

терциарієв, який об’єднував сімейних людей в світському житті по 

Євангелію. Сам св. Франциск та його «братці» давали обітницю бідності, 

целібату та послуху, жили в аскезі та в тісному зв`язку з природою та Богом, 

опікуючись бідними. Утверджують, що св. Франциск бесідував з птахами, 

закликаючи їх славити Господа, що приборкав дикого вовка, який нападав на 

городян містечка Вуббіо. Його «Гімн сонцю» став першим поетичним 

твором, написаним італійською, яким захоплювався творець літературної 

італійської мови Данте Аліг’єрі. Харизматична постать цього святого, його 

життя та духовні подвиги не втратили актуальності і в ХХ ст., про що 

свідчать здійснені екранізації його біографії кінорежисерами Ф. Дзефіреллі 

(1972) та Л. Кавані (1989).  

Cередньовічне підґрунтя пісні «Проповідь Антонія Падуанського 

рибам» та християнське першоджерело композитор трансформує в ІІІ частині 

симфонії. Він виводить на перший план протиставлення проповіді святого 

Антонія (який історично також був міноритом) та алегорично зображеної 

аудиторії у вигляді різних риб. Проповідь сподобалася рибам, але вони 

продовжали своє хто – хижацьке, а хто – споживацьке життя. 

Характеризуючи скерцо з Симфонії № 2, І. Барсова запитує: «Якщо людське 

життя з її боротьбою, радощами, бідами закінчується смертю, перетворенням 

в ніщо, то що ж таке тоді саме життя, як не безцільне perpetuum mobile, не 

“суєта суєт”, де все “повертається на круги своя”» [11, 86]? В колооберті 

скерцо, його образних алюзіях виявляється багатовекторність. Щодо 

основних складових, серед яких: середньовічна текстова компонента, народні 

коріння єврейського музичного тематизму, саркастичні темброві 

характеристики оркестровки, танцювальна жанрова основа, відзначається їх 

різнорідність, навіть суперечливість.  

Гуркіт литавр починає частину яскравим квартовим ходом з G на C. 

Більшість дослідників відмічають схожість теми з народними єврейськими 
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мотивами (лад теми близький до «фрейгіш» - зміненого фрігійського ладу). 

Склад оркестру також нагадує клейзьмерські капели. Багатошаровий 

стилістичний зріз музики виявляє карнавальне підґрунтя ІІІ частини. 

Композитор описав асоціації, які супроводжували створення музики цієї 

частини: «Танцюючі фігури в яскраво освітленому бальному залі. Ви 

заглядаєте з нічної пітьми на такої відстані, що музика майже не чутна. Тоді 

життя стає для вас позбавленим сенсу, страшним сном, від якого Ви, 

можливо, прокинетесь з криком відрази» [107, 173]. В цьому авторському 

описі закладене протиріччя – красиве кружляння пар в безкінечному русі, 

позбавленому сенсу. Невигадливий мотив танка викликає у слухачів асоціації 

чи то з «танцюючим хасидом» (І. Барсова), чи то з народними єврейськими 

вуличними танцями.  

Традиція гротескного втілення образів зла за допомогою шлягерних 

мотивів буде характерною для музики ХХ ст. Наприклад, Д. Шостакович у 

своїх симфоніях використовував теми з міського фольклору (польки, галопи 

та ін.). У І. Стравінського в «Історії солдата» звучать танго, регтайм, що 

характеризують Чорта. А. Шнітке також використовує танго, як тему 

Мефістофеля в «Історії доктора Фаустуса». Таким чином, через прості, навіть 

примітивні мотиви як атрибути зла, в музиці Г. Малера виникає тенденція, 

яка знаходить згодом втілення в творчості композиторів ХХ ст. 

Форма ІІІ частини складна тричастинна (АВА1-СА2-В1А3), де перший 

розділ АВА1 повністю оснований на матеріалі пісні Г. Малера. В побудові 

розділу повтор епізоду А нагадує про пісенне підґрунтя музики. Саме тому 

втілення перпетуум мобіле ми спостерігаємо в акомпанементі, як це було в 

циклі «Прекрасна мірошниця» Ф. Шуберта. Спільним для цих двох образних 

конотацій перпетуум мобіле є також звернення до пантеїстичної «водяної» 

теми (образ Струмка в циклі Ф. Шуберта, скерцо «Проповідь Антонія 

Падуанського рибам» та кружляюче зображення хвиль струнною групою, яке 

підхоплюють згодом духові). 
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Г. Малер тут використовує характерну варіантно-строфічну 

організацію музичного матеріалу. Система розгортання теми з одного 

інтонаційного зерна, багаторазова повторюваність епізодів форми ріднять 

формотворчі засади Малера з вагнерівською системою лейтмотивів, хоча і 

мають певні розбіжності, які випливають з жанрової відмінності опери і 

симфонії, та стилістичних індивідуальностей композиторів. Цим 

підтверджується близькість Г. Малеру ідеї процесуальності руху в музиці, 

яку він вважав головною властивістю саме цього виду мистецтва. 

Наступна IV частина «Urlicht», яка слідує без перерви (attaca), різко 

контрастує з попередньою. Затакт у альта не підтримується жодним 

інструментом, його des ніяк не було підготовлено попередньою тональністю 

с-moll. В IV частині та фіналі композитор вже вводить вокал та хор. Головна 

думка поетичного тексту про з’єднання з Богом після смерті звучить у фіналі. 

Релігійне наповнення IV частини та пафос фіналу є різким концептуальним 

контрастом до саркастичного скерцо ІІІ. Такі зіставлення релігійних і 

маскарадно-світських образів властиві для того часу, коли відбувалося 

становлення модерністського мистецтва та характеризують метод колажу.  

За визначенням літературознавчого словника «Колаж (франц. collage, 

букв. – наклеювання) – прийом, запроваджений за часів кубізму, закріплений 

та урізноманітнений дадаїстами, за яким на певну основу наклеювалися 

всілякі матеріали, відмінні зі кольором та фактурою (П. Пікассо, Ж. Брак, 

К. Швіттерс та ін.)» [155, 351]. Колаж є протилежним панівному раніше 

уявленню про твір як єдине ціле. Отже, збагачуючи симфонічний жанр, ще 

наприкінці ХІХ ст. метод колажу використовував Г. Малер. 

Схожа образна сфера, якій притаманні різкі контрасти, відзначається у 

творчості відомого бельгійського художника-символіста Джеймса Енсора 

(1860-1949), зокрема в його відомому творі «В’їзд Христа в Брюссель на 

масляну 1889 року», стосовно якої австрійський письменник і публіцист 

Герман Бар писав у своєму есе «До критики модернізму» (1890), що епоха 

хвора і вже немає сил виносити біль. Автор вважав, що люди закликають 
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Спасителя, натомість скрізь – розп'яті. На великій картині Д. Енсора сусідить 

безліч масок, що створюють карнавальний натовп, який управляється 

військовим оркестром. Угорі містяться лозунги та театральні містки, лише 

обличчя Христа без маски. На інших картинах Д. Енсора (1891) зображено 

скелетів, що б’ються мітлою та парасолькою за тіло повішеного або за 

копченого оселедця. Тут саме згадується траурний марш з Першої симфонії 

Малера, де тема поховання втілена в манері гротеску. Поєднання різних, 

часто взаємовиключних смислів стає характерною ознакою мистецтва кінця 

ХІХ ст. Звукообраз перпетуум мобіле в Скерцо Симфонії № 2 є яскравим 

прикладом використання протилежних пластів як ідейного змісту, так і 

виразних засобів. 

Ті ж тенденції характерні і експресіонізму, що народжується в цей час 

у живопису. Наприклад, картина «Крик» норвезького художника Едварда 

Мунка наводила жах на сучасників. Через це його персональна виставка у 

Німеччині в 1892 році була закрита через 2 дні після її відкриття. Твір 

сприймався суспільством як виклик, епатаж. В такому культурно-

мистецькому контексті епохи стає більш зрозумілим іронічне скерцо Другої 

симфонії, якому на зміну приходить піднесена, світла IV частина «Urlicht». 

Те, що ці частини йдуть attacca, є безпосереднім виразом модерністської 

естетики. В подальшому розвитку мистецтва, в творах ХХ ст. 

спостерігаються сміливі поєднання найбільш далеких, часто протилежних 

образів та пластів життя. V частина симфонії Г. Малера грандіозна, включає 

хоральні, симфонічні та сольні вокальні епізоди, і є величною кульмінацією 

всього симфонічного циклу. 

Таким чином, шляхом аналізу звукообразу перпетуум мобіле в скерцо 

Другої симфонії Г. Малера, виявлено його акустичні, семантичні та 

комунікативні аспекти. Акустичні параметри включають подвійний склад 

хору з солістами та повний склад великого симфонічного оркестру з 

експериментальним використанням його тембрів. Серед семантичних 

аспектів виділяються поєднання різних протилежних за змістом та 
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символікою першоджерел та стилістичних пластів, які поєднуються методом 

колажу (на відміну від традиційних музичних форм). Символічний вектор 

звукообразу перпетуум мобіле в Скерцо Г. Малера впізнається у 

багатовимірному контексті за допомогою повторюваних метроритмічних 

формул, привносить у цикл ідею життя як безцільної метушні, позбавленої 

сенсу, що робить його близьким ідеям живопису Д. Енсора, Е. Мунка.  

Методи колажу, які використовував Г. Малер при створенні Другої 

симфонії, були новими на той час засобами композиторського письма, 

потрапивши до музичної культури з живопису. Модерністські тенденції 

автора відкрили шляхи розвитку музичного мистецтва ХХ ст., ці тенденції 

були розвинені в творчості Д. Шостаковича, А. Шнітке, М. Скорика та 

багатьох інших. 

Висновки до розділу 2. 

1. Дослідження звукообразів перпетуум мобіле в симфонічній та камерно-

вокальній музиці ХІХ ст. визначило різні художньо-образні втілення цього 

феномену в композиторській творчості. Пантеїстичне відчуття вічного руху у 

романтиків збігається з поглядом на рух у натурфілософії. Дослідження 

виявило спільне та відмінне серед художніх образів перпетуум мобіле у його 

реалізації в творчості різних композиторів романтиків. Створена умовна 

класифікація утілень перпетуум мобіле, тим самим уточнено уявлення про 

вічний рух у музичній культурі ХІХ ст.  

Досліджений один із перших зразків перпетуум мобіле в музиці - 

«Мото перпетуо» Н. Паганіні, в якому втілилась реформаторська техніка 

письма композитора. Розглянуто історичні та соціальні умови, які вплинули 

на формування світосприйняття великого скрипаля. Як великий 

експериментатор, він набув рис пророку, який вплинув на весь подальший 

розвиток музичної культури. Віртуозний твір «Мото перпетуо» та 

представлений в ньому звукообраз перпетуум мобіле, був втіленням нової на 

той час концертної парадигми, спрямованої на широкі кола слухачів. 
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Звукообраз «Мото перпетуо» став поштовхом для подальшого створення 

блискучих концертних п’єc (К. Бом, О. Новачек, Ф. Рис, Й. Штраус та ін.).  

Визначено, що початкові пантеїстичні образи перпетуум мобіле в 

романтичних мініатюрах (Н. Паганіні, Ф. Мендельсон, Ф. Шуберт, Р. Шуман 

та ін.) згодом змінюються. Спільним серед звукообразів перпетуум мобіле у 

романтиків є пантеїстичні втілення безперервного руху (К. М. Вебер, Ц. Кюї, 

Ф. Мендельсон, Ф. Шуберт, Р. Шуман), глибокий психологізм жанру 

(М. Мусоргський, Б. Сметана, Ф. Шуберт, Ф. Шопен).  

Пантеїстичні звукообрази перпетуум мобіле у музичній культурі 

XIX ст. реалізують природні явища, які відповідають «perpetuum mobile 

naturae» – «природному вічному руху», на що вказують часто і програмні 

назви творів. Звукообраз перпетуум мобіле репрезентується через семантику 

творів: метро-ритмічні особливості, поступальний швидкий темп мелодичних 

фігурацій, багаторазове повторення фактурних формул. Для композиційної 

семантики перших втілень звукообразу перпетуум мобіле характерна форма 

мініатюри. Згодом цей звукообраз інтегрує в крупні цикли. В цьому 

контексті змінюється і художньо-образне наповнення перпетуум мобіле.  

Проаналізовано художні образи перпетуум мобіле у творчості 

Ш. В. Алькана. Відмічені їх характерні романтичні протилежності, у т. ч. 

різнополюсність, оркестровість фортепіанної фактури, остинатність, 

підпорядкованість одній технічній проблемі (в етюдах) тощо.  

2. Звукообрази перпетуум мобіле розглянуті у творі Й. Штрауса (сина) 

«Перпетуум мобіле. Характерна фантазія для оркестру» ор. 257, циклі 

Ф. Шуберта на слова В. Мюллера «Прекрасна мірошниця», симфонії № 2 

«Воскресіння» Г. Малера. Когезія (зв’язок) перпетуум мобіле у творах 

Й. Штрауса та Г. Малера проявляється через використання танцювального 

жанрового підґрунтя та формотворчих засад скерцо. Когезія перпетуум 

мобіле в названих творах Ф. Шуберта та Г. Малера виявляється у зв`язку з 

використанням вічного руху в акомпануючій партії, зверненням до водної 
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стихії. У циклі «Прекрасна мірошниця» через звукообраз перпетуум мобіле 

Струмка втілюється романтична міфологема «Шляху».  

Звукообраз перпетуум мобіле Г. Малера, втілений у Скерцо з Симфонії 

№ 2, є символом марності буття, зображений через кружляння безперервного 

руху. Суперечності епохи, які відбилися у багатовекторності стилістичних 

джерел звукообразу перпетуум мобіле (семантика музичного тематизму, 

літературний текст, культурно-історичне підґрунтя) яскраво свідчить про 

втілення естетики модернізму, що тільки зароджувався на той час.  

Художні образи перпетуум мобіле у творчості митців ХІХ ст. 

започаткували тенденції, які мали продовження і розвиток у музичній 

культурі ХХ ст. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[28], [36]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОБРАЗНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРПЕТУУМ МОБІЛЕ В 

ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МУЗИЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

3.1. Перпетуум мобіле як втілення образу «людина-машина»  

в симфонічній музиці ХХ ст.  

 

Музична культура ХХ ст. постає частиною соціального життя, що 

відображає нові реалії, зростання темпу та насиченість руху в мегаполісах. 

Людська індивідуальність, внутрішні душевні переживання, актуальні в 

епоху романтизму, відходять на другий план. Люди, як відображення 

оточуючого світу, стають схожими на механізми, буденно тиражуючи одні й 

ті самі дії та рухи в повсякденності. Саме тому машина стає головним 

символом Новітнього часу. Між людиною та машиною закладаються певні 

зв`язки, іноді позитивні, основані на взаємодії, але часто суперечливі та 

конфліктні. Виникає міфологема «людина-машина», а перпетуум мобіле стає 

її своєрідною ознакою з конотаціями у різних видах мистецтва. Наприклад, у 

кіномистецтві у режисерів-братів Люм’єр «Прибуття потягу на вокзал Ла-

Сьота», режисера А. Ганса «Колесо», режисера Ч. Чапліна «Новітні часи». 

Тож «техніцизм» стає одною з ознак культури ХХ ст. та спостерігається в 

різних естетичних течіях – позитивізмі, футуризмі, конструктивізмі та ін.  

Нове ХХ ст. вносить інші уявлення щодо безперервного руху також у 

музику. Звукообрази перпетуум мобіле в симфонічній та камерно-

інструментальній музиці першої половини ХХ ст. набувають рис 

техногенності. Втілення ідеї перпетуум мобіле в музичній культурі має різне 

художньо-образне наповнення. Тотожність його елементів у творчості 

композиторів ХХ ст. відтворює загальні для розвитку європейської культури 

тенденції. Дослідження зразків симфонічної та камерно-інструментальної 

музики щодо втілення в них звукообразів перпетуум мобіле виявляє нові 
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грані символу та якості звукообразу перпетуум мобіле в музичній культурі 

ХХ ст. визначає та узагальнює поняття про їх конотаційні різновиди. 

Твори ХХ ст., які містять звукообраз перпетуум мобіле, представлені у 

камерно-інструментальному доробку Б. Бартока, Б. Бріттена, О. Мосолова, 

А.Онеґґера, Ф. Пуленка, М. Равеля, А. Шнітке, Д. Шостаковича та ін. Часто 

ідею перпетуум мобіле презентують назви творів, в інших випадках 

звукообраз перпетуум мобіле впізнається завдяки символічності та 

характерним рисам музичної фактури. Серед них остинатність, 

підпорядкованість безперервному наскрізному темпу та ін. Безперервність 

руху найчастіше пов’язують із роботою певного механізму, що дозволяє 

покращити кінцевий результат виробничого процесу. Саме ХХ ст. принесло 

багато нових технологій, тому перпетуум мобіле можна вважати символом 

епохи. Музична культура віддзеркалила «технологічний вибух» [142, 73], 

який повністю змінив класико-романтичні традиції з характерними засобами 

музичної виразності.  

На зміну романтичним засобам виразності, що прагнули відтворити 

внутрішній світ людини, прийшли механістичність, остинатність, 

повторюваність, які стали характерними втіленнями техніцизму в музиці 

ХХ ст. та рисами перпетуум мобіле. Для аналізу обрано декілька яскравих 

прикладів творів початку ХХ ст., в яких присутні ознаки безперервного руху.  

У циклі «Сарказми» ор. 17 С. Прокоф’єва № 1 (Tempestozo) звукообраз 

перпетуум мобіле має злий іронічний характер, втілений в енергійному 

моторному «токатному» русі п’єси. Схожі образи та фактура характерні для 

фортепіанних п’єс раннього періоду (Мара ор. 4, Токата ор. 11 та ін.). 

Тритонові ходи, загрозлива хроматика гармонії, постійна невблаганна 

пульсація вісімками створюють безперервний рух протягом всієї п’єси.  

Третій та четвертий «Сарказми» також містять художній образ 

перпетуум мобіле. В третьому Allegro precipitato політональність (fis-moll в 

правій, b-moll в лівій руці) збігається з остинатністю в ритмі. Форма А-В-А 

містить крайні частини, які є динамічними та підпорядковані безперервному 
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темпу. Четвертий «Сарказм» має ремарку Smaniozo (шалено, несамовито). 

Музика його невгамовно стрімка, лише закінчується застиглими басами, наче 

втомившись. Експериментальна мова циклу відобразила творчі пошуки 

молодого композитора, його прагнення втілити антигуманні образи. Лінія, 

розпочата ними, була потім продовжена в шостій, сьомій, восьмій 

фортепіанних сонатах, в образі тевтонських хрестоносців в кантаті 

«Олександр Невський» та в інших творах С. Прокоф’єва. 

«Алегро-барбаро» Б. Бартока (1911) – яскрава віртуозна мініатюра для 

фортепіано соло (форма А-В-А). В цьому творі вбачається поєднання мелодії, 

що написана в пентатонічному ладі, та хроматичної гармонії. Дика сила, яка 

втілена в різких динамічних сплесках, синкопах та постійному остинатному 

пульсуючому русі вісімок-октав в середньому розділі, трохи вгамовується в 

темпі, але механістичний «цокаючий» характер акомпанементу лишається, 

створюючи відчуття неспинного руху. 

На початку ХХ ст. Б. Асаф’єв, досліджуючи питання побудови 

музичної форми, писав про сучасних композиторів та про те, що вони 

формували «свої звукові концепції на основі реально випробуваних рухів, а 

не тільки внутрішніх переживань, споглядань, спогадів» [8, 248]. Наче на 

підтвердження його слів, Ф. Пуленк створив цикл фортепіанних п’єс 

«Прогулянки» (1921). Він складається з конотацій різноманітних рухових 

образів. Порядок їх такий: «Пішки», «В автомобілі», «Верхи», «На човні», 

«Літаком», «В автобусі», «В колясці», «Залізницею», «На велосипеді», «У 

диліжансі». Всі звукообрази циклу можна розділити на споглядальні 

(«Пішки», «Верхи», «Літаком», «На велосипеді», «У диліжансі») та 

безпосередньо-рухові, підпорядковані безперервному темпу («В автомобілі», 

«В автобусі», «На човні», «Залізницею»). Друга група втілює звукообрази 

перпетуум мобіле.  

Твір «В автомобілі» (Très agité – з фр. дуже рухливо) починається з 

висхідної стрімкої мелодії ламаними інтервалами, що поєднується з 

синкопованим акомпанементом та захоплює увагу слухача. Метушлива 
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фактура передає враження від напруженого руху вулицями великого міста. 

«В автобусі» (Trépidant – з фр. неспокійно) – п’єса з акордовою темою, що 

рухається по хроматизмам. Динаміка фортисимо, супровід октавних 

стрибкоподібних басів, насичена дисонансами гармонія створюють уявлення 

незграбного руху автобуса.  

Твір «На човні» (Agité – з фр. збуджено) занурює слухача в розбурхану 

атмосферу пароплава, що відходить. Вересклива тема в четвертій октаві 

починається з форшлага до мі бемоля. Цей різкий кластер повторюється 

двічі, звучить як свисток. Септими в партії лівої руки створюють враження 

роботи великого маховика, що рухає вперед паротяг. У мініатюрі 

«Залізницею» (Vif – з фр. швидко) прозора тема в До-мажорі нагадує 

фортепіанні сонати Й. Гайдна. Стрибаючий ламаний акомпанемент формує 

«брязкіт» коліс потягу (т. 7-10). Так музичними засобами Ф. Пуленк створює 

характеристичні замальовки, що блискуче передають відчуття від 

користування тим чи іншим видом транспорту. Композитор створив ефекти 

подібні до реальних шумів (свисток пароплаву, перестук залізниці), які 

роблять техногенні звукообрази перпетуум мобіле особливо реалістичними. 

На початку ХХ ст. продовжується тенденція інтеграції звукообразу 

перпетуум мобіле у симфонічну та камерно-інструментальну музику. 

