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АНОТАЦІЯ 

 

Калашникова Алла Ігорівна. Стильові параметри формування 

української фортепіанної музики малих форм першої третини ХХ ст. - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

(доктора філософії) за спеціальністю 17.00.03 Музичне мистецтво. – Харківська 

державна академія культури, Харків, 2020. – Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка, Суми, 2020.  

В дисертації здійснено дослідження стильових параметрів формування 

української фортепіанної музики малих форм першої третини ХХ ст. За 

допомогою наукових підходів (культурологічного, музикознавчого, 

естетичного) українська фортепіанна музика малих форм першої третини 

ХХ ст. вперше розглянута як окрема складова композиторської творчості. 

Визначено провідні стилеутворювальні чинники національної музичної 

культури не лише в аспекті реалізації національних ідей, а й у контексті 

загальноєвропейських тенденцій. 

Мета дисертації - здійснити теоретичне обґрунтування стильових 

параметрів формування української фортепіанної музики малих форм першої 

третини ХХ ст. як таких, що репрезентували її впровадження в 

загальноєвропейський контекст та закладали підґрунтя подальшого розвитку 

жанру, - ґрунтується на вирішенні багатьох завдань. Головними серед них є: 

визначити стильові параметри української фортепіанної музики малих форм 

першої третини ХХ ст.; охарактеризувати особливості стильових параметрів 

у фортепіанній музиці українських композиторів першої третини ХХ ст.; 

простежити динаміку розвитку стильових параметрів в українській 

фортепіанній музиці малих форм ХХ ст.; проаналізувати фортепіанні твори 

малих форм українських композиторів у контексті стильових зрушень першої 

третини ХХ ст.; дослідити проекції стильових параметрів української 
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фортепіанної музики малих форм першої третини ХХ ст. у національній 

композиторській творчості епохи постмодернізму.  

У першому розділі дослідження здійснено історичний огляд 

фортепіанної музики малих форм, зокрема мініатюри, простежено динаміку 

становлення жанру від витоків до постромантичних та авангардових зразків, 

наповнених досвідом інтровертної інтелектуальної діяльності. Доведено, що 

фортепіанна мініатюра - історично сформований пласт музичної культури, 

який є окремою самостійною складовою композиторської діяльності. В таких 

творах шляхом мініатюризації, як закономірності художнього мислення, 

відображується концепція світогляду й життя людини в загальній картині 

світу.  

Окреслено етапи становлення та розвитку фортепіанної музики малих 

форм, розглянуто специфіку жанру мініатюри як найменшої серед існуючих 

жанрових моделей, яка відрізняється не лише своїми масштабами, а й 

внутрішньою організацією часу. Висвітлено особливості стильових 

параметрів музики малих форм першої третини ХХ ст. та прояви їх синтезу 

на різноплощинних рівнях мистецького дискурсу, що знайшло продовження 

в розвитку жанру в подальшому (1960-70-ті роки). Прояви індивідуалізму 

митця, вираження його «Я» дозволило композиторам розширити та 

урізноманітнити вибір виражальних засобів, зокрема через запозичення 

певних прийомів з одного виду мистецтва та їх транспонування на мοву 

іншого. 

Виявлено, що одним з провідних стильових спрямувань, що значно 

вплинув на розвиток фортепіанної музики малих форм початку ХХ ст., став 

імпресіонізм. Виникнувши в живописі в останній третині ХІХ ст., цей стиль 

вирішував завдання збагачення художніх прийомів передачі реальної 

дійсності за допомогою раніше неприйнятного методу пізнання - погляду на 

світ як на співвідношення сил та їх залежностей, в якому людина є одночасно 

і спостерігачем, і діючим об’єктом. На прикладі особливостей творчого 

здобутку одного з провідних представників музичного імпресіонізму - 
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К. Дебюссі - презентовано широку амплітуду новітніх виражальних засобів, 

притаманних музичній мові композитора, що застосовувались у фортепіанній 

музиці малих форм наступного періоду.  

Модернізм, як узагальнена назва багатьох художніх напрямів першої 

половини ХХ ст., сутність яких можна охарактеризувати як 

експериментальне мистецтво, пориває з історичним досвідом художньої 

творчості, по-новому розуміючи його відносини з життям і публікою, 

намагається утвердити нові починання мистецтва, що базуються на 

постійному самоцінному оновленні художніх форм. Визначено: модернізм 

був підготовлений двома етапами розвитку культури: 1) декадентством - 

втечею, неприйняттям реального життя, визнанням культу краси як єдиної 

цінності, відторгненням соціальних проблем, та 2) авангардом – 

категоричним розривом зі спадщиною минулого, створенням чогось 

абсолютно нового, що суперечить традиційним художнім настановам.  

Усі течії модернізму або заперечували, або кардинально змінювали всю 

систему художніх засобів і прийомів. Це відобразилося у зміні просторових 

зображень і відмові від загальноприйнятих закономірностей в 

образотворчому мистецтві; в прояві потоку свідомості, внутрішнього 

монологу в літературі. В музиці це відбилося у новому сприйнятті та 

трансформації мелодійності, ритміки, гармонічної організації, 

переосмисленні ролі фактури та ін.  

Відзначено складні політичні та соціокультурні умови розвитку 

музичного мистецтва України перших десятиліть ХХ ст. Проте це не 

завадило стрімкому професійному становленню української композиторської 

школи, в т.ч. активному освоєнню жанрів інструментальної музики та її 

виходу на європейський рівень. Встановлено, що формування стильових 

параметрів української композиторської школи зазначеного часу 

засновувалось на опрацюванні світового мистецького досвіду, у т.ч. 

російської музики та європейських впливів (бетховенські відлуння, 

романтичні поривання, імпресіоністичне забарвлення, експресіоністичні та 
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авангардові пошуки). Велику роль у становленні жанрів фортепіанної музики 

малих форм відігравала опора на фольклорні основи, що в поєднанні з 

європейською стилістикою визначало національну своєрідність творчості 

В. Барвінського, П. Козицького, Б. Кудрика, С. Людкевича, 

Н. Нижанківського, Л. Ревуцького, П. Сениці та ін. 

Розглянуто зміст терміну «стильові параметри», надано його 

визначення щодо тематики даного дисертаційного дослідження, що 

сформульовано наступним чином: стильові параметри формування 

української фортепіанної музики малих форм першої третини ХХ ст. – це ті 

показники, що характеризують її розвиток у окреслений період, а саме: 

особливості жанрової та образної палітри творів, їх стилістичних ознак, 

гармонічного й колористичного забарвлення, виражальних і технічних 

засобів, виявлення національної специфіки тощо. 

Другий розділ присвячено регіональним та соціо-культурним аспектам 

розвитку української фортепіанної музики малих форм першої третини 

ХХ ст. Охарактеризовано творчу діяльність у цьому жанрі представників 

українського музичного модерну. Так, західноукраїнський регіон 

представлений творчістю таких митців, як В. Барвінський, М. Колесса, 

Б. Кудрик, З. Лисько, Н. Нижанківський, Р. Сімович, С. Лукіянович-

Туркевич. Когорту представників українського модерну в музиці, які зробили 

його надбанням всесвітньої культури, перебував С. Людкевич. Він був одним 

із перших вітчизняних композиторів, хто розпочав розробку окремих видів 

п’єс для фортепіано ліричного (пісня, речитатив, баркарола, елегія), епічного 

(балада) і моторного (гумореска, скерцо, танок) жанрів. Творчість 

С. Людкевича відіграла важливу роль у формуванні та кристалізації 

варіаційного циклу, жанру фортепіанної пісні. Його діяльність посприяла 

усуненню певного дилетантизму, характерного для розвитку української 

музиці на австро-угорськiй території країни до початку ХХ ст.  

Виявлено, що в музичному мистецтві Східної України початку ХХ ст. 

учні і послідовники М. Лисенка у своїй творчості здебільшого обмежувались 
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жанрами вокальної музики, актуальними для тогочасного українського 

музичного мистецтва. Проте деякі українські композитори прагнули вийти за 

рамки таких обмежень. Крок у цьому напрямку було зроблено П. Сеницею та 

Я. Степовим. У 1920–1930-х роках, професійна музика Східної України 

відзначалася активними новаторськими пошуками. Республіканське музичне 

товариство ім. М. Леонтовича згуртовувало композиторів-новаторів, чия 

творчість являла собою синтез досягнень європейського музичного 

мистецтва та національних традицій. У галузі фортепіанної музики малих 

форм передові тенденції проявились у творчості таких українських 

композиторів, як М. Вериківський, П. Козицький, В. Косенко, Ф. Надененко, 

Л. Ревуцький, Ф. Якименко. Лідируючі позиції в цьому регіоні у 

відображенні модерністського світобачення в музиці займав 

Б. Лятошинський.   