Яскравими прикладами втілення перпетуум мобіле у симфонічній музиці 

стають твори французьких композиторів А. Онеґґера «Пасифік 231», «Регбі», 

«Симфонічний рух № 3»; Д. Мійо «Блакитний експрес», 

«Сільськогосподарські машини»; російського композитора О. Мосолова 

«Завод. Музика машин» та ін. Програмні назви згаданих творів презентують 

техногенні втілення образу безперервного руху в ментальності людини 

ХХ ст. 

Творчість Артюра Онеґґера внесла вагомий вклад в розвиток як 

авангардної, так і неокласичної західноєвропейської музики XX ст. Зазвичай, 

його презентують як одного із представників французької «шістки». Твори 

крупної форми композитора є цікавими для даного дослідження, оскільки 
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містять образи перпетуум мобіле. В зрілому періоді його творчості (1930–

1950) загострилася увага композитора до великих музичних форм, симфоній. 

В цей період А. Онеґґер написав кантати і ораторії:«Амфіон», «Жанна д’Арк 

на вогнищі», «Крики світу», «Різдвяна кантата», «Танець мертвих»; цикли 

романсів на вірші Г. Аполлінера і А. Фонтена. А. Онеґґер також є автором 

п'яти симфоній. Симфонічна творчість увінчується такими вершинами як 

«Літургійна» симфонія (1946) зі знаковим для історії музики «Маршем 

роботів» (розглядається у розділі 3. 2) та остання Симфонія з трьома ре 

(1950). В симфонічному творі раннього періоду творчості композитора – 

«Пасифік 231» також втілився звукообраз перпетуум мобіле.  

У 20-ті роки ХХ ст. ідеї французької «шістки» були пріоритетними для 

А. Онеґґера. Конструктивізм, урбанізм і джаз стають основними напрямками 

в творчих пошуках молодих композиторів та визначними для стилю 

А. Онеґґера. До творів композитора цього періоду належать «Пасифік 231» 

(1923) та «Регбі» (1928). Разом з «Симфонічним рухом № 3», створеним вже 

в період творчої зрілості композитора (1933), вони становлять уявний 

тричастинний цикл. В ці ж роки були написані: Концертино для фортепіано з 

оркестром (1924), Концерт для віолончелі з оркестром (1929) та ін.  

Симфонічний твір «Пасифік 231» є уособленням потужного 

швидкохідного потягу американського виробництва. Образ могутньої 

машини втілює технічні досягнення епохи. Одразу після першого виконання 

цей оркестровий твір А. Онеґґера приніс композитору світовий успіх. 

Вочевидь, талант митця, який майстерно втілив образ невпинного руху, й 

його декларування одної з потужних естетичних установок початку ХХ ст. – 

анти романтизму – зумовили таку славу цьому твору. Це загалом відповідало 

настановам доби, коли в тогочасній культурі та мистецтві Західної Європи 

формувалась «естетика простої діловитості» (термін Т. Філенко).  

Науково-технічний прогрес диктував нові погляди і нове уявлення про 

світ. Відношення до нього дуалістичне за своєю природою: він і захоплює 

своїми успіхами, і лякає водночас. З цього приводу В. Тасалов зауважує: 
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«Якщо залежність технічного прогресу від художньої культури суспільства 

досить прихована від простого спостереження, то залежність еволюції 

мистецтва від розвитку техніки констатувати неважко» [162, 31]. 

Протистояння Людини і Машини залишається актуальним донині. 

Звукообраз перпетуум мобіле, втілений у творі «Пасифік 231» А. Онеґґера є 

позитивістським поглядом на техногенну епоху. 

Яскрава, переконлива образність могутнього потягу твору «Пасифік 

231» вражає. Головна дійова особа – потужна машина, що є символом 

технічного прогресу, як зазначалось раніше, і в творах Ш. В. Алькана, і в 

картині У. Тернера «Дощ, пара та швидкість», і в першому кінофільмі братів 

Люм’єр та ін. «У процесі створення “Пасифік” я, зізнаюся, керувався вельми 

абстрактним задумом викликати враження такого прискорення руху, яке 

здавалося б зробленим з математичною точністю, незважаючи на те, що 

водночас його темп робився би повільнішим» [126, 164], – говорив 

композитор в одному з інтерв’ю.  

Музикознавець Л. Акопян визначає концепцію твору А. Онеґґера в 

статті «Міфотворчість в музиці ХХ століття». Він висловлює думку, що 

«Пасифік 231» – це сучасна міфологічна істота, яка вражає і лякає водночас. 

Композитор користується наслідуванням «духу машини» (Л. Акопян) через 

імітацію звуків паротягу музичними засобами виразності. Ставлення автора 

до локомотиву як такого та створення його художнього образу в музиці 

виявляє ряд ознак, властивих для архаїчного, міфологічного мислення: деякі 

звукообразні шуми, властиві залізниці, набувають символічного змісту в 

музичній культурі (перестук коліс, гудки та зображення загального 

нестримного руху, що нарощує оберти).  

Цікаво проаналізувати цей твір з точки зору міфологічного та його 

проявів. Музикознавець О. Осадча формулює в своїй роботі засади міфології 

музичного тексту: «Відображення міфологічних структур в музичному тексті 

відбувається на основі двох фундаментальних міфологічних законів: 

симетрія і повторність, що пов'язано з концепцією оборотності, яка розуміє 
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міф як «механізм для знищення часу» [132, 19]. Серед сформульованих 

основних засад міфології музичного тексту виділяється особливість руху за 

колом, що відображає закономірності прямої симетрії і тотожність 

повторюваних дискурсів. Другим елементом є дзеркальна симетрія. 

Кристалізація елементів у репризних або варіантних побудовах також слугує 

міфологізації музичного тексту. Часто можна виокремити фактурні фігури 

такі як хрест, коло, спіраль та типи розвитку тематизму: ракохід, інверсія, 

прямий рух. Всі ці елементи вкладаються в форму рондо або варіантно-

варіаційну структуру твору «Пасифік 231». 

У «Пасифік 231» міфологічні принципи проявляються на рівні 

формоутворення (варіантність), тематизму (розосередження), ритму 

(остинатність), фактури (поліпластовість, кластери, сонорика), 

звуковиражального тембру та динаміки (наближення-віддалення ніби за 

колом). Форма твору «Пасифік 231» часто трактується як вільна, бо його 

конструкції властива функціональна багатоплановість і складний 

монотематичний розвиток. Водночас, цілком можливо визначити варіантно-

варіаційні риси композиції цього твору. В її основі лежить систематичне 

покрокове дроблення тривалостей фігуративного руху. Цілі та половинні 

ноти в початковому розділі (Партитура, с. 3 т.1–7) змінюються чвертками 

(с. 4, т. 2–10). Далі відбувається переміна чверток на восьмі (с. 15), слідом за 

цим тріолями восьмих і шістнадцятих (с. 17, т. 3–4; с. 18, т. 1–3).   

Сповільнення, яке відбувається після кульмінації, здійснюється в 

інверсії. В основі такого варіювання лежить акордова тема. На думку 

дослідника С. Павчінського, цей епізод помилково вважають головною 

партією через його розташування. Однак основною темою «Пасифік 231» є 

наступна (с. 4, т. 2–10), яка спершу сприймається як варіація. В момент 

найвищої напруги, яка досягається в кульмінації, звучить повільна мелодійна 

тема. Вона виконується мідними духовими, є одним з похідних утворень 

головної теми. Це – центральний розділ твору.  
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Вихідна тема як контрапункт до фігураційного руху в мелодійній лінії, 

звучить у середньому шарі фактури водночас з похідною темою, яку 

виконують мідні духові. Таким чином, відбувається кульмінація в 

центральному розділі твору. Нова тема вирізняється величним тріумфальним 

характером. Вона звучить у валторни соло, уособлюючи стрімкий рух 

локомотива (з т. 3 с. 34 - до т. 2 с. 36). 

Друга версія щодо форми твору «Пасифік 231» визначає композицію як 

тричастинну з контрастною серединою та динамізованою репризою. В ній 

також можна відзначити варіаційні дзеркально-симетричні риси. Цієї думки 

дотримується С. Павчинский. Він вважає, що тричастинність твору 

перегукується з романтичними формами. В експозиції, де викладено всі 

основні теми, відбувається презентація образу в стані спокою. Композитор 

використовує кілька тем, поєднуючи їх за принципом монотематизму. Далі 

енергія руху поступово нарощується. В середині створений контраст, як 

протиставлення основному образу. Реприза – поєднання всіх ліній, динамічне 

зростання до основної кульмінації. В даному дослідженні для зручності 

пояснення розвитку та розташування тематизму в творі використовується 

версія варіантно-варіаційної форми.  

Сучасна машина з її шумом, брязкотом, потужним скреготом, 

натуралістичне зображення руху показані композитором певними засобами 

виразності. Суттєві стильові риси даного твору – велика кількість дисонансів, 

використання в декількох епізодах «Пасифіка 231» атональної гармонії, 

колористичні ефекти. Це спостерігається вже в першому епізоді, що 

відкриває даний твір (с. 3, 1–7 т.). Техногенний, механістичний образ 

змальований за допомогою атонального викладання теми, що відкриває всю 

композицію. Загрозлива сила Машини має забарвлення, антагоністичне 

живому, людяному. У творі яскраво зображено, як вона набирає темп в русі, 

розганяється та поступово наближається. Разом з тим, у «Пасифік 231» є 

теми, які звучать в певній тональності. Вони з'являються в першій варіації. 

Отже, композитор використовує тут і тональну гармонійну систему. 
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Тема першої варіації від початку достатньо ясно показує визначену 

ладотональність. Вона реалізується в наголошенні основних діатонічних 

ступенів, у акордових ходах по тонах тонічного тризвуку. Класична 

послідовність тоніки і домінанти також є проявом тональної основи (с. 4, 

т. 2–11). Розкриття соль-мінорного тонічного тризвуку, в якому виділяється 

квінтовий тон (с. 7, т. 4–6; с. 8, т. 1–5) є основою побудови тональної теми 

четвертої варіації. І в центральному розділі твору, який містить кульмінацію, 

ясно виявляється тональна гармонія. Тема другого розділу «Пасифік 231» 

побудована на тонічному тризвуку es-moll з репетицією квінти (с. 20–21). 

Виважений тональний план твору g-moll – es-moll – g-moll сприяє 

монолітності форми. 

Потужний оптимізм та позитивний настрій «Пасифіка 231» 

приголомшують слухача. Тим дивовижнішим є спостереження, що тональні 

теми, які звучать в ньому, написані в мінорних тональностях. Головна тема 

«Пасифіка 231», наприклад, звучить в тональності cis-moll. Композитор 

створив у f-moll тему другої варіації. А третя має тональність b-moll і т.д. 

Іскристий, яскравий тематизм твору майже не містить малої терції. Тому в 

темі f-moll (похідної від головної) мінорне забарвлення не є очевидним. 

Використаний тут ре бекар підтримує таку своєрідну вуалізацію мінору. 

В ході дослідження доведено, що переважна частина тем побудовані на 

фундаменті тонічного тризвуку та реалізовані в тональній гармонійній 

системі. Цікавим для дослідження художніх засобів твору є використання 

А. Онеґґером тембрової характеристичності у творі «Пасифік 231». Слухачи 

опиняються ніби всередині ситуації, яскраво відчуваючи всі етапи руху 

локомотиву. У вступі, наприклад, композитор втілює музичними засобами 

запуск потягу. Тут застосовані тембри флажолетів струнних інструментів. 

Вони звучать в поєднанні з тремоло тарілок. Такі тембри разом з гармонією, 

фактурою в низькому регістрі привертають увагу до колосальної енергії 

механістичного «Пасифіка 231». Основна тема звучить в міксті віолончелей і 

контрабасів у нижньому регістрі. Струнні в поєднанні з тромбонами грають 
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акорди коротким стакатним штрихом. В цьому епізоді композитор віддає 

пріоритет фонізму та яскравим тембрам звучання, а ладотональність 

відходить на другий план. Він змальовує майже шумові ефекти: шурхіт коліс, 

рухових пристроїв. Так дає себе взнаки потенціальна потужність величезного 

потягу (Партитура, с. 4).  

В «Пасифік 231» саме завдяки фактурним фарбам композитор 

найбільш детально зображує величезний локомотив. Наприклад, у вступі, 

який є яскравим зразком сонористичного засобу композиторського письма, 

використовуються повільні важкі дисонуючі акорди. Малорухоме звучання 

верхнього голосу, неподільна вертикаль створюють щільне суцільне звукове 

полотно. Неоднозначні почуття викликає велич і потужність машини. Сила її 

сприймається як руйнівна. 

Композитор майстерно нарощує напруженість музики протягом 

розгортання твору завдяки впровадженню різних тембрів. Введення 

композитором фанфарно-декламаційної теми у труби в кульмінаційному 

середньому розділі дозволяє укріпити зростання динаміки, яке народжує 

кульмінацію. Тут тему вже виконує валторна (с. 22-24). У фаготів - короткі 

ритмізовані акорди, що відтворюють грюкіт і стукіт коліс потягу (с. 19-21). 

Високі короткі вигуки і трель флейти цілком реалістично зображують 

свисток паротягу (т. 116). Висхідні та спадаючі тріольні пасажі у струнних 

нагадують вітер, що свистить у вухах від великої швидкості. Всі ці засоби 

виразності так захоплено залучають слухача в реалії руху, що він уже є не 

тільки спостерігачем процесу, а й активним його співучасником.  

А. Онеґґер майстерно використовує тембральні та технічні особливості 

кожного з інструментів. Кожен тембр має у творі своє алегоричне звучання, 

що вносить певний вклад в створення головного образу. Це є показником 

тембрової драматургії, як одного з засобів композиційної побудови твору. 

Метроритм також є одним з найважливіших чинників створення образу в 

творі «Пасифік 231». Певний ритмічний малюнок наданий кожному 

алегоричному символу. У вступі в першій темі А. Онеґґер використовує рух 
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чвертями. Протягом твору цей рух в подальшому розвитку буде 

використаний для нарощування наснаги, швидкості та потужності потягу. 

Ритмічне зменшення теми у третій варіації та рух восьмими утворюють 

її нову версію. Фигураційне пришвидшення надає нового вигляду основній 

темі. Образ стає більш стверджувальним та стрімким. Відмічена роль 

остинатного та синкопованого ритмічних угруповань. Втілення машини в 

образі міфологічного монстра відбувається завдяки перебільшеній потужній 

акцентуації (с. 11 т. 2–5). Подібна репетиція одного звуку разом зі 

сходженням мелодії по квінті спостерігається в наступній темі. Вона 

демонструє невтомний, настирливий характер цієї музики, реалізує 

поступове нагнітання потужності (с. 40-41). Композитор майстерно 

використовує засіб прискорення метричних одиниць для яскравої 

демонстрації наростання та напору (с. 40-41).  

В репризі А. Онеґґер створює поступове уповільнення руху і зупинку 

локомотива метроритмічними засобами. Композитор реалізує зображення 

гальмування локомотива у коді через зміну фігурацій тріолей восьмих (с. 46) 

дуолями (с. 47). В подальшому розвитку відзначається схоже співвідношення 

чвертей і половинних (с. 47 т. 4). В кінці відбувається зміна половинних з 

точками на цілі тривалості (с. 48, 5-9 т.), що імітує повну зупинку 

локомотиву. Таким чином, композиційна семантика твору реалізується у 

використанні різних інтонаційних особливостей метроритму через 

укрупнення та подрібнення тривалостей.  

Образи «Пасифік 231» можна умовно поділити на суто техніцистські 

(як втілення потужності машини) та психологічні (реакція людини). Контраст 

образів живого та неживого буття реалізується через певні засоби виразності. 

Для образів людяного характерна певна ладотональність. Натомість 

механістичні образи – дисонуючі та атональні.  

Міфологічна колоподібна організація твору наштовхує на думку, що 

люди часто кружляють по замкненому колу в марних пошуках сенсу буття та 

шляхів подолання дисгармонії особистості. Через такий шалений темп життя 
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відбувається дисбаланс внутрішніх циклів, бо цей темп є несумісним з 

гармонічним світом людини.  

Токатність та моторність перпетуум мобіле, фактурні та образні основи 

«Пасифіка 231» А. Онеґґера виводять на новий рівень усвідомлення символу 

безперервного руху. Вони є відбитком філософії життя ХХ ст., як цивілізації 

машин, створеної людьми. Але суперечність полягає в тому, що людина вже 

не керує, а великою мірою залежить від машин, навіть приймає участь в їх 

діяльності як дрібна деталь. Захват від величезної швидкості життя та жах від 

жорсткої бездушності невпинного руху становлять ядро музично-художньої 

концепції твору, втілюють міфологему «людина-машина». 

У творі «Пасифік 231» знайшли своє яскраве відображення естетика і 

стилістика французької «шістки». Як і Л. Дюрей, Д. Мійо, Ж. Орік, 

Ф. Пуленк, Ж. Тайфер А. Онеґґер був захоплений досягненнями тогочасної 

науки та техніки. Збільшення швидкостей фізичного руху, а також темпу 

життя не лякали митців, а навпаки – давали надії на оновлене майбутнє 

європейської культури. Симфонічний рух «Пасифік 231» є першою п'єсою з 

тріади жанру симфонічного руху. Як зазначає Л. Раппопорт, у А. Онеґґера 

«вже в ранній творчості кристалізується <...> стиль, вигодований взаємно 

збагаченим впливом романських і німецьких традицій. Будь то 

урбаністичний Пасифік або поеми на сюжети з літератури, в них рівною 

мірою позначаються риси цього стилю: енергійні, напористі ритми, мелодика 

інструментального типу, насичена поліфонічна фактура» [144, 267]. 

Головна ідея симфонічного твору «Пасифік 231» – це потужний 

звукообраз образ перпетуум мобіле. Акустичні параметри звукообразу 

включають ритмічне втілення моторного континуума перпетуум мобіле, яке 

стає основоположним принципом твору. Функціонування двох протилежних 

ліній – нарощування динаміки та її спад відповідає хвильовій природі 

розгортання спрямованого руху. Семантика втілення поліритмічних пластів 

оркестрових ліній фіксує застосування лінеарного плану розвитку рухових 

етапів.  
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Контрапунктне мислення є основним композиційним семантичним 

принципом, який об’єднує перетворення швидкоплинних ритмічних 

організацій. Це надає більшої спрямованості руху в нарощуванні та спаді 

оркестрової динаміки та в міграції фактурних одиниць. Перетворення типів 

фактури (хоральна в темі варіацій, загальні форми руху в епізодах розробки, 

в кульмінаціях міксування різних груп з соло інструментів) відповідають 

етапам розвитку форми, нагнітанню або загасанню динаміки. 

Всі ці засоби виразності складають комплекс, який сприяє втіленню 

потужності звукообразу перпетуум мобіле. Комунікативний семантичний 

аспект співвідноситься з надзвичайно емоційним сприйняттям слухачів, 

завдяки чому «Пасифік 231» миттєво набув світової популярності. 

Звукообраз перпетуум мобіле в «Пасифік 231» є символічним образом, 

втіленням міфологеми «людина-машина». Його характерною рисою стала 

енергетика різкої, грубої сили, показана через призму індустріального 

позитивізму.  

Другий твір циклу А. Онеґґера «Регбі. Симфонічний рух» (1928) 

продовжує тематику першого. С. Павчинський висловлює думку про 

започаткування композитором нового жанру: «Композитор ніби продовжує 

створення здобутків нового жанру – віртуозних п’єс моторного характеру для 

симфонічного складу» [134, 69-70] Тут можна дещо не погодитися із вченим, 

бо цей жанр не був на той час новим. Згадаємо хоча б наведені раніше 

приклади «Мото перпетуо» для скрипки з оркестром Н. Паганіні та 

«Перпетуум мобіле» Й. Штрауса.  

На відміну від попереднього твору «Пасифік 231», «Регбі» не має чітко 

описаної композитором програми. Дослідниця А. Ходос вважає: «Авторське 

трактування заголовків не стільки звукозображальне та ілюстративне, 

скільки емоційно реактивне, оскільки спрямоване на безпосередній образний 

вислів стихії руху. Художнє осмислення моторної енергетики у Онеґґера 

виражається моделюванням стану естетичного захвату рухом» [174]. Але 
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назва «Регбі» вже сама собою програмна, бо вказує на певний вид спортивної 

гри, згадка про яку ще до початку звучання музики викликає ряд асоціацій. 

Регбі – англійська командна гра, в яку грають овальним м`ячем. Вона 

сформувалася в середині ХІХ ст. та поступово розповсюдилася спочатку по 

країнах Британської співдружності, а потім і в інших державах. У Франції 

вона особливо популярна на півдні. В регбі заведено грати руками та ногами. 

На початковій стадії формування, коли регбі була вуличною грою, вона 

частіше всього закінчувалася бійкою. Навіть у сучасних правилах регбі 

ситуація сутички є пересічною. Таким чином, асоціації, які найперше 

виникають, – сильні потужні гравці команди, сутичка, боротьба, динамічний 

захопливий рух. Всі ці образи присутні в музиці «Регбі. Симфонічний рух» 

А. Онеґґера. 

За формою твір написаний у сонатному алегро з елементами рондо і 

варіацій. Композиційна семантика твору складна. Семантичне зерня 

міститься в головній мажорній партії твору. Після короткого вступу 

струнних вона вривається сигнальним звучанням тромбонів. Спочатку вона 

рухається по тонічному тризвуку, але без терцієвого тону. Надалі широкі 

інтервали, використання пентатоніки створюють враження потужності, 

великого простору. Енергетика головної партії надає сильний поштовх 

подальшому розвитку. Характерність застосування композитором при 

втіленні життєствердних образів мажорного секстакорду, що звучить в 

другій фразі, відмічає С. Павчинський [134, 73]. Поліфонічний розвиток 

супроводжує друге розгорнуте проведення теми.  

Тема побічної партії має спільне коріння з головною. Висхідна октава 

на фоні прозорого гармонійно-лапідарного супроводу втілює захоплений 

стан спостерігача гри. Звучання синкопованих мотивів в різних оркестрових 

групах по черзі створює враження командної спортивної боротьби. У творі 

постійно відбувається зіставлення чіткої ладотональності в темах головної та 

побічної партій з епізодами дисонуючими, насиченими хроматикою. 

Звертають на себе авторські вказівки crescendo та sempre forte протягом 
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всього твору (за виключенням початкового fp). Таким чином, сила та 

потужність енергетики твору безперервний темп втілюють звукообраз 

перпетуум мобіле як спортивної захопливої гри. 

Семантика твору інтонаційно ґрунтується на синкопованій ритміці та 

підпорядкуванні контрастній драматургії. Це створює напружену емоційну 

ситуацію спортивної гострої боротьби, що відбивається через довгі динамічні 

піднесення (с. 12-25), які змінюються спадами (с. 26). Символіка перпетуум 

мобіле відтворюється через безперервний темп, остинатність. Семантика 

художньо-виразних засобів базується на стрімкому мелодизмі струнної та 

духової груп оркестру, що є визначним у реалізації легкого і мобільного 

руху. Ситуації гри втілені також за допомогою ладогармонічної палітри 

твору. На фоні переважної діатонічності (загальна тональність D-dur), 

трапляються вкраплення полігармонічних і політональних епізодів (с. 40-43). 

Семантика контрастних епізодів, що використана композитором на 

синтаксичному та композиційному рівнях побудови матеріалу 

співвідноситься з теорією гри (Й. Гейзінга), Спостерігаються три основні 

положення, що ріднять соціальні ситуації гри та свята: 1) cпіввідношення 

певних правил і справжньої свободи складає основу взаємодії учасників; 2) 

відстороненість від повсякденного життя; 3) радісний піднесений настрій 

проведення найчастіше супроводжує ігрові ситуації.  

Симфонічний твір «Регбі», що втілює звукообраз перпетуум мобіле, 

захоплює енергією стрімкого безперервного руху з майстерно вплетеними 

різноманітними ігровими ситуаціями. Загальний позитивний настрій твору 

ріднить його з іншими реалізаціями образу перпетуум мобіле, як людського 

вольового імпульсу, що долає межі можливого (Л. Ріфеншталь «Олімпія», 

Е. Клімов «Спорт, спорт, спорт» та ін.).  

Зовсім інший звукообраз перпетуум мобіле втілений у творчому 

доробку ровесника ХХ ст. Олександра Мосолова. Трагічна доля спіткала 

цього композитора-киянина, учня Р. Глієра. В 1920-ті роки О. Мосолов 

яскраво заявив про себе, написавши ряд творів в стилі конструктивізму. В 
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тому числі й відомий твір «Завод. Музика машин» для оркестру з 

незакінченого балету «Сталь» ор. 19 (1928). Творчості російських 

конструктивістів, в тому числі і О. Мосолова, присвячена дисертація 

С. Меліксетян. Дослідниця констатує, що з 1930-х до 1970-х років цей 

напрямок підлягав жорстокій критиці радянських музикознавців. Тогочасні 

«знавці» музики вважали твір «Завод» лише компіляцією шумових ефектів, 

які не є виявом соціалістичного мистецтва, адже машина можлива як тема 

творчості тільки для західноєвропейських композиторів.  

Після 1930-х років творчість О. Мосолова продовжували активно 

критикувати. У 1937 р. він був репресований за антирадянську пропаганду. 

Після звільнення композитор вже не писав авангардової музики, 

залишаючись у рамках традиціоналізму. Навіть у 1974 р. О. Алексєєв в 

монографії «Радянська фортепіанна музика», висловлює думку про те, що 

конструктивізм у музиці О. Мосолова є виразом «буржуазного 

світосприйняття». І. Барсова присвячує ранньому періоду творчості (1920-м 

рокам) О. Мосолова статтю, в якій висвітлює новітні на той час тенденції в 

музиці композитора. 

З сучасної точки зору експерименти та пошуки авангардистів були 

надзвичайно цікавими, спрямованими на створення не просто зразків 

мистецтва, а на мистецтво майбутнього, що сприяє появі нової Людини. У 

зв’язку з цим деякі митці (Г. Гідоні, В. Кандинський, А. Кручених, 

К. Малевич, М. Матюшин, В. Маяковський, М. Обухов, П. Філонов та ін.) 

шукали синтезійних форм консолідації декількох видів мистецтв. Поєднання 

та взаємодоповнення елементів різних мистецьких мов було характерним для 

того періоду культури. Наприклад, В. Кандинський розвивав ідеї 

О. Скрябіна, вивівши принцип «внутрішнього контрапункту», завдяки якому 

твір живопису має звучати як симфонічний твір [84, 82].  

Конструктивізм О. Мосолова базувався на ідеї, що побудова машини є 

досконалою, бо не має нічого зайвого, декоративного. Саме тому семантика 

звукообразу перпетуум мобіле у творі «Завод» вирізняється остинатністю 
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ритму та скупістю мелодійних побудов. Початок твору в розмірі чотири 

четверті складає водночас враження маршу і величного гімну завдяки темі у 

духових [113, 9]. На сьогодні важко сказати, яка була хореографія твору, але 

музика машин своєю потужністю владно підкорює людину, що є тільки 

дрібною часткою великого технологічного процесу. Завдяки цьому твір є 

символічним втіленням міфологеми «людина-машина». Звукообраз 

перпетуум мобіле цього твору є своєрідним «зрізом історії» (С. Кондрашев), 

яскравим конструктивістським символом свого часу.  

В камерно-інструментальній музиці дуже близьким за часом створення 

(1927) та символікою конструктивістського звукообразу перпетуум мобіле є 

фінал Сонати для скрипки та фортепіано № 2 G-dur М. Равеля. Музика 

французького композитора вивчалась багатьма музикознавцями і вченими. 

Вперше про його неповторний стиль написав Т. Адорно, який назвав його 

«майстром масок, що звучать» [1, 240]. Радянські музикознавці (О. Алексєєв, 

А. Альшванг, В. Базарнова, О. Веприк, Р. Косачова, Ю. Крейн, І. Мартинов, 

В. Смірнов, О. Ступель, Г. Шнеєрсон), зарубіжні (П. Булез, Е. Журден-

Муранж, А. Корто, А. Ролан-Манюель), українські (І. Власенко, Т. Гнатів, 

В. Жаркова, О. Зініч, О. Кричинська) внесли неоціненний внесок у розуміння 

музики та стилю М. Равеля. У пропонованому дослідженні розглядається 

звукообраз перпетуум мобіле у фіналі сонати. 

У Сонаті для скрипки та фортепіано № 2 G-dur всі три частини 

наскрізно інтонаційно пов’язані, не дивлячись на полістилістику, 

багатожанровість та різноманітні елементи структури музичного письма. 

Діатонічні лади тут співіснують з дисонансами, хроматикою, епізоди 

діатонічні змінюються політональними.  

Перша частина пасторальна, прозора та своєрідна за тембровими 

характеристиками. В наспівну головну партію, овіяну ностальгічним 

серпанком, вкрапляються короткі мотиви у фортепіано. Розпочинаючись з 

форшлагу, тема містить репетиції та квартовий скачок. Легкий іронічний 

відтінок вносять репетиції, вибиваючись із загальної спокійної течії музики. 
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Відомий український музикознавець, автор монографії про життя та 

творчість М. Равеля В. Жаркова називає цей мотив «квохтанням» [69, 355].  

Цей мотив є семантичним зерном, основою теми перпетуум мобіле 

фіналу сонати. У фіналі форшлаг у темі укрупнюється та зникає квартовий 

скачок. Головна партія звучить спочатку у партії фортепіано, згодом – у 

скрипки. Своєрідний настрій створюється постійною зміною тональностей з 

G-dur на Fis-dur. Побічна партія медитативного характеру звучить у скрипки 

з квінтовим супроводом у фортепіано. Розробка складається з діалогу 

представлених образів. У репризі присутні обидві основні теми частини. 

Головна партія у фортепіано та побічна у скрипки суміщаються. Таким 

чином, переплітаються ностальгічні алюзії, що знайшли втілення в цій 

частині.  

Вона змінюється Блюзом, що вперше потрапляє в камерну музику. Для 

музики М. Равеля характерна пластична танцювальність. Музична культура 

Франції у творчості видатних представників – Ф. Куперена, Ж.-Ф. Рамо, 

Г. Берліоза і К. Дебюссі, – надає глибоке підґрунтя для цього. Продовжуючи 

традиції французької композиторської школи, М. Равель у своїй творчості 

часто вдається до руху павани, менуету, іспанських танців. Але в скрипковій 

сонаті з’являється блюз, пізніше – фокстрот. Ця частина привносить новий 

джазовий, вільний колорит, хоча вона написана в сонатній формі. Гліссандо у 

скрипки, політональність (співвідношення G-dur у скрипки та As-dur у 

фортепіано), нові тембри, що нагадують звучання саксофона збагачують 

палітру звучання. Натомість звукообраз перпетуум мобіле у фіналі 

продовжує традиції ХІХ ст., які розпочав знаменитий концертний віртуозний 

твір «Мото перпетуо» Н. Паганіні.  

За вказівкою автора, фінал сонати має виконуватися якомога швидше. 

Він написаний у сонатній формі з епізодом замість розробки. Вступом є 

секундово-репетиційний мотив («квохтання», що був присутній у І частині), 

який розгортається від «заводу» до повного функціонування. Головна партія 

у скрипки відповідає визначенню перпетуум мобіле, викладена 
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шістнадцятими, біг яких не зупиняється до самого кінця частини. Тема від 

репетиційного початку змінюється на секундові та збільшено-секундові дуолі 

з центром Fis, тоді як у рояля G-dur. Поступово діапазон теми збільшується.  

Побічна партія вже демонструє арпеджіо в партії скрипки та дисонуючі 

зменшені октави в акомпанементі (прийом вже був використаний 

композитором у зв`язуючій партії І частини). Нагадує звук тріснутого дзвону 

на станції. Пунктирний ритм перед розробкою та синкопи нагадують 

слухачеві про Блюз. В розробці калейдоскопічно демонструються всі 

показані теми. Яскрава реприза мчить до головної кульмінації в коді, головна 

партія І частини звучить в розширеному (четвертями) та у квінтовому 

здвоєнні, за рахунок чого з тонкої індивідуальної лірики переходить в сферу 

об’єднуючого загальнолюдського. Потім дзвони – мажорні тризвуки з 

форшлагом у партії рояля наче знаменують прибуття до кінцевої станції.  

Звукообраз перпетуум мобіле в сонаті акустично привертає увагу 

повторюваними арпеджіо, швидкими пасажами (не широкого розташування, 

в межах неповних двох октав), ритмічною остинатністю, прозорою 

лаконічною фактурою. Семантичні параметри включають монотематизм, 

полістилістику та поліжанровість, формотворчі характеристики, які створили 

детерміністський, філософський об`єктивізуючий центр твору через символ 

перпетуум мобіле. Віртуозність та яскравість емоційних асоціацій сонати та 

звукообразу перпетуум мобіле в фіналі роблять цей твір привабливим у будь-

якій концертній програмі.  

Конструктивність, раціоналістичність, лаконічність, що притаманні 

сонаті, знаходять своє застосування у наступному творі композитора, в якому 

виявлений звукообраз перпетуум мобіле – знаменитому «Болеро». Балет для 

оркестру «Болеро» М. Равель створив у 1928 році на замовлення відомої 

балерини Іди Рубінштейн. Це один з останніх творів композитора. Мати 

композитора була іспанкою, він визнавав Іспанію своєю другою 

Батьківщиною. Тому національна тема завжди вабила композитора, 

достатньо лише перелічити назви таких його творів: «Альборада дель 
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граціозо» для фортепіано та в оркестровому варіанті, опера «Іспанська 

година», Вокаліз у формі Хабанери, твори для оркестру: «Малагенья», 

«Хабанера», «Іспанська рапсодія» та ін.  

Ритм болеро лежить в основі твору, але структура мелодії зовсім інша і 

не має нічого спільного з темами іспанського танцю. Загальний темп удвічі 

повільніший, тож це робить твір не схожим на фольклорний прообраз. Ритм 

болеро та орієнтальність теми стають вихідними джерелами, за 

суперечливості яких виникає авторська стилістика балету. Популярність, 

знаковість «Болеро» спонукала багатьох науковців до музикознавчих та 

мистецтвознавчих досліджень. Враховуючи аналітичний досвід, що вже 

існує, зупинимось на тих аспектах цього твору, які безпосередньо стосуються 

звукообразу перпетуум мобіле. 

Традиційно сформоване розуміння «Болеро» – позитивно заряджений 

яскравий твір, що виражає гордий дух іспанського народу. Це було 

відображено поетом Миколою Заболоцьким в 1957 р., майже за тридцять 

років після створення знакового равелівського шедевру:  

«Вращай, История, литые жернова,  

будь мельничихой в грозный час прибоя!  

О, “Болеро”, священный танец боя!» [74, 95].  

Всупереч цьому, іншу думку висловлює відомий французький 

письменник, літературний критик, філософ А. Сюарес. Він вважає, що 

«Болеро» – це лиховісний образ, який переслідував Равеля протягом всього 

його життя і в кінці став таким страшним, що опанував його мозок. Таким 

чином, він вважає «Болеро» подобою «Пляски смерті», що ставить його в 

один ряд з творами перпетуум мобіле ХХ ст., які демонструють образи зла за 

допомогою автоматичного безперервного руху.  

Сам композитор ніколи не писав і не говорив про оптимізм Болеро, а 

тільки завжди наполягав на трьох обов’язкових принципах остинатності 

побудови твору: 1) – мелодійне ostinato, 2) – остинатний ритм супроводу, 3) – 

незмінний темп. Відома суперечка композитора з диригентом А. Тосканіні, 
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який не дотримувався авторських вказівок і вважав свій пришвидшений темп 

більш доцільним, за що дістав жорстку критику М. Равеля.  

Жанр «Балет для оркестру» призначає цей твір до певних акустичних 

умов звучання у великому просторі. Також долучає до театральних 

синтетичних жанрів, в яких образ створює не тільки музика, а й танцювальна 

пластика, і декорації. За словами Р. Шалю, який передавав думку самого 

композитора «дія “Болеро” повинна була розгортатися простонеба, а не в 

чотирьох стінах ... у декорацію треба було включити, на його думку, корпус 

заводу, з тим, щоб робітники та робітниці, що виходять з цехів, поступово 

залучалися до загального танцю» [71, 173], що підтверджує втілення 

міфологеми «людина-машина». Люди, виходячи із заводу, де вони 

тиражують автоматичні виробничі рухи, опиняються в автоматичному ж 

танку повсякденного життя. Як у знаменитому епізоді у фільмі Ч. Чапліна 

«Новітні часи», коли Бродяга, що вийшов з фабрики, продовжує мимоволі 

повторювати «конвеєрні» рухи. 

До семантичних ознак твору відносяться монотематизм, лапідарність 

гармонії, прозорість мелодії, ясність фактури, оркестровка що 

підпорядкована послідовному принципу розростання. Інтонаційні риси цього 

твору сприяють втіленню блискучого грандіозного задуму композитора. 

Акустично постійне динамічне зростання слугує цільності варіаційної форми. 

Воно піднімається сходинами до свого кульмінаційного піку. Кожен новий 

пласт звучання композитор вводить субіто збільшенням складу інструментів, 

що грають, щільністю оркестровки. Це надає твору кінематографічності 

завдяки укрупненню плану (подібно до наближення, «напливу» камери).  

Схожий прийом можна спостерігати в симфонічному русі А. Онеґґера 

«Пасіфік 231». Остинатність руху, що динамізується, врешті решт приходить 

до своєї кульмінації, де відбувається єдина у творі модуляція, після чого 

основний ритмічний «риф» опиняється сам на сам, бо мелодія зникає, 

залишаючи по собі лише хроматичні «схлипування» у саксофонів і 

тромбонів, а пізніше звучить різкий дисонанс пасажів (мідні та дерев’яні 
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духові, перші та другі скрипки). Символічна об’єктивність, невідворотність 

руху, що врешті решт поглинає мелодію емоційно сприймається як тиск 

соціуму на індивідуума. Семантика прозорої відкритої побудови твору лишає 

слухачеві можливість вкладання свого відчуття, активного доосмислення 

почутого, що відбувається під час виконання музики та згодом, коли твір вже 

відзвучить.  

 

3.2. Антимілітаристські образи перпетуум мобіле  

в симфонічній та камерно-інструментальній музиці ХХ ст.  

 

Руйнівна сила – образ, що є властивим для музики ХХ ст. У творах, що 

втілюють звукообраз перпетуум мобіле класичного та романтичного 

напрямків він не зустрічається. Народжений з соціальних проблем епохи, в 

яку людина мусила виживати в світових війнах, глобальних екологічних 

катастрофах, долати агресією сучасного суспільства, цей образ стає типовим 

саме для культури ХХ ст. Він існує і в драматичному протистоянні людини і 

машини. Такі теми, наприклад, як «марш роботів», що відкриває фінал 

Третьої симфонії, а також тема сполучної партії у фіналі П’ятої симфонії 

А. Онеґґера втілюють даний конфлікт в реалізації безперервного руху в 

музиці. У А. Онеґґера «теми агресії» – поштовх до розвитку подальших 

трагічних подій у циклічній формі. 

Третій заключний твір циклу трьох симфонічних рухів «Симфонічний 

рух № 3» написаний композитором у 1933 р. Він є концептуально іншим, ніж 

перші два твори циклу, тому в даному дослідженні розглядається окремо. 

Ідея руху в цьому творі не пов’язана з певною програмою, звукообраз 

перпетуум мобіле має більш узагальнений характер, що втілює основні 

протиріччя епохи. 

Для композитора наступив період творчої зрілості. Написані вже 

масштабні твори: ораторія «Царь Давид», Перша симфонія та ін. Змінюється 

стилістика, принципи тематизму в творах. Якщо в ранніх опусах композитор 
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частіше втілював монолітні образи, то тематична та змістовна контрастність 

Allegro marcato і Adagio ріднять «Симфонічний рух № 3» із симфоніями 

автора. Композиція твору також близька до симфоній, оскільки Allegro 

marcato написано в сонатній формі з епізодом замість розробки.  

Цей твір є трагічним роздумом про зовнішній агресивний світ і долю 

людини в епоху світових війн. Композитор перетворює художні задачі в 

порівнянні з попередніми «симфонічними рухами». Втілення зовнішніх 

кінетичних ознак руху (швидкість, потужність, направленість) відходить на 

другий план. Натомість відбувається глибоке переосмислення ідеї руху як 

носія зла, ворожого людині.  

Якщо в « Пасифік 231» реалізовано захоплення техніцизмом, енергією 

руху, а «Регбі» показана швидкість та азарт гри, то у творі «Симфонічний рух 

№ 3» головною стає глибинна психологічна реакція на тиск, агресію 

наступального руху. В цьому творі драматургічний план втілює конфлікт 

двох протилежностей. Це образ ворожого зла (Allegro marcato) і стан 

глибокого роздуму (Adagio, solo саксофона).  

Після короткого декламаційного вступу, що обвалюється як напад 

оркестровим tutti, звучить головна партія Allegro marcato. Вона написана в 

розмірі 12/8, який сприймається як маршовий 4/4. Тема звучить спочатку у 

скрипок. В ній закладена своєрідна ритмічна «пружина» –– половинна до-

дієз, тріоль і стрибок на дві квінти угору в поєднанні з пунктирним ритмом 

(c. 2, т. 3-4). Так, вже в головній партії ритм поєднує маршову образність і 

гротеск. С. Павчинський відмічає близькість тематизму твору до музики 

С. Прокоф’єва. Експресивність декламації у побічній партії (с. 12) і великі 

епізоди розгортання руху що стрімко набирає обертів (центральний епізод? 

с. 17) закінчуються кульмінацією – звуковим вибухом (с. 27-28).  

Adagio – частина унікальна по відношенню до інших в усьому циклі 

(с. 50). Вона лірична та втілює глибокі переживання людини в світі війни 

(solo саксофона). Трагічний монолог підкреслений в декламаційній мелодії. 

Жанровою основою є похоронний марш, тема якого – змінена версія маршу-
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скерцо з Allegro marcato. Розвиток драматургії спрямовується до моменту 

вибуху, який ділить частину на моторну перпетуум мобіле та рефлексуючу 

Adagio. Теми лапідарні, розвиток підпорядкований зростанню crescendo, 

остинатне зростання напруги чергується з фрагментами розрідження, ніби 

погляду зверху (sub. Piano с.38).  

«Симфонічний рух № 3» є кульмінаційним варіантом втілення 

моторних образів не тільки як стихійних звукообразів руху, а й символів 

руху переосмисленого як першооснови буття. Символічні образи творів 

піднімаються на рівень філософських узагальнень, що відображають основні 

соціальні конфлікти ХХ ст. Як новатор, А. Онеґґер застосовує оригінальні 

формотворчі рішення.  

Композиційна семантика ґрунтується на структурних розділах, які 

залежать від динамічних фаз зростання та зменшення динаміки, хвильових 

сплесків, контрастних епізодів ігрового характеру. Неординарність 

композиторського втілення моторних образів відзначена на всіх рівнях 

організації музичного матеріалу. Відзначена основна централізована роль 

метроритму у творі, організація якого спрямована на створення техногенної 

колористики звукообразу перпетуум мобіле, який об’єднує конфлікти і 

взаєморозвиток різних метрів і ритмічних фігур. 

Семантичний принцип контрасту є основним драматургічним засобом 

А. Онеґґера в драматургічній побудові форми творів: хвильова драматургія в 

«Пасифік 231» і в «Симфонічному русі № 3»; контрастна в «Регбі» (змінність 

обставин гри) і в «Симфонічному русі № 3» (два етапи розвитку). Перевага 

лінеарного розвитку динамізує направленість моторики, як в «Пасифік 231», 

так і в «Регбі» (з відмінністю між моновекторністю та багатовекторністю цих 

творів). 

Семантика остинатної повторності сприяє не тільки реалізації 

звукообразу перпетуум мобіле в «Симфонічному русі № 3», але втілює 

символічне зростання урбаністичної потужності у творі. Відмічено, що у 

творі «Симфонічний рух № 3» звукообраз перпетуум мобіле, як войовничий 
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наступальний рух, стає окремою дійовою особою, що викликає асоціації з 

мілітаризованими образами симфоній Д. Шостаковича, «Літургійної» 

симфонії А. Онеґґера та інших творів, присвячених антимілітаристській 

тематиці. Третя «Літургійна» симфонія А. Онеґґера втілює реакцію автора на 

події Другої світової війни. Він написав її в 1946 р., коли повернувся до 

Парижу зі Швейцарії, де перебував під час евакуації. Композитор присвятив 

твір диригенту Ш. Мюншу, і перше виконання відбулося під його орудою в 

1946 р.  