Окремий пласт української модерністської музики становить творчість 

забутих/замовчуваних композиторів С. Борткевича, В. Задерацького, 

Б. Кудрика, М. Рославця, Ф. Якименка, Б. Яновського. Їх добутки в жанрі 

фортепіанної мініатюри охоплюють весь стилістичний спектр українського 

мистецтва першої третини ХХ ст. – піздньоромантичні віяння (С. Борткевич), 

неокласичні тенденції (В. Задерацький), традиціоналістський підхід 

(Б. Кудрик), імпресіоністичне світовідчуття (Ф. Якименко) авангардові 

пошуки (М. Рославець, Б. Яновський).  

У третьому розділі дисертації досліджено вітчизняну фортепіанну 

музику малих форм першої третини та її проекції у творчості українських 

композиторів 60-70-х років ХХ ст. Шляхом аналізу фортепіанних мініатюр 

В. Барвінського, Б. Лятошинського, Н. Нижанківського, Ф. Якименка 

доведено належність української музичної культури до загальносвітових 

мистецьких процесів. 

Значному збагаченню жанру мініатюри посприяла фортепіанна 

творчість В. Барвінського, яка є яскравим прикладом глибокого проникнення 

в скарбницю української народної творчості. В. Барвінський був першим, хто 
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відійшов від вοкально-хорової музики і почав писати камернο-

інструментальні твοри, які засновувались на унікальному українському 

мелοсі. Першим опублікованим фортепіанним циклом композитора були 

«Прелюдії», де здійснено спробу створення імпресіоністичної образності 

шляхом перетворення української пісенності. Єдиним цілим постає комплекс 

елементів, через які виявляються пізньоромантичні стильові ознаки, 

характерна для жанру колористичність та український тип мелодики й спосіб 

розвитку. Використання витонченої гармонічної мінливості теж є важливим 

засобом створення музичного образу. Поряд з міцною опорою на фольклор, 

фортепіанні твори малих форм В. Барвінського приваблюють класичною 

ясністю та завершеністю думки, відповідним викладенням тематизму, 

фактури й структури.  

Б. Лятошинський – один із найвидатніших вітчизняних композиторів, 

відомий і як симфоніст, і як автор камерних мініатюр. У ранній період його 

творчості спостерігається тяжіння до експресіонізму й символізму, згодом - 

до неокласичних еталонів, зі збереженням у кοжній стилістичній площині 

власної неповторності, схильності до певних образів і тем. П’єси циклу 

«Відображення» демонструють тяжіння митця до філософської образності, її 

емоційного виразу, що становить певну паралель з οбразно-значеннєвими 

пοшуками симвοлізму. Фортепіанний цикл «Відображення» є багатотемним 

твором, зразком жанрового новаторства, де кожна частина водночас 

сприймається як алюзія на певний стиль. Зазначено, що цикл 

«Відображення» є композиторською рефлексією, де автор ніби оцінює себе. 

Новаторство твору вбачається у створенні широкої системи виражальних 

засобів, за допомогою яких відображається духовний світ особистості. 

Неоромантичні ознаки музики Н. Нижанківського проявляються 

насамперед у чуттєвій сентиментальності, оригінальній колористичності, 

вишуканій витонченості. Хоча образний світ його творів значно збагачений 

драматичними, танцювальними, архаїчними, епічними, скерцозними 

образами, вони завжди відображають ліричність особистого сприйняття 
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митцем оточуючого світу. Виявлено, що характерною ознакою творчості 

композитора є національна самобутність його музики, що виявляється через 

ментальність та виражальну сутність. Метою Н. Нижанківського було 

досягнення органічної цілісності загальноєвропейської та української 

музичних традицій, що посприяло б розвитку національної музичної 

культури. З фортепіанних мініатюр композитора проаналізовано «Маленьку 

сюїту», що характеризується тонкою психологічною спостережливістю, 

граничним лаконізмом, збагаченим арсеналом виражальних засобів, а також 

альбом дитячих п’єс, заснований на народних темах, та цикл «Фортепіанні 

твори для молоді», якому притаманна зображальна конкретність музики, 

завершеність і пластичність музичних тем, простота та чіткість гармонії.  

Одним із перших українських композиторів дожовтневого періоду, 

який залишив плідний доробок у галузі українського фортепіанно-

педагогічного репертуару, був Ф. Якименко. Його творчість значно збагатила 

жанрову сферу інструментальної музики та урізноманітнила її стильову 

палітру. Фортепіанний доробок малих форм композитора найяскравіше 

репрезентує імпресіоністичні тенденції в українському музичному мистецтві, 

які проявляються на рівні композиційного викладення творів, вишуканості 

гармонії, колористичності, увазі до тембрального боку, прагненні 

відтворення мінливих настроїв. Своєрідність творчої манери композитора 

найяскравіше відобразилась у галузі фортепіанної мініатюри, зокрема, у 

прелюдіях, етюдах, елегії, скерцо, п’єс в танцювальних жанрах, програмних 

циклах типу сюїт та ін. 