Одна з основних ідей мистецтва ХХ ст. –– протистояння людини 

військовій мілітаризованій машині знайшла втілення в цьому творі. Оскільки 

військова машина протистоїть людству в цілому, має об’єктивний характер, її 

можна порівняти з образом невблаганної Долі з п’ятої симфонії Л. Бетховена. 

С. Павчинський відмітив: «Своїм умінням втілити в короткій мелодійній лінії 

активний діалектичний процес Онеґґер успішно розвиває традиції 

Бетховена» [134, 157].  

Двох митців також ріднить основна ідея досягнення миру, свободи 

через вольовий героїчний спротив силам зла і розладу. Духовна сила 

виборює Свободу, що відбувається в кульмінації твору в фіналі. Основні 

теми, «дійові особи» перших двох частин переводяться в останній частині в 

філософську об’єднуючу площину. Завдяки цьому фінал узагальнює зміст, 

підводить підсумок всьому циклу. 

Головна кульмінація Третьої симфонії А. Онеґґера припадає на фінал 

твору. Її форма – змішана рондо-сонатна, на відміну від сонатної в I частині 

та складної тричастинної у ІІ-й. Композитор втілює ідею протистояння 

людства і війни через поступове нарощування відстані між полюсами 

людяного та антилюдяного від частини до частини. В драматургійному 

розгортанні твору віддзеркалюється загострення конфлікту. У фіналі 

розширення кола образів витікає з вмісту перших двох частин. 

І частина містить ряд конфліктних образів, написана в сонатній формі. 

Образи відчаю, розгубленості, горя втілюються через суворий символ «Dies 
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irae». Середньовічна секвенція судного дня звучить у другому елементі теми 

головної партії (с. 3). Семантика дуалістичної образної сфери втілює світовий 

катаклізм (перший елемент теми головної партії (с. 3) та військову навалу, 

що його спричинила (теми сполучної (с. 7) та заключної партій (с. 22)). На 

противагу ним – людську психологічну реакцію (тема побічної партії). Кода є 

яскравим контрастом попереднім образам. «Тема птаха», як ознака надії, 

висвітлює іншу концептуальну духовну перспективу. Через літургійний 

образ композитор звертається до віри, як до визволення Людства.  

Вся І частина має дещо розосереджену композицію через відсутність 

яскравої центральної вершини. Тим самим вона підготовлює подальший 

розвиток у ІІ частині. На відміну від першої, насиченої дисонуючою 

хроматикою, друга має прозору діатонічну гармонію. Сумна медитативна 

тема adagio (вступ II частини, с. 49) опромінюється молитвою (основна тема 

II частини, с. 50). Їх взаємодія розвивається, складається в непросту схему 

безперервного розвитку.  

В розгорнутій тричастинній формі є риси сонатності та поліфонічного 

пасакального викладу. Тема «De profundis» розвивається та дістається 

вершини в гострому виконанні контрфагота в середньому розділі частини 

(с. 59). Основна тема в репризі міняє забарвлення, стає більш пониклою, 

сумною (с. 68). «Тема птаха» висвітлює музику лише в кінці частини, де 

припиняється хода пасакалії. Вона викладена в натуральному мінорі та є 

поєднанням теми «De profundis» і «Теми птаха». 

Фінал, названий композитором «Dona nobis pacem» (з лат. - даруй нам 

мир), втілює основну кульмінацію циклу. Саме тут відбувається битва з 

воєнізованою ордою роботів. С. Павчинський проводить паралель маршу 

роботів з епізодом навали в Сьомій «Ленінградській» симфонії 

Д. Шостаковича, хоча відмічає їх інтонаційну відмінність. Композиційна 

семантика частини реалізована у рондо-сонатній формі. Проти наступу 

вандалів (тема вступу - «марш роботів», с. 79) висуваються три теми фіналу – 

головна, сполучна і побічна партії, як вияви стійкого спротиву. Акустично 
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тема маршу укрупнюється регістрово і фактурно від двоголосного першого 

проведення до шестиголосного.  

Водночас відбувається емоційна динамізація цієї теми, коштом 

поступового наближення, збільшення її загрозливого характеру. Семантично 

розширення теми відбувається від п`яти тактів до восьми та надалі 

продовжує зростати. Семантика художньо-образних засобів остинатність, 

безжальність безперервного наступального руху перегукується з Токатою 

С. Прокоф’єва (хоча ця п’єса має позитивне забарвлення) та «Алегро-

барбаро» Б. Бартока. 

Наприкінці репризи різке протистояння доведено до крайньої точки 

(с. 105-106). Несподівано відбувається спад напруги в коді. Конфлікт 

переводиться в філософську площину, перетворюється на роздум або спогад 

в Аdagio (с. 108). В симфонії конфлікт не закінчується перемогою гуманних 

сил. Але автор знаходить свою особливу духовну перспективу розв’язання 

конфлікту твору. Останнє проведення «теми птаха» символізує мир та 

відновлення гармонії у світі. 

Третя частина є головною в драматургії циклу. Композиційна 

сенмантика твору є прямим підтвердженням цього. Загальна спрямованість 

від гармонійної напруги та мінорності до стійкості мажору здійснюється 

поступово. І частина з тритоновим співвідношенням розділів (експозиція – 

розробка – реприза) в сонатній формі як a-moll – es-moll – a-moll переростає в 

більш врівноважену зміну e-moll у вступі на однойменний E-dur в основному 

розділі та коді II частини. Тональності e-mоll та a-moll є константними в 

циклі. У фіналі вони присутні у вступі та темі головної партії.  

В тональностях Fis-dur та Cis-dur в коді ІІІ частини звучать образи 

гармонії та миру. «Тема птаха» завершує свій розвиток у Cis-dur у коді 

фіналу (від a-moll в I частині, E-dur в II частині). Так тональна драматургія 

циклу втілює загальну концепцію твору, в якому світле людяне панує над 

воєнізованою бездушною силою. 
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У крайніх точках напруги розвитку драматургії вводиться тональність 

g-moll. Наприклад, у I частині в проведенні теми зв’язуючої партії. Ця тема 

започатковує ряд воєнізованих звукообразів перпетуум мобіле в творі. 

Поліладовий синтез натурального та дорійського мінору роблить звучання 

надзвичайно загостреним. У II частині (g-moll) з E-dur переноситься основна 

тема. На початку репризи вона дістає нового забарвлення. З ліричного 

просвітленого образу вона переходить у важкі невідрадні роздуми.  

Композиційна семантика грунтується на наскрізному процесі 

інтонаційної драматургії, що є важливим фактором цілісності образу. 

Художньо-виразні образні сфери пов’язані, згідно із задумом композитора. 

Образ страждання сконцентрований між крайніми фазами розгортання 

конфлікту в темі сполучної партії I частини та темі вступу фіналу. Образна 

сфера цих тем загострена через жанрове поєднання маршу-скерцо та 

воєнізованого маршу. Протилежний благодатний образ основної теми 

II частини та двох тем, що звучать на початку коди фіналу поєднує 

хоральність. Семантичний аспект символічного використання жанрів набуває 

узагальнюючої функції, що слугує спрямованішому емоційному сприйняттю 

загальної концепції твору в комунікативному акті сприйняття слухачів. 

Фінал є кульмінацією в розвитку драматургії циклу. Однак I частина, її 

звукообраз є рушійною силою в образно-драматургічному розвитку. 

II частина сповнена внутрішніх пошуків, переосмислення та знаходження 

сили для стійкого опору зовнішній агресії.  

Філософський задум Третьої симфонії А. Онеґґера відображує 

діалектику стану Людини зануреної у вир світових катаклізмів (I частина). 

Вона через духовне знаходження внутрішньої опори (II частина) зростає до 

протистояння мілітаризованій машині перпетуум мобіле з символічним 

маршем роботів (фінал). Кода, через символ птаха, сповнена сподіванням на 

світовий розум та гармонію. Сила та надзвичайна виразність фіналу симфонії 

є символічним втіленням антимілітаристської концепції А. Онеґґера в музиці 

ХХ ст. наряду з «епізодом навали» Д. Шостаковича та іншими схожими за 
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змістом творами. Акустичні параметри твору втілилися через масштабне 

оркестрове звучання, звернення до широкого кола слухачів.  

Звукообрази перпетуум мобіле через механістичність, остинатність по-

різному переломлюються в «Allegro Barbarо» Б. Бартока, «Болеро» 

М. Равеля; в «Сарказмах», «Швидкоплинностях» С. Прокоф’єва, «Симфонії в 

трьох частинах» І. Стравінського і багатьох інших творах. Зазначена образна 

сфера набуває рис військової, антимілітаристської музики, у якій Машина 

починає трактуватися не як технічний засіб, призначений допомогти людям, 

а як засіб соціального тиску. Таким втіленням бездушного жорстокого 

натиску є марш роботів в третій «Літургійній» симфонії А. Онеґґера. 

Досліджуючи музичну культуру ХХ ст., неможливо оминути творчість 

Дмитра Шостаковича. Масштабний художник втілив у своїх творах 

суперечливість свого часу та вселенський масштаб катастроф людства. Він 

розглядає теми зла, смерті через призму співвідношень особистого та 

загального. Відомий російський музикознавець М. Арановський відмічає, що 

«тема кінця людського життя проходить через усю творчість 

Д. Шостаковича, є лейтмотивом найзначніших його творів» [5, 17]. Сьома 

«Ленінградська» симфонія Д. Шостаковича - це хрестоматійний зразок твору, 

присвяченого війні, тому втілена в ньому тема антилюдяного є знаковою для 

музичної культури ХХ ст. 

Звукообраз перпетуум мобіле виникає в «Ленінградській» симфонії в 

епізоді, що замінює розробку в І частині твору. Фашистський марш є однією 

з найвідоміших тем перпетуум мобіле. Ще до початку Великої Вітчизняної 

війни Д. Шостакович написав варіації, які були побудовані за принципами 

остинатності «Болеро» М. Равеля. Саме ці варіації стали основою епізоду 

навали. На сьогоднішній час не можна сказати впевнено, чи це було 

геніальне передчуття композитором майбутніх подій, чи його задум 

стосувався зовсім інших соціальних потрясінь. В епізоді замість розробки 

І частини автор вводить експресивні деталі при нових проведеннях теми, тим 

самим загострюючи звучання, в той час як М. Равель в «Болеро» лише 
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збільшує об’єм звучання оркестру, користуючись вступом нових 

інструментів, поступово нарощує їх кількість.  

Принцип монотематизму у творах Д. Шостаковича неодноразово 

згадувався дослідниками. Так, М. Арановський відмічає «явні інтонаційні 

подібності між головною, “героїчною” темою першої частини Сьомої 

симфонії і зловісної “темою навали”» [5, 19]. Через необхідність подолання 

офіційної цензури, композитором була створена своєрідна система 

кодування. «Теми–перевертні» (термін М. Друскіна) можна зустріти в 

багатьох симфонічних творах композитора. Наприклад, головна партія 

І частини П’ятої симфонії починається як тема-роздум, а в розробці 

перетворюється на зловісний бездушний марш. Дослідниця М. Сабініна 

констатує: «Жорстокий образ розробки цілком виростає з меланхолійних 

роздумів головної партії, і, отже, зле, вороже подано як виворіт людяного» 

[149, 117]. Тут спостерігається один з основних принципів організації драми 

у Д. Шостаковича – загострення конфлікту. 

Схожий принцип перетворення тем використаний композитором й у 

Сьомій симфонії. Головна партія І частини має мужній характер (C-Dur), і є 

основним семантичним зерням, з якого згодом виростають інші теми 

(побічна колискова, тема навали, переможна тема фіналу). Звукообраз 

перпетуум мобіле в темі навали з’являється на семантичних засадах головної. 

Широкий інтервальний склад головної партії, гімничні кварто-квінтові 

інтонації змінюються тут на секундові, які також виростають у квартовий 

скачок. Окрім цього, ці теми єднає чотиридольний наскрізний розмір. 

Семантичні ознаки художньої виразності звукообразу перпетуум 

мобіле теми навали містять ритмічну остинатність, повторюваність теми (11 

разів), наступальний рух, що поступово розгортає загрозливу потужність, 

монотематизм. Тема примітивна і шлягерна, їй притаманні механістичність і 

бездушність. Емоційний аспект сприйняття теми як фашистської навали та її 

надзвичайна популярність дещо спотворили загальний філософський задум 

твору. Виникло зміщення основного змістового акценту з рефлексуючого на 
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руховий перпетуум мобіле. Сам композитор завжди наполягав на тому, що 

головне в симфонії – реквієм, втілення скорботи з масового знищення людей.  

Звукообраз перпетуум мобіле епізоду навали в Сьомій 

«Ленінградській» симфонії Д. Шостаковича відтворює загальнолюдське 

відчуття військового протистояння, демонструє наскрізність втілення ідеї 

безперервного руху. Це стосується символіки звукообразу перпетуум мобіле, 

семантики художніх засобів таких як остинатність, монотематизм та форма 

оркестрових варіацій, а також загального емоційного зловісного забарвлення.  

Восьма симфонія Д. Шостаковича (1943) також присвячена війні. 

Перше виконання відбулося в Москві у 1943 р. Державним оркестром під 

орудою Є. Мравінського. Під час репетиції, на якій був присутній автор, 

відбулося присвячення твору цьому визначному диригенту. У своїй 

телевізійній передмові до 34-го виконання твору Маестро надав глибокий 

виконавський аналіз симфонії, згадуючи зустрічі з Д. Шостаковичем. Він 

відзначив, що, не зважаючи на багаторазове виконання симфонії, тільки при 

34-му виконанні йому вдалося зрозуміти основний композиційний принцип 

І частини. Маестро усвідомив, що всі різнорідні образи та враження, що 

навіть рухаються в різних темпах, насправді нанизані на стрижень єдиного 

темпу. «Це дійсно так, і це творче диво композитора. Починаючи від цього 

“безтілесного” і закінчуючи кульмінацією, все загалом можна нанизати на 

цей стрижень єдиного пульсу» [115].  

Далі Є. Мравінський зробив формотворчий аналіз симфонії, 

висловлюючи думку про те, що ІІ, ІІІ та IV частини твору є своєрідним тріо 

стосовно двох крайніх основних частин. У ІІ частині симфонії яскраво 

втілені гротескові образи, різкі, жорсткі витівки. За думкою диригента, ця 

частина відіграє другорядну роль. ІІІ та IV частини симфонії вважаються ним 

центральними та складними. Попри те, що вони включені у середину твору, 

разом з другою, вони все-таки стоять ще й окремо. «Третя частина, так звана 

Токата, я б сказав, що її можна назвати “невблаганність буття”, в його часом 

страшному наскоку і тиску» [115].  
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З думкою Є. Мравінського згодна відома дослідниця творчості 

Д. Шостаковича М. Сабініна. Вона пише: «У ІІ і ІІІ частинах симфонії ми 

зустрічаємося з прийомом викриття через жанр: марш – традиційний образ 

військової сили, Токата – традиційний образ енергії невтомного руху» 

[149, 220-221]. Арпеджіо струнних, що цокають на початку ІІІ частини, та 

пронизливий «свисток» у духових (гобої, кларнети та труби) нагадують 

початок руху в «Пасифік» (хоча сам твір має зовсім інше – позитивістське 

забарвлення) та «марш роботів» з фіналу Третьої симфонії А. Онеґґера. 

Звукообраз перпетуум мобіле у ІІІ частині Восьмої симфонії так само має 

зловісне емоційне забарвлення. 

Композиційна семантика звукообразу частини вирішена в складній 

тричастинній формі (АВА–С–АВА). Крайні розділи втілюють гротескні 

звукообрази перпетуум мобіле, в його жахливому безжальному 

всепоглинаючому русі. Середній епізод С має танцювальний характер 

(галоп), тематично народжується з епізоду А. Цей образ втілює тріумф, свято 

нахабства та лихих сил. 

Тема першого розділу має яскраву інтонаційну природу, яка одразу 

викликає асоціацію з перпетуум мобіле. «Безперервний ритмічно 

рівномірний рух чвертями (forte, marcatissimo), який починається унісоном 

альтів, може асоціюватися з роботою колосального механічного чудовиська 

або з незворотним ходом речей, що перемелює індивідуальні долі і помисли» 

[106, 339]. Тривалий розвиток мелодичної лінії постійно доповнюється 

несподіваними новими віражами.  

Семантика повтору кульмінаційної низхідної секунди фа-мі 

підсилюється акцентованими акордами у віолончелей та контрабасів. Далі на 

безперервний рух альтів накладаються нові різкі мотиви. В першій версії 

вони звучать у кларнетів, гобоїв та кларнета-пікколо in Es. Останній звук 

мотиву підсилюється трубою. Вони звучать як падаючі снаряди. В 

подальшому розвитку тематизму яскраво виділяються спадаючі нони фа-мі, 
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які укрупнюють секундові інтонації, які звучали раніше, за декілька тактів до 

вступу духової групи.  

В Allegro non troppo за допомогою труби, барабанів, тарілок 

викривається воєнізоване підґрунтя цього жахливого танка смерті. Подібні 

образи нерідкі в творах Д. Шостаковича (напр., фінал Фортепіанного тріо 

№ 2 та ін.). Соло труби на форте звучить під акомпанемент мідних духових, 

тарілок та великого барабана. В основі – висхідна тема в об`ємі октави. На 

перший погляд, мажорний лад, насправді є видозміненою гамою тон-полутон 

(мав бути dis, а звучить d). Цей понижений звук додає мінорного відтінку 

загальному мажору. Потім звучить фанфарна поспівка по тризвуку і спад. В 

спаді композитор повторює п`ять ходів по малих терціях, що підкреслює 

механістичність, бездушність теми. В репризі тема альтів і різкі мотиви у 

скрипок складають ще більше враження, ніж на початку перпетуум мобіле 

(замість «мі» в підтримці труби звучить ксилофон). Зростання звучності веде 

до головної кульмінації та до наступної частини Largo. 

В Сьомій та Восьмій симфоніях Д. Шостаковича втілено конотації 

перпетуум мобіле з подальшим переосмисленням міфологеми «людина-

машина». Якщо в романтичних конотаціях перпетуум мобіле спостерігалась 

радість від неспинного руху, то у Д. Шостаковича це є образом жорстокості. 

В цих творах звукообраз перпетуум мобіле уособлює військову машину, що 

спрямована на знищення людини. Отже, через образ перпетуум мобіле в 

Токаті втілюється невблаганний рух Військової машини та мілітаристська 

конотація перпетуум мобіле. 

В музиці ХХ ст., присвяченій військовій тематиці, існує ще зразок 

токати, в якому реалізовано звукообраз перпетуум мобіле. Це знаменитий 

фінал Сонати для фортепіано № 7 ор. 83 С. Прокоф’єва (1942). Вагомість 

образів безперервного руху в музиці композитора відзначав Г. Нейгауз: «У 

музиці Прокоф'єва надзвичайно сильний елемент деякої самодостатньої 

активності, “рухом заради руху”, “токатністю” заповнена добра чверть всіх 

його творів» [122]. 
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Прокоф’євський твір ор. 83 є другим з трьох сонат військового часу. 

Авторський задум відтворюється у класичній тричастинній композиції за 

допомогою театралізованих яскравих елементів музичної виразності. Серед 

них можна виділити концентровані зерна-мотиви, ритмічні алюзії, тональні 

узагальнення. Перша частина Allegro inquieto втілює стан занепокоєння. 

Сум`яття першого елемента головної партії співвідноситься з репетиційним 

другим елементом, який є ритмічною алюзією теми Долі з П’ятої симфонії 

Л. Бетховена. Це семантичне об`єднуюче зерно всього твору, оскільки 

присутнє в побічній і у зв’язуючій партіях І частини, в серединному епізоді з 

дзвонами ІІ частини, а також у фіналі.  

Побічна партія вносить філософські роздуми у музику. Тональність 

частини не є діатонічно визначеною, хоча серед складних хроматичних 

гармоній відчутні періодичні повернення до сі бемоля, що буде тонічним у 

фіналі. ІІ частина (Andante caloroso – з іт. натхненно, з жаром) написана в 

тричастинній формі в мажорній тональності E-dur. Тема cantabile занурює 

слухача в спокійний гармонійний світ, що нагадує тему Падре Лоренцо з 

балету «Ромео та Джульєта». Середній епізод, починаючи з poco piu animato, 

поступово розгортається в кульмінацію. Масштабний розділ містить 

дзвонову епічність, характерну для російської музики (О. Бородін, 

М. Мусоргський). Після заспокійливої репризи особливо яскраво 

сприймається фінал Precipitato (поспішно, стрімко).  

Фінальна частина написана в тональності B-dur, яка має закріплене 

героїко-епічне забарвлення в творчості композитора (наприклад, аріозо 

Кутузова, деякі хори з кантати «Олександр Невський», І перша частина та 

фінал П’ятої симфонії, Симфонічний марш для оркестру ор. 83, Четвертий 

концерт для фортепіано з оркестром для лівої руки ор. 53 та ін.). Октавна 

тема в басах, яка «вбиває» збільшену секунду з акцентом на верхньому звуці, 

вписана в жорсткий остинатний рух в розмірі 7/8. Тема правої руки, 

викладена репетиційними акордами, тупцюючи на місці, все ж поступово 

розширює діапазон руху. Якщо початок частини звучить в похмурих басах, 
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то середній розділ завойовує середній регістр. Тут змінюється тональність, 

зникають загрозливі октавні синкопи в басу.  

У середньому розділі зі стрибками в мелодиці характер змінюється. З 

похмурого він стає дещо ярмарковим, іронічним. Монолітність першого 

епізоду перетворюється на поліобразність. Так, кантиленні октавні унісони в 

верхньому регістрі чергуються з жорсткою стверджувальною темою в 

басовому регістрі. Композитор використовує тут як формотворчий принцип 

кінематографічний прийом послідовного монтажу від загального до 

конкретного. Спочатку показаний крупний план (епізод А), а в середньому 

розділі (епізод В) змальовуються окремі постаті та характери, які легко 

впізнаються та діляться за гендерними ознаками. Наприклад, наспівна тема 

легато в октавному викладенні має жіночий характер [138, 206]. Натомість 

наступна тема в малій октаві, що починається з повторюваного сі бемоля, 

презентує маскулінність. 

Кінетична енергія поступального потужного руху перпетуум мобіле 

символічна, невблаганно зростає В коді звукообраз перпетуум мобіле 

перетворюється на пульсуючу громаду. Епічний грандіозний розмах коди 

емоційно сприймався слухачами як перемога над фашизмом.  

Рефлексією на тему війни стала «Симфонія в трьох частинах» 

(Symphony in 3 Movements, 1945) Ігоря Стравінського, хоча точніше назва 

твору перекладається як «Симфонія в трьох рухах». Сам композитор так 

коментує фінал цього твору в книзі «Діалоги з Робертом Крафтом»: «Третя 

частина фактично передає виникнення військової ситуації, хоча я зрозумів 

це, лише закінчивши твір. Її початок, зокрема, цілком незрозумілим для мене 

чином став музичним відгуком на хронікальні і документальні фільми, в яких 

я бачив солдатів, що марширують гусячим кроком. Квадратний маршовий 

ритм, інструментовка в стилі духового оркестру, гротескне крещендо у туби 

– все пов’язано з цими відразливими картинами» [157, 242]. Взагалі для 

композитора було властивим надихатися зоровими враженнями для 

створення музики. Так, наприклад, живописні полотна В. Хогарта спонукали 
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композитора написати оперу «Пригоди гульвіси». Звукообраз перпетуум 

мобіле у фіналі симфонії також викликає яскраві зорові асоціації, має 

символічний антимілітаристський характер.  

Композиційна семантика симфонії втілена у калейдоскопічній формі, 

включаючи декілька епізодів. Спочатку це марш, його змінює дует фаготів. 

Він має різкий амбівалентний характер. У 161 такті марш набуває рис румби. 

Композитор говорив, що вона нагадує йому рух військових машин. І нарешті 

виникає фугато (форма варіацій), яке дещо нагадує «Болеро» М. Равеля та 

яскраво втілює звукообраз перпетуум мобіле завдяки остинатному, 

динамізованому наступальному руху. Тема звучить у тромбона, рояля та 

арфи. Фугато розгортається на фоні постійного нагнітання, згодом знову 

повертається вольовий марш. Роль ритмічного стрижня доручена арфі, що 

використовує токатний короткий «ударний» штрих, та фортепіано разом. 

Завершуючи цикл, звукообраз перпетуум мобіле у «Симфонії в трьох 

частинах» приводить до оптимістичного фіналу. Конотації перпетуум мобіле 

виявляються тут у вигляді мілітаризованого маршу. 

Хоча композитор наполягав на тому, що «Симфонія в трьох частинах» 

не є програмним твором, в ньому знайшла яскраве вираження тема війни. В 

інтерв`ю з Робертом Крафтом ІІІ частину Стравінський коментував як 

зображення військової загрози, власне враження від документальних 

кінофільмів, в яких він споглядав ряди крокуючих солдатів. Отже, не 

випадково маршовому ритму підпорядкований фінал твору, інструментовка 

якого подібна до духового оркестру. Гротескні образи втілюються в 

потворно-комічному зростанні гучності у туби, в дуеті фаготів, у вигадливій 

зміні синкопованих ритмічних малюнків.  

Калейдоскопічна форма включає декілька епізодів: марш, дисонуючий 

дует фаготів, у якому відчувається суперечливість, конфлікт. Поступово 

марш набуває рис румби. Сам композитор вказував, що вона нагадує йому 

рух військових машин. Фугато яке вступає за румбою, формою варіацій 

нагадує «Болеро» М. Равеля та яскраво втілює звукообраз перпетуум мобіле.  
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Одним з основних принципів фугато є семантика остинатного, 

динамізованого руху. Монотематизм в цьому творі є одним з 

формоутворювальних принципів. Зерном всього тематизму постає головна 

партія І частини. У фіналі також наявні риси концертності, притаманні 

всьому циклу. Це виявляється в сольних епізодах рояля, тембровому 

протиставленні різних груп, що вносять іронічний характер у характеристику 

звукообразу перпетуум мобіле. 

Балетність і театральність, присутні в цій музиці, неодноразово 

відмічалась мистецтвознавцями (С. Савенко «Світ Стравінського» та ін.). У 

2016 р. в Маріїнському театрі в Петербурзі відбулася постановка балету на 

музику «Симфонії в трьох частинах» І. Стравінського (хореографія Раду 

Поклітару, диригент Валерій Гергієв, ідея Анни Матісон).  

Відгуки на балет преси були неоднозначними. У контексті 

дисертаційного дослідження цікаво відзначити присутні в творі символи 

вічного руху, характерні для живопису, на що вказувалось у розділі 1.2 даної 

роботи (напр., три Мойри, що плетуть нить життя в І частині). В останній 

частині балету, поставленого на музику «Симфонії в трьох частинах» 

І. Стравінського, втілені військові алюзії як конотації перпетуум мобіле у 

вигляді мілітаризованого маршу. 

Соната для скрипки та фортепіано № 1 А. Шнітке (1963) продовжує 

образний стрій та тематику, віддзеркалену в Сьомій та Восьмій симфоніях 

Д. Шостаковича. Скрипкова соната № 1 написана в період активних творчих 

пошуків композитора з поєднанням додекафонії (використано чотири серії) 

та вільних елементів. Твір будується за принципом фонічних контрастів, де 

складні дисонанси ІІ частини протиставлені До-мажору Пасакалії (ІІІ ч.). 

Чергування повільних та швидких частин в чотиричастинному творі 

відносить до барокових циклів.  

Насичена філософськими роздумами І частина твору досить коротка. 

Вона написана в формі прологу, що є характерним для музики А. Шнітке, та 

attaca змінюється Allegretto (ІІ частина). У цій частині втілений звукообраз 
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перпетуум мобіле. Композиційна семантика будується на монотематизмі, 

рондоподібності (форма складається A–B–C–B1–A1–C1). Інтонаційна 

семантика остинатності в пульсації септим у скрипки чергується з акордами 

у фортепіано, короткі колоподібні відривчасті мотиви у скрипки з перших 

тактів викликають асоціацію із заводом важкої військової техніки, що 

поступово розігріваючись, починає свій загрозливий рух.  

Діставши кульмінації розвитку, перша тема раптово зникає, залишаючи 

пульсуючий акомпанемент, на фоні якого виникає друга синкопована тема, 

що інтонаційно пов’язана з першою та має іронічно-гротесковий характер. 

Тут в музиці втілена якість слов’янського менталітету, що часто сподівається 

на «авось», якій і танки не страшні. В епізоді С виникає кантиленна тема, що 

має фольклорне підґрунтя. Вона протиставляється наступаючий агресивній 

партії рояля, яка досягає руйнівної кульмінації (соло). Після цього в партії 

рояля виникає хорал, який сприймається як узагальнюючий погляд на 

спустошення після руйнації.  

Наступна частина «Пасакалія» є ліричним центром всього сонатного 

циклу, осмисленням того, що відбулося в ІІ частині. Фінал являє собою 

просту двочастинну форму з головною темою джазово-шлягерного 

характеру. Композитор, вже написавши «Історію доктора Фаустуса» з темою 

танго – тема Мефістофеля, говорив: «Шлягер – хороша маска для всілякої 

чортівні, засіб влізти в душу. Тому я не бачу іншого способу вираження зла в 

музиці, ніж шлягерність <…> Це – зло, яке надсилається як манна, як 

випробування» [цит. за 85, 63]. У фіналі механістичний рух (тема нагадує 

відому латиноамериканську пісню «Кукарача») – це скоріше характерний 

танок, демонстрація того, що ось воно перед нами – зло, абсолютне, нахабне 

та глумливе. Кода сонати філософськи об’єднує весь твір, утворюючи 

тематичну арку з прологом.  

Ще одним знаковим твором ХХ ст., в якому головна партія фіналу 

втілює звукообраз перпетуум мобіле, є Концерт для оркестру угорського 

композитора Б. Бартока (1943). Масштабний твір складається з п`яти частин і 
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міг бути симфонією. «Концерт» підносить роль особистості кожного 

музиканта, що є співвиконавцем твору. Адже твір рясніє технічно складними 

партіями в соло та в ансамблях для всіх інструментів.  

Назва «Концерт» пов`язана з прагненням композитора виділити партії 

перших пультів. Віртуозним стилем позначається зокрема фугато розробки 

І частини (мідні), пасажі теми перпетуум мобіле в головній партії фіналу 

(струнні) і особливо у ІІ частині, де інструменти виступають попарно з 

блискучими пасажами. Динаміка розвитку образної сфери відбувається від 

суворої І частини, легкої дотепної ІІ, похмурої пісні смерті в ІІІ та 

життєрадісного фіналу. 

При створенні «Концерту для оркестра» композитор спирався на 

традиційну форму, близьку до необарокових творів. Композиційна структура 

І та V частин – сонатне алегро. ІІ частина «Гра пар» – танцювальні світські 

дуети. ІІІ частина – Елегія – драматичний центр всього твору, це плач по 

жертвах війни, втілення мікрокосму людини, яка переживає трагедію всього 

людства. В ІV наспівна лірична мелодія, що має перемінний розмір, 

змінюється темою, інтонаційно близькою до відомої арії «Da geh ich zu 

Maxim» з оперети Ф. Легара.  

Легковажна німецька пісенька у формі польки втручається в середину 

«Перерваного інтермецо» з «Концерту для оркестру». Вона дуже схожа з 

другою половиною теми навали Д. Шостаковича, і також написана в 

тональності Es-dur. Загальними у них є джерело і характер вульгарної 

німецько-австрійської польки, що у воєнні часи стала уособленням 

нахабства, зла і тупості. Форма частини АВА переривається гліссандо 

тромбонів та дерев`яних духових, потім звучить тремоло 12 різнонастроєних 

литавр протягом 20 секунд, за ним повертається тема ВА. 

Фінал є філософським центром і кульмінацією всього твору. Саме в 

V частині завершується розвиток двох семантичних образно-інтонаційних 

напрямків твору. В двох темах вступу I частини відбувається їх експозиція. 

Героїчний характер одного драматургічного напрямку показаний 
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характерним вольовим вигуком в першій темі вступу. Образ скорботи, що 

виражається спадними болісними інтонаціями в другій темі вступу є другою 

драматургічною гілкою твору. Саме у вступі сконцентрований основний 

конфлікт симфонії. Це класичне для симфонічного жанру символічне 

протиставлення об`єктивного зовнішнього світу (макрокосм) і внутрішнього 

світу людини (мікрокосм).  

Конфлікт стає поштовхом для драматургічного розвитку циклу. Він 

продовжується, є наскрізним у всіх частинах, особливо в значимих розділах. 

Перша тема вступу є лейтмотивом. В кожній частині вона з`являється на 

початку, а припиняється в останніх тактах фіналу. А друга тема вступу 

I частини впроваджує монотематичну лінію розвитку. Вона присутня у всіх 

трагічних кульмінаціях циклу: в III частині в третій і шостий варіаціях. В 

фіналі вона звучить двічі в репризі водночас в контрапункті з темою головної 

партії і вступу фіналу. 

Головна партія Фіналу втілює звукообраз перпетуум мобіле завдяки 

стрімкому безперервному темпу. Семантика головної партії означена 

коротким закличним квартовим мотивом мідних духових і далі відрізняється 

швидкими інтонаційними формулами струнної групи. Концертна парадигма 

твору в цій частині проявляється через лейтмотивність, монотематизм, 

яскраву віртуозність, побудовану на змаганні груп та оркестрового тутті, що 

динамічним зростанням нагадує «Пасифік 231» А.Онеґґера.  

Лірична побічна партія змінюється танцювальним епізодом, після 

якого слідує перехід до прозорого, характерно синкопованого, майстерно 

написаного фугато. Семантика загальної контрастної драматургії твору 

входить у завершальний етап, реалізується через споріднення протилежних 

образів. Зближення двох різних гілок драматургічного розвитку відбувається 

завдяки техніці контрапункту. В підсумковій фазі концепційного розвитку 

досягається ідея злиття мікро- і макрокосму. Потім повертається тема 

перпетуум мобіле. Досягнення злагоди між внутрішнім і зовнішнім світом – 
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основна художня ідея циклу – реалізується в коді фіналу. Лікуюча радість 

теми другої побічної партії переможно поєднана з лейтмотивом. 

У V частини конфлікт, що пройшов кілька стадій у своєму розвитку, 

завершується радісною картиною світу. Драматичне двополюсне 

протистояння I частини змінюється легкою веселою II під назвою «Гра пар». 

Скорботна елегія III частини доводить трагізм до кульмінації. В IV частині 

круговий рух ліричних світлих образів на чолі з важкою ходою готує 

завершення циклу. Це надало привід О. Шмакової відзначити: «Нарешті, у 

фіналі, асоціативно порівнюваним із карнавалом, у вихор perpetuum mobile 

включаються і героїчні, і трагічні, і ліричні образи» [184]. Таким чином, 

доведена кульмінаційна роль фіналу в «Концерті для оркестру» Б. Бартока.  

Звукообраз перпетуум мобіле у фіналі твору має філософську 

узагальнюючу концепцію, безперервний рух Всесвіту об’єднує різнополюсні 

вектори. Героїчна і лірична образні гілки подаються в фіналі не конфліктно, а 

як антитези. Композиційна семантика драматургії симфонії відображає лінію 

зростань, спрямованих до фіналу п’ятичастинного твору, в якому звукообраз 

перпетуум мобіле грає головну консолідуючe роль. Емоційний піднесений 

стан, танцювальність якого втілюється у звукообразі перпетуум мобіле, 

оптимістично завершує масштабний твір Б. Бартока. 

В англійській камерно-інструментальній музиці XX ст. також 

зустрічаються втілення звукообразу перпетуум мобіле. Наприклад, фінали 

Сюїти для скрипки та фортепіано ор. 6 (1935), Сонати для віолончелі та 

фортепіано (1961) ор. 65, Сюїти для віолончелі № 1 ор. 72 Б. Бріттена під 

назвою «Перпетуум мобіле» мають риси техногенної остинатності. За 

задумом автора, як правило, вони завершують цикл. Камерна музика була 

для композитора експериментальною платформою, на якій він випробовував 

засоби виразності, що потім мали застосовуватись у творах для більш 

великих складів.  

У кожному творі автор реалізує особливу структурну та композиційну 

форму, яка виникла внаслідок творчого перетворення декількох жанрових 
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джерел. Тому в його циклах немає стабільної традиційної кількості частин. 

Натомість, в його інструментальних циклах назви розділів та жанри 

повторюються. Це стосується як раннього, так і зрілого етапів творчості 

композитора. В різних камерних циклах Б. Бріттена зустрічаються: 

ноктюрни, марші, танці, вокально-жанрові частини. Найчастіше композитор 

вводив у фінали безперервний рух, означений «Perpetuum Mobile» (або на 

кшталт твору Н. Паганіні «Moto Perpetuo»). Наскрізність образу перпетуум 

мобіле в камерних циклах Б. Бріттена свідчить про його важливість у 

творчості композитора. 

Гарне усвідомлення про художню значимість даного образу в творчості 

композитора надає Соната для віолончелі та фортепіано ор. 65., що є значним 

твором в камерно-інструментальному доробку Б. Бріттена. Твір був 

написаний на прохання/замовлення і присвячений видатному віолончелісту 

ХХ ст. Мстиславу Ростроповичау, з яким композитора пов’язували тривалі 

дружні стосунки. Даний факт відіграв значну роль у змалюванні образності, 

семантичному наповненні та побудові цього визначного твору, де 

композиційна структура сонатного алегро поєднується з рисами циклічної 

форми (п’ять частин).  

П’ятичастинна форма сонати одразу привертає на себе увагу своєю 

незвичністю, оскільки сполучає риси сюїтності. Треба зазначити, що жанр 

сюїти частіше зустрічається у творчому доробку автора. Саме тому форма 

Сонати Б. Бріттена доповнюється ознаками циклу сюїти. Дослідниця 

Н. Біджакова вважає поєднання сонати та сюїти однією з характерних 

тенденцій інструментальної музики для віолончелі та фортепіано ХХ ст. 

Композиційна семантика Сонати Б. Бріттена охоплює ознаки сюїти (5 

частин) і сонати, сполучує різні жанрові джерела та варіаційність в розвитку 

ІІІ, ІV, V частин.  

В циклі назви частин формують принцип програмності твору: 

«Діалог», «Scherzo Pizzicato», «Елегія», «Марш», «Moto Perpetuo». 

Позначення їх темпів дає попереднє уявлення про розподіл руху в творі. 



 148 

Відверто повільною є тільки центральна «Елегія». Розподіл темпів між 

частями (2 перші рухливі, 3-тя повільна, 4-5 швидкі) дає підстави вбачати в 

цьому циклі приховану тричастинність.  

На підтвердження цієї думки працює і розподіл часу (хронометраж) 

частин у творі. «Діалог» триває 8 хвилин. І частина стає змістовним центром, 

відштовхуючись від якого відбувається розгортання концепції твору в 

наступних частинах. Він безперечно є головною філософською і змістовно-

концептуальною основою для розвитку всього циклу, втілює сферу 

особистого, людяного, того, що з драматургічним розвитком музики в циклі 

втрачається. Відбувається глибинний інтимний діалог, у прозорій фактурі 

якого відчувається близькість і взаєморозуміння між двома людьми. Поняття 

«діалог» в музиці є традиційним, часто зустрічається в побудові музичної 

форми, подається як противага монологу, що реалізовано і в даній сонаті. 

У І частині Сонати діалог між короткими репліками віолончелі і 

акордами фортепіано відбувається у першій темі головної партії. Обидва 

інструменти наділяються автором різними майже людськими характерами. 

Збудженість секундових інтонацій віолончелі заспокоюють приглушені м’які 

акорди фортепіано. І частина написана в сонатній формі. Головна та побічна 

партії контрастні за характером. Частина побудована структурно чітко та 

прозоро. Кожен її розділ має чіткі контури. Традиційно для сонатного циклу, 

«Діалог» завершується стрімким фіналом. Тут зберігається і властивий 

сонатній формі темповий контраст між структурними частинами. Для 

семантики цієї частини характерна лапідарність гармонії, декламаційність в 

партії віолончелі.  

Надалі в розвитку «розмови» жваво змінюються інтонації 

висловлювань. Чергування схвильованих і заспокійливих інтонацій створює 

характер спілкування людей, що обговорюють дуже зворушливу тему. В 

другій темі відбувається бурхливе вивільнення експресії, яке дотепер 

стримувалося. Друга тема головної партії є бурхливою, схвильованою. Після 

скупих реплік першої теми вона ллється як експресивний потік емоцій і 
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сприймається як довгоочікуване відверте висловлювання. Розробка будується 

на хвильовому динамічному розвитку. Реприза – врівноважена та спокійна. 

Вона завершується кодою, що повертає звучання першої теми головної 

партії. Головна роль в ній відводиться фортепіано замість віолончелі в 

експозиції. Побічна партія проводиться в новій тональності F-dur, що надає 

світлішого забарвлення темі. В Коді органний пункт на тоніці створює 

характер спокійного завершення діалогу.  

ІІ частина «Scherzo-pizzicato» триває 3 хвилини. За гротесковим 

характером вона передує появі «Маршу» (2 хвилини) і «Moto Perpetuo» (5,5 

хвилин). Не зважаючи на зовнішню ефектну колористику, ця частина 

насторожує своєю колкістю та ворожістю, занурює слухача у цілком нову 

образну сферу. Композиційна семантика Скерцо втілена в складній 

тричастинній формі (А-А1-В-А2). Для музичної семантики характерний 

остинатний гострий ритм. Перша тема витримана в іронічній манері 

глузування. Висхідні та низхідні переривчасті тризвучні мотиви проводяться 

у віолончелі і у фортепіано. Ці інтонації перегукуються з основною темою 

першої частини «Діалогу». Тема середнього розділу, рухаючись по звуках 

мажорної гами угору й мінорної – вниз, має заспокійливий характер. 

«Scherzo-pizzicato» – прохідна частина між «Діалогом» і наступною 

«Елегією» – глибоко трагічним ядром всього твору.  

«Елегія» – лірична та заглиблена в роздуми. М. Ростропович (якому 

присвячений цей твір) писав про неї, як про глибоко драматичну музику. 

Медитативно-рефлексивна велика центральна частина відтворює занурення у 

внутрішні суперечності та вагання. Потужна кульмінація підноситься як 

емоційно-експресивна сповідь. Якщо в І частині присутні дві особи, які 

знаходяться між собою в діалозі, то «Елегія» – це рефлексивний монолог 

самотньої особистості. Частина дуже вагома, триває 6 хвилин.  

«Марш» вривається в сутінковий простір після «Елегії», одразу 

переключаючи увагу слухача в іншу сферу динамічного руху. Звукообраз 

перпетуум мобіле об’єднує останні швидкі частини, що обґрунтовано в 
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подальшому дослідженні. Семантика різкого квінтольного затакту у 

віолончелі співвідноситься з пунктирним ритмом дисонуючих акордів у 

фортепіано. Контраст низького тембру віолончелі та трубного окличного 

акцентованого мотиву фортепіано в скляному звучанні (третя октава) одразу 

демонструють гротескний, механістичний характер теми. Квадратний 

маршовий метр поєднується з дрібним непарним дробленням в мелодиці.  

В першій темі розділу А це квінтолі в партії віолончелі. Вони 

створюють враження пружин, які з одного боку запускають механізм маршу, 

а з іншого наче прагнуть вирватись з його сталевого каркаса. Засоби 

виразності, застосовані композитором у цій частині створюють карикатурні, 

гіперболізовані образи. В середньому розділі В на фоні теми Dies Іrae, яка 

викладена в басу у рояля (pesante) з тріольною репетицією кожного 

мелодійного звука з’являються хвалькуваті висхідні «зойки» з «єхидним» 

присвистом у віолончелі.  