Виявлено, що постмодерністичне спрямування українського 

неоавангарду 60-70-х років ХХ ст. проявилося в інтерпретуючому і 

компресованому проходженні новітніх технік, саме це врятувало українську 

музичну знакову систему від заперечення комунікаційних властивостей 

музики, що характерно для європейського авангарду. Прогресуючому 

перетворенню музичної матерії постмодернізм протиставляє стабілізуючу, 

підкреслену причетність до традицій, зокрема національних. 
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ABSTRACT 

 

Alla Ihorivna Kalashnikova Stylistic parameters of the formation of 

Ukrainian piano music of small forms of the first third of the XX century. - 

The qualifying scientific work as a manuscript. 

A thesis for a Candidate's Degree in art history (Ph.D.) in specialty 17.00.03 - 

Musical art. - Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv, 2020. - Sumy State 

Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Sumy, 2020.  

The thesis examines stylistic parameters of the formation of the Ukrainian 

piano music of small forms of the first third of the XX century. With the help of 

scientific approaches (cultural, musicological, aesthetic) Ukrainian piano music of 

small forms of the first third of the XX century has been first-ever considered as a 

separate component of the composition. The leading style-forming factors of the 

national musical culture are determined not only in the aspect of implementation of 

national ideas, but also in the context of all-European tendencies. 

The objective is to highlight the Ukrainian piano heritage of small forms of 

the first third of the XX century as one that represents the inclusion of Ukrainian 

music in the European context, is based on solving many problems. The main are 

to determine the stylistic parameters of Ukrainian piano music of small forms of 

the first third of the XX century, characterize the peculiarities of stylistic 

parameters in the piano music of Ukrainian composers of the first third of the XX 

century, trace the development of stylistic parameters in the Ukrainian piano music 

of small forms of the XX century, analyze piano works of small forms of 

Ukrainian composers in the context of stylistic changes of the first third of the XX 

century, and trace the influences of stylistic parameters of Ukrainian piano music 
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of small forms of the first third of the XX century in the works by postmodern 

composers.  

The first section of the study provides a historical overview of piano music 

of small forms, including miniatures, traced the dynamics of the genre from its 

origins to post-romantic and avant-garde patterns, filled with the experience of 

introverted intellectual activity. The study proved the piano miniature to be a 

historically formed layer of musical culture, which is a separate independent 

component of the composer's activity. Such works reflect the concept of worldview 

and human life in the overall picture of the world as the laws of artistic thinking 

through miniaturization.  

The work outlines the stages of formation and development of piano music 

of small forms, considers the specifics of the genre of miniature as the smallest 

among the existing genre models, which differs both in its scale and in the internal 

organization of time. It covers features of stylistic parameters of music of small 

forms of the first third of the XX century and manifestations of their synthesis at 

different levels of artistic discourse, which was continued in the development of 

the genre in the future (1960-70s). Manifestations of the artist's individualism, the 

expression of his «self» allowed composers to expand and diversify the choice of 

means of expression, in particular through the borrowing of certain techniques 

from one art form and their transposition into another language. 

The study found that impressionism is one of the leading stylistic trends that 

significantly influenced the development of small-scale piano music of the early 

XX century. Originating in painting in the last third of the XIX century, this style 

solved the problem of enriching the artistic methods of conveying reality through a 

previously unacceptable method of cognition of the world as a ratio of forces and 

their dependencies, in which man is both an observer and an active object. On the 

example of the peculiarities of the creative achievement of one of the leading 

representatives of musical impressionism C. Debussy presented a wide range of 

new means of expression inherent in the musical language of the composer, used in 

piano music of small forms of the next period.  
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Modernism, as a generalized name for many artistic trends of the first half of 

the XX century, the essence of which can be described as experimental art, breaks 

with the historical experience of art, re-understanding its relationship with life and 

the public, trying to establish new beginnings of art based on constant self-

sufficient renewal of art forms. The study revealed that modernism was predefined 

by two stages of cultural development: 1) decadence - retreat from, rejection of 

real life, recognition of the cult of beauty as the only value, rejection of social 

problems, and 2) avant-garde - a categorical break with the heritage of the past, 

creating something completely new, contrary to traditional artistic attitudes.  