Образи маршу надзвичайно зримі. Ця тема викликає асоціацію з 

солдатами, що марширують та підкидають догори свою зброю або військові 

атрибути. Так у музиці оживають образи британської політичної карикатури, 

що бере початок в роботах майстрів ХVIII cт. Джеймса Гілрея, Томаса 

Роуландсона, Джорджа Крукшенка і продовжується в наступних епохах, 

особливо в ХХ ст. Британський щотижневий журнал гумору та сатири 

«Панч» з 1841 р. до початку ХХІ ст. був культовим виданням політичної 

карикатури. Тому зрозуміло, що для британського композитора карикатура 

була одним з природних проявів менталітету. 

Соната для віолончелі та фортепіано ор. 65 писалась Б. Бріттеном 

майже водночас зі знаменитим «Військовим реквіємом» ор. 66 (1962). Як 

зазначалось вище, камерна музика була полем експериментів для 

випробування творчих ідей композитора. Тому, порівняння тематизму 

середнього епізоду «Маршу» та основної теми частини «Dies Іrae» 

«Військового реквієму» виявляє спільне: тріольні репетиції, квартовий 

скачок – трубний мотив Tuba mirum. Попри те, що оркестрові та ансамблеві 
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колористичні можливості різні та й твори загалом мають відмінні концепції, 

антимілітаристське направлення «Маршу» стає очевидним.  

В репризі Сонати тема маршу переноситься в верхній регістр. Тембр 

віолончелі sul ponticello, глісандо та свист флажолетів звучать як з 

потойбіччя. Примарний моторошний епізод створює картину, де маршовики 

наче перейшли рису цього світу і продовжують ходу перпетуум мобіле вже у 

вигляді скелетів. Марево, в якому все зникає (з глісандо рояля в коді), 

водночас зберігає остинатний темп до кінця, навіть без традиційного 

сповільнення в кінці частини (авторська позначка senza rallentando в останніх 

двох тактах). Безперервний рух, який наскрізним незмінним темпом 

пронизує всю частину, є символічним, і навіть Судний день (Dies Іrae) його 

не спиняє. Отже, завдяки своєму невблагальному руху «Марш» втілює образ 

перпетуум мобіле. 

Фінал «Moto Perpetuo» відображає тенденцію автора до втілень образів 

безперервного руху в фіналах циклів. Варіаційна форма підпорядкована 

наскрізному стрімкому плину від початкової теми до фінальної кульмінації. 

Частина продовжує безперервний рух «Маршу», оскільки основна тема 

перпеетуум мобіле підхоплює тріольний рух вісімками, який виник у 

середньому розділі попередньої частини. Розмір шість восьмих і темп presto 

стають основою перпетуум мобіле фіналу. Розподіл на цифри в цій частині 

відповідає умовній диференціації на варіації.  

В тематичному розвитку фіналу виділяються два основних джерела. Це 

власне, тема перпеетуум мобіле. Вона викладена спочатку у віолончелі 

тріольними вісімками з двома шістнадцятими, шо наче підстрибують. Другий 

елемент звучить спочатку в акомпанементі. В акордовому супроводі 

фортепіано виокремлюється низхідна мала секунда, яка семантично завжди 

асоціювалась із лакримозо або зітханням. Якщо спершу вона знаходилася в 

тіні, бо увага слухача прикута до енергії руху віолончелі, то згодом 

відбувається перерозподіл функцій між інструментами. Тепер у фортепіано 
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звучить тема перпетуум мобіле, а у віолончелі виразно чути три зітхання, 

після чого вона знову вступає в процес руху.  

Варіаційний вир «Moto Perpetuo» демонструє різноманітну образність, 

яку умовно можна розподілити за гендерними ознаками. Якщо основна тема 

перпетуум мобіле явно чоловічого характеру, то її ж варіація з авторськими 

позначками leggierо та con eleganza втілює примхливу іронічну жіночність. 

Нова тема соло в партії рояля має в основі мотив «зітхання», про що йшлося 

вище. Вона виникає у високому регістрі на фоні прозорого акомпанементу 

інтервалами, кружляє серпантином, поступово знижуючись по секундовим 

інтонаціям. Звучання її переривається вторгненням теми перпеетуум мобіле 

на forte у віолончелі. На неї накладається мотив «зітхання», який тут 

виконується фортепіано подвійними октавами в унісон. Його характер 

докорінно змінюється, тепер він акцентовано скандується, що звучить вже як 

SOS, крик про допомогу.  

Не отримавши відповіді, фортепіано підхоплює закінчення теми 

перпетуум мобіле на fortissimo. Нове звучання епізоду con eleganza 

забезпечується зміною функцій інструментів. Останнім проявом людського 

начала в фіналі є серпантинна тема, яка тепер виконується віолончеллю в 

супроводі акордів з низхідною секундою у фортепіано. Завершує частину 

всепоглинаюча потужна динамічна хвиля перпеетуум мобіле, яка 

нарощується від трьох piano до tutti fortissimo обох інструментів, що 

зливаються в невблаганному русі перпетуум мобіле.  

Дві останні частини поєднані за принципом безперервного руху. І 

«хвацький» нахабний марш і перпетуум мобіле в фіналі не залишають жодної 

надії на порозуміння між людиною та навколишнім ворожим світом. 

Отже, дослідження Сонати для віолончелі та фортепіано ор. 65 

Б. Бріттена окреслило композиційну структуру форми, що має ознаки сюїти. 

Визначено, що у семантичних джерелах тематизму та формотворчих 

принципах втілено розподіл на дві основні образні сфери – інтимно духовне 

та вороже бездуховне, механістичне. Контраст між частинами твору 
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демонструє протиставлення суто людського начала в «Діалозі» та глибокого 

занурення у внутрішній складний світ людини в «Елегії» нездоланному 

безжальному руху оточуючого світу в «Скерцо», «Марші» та «Moto 

Perpetuo».  

Звукообраз перпетуум мобіле у фіналі сонати реалізований через 

контрастну гендерну полюсність, розвивається на варіаційних засадах. Дві 

останні частини з’єднані безперервністю руху. «Марш» має гротескне 

карикатурне забарвлення. Завдяки введенню композитором символів Dies 

Іrae, Tuba mirum, характерних для реквієму, образ перпетуум мобіле останніх 

двох частин набуває рис антимілітаристського протесту. Фінал «Moto 

Perpetuo» має зловісний, непоборний, всепоглинаючий характер. 

 

3.3. Натуралістичні та техногенні образи перпетуум мобіле  

в українській музиці ХХ ст. 

 

Досліджуючи палітру втілень перпетуум мобіле в європейській 

культурі, цікаво відмітити якості звукообразу, що привернули увагу 

українських митців. 

У першій половині ХХ ст. творчість українських композиторів 

відбувалась в умовах штучних обмежень українського культурного життя 

рамками тоталітаризму. Вільне спілкування митців із зарубіжними колегами, 

їхньою творчістю були під суворим контролем. Культурна ізоляція була 

ідеологічно спланована і підтримувалася «згори». Тому для українського 

мистецтва першої половини ХХ ст. загалом і музики зокрема, була 

характерна стриманість у використанні новаторських технік 

композиторського письма, пріоритетність надавалась класико-романтичним 

традиціям.  

Неоромантизм, який панував в українській літературі на початку 

ХХ ст. (твори Олександра Довженка, Лесі Українки, Ольги Кобилянської, 

Миколи Хвильового, Олександра Олеся, Євгена Плужника, Юрія Яновського 
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та ін.) віддзеркалювався і в музиці Михайла Вериківського, Костянтина 

Данькевича, Миколи Дремлюги, Віктора Косенка, Станіслава Людкевича, 

Юлія Мейтуса, Володимира Оголевця, Миколи Сильванського, Михайла 

Скорульського, та багатьох інших. На думку музикознавця Анатолія 

Калениченка, «ситуація постромантизму мала в Україні не лише штучні 

причини (сталінські ідеологічні настанови 1930-1950-х років з орієнтацією на 

західноєвропейську музику ХІХ ст.), а й природні (романтичне 

світосприймання й особливості менталітету українців, де певну роль відіграє 

сентиментальність)» [82]. Як підтвердження, згадаємо музику композиторів 

Західної України, на територіях, які не входили до складу СРСР та 

композиторів діаспори, творчість яких також проходила в постромантичному 

напрямку (творчість Сергія Борткевича, Богдана Веселовського, Леоніда 

Гайдамаки, Миколи Фоменка та ін.). 

Прикладом неоромантичного стилю в українській музиці першої 

половини ХХ ст. є творчість Сергія Борткевича (1877–1952). Ім’я та доробок 

цього самобутнього митця були майже невідомі українським виконавцям і 

слухачам упродовж всього ХХ ст. Причина полягала в тому, що композитор 

покинув терени України у буремні 1920-ті роки, унаслідок чого його життя та 

творчість залишилися поза увагою співвітчизників. Натомість у Європі 

композитор мав успіх, твори його звучали на концертах і транслювалися по 

радіо, вивчалися музикознавцями (Г. Енгель, Е. Пауль, А. Резник, 

А. Сольдано, Б. Тадані, Р. Фельдман, К. Фламм, О. Чередніченко та ін.).  

На початку ХХІ ст. були проведені значні пошукові роботи з 

віднайдення доробку композитора. У результаті залужений артист України, 

піаніст Микола Сук та художній керівник Чернігівського симфонічного 

оркестра, диригент Микола Сукач виконали майже усі твори композитора, 

ноти яких на той час були загальнодоступними, тим самим сприяли 

відновленню цікавості до спадщини митця.  

Одним з найвідоміших фортепіанних творів С. Борткевича є цикл 

Прелюдій op. 33 (1926). Десять мініатюр скомпоновані за принципом 
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контрасту. Серед них яскраво виділяються два твори (№ 2 та № 4), які 

реалізують художній образ перпетуум мобіле. Після трагічно-похмурої 

Прелюдії № 1 Maestoso, дзвони якої віщують лихо, слідує мажорна, радісна, 

світла Прелюдія № 2 Vivace (Fis-dur). Тональність твору асоціюється з 

Баркаролою Ф. Шопена, Сонатами №№ 3, 4, 5 О. Скрябіна.  

Форма мініатюри проста тричастинна. Наспівна мелодія ямбічного 

складу та тріольна фігурація водночас в партії лівої та правої руки складають 

враження піднесеного, захоплюючого настрою. Тема вкладається у 

восьмитактовий період (А). Друге її проведення відбувається вже в новій 

тональності (D-dur). У середньому, більш розвиненому розділі (В), тема 

набуває збудженого характеру у хвилеподібних висхідних інтонаціях. У 

цьому епізоді продовжується рух тріолями, який не зупиняється до кінця 

твору. У заключному розділі (А1) повертається основна тональність та тема.  

Наступна Прелюдія № 3 Andantino (D-dur) надзвичайно умиротворена, 

це острівець спокою між двома рухливими п’єсами. Прелюдія № 4 – 

протилежна за настроєм, після короткого двотактового вступу Sostenuto 

бурхливим потоком Molto agitato спрямовує на слухача шквал пасажів 

перпетуум мобіле. Тональність h-moll, стрімкі арпеджіо на фортіссімо та 

напружена низхідна секундова інтонація створюють загострений 

драматичний характер теми.  

Середній розділ вносить кружляючу «вальсову» інтонацію та 

динамічний контраст піано у музику при незмінному темпі секстолей у 

фактурі. У репризі звучить перша тема, яка закінчує твір окличною 

репетицією тонічного тризвука в третій октаві. Образ перпетуум мобіле у 

Прелюдіях № 2 та № 4 С. Борткевича відтворений у незмінному темпі та 

остинатному тріольному русі, народжений зі споглядання картин природи, є 

традиційно пантеїстичним для романтичних та неоромантичних творів. 

Які ж ще риси неоромантизму приваблювали українських митців? 

Неоромантизм продовжує лінію класичного романтизму. Значною мірою він 

сформувався під впливом філософії Артура Шопенгауера та Фрідріха Ніцше. 
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Митців-неоромантиків хвилює конфлікт із дійсністю, але він долається 

силою особистості. Акцент переноситься на внутрішній світ людини, 

характер, вольові якості. Відбувається поетизація соціальних змін 

(«Залізниця» В. Сосюри, «Повстання» В. Еллана-Блакитного). Неоромантизм 

поєднує в собі прийоми символізму, імажинізму з його яскравими образами 

та футуризму з урбаністичними алюзіями. Зокрема це стосується втілень 

техніцизму в музичній творчості ХХ ст. 

«Технологічний вибух» [142, 73], що стався в європейській культурі в 

кінці XIX – початку XX ст. привніс своєрідні засоби виразності в музику. 

Прояви техніцизму існували в різних мистецько-культурних течіях. 

Наприклад, у футуризмі, який мав відобразити нову дійсність, темп життя в 

індустріальному світі, де люди зображені схожими на дрібні деталі великого 

бездушного механізму. Механістичність, остинатність, повторюваність, які є 

характерними ознаками техніцизму в музиці ХХ ст., знаходять відображення 

в творах різних композиторів («Болеро» М. Равеля, «Сарказми» 

С. Прокоф’єва, «Алегро-барбаро» Б. Бартока та багато ін.).  

Як відзначалося раніше, найяскравішого вираження в музиці ознаки 

техногенної культури знайшли в звукообразах перпетуум мобіле. В силу 

об’єктивних причин в українській музиці цей жанр дістав свого розвитку 

тільки у другій половині ХХ ст. Так, звукообрази перпетуум мобіле 

знаходимо у творчому доробку багатьох митців, зокрема відомого 

українського композитора Миколи Сильванського.  

Твори М. Сильванського широко відомі, популярні серед музикантів та 

слухачів. Висока художня цінність фортепіанної спадщини композитора 

постійно привертає увагу молодих виконавців. Його творча манера 

упізнавана, наділена особливим світосприйняттям та стилістикою. Ці якості 

впливають на фомування особливих художніх образів перпетуум мобіле, які 

втілились у жанрі фортепіанних мініатюр.  

Музичний доробок М. Сильванського не отримав ґрунтовного 

вивчення. У працях вітчизняних дослідників зустрічаються окремі згадки про 
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його фортепіанні цикли. Так, мистецтвознавець Віктор Клин частково 

розглядає цикл «Пригоди барона Мюнхаузена» в монографії «Про музику». 

Він відзначає, що однією з характерних рис для творчості композитора є 

програмність. На підтвердження його думки у статті «Фортепіанний цикл 

М. Сильванського “Пригоди барона Мюнхаузена” у жанрово-стильовому та 

виконавському аспектах» Ольга Суховерська відмічає, що стилістично п’єси 

продовжують класико-романтичну традицію програмної музики, розпочату 

Ф. Лістом та Г. Берліозом. Дослідниця вказує на близькість викладення 

тематизму Сильванським до системи Р. Вагнера завдяки наявності наскрізної 

лейттеми. В свою чергу, Галина Ніколаї в статті «Українська фортепіанна 

музика як феномен культури ХХ століття» робить висновок, що циклічні 

твори М. Сильванського були типовим явищем української музики до 1960-х 

років.  

Зовсім інший бік внеску композитора в українську музику цікавить 

дослідницю Наталію Ревенко. В статті «Тенденції розвитку моторних жанрів 

в українській музиці другої половини ХХ століття» вона відносить етюд 

М. Сильванського «Вічний рух» до найвищих досягнень фортепіанної 

техніки. Про темброво-фактурні риси творів М. Сильванського пише також 

піаністка Тетяна Омельченко. Вона аналізує сонату для скрипки та 

фортепіано в статті, присвяченій цьому твору. Цікаві її висновки, як 

досвідченого виконавця-ансамбліста, щодо впливу музики Д. Шостаковича 

на творчість композитора. Вона виявляє характерні риси твору 

(монументальність, принцип тембрової персоніфікації, система лейтмотивів 

та ін.). Дослідниці Світлана Глушкова та Галина Пужай підсумовують 

значення «гуманістичних музичних образів» для музики М. Сильванського в 

статті «Фортепіанні твори сучасних композиторів в інструментальній 

підготовці вчителя музичного мистецтва». 

Однак, в порівнянні з популярністю його творів серед виконавців, 

кількість дослідницьких робіт вкрай обмежена. Зазвичай ім`я 

М. Сильванського асоціюється з дитячою музикою. І дійсно, він є автором 
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багатьох творів для дітей. Серед них Легкий концерт для фортепіано з 

оркестром, фортепіанні цикли, численні п’єси та етюди. Але мало хто 

пам’ятає, що його перу належать п’ять концертів для фортепіано з оркестром, 

фортепіанні сонати, три балети, твори для симфонічного оркестру, камерні 

ансамблі.  

Так, у деяких творах М. Сильванського втілюється техніцизм через 

звукообраз перпетуум мобіле. Наприклад, етюд для фортепіано «Вічний 

рух». Основна тональність – сі мінор. В цьому наявні два компоненти, що 

контрастують один з одним: позитивна програмна назва і тональність, що 

зазвичай використовується композиторами в драматичних, навіть скорботних 

творах (Сонати сі мінор Ф. Шопена та Ф. Ліста, Месса сі мінор Й. С. Баха та 

ін.).  

Своїм похмурим настроєм та невгамовним рухом етюд створює 

аллюзію з dance macabre (галл. від фр. танок смерті) у романтиків. Про 

поєднання тональності сі мінор та формули вальсу (символу романтичної 

епохи) з втіленням dance macabre, музикознавець Лариса Кириліна пише: 

«Можливо цей смисловий відтінок потенційно містив у собі Вальс-фантазія 

Глінки з його непересічною тональністю h-moll, зламаною секундовою 

інтонацією і “неправильними” тритактовими фразами» [85, 44].  

Однак, танцювальна семантика «Вічного руху» зовсім іншого 

характеру, вирізняється розміром чотири чверті та стрибаючими басами. Твір 

починається коротким однотактним вступом акомпанементу лівої руки (з 

авторською позначкою marcato, staccato). Він складається з чергування 

басових тонічних та розкладених домінантових вісімок октав. В домінантних 

октавах до верхнього звуку додається терція спочатку мала, потім – велика, 

що в цілому сприймається як чергування мажоро-мінора. Одразу задається 

тон механістичного жорсткого руху, який дуже нагадує вступ до «Сарказму» 

№ 1 ор. 17 С. Прокоф’єва та басову партію акомпанементу в «Алегро-

барбаро» ор. 49 Б. Бартока.  
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Тема, що з’являється в другому такті, викладена шістнадцятими (з 

авторською вказівкою legato). Семантика її вертка, іронічна, багата на 

хроматизми. Спочатку сприймається як алогічна, але аналіз виявляє низхідні 

та висхідні мотиви в їхньому протистоянні. Октави в супроводі 

сприймаються як удари тяжкого молота. Вони ділять такт на початку теми 

навпіл (на першу та на третю долі), дедалі в фактурі ущільнюються, 

частішають, роблять її важчою. Натомість коливання (кружляння) хвиль 

підйомів та спадів у мелодії стають ширшими, доходять до третьої октави. 

Потім поступово завмирають, акомпанемент стає прозорим (автор залишає 

без супроводу половину такту), нарешті зовсім зникає. Залишається 

хроматизована низхідна каденція правої руки, що готує перехід до 

середнього розділу. 

Середній розділ має звучати в тому ж темпі (авторська вказівка l’istesso 

tempo, scherzando). Тут змінюється характер, завдяки новій тональності Ля 

бемоль мажор. Дзижчить в малій октаві секундова тема. Загалом складається 

враження, що ми перейшли з одного цеху заводу чи фабрики в інший. 

Стрибаючий характер супроводу залишається, навіть розширюється його 

амплітуда. Тепер, перестрибуючи через праву руку, лівою береться на 

сфорцандо різка секунда. Вона створює синкопу, заперечуючи слабку 

четверту долю такту. Нова тональність діє два такти. Наступні два – з 

низхідним, насиченим хроматизмами, пасажем в правій руці та чергуванням 

тризвуків у акомпанементі (Мі мажор, До мажор, Сі мажор). У наступних 

чотирьох тактах повторюється тема в Ля бемоль мажорі та хроматизований 

низхідний пассаж з новою хвилею в кінці угору та вниз. 

У наступному такті розділу Б виникає двохголосна поліфонія в партії 

правої руки. Середній голос презентує цікаву хроматизовану тему, що 

складається з низхідного полутону (ре, до дієз), стрибку на тритон вгору 

(соль) та його хроматичного низхідного заповнення до ре. Коло замкнулось. 

Потім ривок ступінчастим (сходинки по три звуки вниз по хроматизму) 

пасажем правої руки вгору та повторення теми-кола в другій октаві. Знову 
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гама вгору та вниз по цілотоновій гамі від соль бемоля третьої октави до до 

першої. Реприза завершує прозору та лаконічну форму твору. Загалом 

відмічено, що інтонаційна семантика твору містить гамоподібні пасажі, 

стрибки на дисонансові інтервали, колоподібну тему. 

Образно-емоційний семантичний аспект твору нагадує технологічні 

втілення руху в «Сарказмі» № 1 ор. 17 С. Прокоф’єва та «Алегро-барбаро» 

ор. 49 Б. Бартока. Він не є поодиноким в творчості композитора. В 

фортепіанній сюїті «У рідному місті» є частина під назвою «Мала Південна». 

Твір змальовує жанрову картинку на дитячій залізниці, яка дійсно існує в 

Харкові. Невпинний рух локомотиву, відчуття його швидкості, дитяче 

захоплення пригодою передані з психологічною вірогідністю, з яскравою 

театральністю. П’єса складається з трьох частин А-Б-А. Виділяються три 

основні семантичні фактурні складові першої частини. Це репетиції 

акордами, інтенсивна діаграмність верхнього голосу, що має запитальний 

характер, та квінтовий октавний скачок в найнижчому регістрі. Саме басові 

скачки створюють основний поштовх, стимулюють енергійний рух. Середня 

частина має прозору фактуру, семантика містить пісенні елементи, схожі на 

музику до дитячого кінофільму. Взагалі вся п’єса має кінематографічну 

природу та дещо наївний характер, спрямований на доступність дитячому 

сприйняттю. 

Радісні, енергійні образи цих двох творів втілюють позитивістські 

погляди на технічну революцію ХІХ–XX ст. Взаємини між людиною та 

Машиною іноді конструктивні, засновані на взаємодії, але часто суперечливі 

та конфліктні, спричиняють появу міфологеми «людина-машина». Одним з 

аспектів цієї міфологеми є звукообраз перпетуум мобіле.  

Словник з української фольклористики дає наступне визначення 

міфологеми: «Міфологема – мотив чи образ міфологічної системи, який має 

певне значеннєве поле, власну семантику або з яким пов`язаний ряд 

міфологічних уявлень… Під міфологемою у фольклорі і літературі 

розуміється той мотив, образ, що зберігає свій міфологічний смисл. Тим вона 
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відрізняється від звичайного мотиву, семантика якого як складова системи 

мотивів того чи іншого сюжету може змінюватися, варіюватися (напр.., 

мотиви суму, любові)» [168, 252]. Тож узагальнюючий характер звукообразу 

перпетуум мобіле є втіленням міфологеми «людина-машина». 

Інший аспект звукообразу перпетуум мобіле демонструють твори 

М. Сильванського, які втілюють стан гри. Твори продовжують лінію, 

розпочату дитячими циклами Р. Шумана, М. Мусоргського, п’єсами 

В. Косенка. Дуже цікаві для піаністів-початківців замальовки «Гра», «Пінг-

понг», «Машина автомат», «Ловимо один одного». Стан гри є найбільш 

природнім для дитини. У цих п’єсах композитор використовує акценти та 

синкопований ритм, короткі штрихи стаккато та ламані мелодії, що виразно 

передають емоції дитини, що грає. Твори відрізняються швидким рухом, 

дієвістю, миттєвими змінами настрою. В них зображено ігри, в які діти 

звикли грати, спілкуючись один з одним.  

Ситуація, в якій граючі особи виходять за межі буденного життя 

створює піднесений стан, а також особливу вільну атмосферу, що 

співвідноситься з теорією гри [52]. В п’єсах М. Сильванського 

спостерігаються три основні положення Й. Гейзінга, що відмітив загальне у 

соціальних ситуаціях гри і свята. А саме: cпіввідношення певних правил і 

справжньої свободи складає основу взаємодії учасників. При цьому 

відбувається відстороненість від повсякденного життя та створюється 

особливий радісний настрій, що супроводжує ігрові ситуації в музиці 

М. Сильванського. Твори «Гра», «Пінг-понг», «Машина автомат», «Ловимо 

один одного» часто виконуються юними музикантами, що є свідченням 

актуальності цієї музики.  

Для українських композиторів є характерним звертання до втілень 

літературних та програмних сюжетів у фортепіанній музиці. Серед творів 

М. Сильванського можна виділити п’єси з пейзажною лірикою, 

споглядальними задумливими образами. Вони продовжують романтичні 
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настрої деяких програмних п’єс М. Лисенка, пошуки виразності, 

психологічної експресії прелюдій Б. Лятошинського (№ 1 ор. 38 і № 2 ор. 44).  

Семантика звукозображальності має давні коріння та різноманітні 

джерела, починаючи з давніх мисливських орнітоморфних інструментів та 

манків, що наслідували звуки птахів. Відомі численні «Зозулі», написані в 

епоху бароко, пташині голоси та сцена біля струмка в Шостій симфонії 

Л. В. Бетховена. Романтична доба також вносить свою лепту в створювання 

музичних картин. Вони мають різні емоційні характеристики від 

споглядальних до драматичних (симфонія № 1 ор. 68 «Море» Й. Брамса, 

увертюра «Гебріди» ор. 26 Ф. Мендельсона та ін.). Це програмні твори, в 

яких важливу роль відіграє озвучування задуму композитора за допомогою 

назви. Саме вона дає налаштування слухачеві на певний образ, який 

створюється в його уяві ще до того, як зазвучить музика. 

Романтичну традицію програмної музики ХІХ ст. продовжують і 

фортепіанні мініатюри М. Сильванського. Втіленням пейзажної лірики в 

музиці є етюд М. Сильванського «Стрімкий потік». Тріольний рух в темпі 

Presto не зупиняється від першого такту до закінчення твору. Цим він 

нагадує романтичні п`єси перпетуум мобіле, які характерні нарисом 

пантеїстичного вічного руху. Композиційна семантика Етюду відмічена 

тричастинністю ( А–В–А). На перший погляд, уявляється, що твір написаний 

в тональності Соль бемоль мажор. Водночас, музика етюду не вкладається в 

тональні рамки, корелюється з автономною хроматикою.  

Так, перший такт, витриманий в Соль бемоль мажорі, змінюється 

іншим, у якому в лівій руці акомпанемент в До мажорі (тоніка – домінанта – 

тоніка) підкладається під розкладений Соль бемоль мажорний тризвук у 

партії правої руки. В подальшому розвитку семантика мигтіння кадровості 

діатонічних та хроматичних епізодів зберігається. Це надає музиці якогось 

примарно-фантастичного звучання. Загалом твір має радісно піднесений 

характер. Початковий розділ створює картину дощового стрімкого потоку. 
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На тлі бурхливих пасажів трапляються короткі «крапельні» мотиви на 

стаккато. Саме вони додають музичній картині подобу дощу.  

В середньому розділі твору з’являється танцювальна тема. Вона пурхає 

по звуках фа дієз мінорного тризвуку з другої октави в третю і нижче. 

Завдяки яскравому характеру та майстерному використанню тембрів роялю 

ця п’єса є дуже популярною, часто звучить на конкурсах юних піаністів, де 

виконується дітьми 9-10 років. Отже органічне поєднання блискучих 

технічних прийомів з пантеїстичним забарвленням надає цьому твору 

неоромантичного звучання.  

Яскравим прикладом звукопису також є етюд «Заметіль» 

М. Сильванського. Він продовжує романтичну традицію відомих етюдів з 

однойменною назвою. Такі твори зустрічаються серед етюдів Ф. Ліста та 

етюдів-картин С. Рахманінова. Концертні етюди романтиків створювалися з 

метою втілення сильних переживань, особливих крайніх станів людини. 

«Заметіль» Ф. Ліста, наприклад, є глибоко психологічним твором, 

відтворюючи стан самотності, відчаю на фоні бурхливої завірюхи. На відміну 

від цього, дитячий етюд «Заметіль» М. Сильванського є цілком гармонійним 

нарисом природи. Вочевидь, композитор мав на увазі ознайомлення 

молодого виконавця зі світом романтичних образів.  

Потужна початкова тема (в ре мінорі), викладена в басовому регістрі, 

має активний жорсткий характер. Скачок з тоніки на домінанту і назад 

змінюється хроматичним сповзанням (ре - до дієз - до бекар), а потім 

фанфарним стрибком і закріпленням в ля мінорі. Ця тема контрастує з 

наступною танцювальною легкою і скерцозною. Вона з’являється на нюансі 

субіто піано (тональність сі бемоль мінор). Інтонаційно ntvа виникає зі 

сковзаючого хроматизма першої теми. Незважаючи на контраст, 

спостерігається виростання другої теми з першої за принципом 

монотематизму.  

Дослідження цього твору визначило, що він створений у руслі 

продовження романтичних традицій, як втілення перпетуум мобіле в 
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природі. Водночас, музична мова п’єси вбирає в себе елементи як класичного 

письма, так і автономної хроматики. 

Важливою частиною доробку М. Сильванського є два зошити 

прелюдій, розташованих традиційно, по дванадцять у кожному. Вони не 

належать до дитячого репертуару. Твори із Зошита № 1 чергуються за 

принципом контраста. Прелюдія № 1 написана лапідарними засобами 

виразності, займає всього два нотних аркуші. Колокольність, симфонічне 

забарвлення фактури в цьому творі передають космогонічний світогляд 

автора. Прелюдія № 2 втілює перехід тривожної думки (одноголосна 

мелодія) від індивідуального сприйняття до узагальнюючої масштабної 

кульмінації, де мелодія потовщується, наче обростає дисонуючими акордами. 

Прелюдія № 5 – акварельно-пейзажна замальовка.  

Прелюдія № 6 є драматичним центром циклу. Тут також присутні 

дзвони, трагічний образ втілюється у сумній, наче поховальній ході. 

Тональність сі мінор та хоральне фактурне викладення додають музиці 

характеру зажуреного філософського роздуму. Прелюдії в циклі розташовані 

за принципом контрасту, втілюють різні психологічні стани від 

споглядально-мрійливого (Прелюдія № 5), філософсько-роздумливого 

(Прелюдія № 6) до енергійно-рухливого (Прелюдія № 12 – токата). Серед них 

можна виділити останній твір, що втілює образ перпетуум мобіле. Це 

Прелюдія № 12. Образ безперервного руху ставить яскравий акцент у фіналі 

циклу. 

Специфіка розвитку української музики першої половини ХХ ст., її 

залежність від соціально-політичних умов тиску та ідеологічних обмежень, 

обумовила втілення звукообразу перпетуум мобіле переважно в 

неоромантичних традиціях. Разом з тим, художні образи перпетуум мобіле, 

які зустрічаються в європейській мозиці першої половини ХХ ст. мають 

своєрідні проекції у творчості українських композиторів-шестидесятників. 

Так, образ зла, втілений через загрозливе перпетуум мобіле, знаходить 

реалізацію у фугах. Як частина віддзеркалення макрокосму, фуги 
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відображають, переважно, внутрішній емоційний мікрокосм людини, а також 

важливу для музики категорію руху. Дослідник Іван Васірук у процесі 

аналізу сучасних фуг виділяє чотири великі образні сфери: роздум, рух, 

висловлювання і стан душі.  

Відмічено, що перпетуум мобіле, як низка художніх образів, зародилася 

ще в XIX ст., але у цей час не втілювалася у жанрі фуги. Нервовий плин 

стрімкого ХХ століття, бездушний та метушливий, шалений темп життя 

надихнули сучасних авторів до втілення цієї теми, актуальної для 

сьогоднішньої людини. Вони віддзеркалилися в яскравих образах руху, 

представлених в сучасних фугах. З цього приводу І. Васірук зауважує: «При 

суворо продуманому і логічно збудованому тональному «шляху» 

проходження теми-тези все фактурні якості фуги роблять її втіленням 

механістичного руху типу perpetuum mobile, руху як такого» [43]. Дослідник 

відмітив, що сукупність деяких семантичних рис (фактурні конфігурації, 

ритмічна остинатність, безперервний темп) вказує на символ механістичного 

руху що є антитезою духовному людському.  

Звукообрази перпетуум мобіле у фугах втілювали українські 

композитори Валентин Бібік (фуги № 5, 6, 19), Мирослав Скорик (фуга № 5). 

Російські композитори також реалізують образ перпетуум мобіле в фугах. 

Зокрема це Олександр Пірумов (фуги № 5, 7) та Родіон Щедрін (фуга № 19). 

Р. Щедрін створює механістичність фуги № 19 за рахунок однієї теми. Вона 

побудована на мажорних висхідних тетрахордах, підпорядкована незмінному 

ритмізованому руху. Змінні ритмічні відтворення теми, а саме збільшення і 

зменшення теми в 2, 3, 4 і 6 разів надають фузі вигляду техногенного 

перпетуум мобіле. 

Мефісто-фуги, як втілення образів зла, відомі ще з XIX ст. В творчому 

доробку Г. Берліоза, Ф. Ліста, П. Чайковського є зразки таких фуг. В музиці 

XX ст. образ агресивного зла отримав активну розробку. В непрограмних 

інструментальних творах важко однозначно тлумачити конкретні негативні 

образи. Однак, відмічені звукові потоки, що мають наступальний, жорстокий 
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характер, яскраво представлені саме у фугах композиторів ХХ ст. Серед 

семантичних ознак відзначаються активна хода, маршовість пунктирний 

ритм, фанфарні закличні ходи. У поєднанні з швидким темпом чітко 

організований канон здатний передавати накопичення внутрішньої енергії 

через безперервне ущільнення музичної тканини. Саме ці процеси 

відбиваються в фугах № 3 Р. Щедріна та № 7 , № 5, 6, 19 В. Бібіка ( «34 

прелюдії і фуги»). В фортепіанній фактурі бурхливо палає нестримний рух, 

тим самим відтіняє лапідарність та філософську глибину прелюдій. 

Творчий доробок славетного українського композитора Мирослава 

Скорика неодноразово вивчався музикознавцями. Так, монографії професора 

Любові Кияновської «Мирослав Скорик: творчий портрет композитора у 

дзеркалі епохи» та «Мирослав Скорик: людина і митець» [87], а також інші її 

роботи містять фундаментальні дослідження, висновки щодо відмінних рис 

його фортепіанної музики. Також вчена досліджує конкретні стильові якості 

окремих творів та виділяє основні витоки творчості композитора.  

Професор Олена Берегова в роботі «Зміна світоглядних архетипів в 

останніх творах М. Скорика» [15] глибоко вивчає характерні риси 

композиторського стилю композитора в творах «Диптих» для струнного 

квартету та Концерті для фортепіано і струнних. Дослідниця робить 

висновок, що полярна образність і трагічні відтінки в творах композитора, є 

рисами властивими постмодернізму останньої третини ХХ ст. 

Численні дослідники фортепіанного доробку М. Скорика (Є. Басалаєва, 

О. Берегова, М. Герега, Є. Гончар, А. Задерацька, В. Задерацький, 

Л. Кияновська, Г. Конькова, К. Івахова, П. Турянський, М. Фрайт, 

О. Шевчук, Я. Якубяк, Д. Ярко та ін.) не розглядають особливості його 

поліфонічної музичної мови, зокрема темпоритмічних ознак фортепіанних 

фуг. Тим цікавішими є розвідки щодо поліфонічного стилю композитора. 

Через призму постмодернізма розглядається Партита № 5 для фортепіано 

соло М. Скорика в статті О. Снєгирьова, аналізуються особливості цього 

відомого твору. З цієї ж точки зору Г. Ляшенко трактує авторське бачення 
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жанру старовинної сюїти в «Партиті» М. Скорика, що викладено в 

однойменній статті. Науковець формулює нову інтерпретацію жанру партити 

композитором, оскільки на його погляд, в циклі відбувається інтеграція 

демонстрації образів та їх філософське осягнення. Г. Ляшенко вважає 

партиту подобою сюїти.  

Дослідниці Н. Прищепа, Н. Ревенко в своїх статтях надають загальну 

характеристику циклам прелюдій та фуг В. Бібіка та М. Скорика. Також 

піаністка А. Задерацька присвячує статтю аналізу інтонаційної драматургі в 

циклі прелюдій і фуг М. Скорика [76]. Дослідивши семантику та інтонаційно-

тональний план всіх шести мікроциклів, вона констатує традиційний 

класичний підхід автора до втілення цього жанру. 

В ХХ ст сформувалася сукупність втілень цієї циклічної форми. Разом з 

тим кожен з митців (В. Бібік, О. Пірумов, М. Скорик, П. Хіндеміт, 

Д. Шостакович, Р. Щедрін та ін.) створює свій стилістичний варіант 

поліфонічного циклу. 

Звукообрази перпетуум мобіле у поліфонічних творах М. Скорика 

втілені у фугах. Відмічено, що загальна специфіка фразування у тісному 

зв’язку з ритмічною структурою загалом у фортепіанних творах М. Скорика 

диктують виконавцю своєрідні темпові рішення. Вони найчастіше 

дозволяють вільне варіювання акцентів не тільки в загальній музичній фразі, 

але навіть межах такту. Індивідуальне відчуття агогіки виконавцем реалізує 

зміни темпу в п’єсах «Хор», «Спів у горах» та ін. Натомість у «Токаті» де 

метричний розмір змінюється безліч разів, метр є головним диригентом і 

основним фактором побудови стійкої форми. Також особливістю Прелюдій 

та фуг є дотримання композитором класичних принципів точності, 

прозорості і організуючої ролі метру. Для втілення звукообразів перпетуум 

мобіле у фугах це створює певні стримуючі стилістичні рамки.  

Початок роботи над циклом прийшовся для М. Скорика на час, коли 

цей жанр вже не був новим для музики ХХ ст. Композитор перебував в 

періоді творчої зрілості. До поліфонічних жанрів він звертався і раніше 
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(наприклад, в кантаті «Весна» окрема частина написана в формі фуги). 

Узагальнюючи вже існуючі традиції написання подібних циклів, М. Скорик 

створює свій особливий варіант прелюдій та фуг, у написаних поки що 

тільки 6 з 12 творів задуманого циклу. Це прелюдії та фуги в мажорних 

тональностях (C, Des, D, Es, E, F). Перший зошит, надрукований в 1989 р. 

містить п'єси, відмічені автором в ладотональному вимірі висхідного 

хроматичного росташування. 

Розгорнута форма прелюдій ріднить їх з прелюдіями Й. С. Баха і 

Д. Шостаковича. Водночас умовне дотримання тонічного основного тону 

нагадує принципи П. Хіндеміта. Творчі експерименти в композиторських 

техніках підштовхували до нових відкриттів. Заперечення ладотональності 

приводило до інших можливостей.  

В ХХ ст. деякі композитори і музикознавці діатонічними вважали 

також 12-ступеневі лади. Вони характерні тим, що кожна із ступенів 

вважається самостійною. Музикознавець І. Пясковський в статті «М. Скорик 

та А. Шенберг» [143] доводить спільність в використанні дванадцятитонової 

системи як «альтернативної» ладової основи в творчості С. Прокоф’єва, 

А. Шенберга та М. Скорика. Для прелюдій та фуг характерна насичена 

хроматика як в мелодії, так і в гармонійних поєднаннях. Водночас, ладові 

натяки читаються в поворотних пунктах розвитку форми і в кадансових 

зворотах.  

Лінеарна логіка розвитку партитури голосів частіше всього приховує за 

дисонуючим звучанням ладотональні основи. Класичні канони, в яких, як 

правило, прелюдія і фуга співіснують як діаметральні протилежності, 

повністю витримуються М. Скориком. Так, початок прелюдії № 5 

імпровізаційний на відміну від аскетичної, чітко вивіреної за формою фуги. 

Семантика висхідних та низхідних пасажів створює враження спонтанності. 

Однак, у другій фразі виникає хоральна тема, яка зупиняє цей біг фантазії. 

Вона об’єктивна, стримана.  
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Традиційно для композиторів ХХ ст. не виставляти ключові знаки, щоб 

не фіксувалась певна ладотональність. Так, в початковому перебігу 

гамоподібних пасажів в прелюдії Е спостерігається ясний Е-dur. Натомість 

розвиток теми містить заперечення – велику кількість випадкових знаків та 

«відміняє» приналежність до ладотональності. Відмічено поєднання 

семантичних антитез: гамоподібні пасажі протистоять величному хоралу (як 

протест швидкому руху), динамічні зростання та спади. Перша кульмінація 

потужно звучить в крайніх регістрах на фортіссімо. І тут же в наступних 

тактах змінюється пасажами на піано. Вони подібні до хвиль, рухаються то 

назустріч одна одній, то навпаки, надалі навіть перехрещуються в першій 

октаві. Коли розбіг їх знову сягає крайніх регістрів, звучать дві октави в 

крайніх регістрах (октава «D» в басах і «Es» в верхньому регістрі).  

Динамічні сплески в усіх прелюдіях М. Скорика завжди хвилеподібні, 

збігаються з рельєфними кульмінаціями. Динаміка різноманітна і гнучка, 

активно змінюється, підпорядковуючись емоційним всплескам мелодії. Після 

19 т. звучать поперемінно 4 акорди тризвуку, то у вузькому регістровому 

розташуванні, то в широкому (cis e g Fis). Кожен з них повторюється двічі 

(половина тривалість і чверть). Лише останній Fis-dur, наче сповільнюючись, 

звучить цілий такт у широкій позиції і півтора такта у вузькій. Він 

несподівано приводить до простої зворушливої теми. Мелодія звучить на 

фоні витриманих акордів. Це так звана тиха кульмінація – ліричний центр 

твору. Починаючись в d-moll вона має гармонійний розвиток і закінчується в 

Es-Dur. Після чого музиці повертається бурхливий рух, який змінюється 

хоралом. На цей раз зона дисонуючих акордів розширюється до дев’яти 

тактів. 

Фуга зберігає презентовану кількість голосів від початку до кінця. Тема 

кожної фуги дуже самобутня. Звукообраз перпетуум мобіле неподільний, 

зберігається до кінця твору у фузі № 5 з циклу М. Скорика. В цьому творі 

звукобраз наступального висхідного руху зберігає свою цільність і 

енергетику до кінця твору. 
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Особливістю циклу є своєрідні рішення композиційної семантики. Так, 

у фугах одним з основних факторів розвитку виступає дзеркальна інверсія. 

Кожна тема в фугах протиставляється дзеркальному викладенню, яке має 

свій подальший розвиток. Наприклад, у фузі № 5 в третьому періоді виникає 

дзеркальне проведенна теми. Надалі воно звучить у збільшеному ритмічному 

варіанті (половинними тривалостями). А кульмінація в басах стверджує 

збільшену основну тему з подвоєнням в октаву. Як і в інших фугах, тут 

спостерігається підпорядкування стрімкого, динамічно наростального руху в 

напрямку головної кульмінації . 

Інтонаційна семантика прелюдій та фуг М. Скорика вирізняється 

полісемічним тематизмом, спирається на різні стильові основи. Тому в 

слухача виникає багата емоційна палітра асоціацій і вражень. Дуже цікавою є 

фуга F, яка закінчується джазовим епізодом. В фузі Е в кульмінації на фоні 

збільшеної основної теми в басах у крайньому верхньому регістрі звучить 

частина інверсійної теми, викладена четвертями. В звучанні на «фортіссімо» 

вона нагадує церковні дзвони, проте, не в урочистому святковому звучанні, а 

скоріше, як тривожний закличний знак.  