All currents of modernism either denied or radically changed the whole 

system of artistic means and techniques. This was reflected in the change of spatial 

images and the rejection of generally accepted laws in the fine arts; in the 

manifestation of the flow of consciousness, the inner monologue in the literature. 

In music, this is reflected in the new perception and transformation of melody, 

rhythm, harmonious organization, rethinking the role of texture, etc.  

The difficult political and socio-cultural conditions for the development of 

musical art in Ukraine in the first decades of the XX century are noted. However, 

this did not prevent the rapid professional development of the Ukrainian school of 

composition, including active development of genres of instrumental music and its 

entry to the European level. The study established that the formation of stylistic 

parameters of the Ukrainian school of composers of that time was based on the 

study of world artistic experience, including Russian music and European 

influences (Beethoven echoes, romantic impulses, impressionistic coloring, 

expressionist and avant-garde searches). An important role in the formation of 

genres of piano music of small forms was played by reliance on folklore, which in 

combination with European style determined the national identity of the works by 

V. Barvinskyi, P. Kozytskyi, B. Kudryk, S. Liudkevych, N. Nyzhankivskyi, 

L. Revutskyi, P. Senitsia and others. 

The meaning of the term "stylistic parameters" is considered, its definition 

on the subject of this thesis research is given, which is formulated as follows: 
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stylistic parameters of formation of Ukrainian piano music of small forms of the 

first third of the XX century. are the indicators that characterize its development in 

the outlined period, namely features of genre and figurative palette of works, their 

stylistic features, harmonious and colorful colors, specifics of expressive and 

technical means and textural presentation, identification of national color etc. 

The second section deals with regional and socio-cultural aspects of the 

development of Ukrainian piano music of small forms of the first third of the XX 

century. The creative activity of the Ukrainian musical modernists in this genre is 

characterized. Thus, the western Ukrainian region is represented by such artists as 

V. Barvinskyi, M. Kolessa, B. Kudryk, Z. Lysko, N. Nyzhankivskyi, R. Simovych, 

S. Lukiyanovych-Turkevych. S. Liudkevych was in a cohort of representatives of 

Ukrainian modernism in music, which made it a heritage of world culture. He was 

one of the first domestic composers to develop certain types of pieces for piano 

lyric (song, recitative, barcarole, elegy), epic (ballad) and motor (humoresque, 

scherzo, dance) genres. Works by S. Liudkevych played an important role in the 

formation and crystallization of the variational cycle, the genre of piano song. His 

activities helped to eliminate a certain dilettantism, characteristic of the 

development of Ukrainian music in the Austro-Hungarian territory of the country 

until the early XX century.  

In the musical art of Eastern Ukraine in the early XX century, Students and 

followers of M. Lysenko in their work were mostly limited to genres of vocal 

music, relevant to the contemporary Ukrainian musical art. However, some 

Ukrainian composers sought to go beyond such restrictions. P. Senytsia and Ya. 

Stepov made such a step. In the 1920s and 1930s, the professional music of 

Eastern Ukraine was marked by active innovative searches. M. Leontovych 

Republican Music Society united innovative composers, whose work was a 

synthesis of achievements of European musical art and national traditions. In piano 

music of small forms, such Ukrainian composers as M. Verykivskyi, P. Kozytskyi, 

V. Kosenko, F. Nadenenko, L. Revutskyi, F. Yakymenko manifested advanced 

tendencies in their works.  
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A separate layer of Ukrainian modern music is the work of 

forgotten/silenced composers S. Bortkevych, V. Zaderatskyi, B. Kudryk, 

M. Roslavets, F. Yakymenko, B. Yanovskyi. Their works in the genre of piano 

miniature cover the entire stylistic spectrum of Ukrainian art of the first third of the 

XX century - late romantic trends (S. Bortkevych), neoclassical trends 

(V. Zaderatskyi), traditionalist approach (B. Kudryk), impressionist worldview 

(F. Yakymenko), and avant-garde searches (M. Roslavets, B. Yanovskyi).  

The third section of the thesis examines the domestic piano music of small 

forms of the first third and its projection in the works of Ukrainian composers of 

the 60-70s of the XX century. The analysis of the piano miniatures by 

V. Barvinskyi, B. Liatoshynskyi, N. Nyzhankivskyi, F. Yakymenko has proved the 

belonging of Ukrainian musical culture to the world artistic processes. 

V. Barvinskyi's piano work as a vivid example of deep penetration into the 

treasury of Ukrainian folk art contributed to the significant enrichment of the 

miniature genre. V. Barvinskyi was the first to shift away from vocal and choral 

music and began to write chamber and instrumental works, which were based on a 

unique Ukrainian melody. The first published piano cycle of the composer was 

«Preludes», where an attempt was made to create impressionist imagery by 

transforming Ukrainian song. A set of elements appears as a whole, through which 

the late romantic stylistic features, characteristic of the genre, color and Ukrainian 

type of melody and method of development are revealed. The use of subtle 

harmonic variability is also an important means of creating a musical image. Along 

with a strong reliance on folklore, piano works of small forms by V. Barvinskyi 

attract with classical clarity and completeness of thought, appropriate presentation 

of themes, textures and structure.  

B. Liatoshynskyi is one of the most prominent domestic composers, known 

both as a symphonist and as an author of chamber miniatures. His early works 

tended to expressionism and symbolism, later to neoclassical standards, while 

preserving in each stylistic plane its own uniqueness, propensity for certain images 

and themes. The plays of «Reflection» demonstrate the artist's attraction to 
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philosophical imagery, its emotional expression, which is a certain parallel with 

the figurative and semantic search for symbolism. The «Reflection» piano cycle is 

a multi-theme work, a sample of genre innovation, where each part is perceived as 

an allusion to a certain style. «Reflection» is noted  a composer's reflection, where 

the author seems to evaluate himself. The innovation of the work is seen in the 

creation of a broad system of means of expression, which reflects the spiritual 

world of the individual. 

Neo-romantic features of N. Nyzhankivskyi's music are manifested primarily 

in sensual sentimentality, original color, refined sophistication. Although the 

figurative world of his works is significantly enriched with dramatic, dance, 

archaic, epic, scherzo images, they always reflect the lyricism of the artist's 

personal perception of the world around him. It was found that a characteristic 

feature of the composer's work is the national identity of his music, which is 

manifested through the mentality and expressive essence. N. Nyzhankivskyi's goal 

was to achieve the organic integrity of European and Ukrainian musical traditions, 

which would contribute to the development of national musical culture. From the 

composer's piano miniatures, the «Little Suite» is analyzed, which is characterized 

by subtle psychological observation, extreme conciseness, an enriched arsenal of 

expressive means, as well as an album of children's plays based on folk themes, 

and the «Piano works for young people» cycle, which is characterized by the 

pictorial specificity of music, completeness and plasticity of musical themes, 

simplicity and clarity of harmony.  

F. Yakymenko was among the first Ukrainian composers of the pre-October 

period who left a solid heritage in Ukrainian piano and pedagogical repertoire. His 

work has significantly enriched the genre of instrumental music and diversified its 

stylistic palette. The composer's piano works of small forms most vividly represent 

impressionist tendencies in Ukrainian musical art, which are manifested at the 

level of compositional exposition of works, refinement of harmony, color, 

attention to the timbre side, the desire to reproduce changing moods. The 

originality of the composer's creative style is most vividly reflected in the field of 
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piano miniature, in particular, in preludes, etudes, elegies, scherzo, plays in dance 

genres, program cycles such as suites, etc. 

The study revealed that the postmodernist focus of the Ukrainian neo-avant-

garde of the 60s and 70s of the XX century manifested in the interpretive and 

compressed passage of the latest techniques. This saved the Ukrainian musical sign 

system from the denial of the communicative properties of music, which is 

characteristic of the European avant-garde. Postmodernism contrasts the 

progressive transformation of musical matter with a stabilizing, emphasized 

involvement in traditions, in particular national ones. 

Keywords: piano music of small forms, miniature, stylistic paradigms, 

musical form, Ukrainian piano music of the first third of the XX century, 

semantics, mentality.  
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У жанровій системі 

української фортепіанної музики впродовж тривалого часу розвитку не 

втрачають життєздатності та художньої актуальності твори малих форм. Їх 

становлення в українському мистецтві окреслюється межами кінця ХІХ – 

першої третини ХХ століття - періоду активних пошуків і розробки нової 

музичної стилістики, з одного боку, та формування вітчизняної професійної 

композиторської школи, з іншого.  

Історично затребуваність жанру мініатюри в композиторській 

творчості зумовлювалась можливістю концептуального відображення як 

власного емоцiйного стану, так і картини світу в цілому. Використання малих 

форм дозволяло у невеликому за обсягом творі безпосередньо виразити як 

бурхливі емоції, так і ліричні інтимні настрої, грайливий стан або 

драматичну патетику тощо. Різноманіття образно-емоційної палітри 

потребувало залучення стилістично виправданих виразних засобів, й 

українське мистецтво, в якому на початку ХХ ст. діставала свого завершення 

класико-романтична епоха, якнайкраще тому відповідало.  