На тлі поступового зменшення гучності ця тема подрібнюється на 

тріолі, що на якусь мить нагадує передзвін. Останнє проведення теми також 

інверсійне. Воно звучить в контроктаві на «піано» з авторською позначкою 

«misterioso» – таємничо. Як сходи в потойбічний світ або зловісні кроки 

Командора, ця тема завершує мікроцикл. Кода після фермати включає дві 

запитальні репліки і дисонуючий акорд. Не дивлячись на ладові підтексти, 

які трапляються в деяких епізодах твору (наприклад, тема в басу починається 

на фоні квартсекстаккорду E-Dur), у фузі № 5 М. Скорика наприкінці твору 

не відбувається ладове завершення. Музика наче випадково зупиняється на 

дисонуючому акорді. Така відкрита композиційна семантика твору є 

характерною для музики ХХ ст. і ще більше підкреслює значення 

звукообразу перпетуум мобіле. Раптова зупинка стимулює творчу уяву 

слухача, який подумки продовжує безперервний музичний рух. Загалом 
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емоційне забарвлення звукообразу перпетуум мобіле в фузі № 5 має 

наступальний, суворий характер. 

Цикл Валентина Бібіка 34 прелюдії та фуги для фортепиано op. 16 був 

написаний композитором в 1973–1978 рр. У вступі до нотного видання твору 

музикознавець Всеволод Задерацький відзначає, що «послідовність циклів 

Шостаковича і Щедріна накреслює певну тенденцію в еволюції жанру» [19, 

3-5]. Кожен з митців створив свою версію бахівського циклу. Розширена 

кількість мікроциклів В. Бібіка пов`язана з новим відчуттям ладу автора. 

В. Задерацький відмітив: «Як і Р. Щедрін, В. Бібік прагне по-новому 

осмислити тональність (власне до цього прагнув і Д. Шостакович, у чому 

полягає спадкоємність). Та цілком очевидно, що В. Бібік шукає свій шлях» 

[19, 5]. Клавіатура фортепіано з росташуванням чорних і білих клавіш 

спонукала композитора на своєрідну схему темперації. Перший том 

прелюдій та фуг написаний з основними тонами від С та вище. В кожному 

тоні написані два твори (всього чотирнадцять).  

Як зазначив І. Васірук, фуги з мікроциклу № 5, 6, 19 є зразками 

перпетуум мобіле. Натомість, В. Задерацький, класифікуючи фуги всього 

циклу, відносить ці фуги до токатного напрямку. Ці дві точки зору не 

протирічать одна одній, оскільки відзначають рухливість в основі фуги. І та, і 

інша форма відноситься до рухливих, між ними існує взаємозв`язок і 

дифузія.  

Розглянемо мікроцикл № 5. Прелюдія в ньому дуже мініатюрна. Тому 

вона сприймається як преамбула до фуги. Тихі повільні трелі, що звучать в 

динаміці три піано сприймаються як пульсуюча тонка матерія. Авторська 

ремарка свідчить: «Звук має поступово виникати й зникати» [19, 20]. 

Акустичні особливості Фуги полягають в тому, що твір починається без 

перерви із попереднім розділом (attacca) і cпочатку звучить на два піано. 

Цікаво, що протягом твору авторські позначки динаміки коливаються в 

межах від одного до двох піано. Через це при першому прослуховуванні 
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твору, не маючи перед очима нотного тексту, можна навіть не помітити цей 

перехід.  

Темп presto та авторська вказівка legierissimo одразу вказують на 

рухливий легкий характер твору. В інтонаційній семантиці теми виявлені дві 

послідовних квінти з репетицією верхнього звуку і спуск по квнтах униз, так 

само з репетицією нижнього звуку. Сонорність відрізняє тип тематизму фуги. 

Для нього індивідуальність визначається не складною мелодикою із 

індивідуалізованим інтервальним складом, а в більшості яскравим 

колористичним та ритмічним рішенням. Інтонаційна семантика Фуги 

вирізняється монообразністю. Звучання теми відбувається спочатку на два 

піано, потім при проведенні теми в басу динаміка за рахунок тембру зростає, 

фактура ущільнюється.  

Перемінний розмір рухається на початку в чотирнадцяті четвертих, але 

в середині фуги декілька раз трансформується. Спершу на двадцять чотири 

четвертих, потім на двадцять шість, чотирнадцять, дев`ятнадцять, сорок і 

знов на чотирнадцять четвертих. Саме цей розділ на чотирнадцять четвертих 

містить найбільш насичену фактуру, з репетиціями квартами, квінтами та 

секундами. Виконавці, як правило, роблять тут кульмінацію фуги, хоча 

авторської вказівки на це немає. Попри змінний розмір, основна тема 

звукообразу препетуум мобіле все ж укладається в умовну тридольність, має 

ледь відчутні ознаки танцювальності. Рухова та фактурно-мотивна 

остинатність характеризують звукообраз перпетуум мобіле у творі В. Бібіка. 

Емоційно твір сприймається як примарна фантастична картина, викликає 

асоціації з танцем яскравих тропічних пташок, або якихось космічних істот. 

Символіка перпетуум мобіле у творі належить до космічного Всесвіту, 

перегукується з Перпетуум мобіле ор. 10 А. Пярта, хоча в цьому творі немає 

руху як такого, а тільки пульсація матерії. Яскрава колористика сонорного 

письма композитора створює неповторну картину звукообразу перпетуум 

мобіле.  
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Висновки до розділу 3. 

1. На основі дослідження художніх образів перпетуум мобіле в 

симфонічній та камерно-інструментальній музиці ХХ ст. виявлено когезію 

цього звукообразу в творах композиторів різних країн. Вона виявляється в 

спільних семантичних рисах серед фактурних, метро-ритмічних, 

формообразуючих ознак творів, а саме в остинатності, механістичності, 

повторюваністі ритмічних, фактурних та мелодійних формул, 

монотематичності, підпорядкуванні безперервному наскрізному руху. Серед 

відмінних семантичних ознак відмічені: різні образні втілення та форма, що у 

ХХ ст. має тенденцію до укрупнення. Втілення міфологеми «людина-

машина» у звукообразах перпетуум мобіле ХХ ст. відбувається через 

відзеркалення нових соціальних реалій, в яких людське життя втрачає 

самоцінність, стає залежним від технічних аспектів буття. 

Різні образні конотації та форму втілення художніх образів перпетуум 

мобіле досліджено: у позитивістських тенденціях початку ХХ ст. (твори 

Б. Бартока, Б. Бріттена, А. Онеґґера, С. Прокоф’єва, М. Равеля, 

Д. Шостаковича, А. Шнітке); образ зла, переданий через перпетуум мобіле у 

творах М. Равеля «Болеро», Б. Бартока «Алегро-барбаро», С. Прокоф’єва 

«Сарказми»; образ перпетуум мобіле, як воєнізованої Машини втілений в 

Сьомій «Ленінградській» симфонії Д. Шостаковича, А. Шнітке в Сонаті № 1 

для скрипки та фортепіано, Б. Бріттена в Сонаті для віолончелі та 

фортепіано. Тож дослідження виявило трансформацію художнього образа 

перпетуум мобіле від пантеїстичних втілень у романтиків, коли перпетуум 

мобіле був представлений у формі мініатюри до антимілітаристських 

протестів у циклічних крупних формах ХХ ст. 

2. У першій половині ХХ ст. спостережені конотації перпетуум мобіле 

епохи «техніцизму», варіаційна та сонатна форма у камерному та 

симфонічному жанрах, втілення звукообразу перпетуум мобіле у творах, 

присвячених військовій тематиці. Отже, когезія простежується між епізодом 

навали Сьомої «Ленінградської» симфонії Д. Шостаковича та Концертом для 
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оркестру Б. Бартока (використання теми Ф. Легара), Восьмою симфонією 

Д. Шостаковича та «Пасифік 231» А. Онеґґера, де застосовано схоже 

динамічне наростання. Симфонія № 3 «Літургійна» А. Онеґґера містить 

мілітаризований образ перпетуум мобіле (відомий як марш роботів). 

Відзначено спільне в симфоніях А. Онеґґера та І. Стравінського («Симфонія 

трьох рухів»), які використали поєднання маршевості з безперервним рухом 

для створення образів мілітаризованих машин.  

3. Художні образи перпетуум мобіле в українській музиці першої 

половини ХХ ст. свідчать про неоромантичні вподобання композиторів. Так, 

у творчості С. Борткевича (Прелюдії №2, 4 op. 33) вони мають пантеїстичний 

характер, нагадують образи природи. 

У фортепіанних мініатюрах М. Сильванського також значне місце 

займають музичні зображення. Досліджено твори «Вічний рух» та «Мала 

Південна». Визначено, що ці п`єси містять звукообрази перпетуум мобіле та 

втілюють міфологему «людина-машина». Художні образи перпетуум мобіле 

у дитячі творах «Гра», «Пінг-понг», «Машина автомат», «Ловимо один 

одного» співвідносяться з теорією гри (Й. Гейзінга). В цих образах 

спостерігаються три основні положення, сформульовані дослідником, який 

відмітив загальне у соціальних ситуаціях гри та свята. А саме: 

cпіввідношення певних правил і справжньої свободи складає основу 

взаємодії учасників. При цьому відбувається відстороненість від 

повсякденного життя та створюється особливий радісний настрій, що 

супроводжує ігрові ситуації, зокрема в музиці М. Сильванського.  

Натомість, звукообраз перпетуум мобіле у циклі «Прелюдії для 

фортепіано» уособлює психологічний стан людини. Не зважаючи на малу 

форму, ці твори мають глибокий філософський та узагальнюючий смисл. 

Прелюдія № 12, яка втілює художній образ перпетуум мобіле, завершує 

Перший зошит циклу.  

Дослідження фортепіанних мініатюр М. Сильванського, виявило, що 

художній образ перпетуум мобіле в творчості композитора втілений у 
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неоромантичному забарвленні. У фортепіанному доробку композитора 

реалізується символ перпетуум мобіле з позитивістських позицій початку 

ХХ ст., а також конотації перпетуум мобіле у руслі романтичних 

пантеїстичних тенденцій («Заметіль, «Стрімкий потік»). Втілення художніх 

образів перпетуум мобіле у фортепіанній музиці М. Сильванського 

супроводжує яскраво виражена програмність, характеристичність та 

жанровість, використовується система лейтмотивів.  

Cеред характерних рис художнього образу перпетуум мобіле у музиці 

М. Сильванського окреслено: остинатність, механістичність, повторюваність 

ритмічних, фактурних та мелодійних формул, монотематизм.  

В українській музиці відзначені також художні образи перпетуум 

мобіле в жанрі прелюдії та фуги у М. Скорика та В. Бібіка. Авторське 

бачення художнього образу перпетуум мобіле в циклі прелюдія та фуга у 

М. Скорика реалізувалось через лінеарність, насичену хроматику в 

співвідношенні з діатонічністю, інверсійністю в якості основного принципу 

драматургії фуги. Художній образ перпетуум мобіле втілений через 

композиційний принцип контрасту у поєднанні протилежностей 

(імпровізаційність прелюдії та раціоналізм фуги, семантичні фактурні та 

колористичні антитези та ін.). Нескінченний рух, втілений у фузі № 5 має 

агресивний наступальний характер. Цільність звукообразу перпетуум мобіле 

підкреслена відкритою будовою фуги, яка не має чіткого кадансового 

закінчення.  

Натомість у циклі «34 прелюдії та фуги» В. Бібіка спостережений 

звукообраз перпетуум мобіле в декількох мікроциклах. що відрізняються 

своєрідним сонорним колоритом. Дослідження мікроциклу Прелюдії та фуги 

№ 5 виявило лаконічність прелюдії та сонорну барвистість фуги, що втілює 

звукообраз перпетуум мобіле. Інтонаційна семантика теми фуги будується на 

репетиції, двох послідовних квінтах, яскравому колористичному та 

ритмічному рішенні. Монообразність, незмінний темп зберігається за умов 
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перемінного розміру, містить приховану тридольність та ознаки 

танцювальності. 

Дослідження виявило універсалізм звукообразу перпетуум мобіле, в 

його трансісторичних та транснаціональних аспектах. Втілення художнього 

образу перпетуум мобіле в українській музиці ХХ ст. ясно демонструє 

причетність творчості українських митців до загальноєвропейських 

культурних процесів. Водночас конотації образу перпетуум мобіле 

висвітлюють індивідуальні риси кожного композитора, його стильові 

інтерпретації.  

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[25], [26], [31], [32], [37], [38]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та 

запропоновано шляхи визначення художніх образів перпетуум мобіле в 

європейській музиці ХIХ – першої половини XX ст. Проведене дослідження 

й виконання поставлених мети та завдань надали підстави зробити такі 

висновки. 

1. На основі вивчення філософських, мистецтвознавчих і 

музикознавчих праць визначено універсальність феномену та виявлено 

відмінність понять перпетуум мобіле. У точних науках – це визначення 

уявного пристрою з безкінечним рухом. У філософії – спільне між рухом 

макрокосму та мікрокосму (Д. Белл, Н. Бердяєв, Г. Гегель, Ж. О. Ламетрі, 

Л. Морган, А. Сміт, О. Тоффлер, Л. Уайт, К. Ясперс). Наголошено на 

позитивній ролі технічного вектора (Ф. Десауер), означено роль перпетуум 

мобіле як військової машини в історії людства (Л. Мамфорд). У 

культурології символічний зміст перпетуум мобіле виявлено через 

концепцію гри (Й. Гейзінга). У мистецтвознавстві перпетуум мобіле 

розглядається як жанр (В. Цуккерман, І. Ямпольський) та образ у музичному 

творі (І. Барсова, І. Васірук, Л. Казанцева, Л. Кирилліна, А. Сюарес, 

Ю. Холопов, О. Шмакова). 

На підставі пропонованих зразків образів перпетуум мобіле в музиці 

виявлено їх трансформацію від пантеїстичних звукообразів ХIХ ст. до 

техногенних алюзій першої половини ХХ ст. На перетині цих століть 

звукообрази перпетуум мобіле змінюються на подоби зла (Ш. В. Алькан, 

Г. Малер, М. Равель). Доведено, що в музиці початку ХХ ст. перпетуум 

мобіле є одною із реалізацій образу «людина-машина» (А. Онеґґер, Д. Мійо, 

О. Мосолов). Надалі міфологема «людина-машина» в музичній культурі 

набуває рис суперечності у зв’язку з війнами та протистоянням у світі. Тому 

звукообрази перпетуум мобіле відображають мілітаризований конфлікт 

(Б. Барток, А. Онеґґер, І. Стравінський, Д. Шостакович та ін.).  
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2. Шляхом аналізу музичних творів, що втілюють образ перпетуум 

мобіле, виявлено його специфіку. На основі образних характеристик 

перпетуум мобіле в роботі запропоновано класифікацію творів. Серед 

основних образних характеристик перпетуум мобіле можна відзначити такі: 

- колооберт життя і смерті, одвічна циклічність (Ф. Шопен Фінал 

Сонати b-moll, Г. Малер Скерцо з Симфонії № 2); 

- вічний двигун або машина (Ф. Пуленк «Прогулянки», М. Равель 

Фінал Сонати для скрипки та фортепіано); 

- поступальний високоенергетичний рух (образ потягу), який у ХХ ст. 

набуває ворожих всьому людському рис (Ш. В. Алькан «Залізниця», 

А. Мосолов «Музика машин», А. Онеґґер «Пасіфік» та ін.);  

- веретено, самопрядка, що за допомогою кругового обертального руху 

створює атмосферу нескінченної тяжкої рутинної роботи (Р. Вагнер ІІ дія 

опери «Летючий Голландець», Ф. Шуберт «Гретхен за прядкою»); 

- вічний рух як вияв загальнолюдського тріумфу, радості (Б. Барток 

Концерт для оркестру); 

- рухлива ігрова ситуація (А. Онеґґер «Регбі», М. Сільванський «Гра у 

квача», «Пінг-понг»); 

- танець як вихор часу, спорт як прояв людського духу в подоланні 

перешкод (Й. Гайдн Фінал фортепіанного Тріо G-Dur Hob xv 25, А. Онеґґер 

«Регбі»);  

- природний стихійний рух (Ш. В. Алькан «Як вітер», Л. Бетховен 

«Прометей», С. Борткевич Прелюдії № 3, 4 op. 33, К. М. Вебер Фінал Сонати 

для фортепіано ор. 24, Н. Паганіні «Мото перпетуо», Ф. Шуберт «Бджілка»); 

- образ зла, агресії, антипод людяності (Б. Барток «Алегро барбаро», 

М. Равель «Болеро») ; 

- мілітаризована груба сила (А. Онеґґер Симфонія № 3, «Симфонічний 

рух № 3», С. Прокоф’єв Фінал Сонати для фортепіано № 7, І. Стравінський 

«Симфонія в трьох частинах» (Symphony in 3 Movements), Д. Шостакович 

Симфонії № 7, № 8 та ін.). 
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3. Розкрито відмінності художньо-стильових рішень перпетуум мобіле 

у музичних циклічних формах і мініатюрах ХIХ ст., та визначено спільні 

риси жанрових зразків у романтиків. Виявлено жанрово-стильові моделі 

реалізації образності перпетуум мобіле: втілення пантеїстичних образів 

природного вічного руху відтворюється здебільшого у формі мініатюри 

(К. М. Вебер, Ц. Кюї, Ф. Мендельсон, Ф. Шуберт, Р. Шуман та ін.), глибоко 

психологічні образи перпетуум мобіле є переважно частинами циклічних 

творів (М. Мусоргський, Б. Сметана, Ф. Шуберт, Ф. Шопен). Одним з 

варіантів звукообразу перпетуум мобіле є міфологема «шляху» (Ф. Шуберт). 

В середині та наприкінці ХIХ ст. перпетуум мобіле стає формою втілення 

штучного вічного руху (Ш. В. Алькан, К. Дебюсі). Гротескний характер 

звукообразу зла в цих творах яскраво розкривається згодом у творчості 

композиторів ХХ ст. (Г. Малер, А. Онеґґер, Д. Шостакович та ін.). 

4. Охарактеризовано художньо-стильові аспекти перпетуум мобіле в 

інструментальній музиці ХХ ст. Зазначено, що на початку століття образ 

перпетуум мобіле набув рис техніцизму, що уможливило виявлення в музиці 

протистояння «людина-машина» (О. Мосолов, А. Онеґґер, С. Прокоф’єв, 

Ф. Пуленк). Персоніфікація перпетуум мобіле з образами зла відбувалася 

передусім у циклічних творах (Б. Бріттен, А. Онеґґер, М. Скорик, 

С. Прокоф’єв, Д. Шостакович, А. Шнітке та ін.). Доведено, що у часи Другої 

світової війни образ перпетуум мобіле набув антимілітаристського характеру 

(Б. Барток, Б. Бріттен, А. Онеґґер, І. Стравінський, А. Шнітке, 

Д. Шостакович).  

5. Визначено спільні та індивідуальні риси перпетуум мобіле в 

інструментальній музиці композиторів ХІХ – ХХ ст. на основі інтонаційних 

характеристик: техніцизм (шумові та звуконаслідувальні ефекти), 

остинатність, механістичність, повторюваність ритмічних, фактурних та 

мелодійних формул. Серед загальних композиційних прийомів виявлено: 

монотематизм, варіаційність, підпорядкування безперервному наскрізному 

темпу. Доведено, що звукообраз перпетуум мобіле в ХХ ст. втілюється 
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здебільшого у крупних формах інструментально-симфонічних жанрів у 

якості окремої частини (Б. Бріттен, С. Прокоф’єв, М. Равель, Д. Шостакович), 

художнього образа твору (М. Равель) або провідної теми (Б. Барток, 

А. Онеґґер, І. Стравінський, Д. Шостакович).  

Проаналізовано індивідуальні композиційні особливості перпетуум 

мобіле різних авторів: симфонізована фортепіанна фактура, перенасичена 

технічними складнощами (Ш. В. Алькан), узагальнююча функція символу 

перпетуум мобіле в циклі (Ф. Шуберт), прийоми кіномонтажу (С. Прокоф’єв, 

М. Равель), колажу (Г. Малер), цитування з саркастичним інваріантом теми 

(Д. Шостакович), яскрава театральність (С. Прокоф’єв) та ін. 

6. Обґрунтовано поняття про художньо-образні конотації перпетуум 

мобіле в українській інструментальній музиці ХХ ст. З’ясовано, що в 

українській інструментальній музиці першої половини ХХ ст. мали місце 

неоромантичні зразки звукообразу перпетуум мобіле. Так, Прелюдії № 3, 4 

ор. 33 С. Борткевича презентують пантеїстичні образи. Водночас художні 

образи перпетуум мобіле М. Сильванського відбивають як технологічний 

прорив, так і риси природнього вічного руху.  

Оскільки символ перпетуум мобіле походить зі східної філософії й 

потрапляє до європейської культури в різних втіленнях – від технічних 

ремінісценцій до образів у різних галузях мистецтва, дослідження його 

художніх втілень вимагало міждисциплінарного характеру дослідження. У 

роботі використані надбання історичних, філософських, мистецтвознавчих, 

філологічних, культурологічних, природознавчих та ін. наук. Завдяки цьому 

узагальнено відмінні та спільні риси в характеристиках художніх образів 

перпетуум мобіле в європейській музичній культурі ХІХ – ХХ ст.  

Техногенна цивілізація, в умовах якої людство існує протягом останніх 

століть, набуває все більшого впливу на всі сфери життєдіяльності людини - 

від соціальних умов та відносин до внутрішнього духовного світу. 

Виробництво, наукова діяльність, освіта, культура складають загальні 

соціальні фактори, які функціонують за технологічними схемами, мають 
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здатність швидко змінюватись. Внаслідок цього людська індивідуальність 

повинна відповідати вимогам суспільства, бути мобільною аби адаптуватися 

до швидкоплинних ритмів сучасного життя. За таких умов музична культура, 

яка, з одного боку, є відбиттям соціально-культурних змін, а з іншого – 

акумулює духовні мистецькі здобутки, є невичерпним джерелом мудрості 

людства. З цієї точки зору дослідження втілень безперервного руху надає 

можливість висвітлити звукообраз перпетуум мобіле, як універсальне явище, 

що віддзеркалює технологічний вплив цивілізації на культуру. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів теоретичного аналізу 

перпетуум мобіле в контексті художньо-образної інтерпретації європейської 

музики ХІХ – першої половини ХХ століття. Перспективними для 

подальших наукових розвідок залишаються напрями дослідження 

художнього образу в постмодерністських тенденціях кінця ХХ ст. – початку 

ХХІ ст. у світовій та українській музиці.  
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