Вітчизняні митці у цей час опановують стильові напрями імпресіонізму 

(В. Барвінський, Н. Нижанківський, Ф. Якименко), символізму 

(Б. Лятошинський, Ф. Якименко), експресіонізму (Б. Лятошинський), 

здійснюють пошуки на фольклорному ґрунті (В. Барвінський, М. Колесса, 

С. Людкевич), експериментують з новітніми атональними (М. Рославець) та 

авангардовими (Б. Яновський) техніками тощо. Розмаїття стильових 

спрямувань української фортепіанної музики малих форм зазначеної доби 

зумовило її включеність в загальноєвропейський процес і багато в чому 

визначило шляхи розвитку цього пласту у вітчизняному мистецтві 

подальшого.  

Порівняно із європейським, розвиток творів малих форм, що у процесі 

еволюції дістав назву мініатюри, мав свої особливості в Україні. Витоки 

жанру можна віднести до другої третини ХІХ століття – періоду творчості 
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О. І. Лизогуба (1790-1839) та М. А. Маркевича (1804-1860). Обидва митці 

були учнями знаменитого фортепіанного віртуоза Дж. Філда (1732-1837), 

обидва реалізували себе й у композиторській творчості. О. Лизогуб являється 

одним із зачинателів української фортепіанної музики, залишивши у своєму 

доробку ноктюрни, мазурки, варіації на теми народних пісень [171, с. 177]. 

Ідеї популяризації народної пісні у вигляді легких аранжувань для 

фортепіано, створених для домашнього музикування, підтримував і 

М. Маркевич. Дві його збірки обробок українських народних пісень для 

фортепіано («Збірка малоросійських пісень М. Маркевича», «Народні 

українські наспіви, перекладені для фортепіано»), що вийшли друком у 1840 

році в Петербурзі [171, с. 198], поклали початок новому напряму в 

українській фортепіанній музиці. 

Засновником фортепіанної мініатюри у вітчизняному музичному 

мистецтві вважається М. Лисенко (1842-1912). Блискучий концертуючий 

піаніст, який мав європейську фортепiанну та композиторську освіту, він був 

автором близько шістдесяти творів різних жанрів для фортепіано, серед яких 

баркарола, рондо, ноктюрни, мазурки, полонези, скерцо, вальси, марші, пісні 

та ін. Лисенко запровадив у своїй творчості романтичний зразок 

фортепіанної мініатюри, романсовий мелодизм якої засновувався на 

фольклорному інтонуванні. Композитори наступного часу спирались на 

встановлену класиком модель використання українського фольклору при 

домінуванні романтичної образності.  

У перших десятиліттях ХХ ст. в Україні з’явилась нова генерація 

митців (В. Барвінський, В. Задерацький-старший, М. Колесса, Б. Кудрик, 

З. Лисько, С. Людкевич, Н. Нижанківський - Галичина; С. Борткевич, 

В. Косенко, Л. Ревуцький, М. Рославець, М. Скорульський, Я. Степовий, 

Ф. Якименко, Б. Яновський - Лівобережна Україна), які розробляли стильові 

спрямування сучасної їм європейської музики. Завдяки їх художнім добуткам 

в українському мистецтві формуються нові напрями імпресіоністичного, 

експресіоністичного, неофольклорного, неокласичного, авангардового плану. 
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Не змінюючи загального лірико-романтичного вектору розвитку української 

фортепіанної музики, твори малих форм цих митців посіли вагоме місце в її 

розвитку, сприявши активному входженню у європейський культурний 

контекст. 

Фортепіанній музиці малих форм, зокрема жанру фортепіанної 

мініатюри приділено достаню увагу музикознавців. Так, починаючи з 1990-х 

років, з’являється низка досліджень, у яких цей жанр отримує ґрунтовного 

вивчення. На пострадянському просторі одними з перших в цьому напрямку 

стали праці К. Зенкіна [68; 69], Є. Назайкінського [73] та В. Цукермана [261]. 

У вітчизняному музикознавстві безпосередньо питанням розвитку 

фортепіанної мініатюри в творчості українських композиторів першої 

третини ХХ ст. присвячено праці Ю. Вахраньова [32], Н. Рябухи [281; 219; 

220], Л. Путішиної [207], Л. Свірідовської [227; 229], О. Фрайт [255] та ін. 

Деякі аспекти цієї проблематики в своїх розвідках розглядали С. Бєдакова 

[19], К. Гаран [36], В. Клин [97], О. Лігус [136] та ін.  

Проте, дослідження фортепіанної музики малих форм не позбавляється 

пильної уваги науковців. По-перше, у зв’язку зі зрослими тенденціями 

концентрації мислення у теперішній час, що є однією з іманентних ознак 

жанру мініатюри. В музичному мистецтві це виражається у стислості 

висловлення, застосуванні мінімалізму як провідного формотворчого 

принципу, певному «кліповому» поданні/сприйнятті матеріалу. 

Переважанням малих форм у композиторській творчості, що відбивали 

особливості духовних пріоритетів доби, були позначені українське мистецтво 

першої третини XX ст., а також період 1960- 1970-х років, де на новому етапі 

відбувалося своєрідне віддзеркалення процесів початку століття.  

По-друге, констатуючи, що неминуща популярність і затребуваність 

творів малих форм відбилась у значному науковому інтересі та їх 

теоретичній розробці, певні аспекти цієї галузі мистецтва ще чекають на 

вивчення. Значною мірою цей інтерес інспірується надходженням нових 

матеріалів (приміром, «відродження» творчості С. Борткевича, 
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В. Задерацького, Б. Кудрика, М. Рославця, Б. Яновського), а також 

художніми концепціями самих митців, що будучи рушіями їх пошуків у 

стильовому розмаїтті доби, ще не отримали належного наукового 

осмислення. Крім того, формування стильових параметрів українського 

фортепіанного мистецтва, закладених у творах малих форм перших 

десятиліть ХХ ст., не знайшло достанього обґрунтування у якості проекції в 

подальшому розвитку жанру. Зважаючи на вищезазначене, заявлена тема 

дисертаційної роботи не втратила актуальності для сучасного вітчизняного 

музикознавства. 

Зв’язок із науковими та практичними програмами. Дослідження 

виконано відповідно до комплексної науково-дослідницької програми ХДАК 

«Вітчизняна та світова культура: історико-теоретичні аспекти» (Державний 

реєстраційний номер № 0109U000511). Тему дисертацiї, згідно з тематичним 

планом досліджень кафедр ХДАК на 2011–2015 рр., затверджено вченою 

радою Харківської державної академії культури (протокол № 9 від 

25.02.2011 р.). Результати дослідження мають практичне значення для 

подальшого розвитку сучасної гуманітаристики, особливо у сферах 

музикознавства та культурології, а також мож,уть використовуватися в 

музично-виконавській і педагогічній діяльності.  

Мета дослідження – здійснити теоретичне обгрунтування стильових 

параметрів формування української фортепіанної музики малих форм першої 

третини ХХ ст. як таких, що репрезентували її впровадження у 

загальноєвропейський контекст та закладали підґрунтя подальшого розвитку 

жанру. 

Досягнення поставленої мети дослідження потребує вирішення 

наступних завдань, а саме:  

1. охарактеризувати особливості стильових проявів у фортепіанній 

творчості українських композиторів першої третини ХХ ст.; 

2. визначити стильові параметри української фортепіанної музики 

малих форм першої третини ХХ ст.; 
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3. виявити провідні стилеутворюючі чинники національної музичної 

культури та простежити динаміку розвитку стильових параметрів в 

українській фортепіанній музиці малих форм ХХ ст.; 

4. проаналізувати фортепіанні твори малих форм українських 

композиторів у контексті стильових зрушень першої третини ХХ ст.; 

5. дослідити проекції стильових параметрів української фортепіанної 

музики малих форм першої третини ХХ ст. у національній композиторській 

творчості епохи постмодернізму.  

Об’єкт дослідження - фортепіанна творчість малих форм українських 

композиторів першої третини ХХ ст. 

Предмет дослідження – особливості стильових параметрів 

формування української фортепіанної музики малих форм першої третини 

ХХ ст.  

Методологічну базу дослідження становлять базові принципи теорії 

пізнання (об’єктивність, науковість, історизм, цілісність, взаємозв’язок і 

взаємозумовленість явищ і процесів дійсності); основні положення 

системного, аксіологічного, мистецтвознавчого, компетентнісного й 

культурологічного підходів як методологічного способу вивчення стильових 

параметрів української фортепіанної музики малих форм. Вивчення 

стильових парадигм фортепіанної музики малих форм кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. було здійснено завдяки введенню в роботу здобутків філософії, 

історії, культурології, мистецтвознавства, музикознавства, психології та ін., з 

інтегруванням сучасних методів теоретичного мистецтвознавства та 

музикознавства (історико-культурологічного, теоретичного, виконавсько-

інтерпретологічного та ін.).  

Теоретичну базу дослідження становлять музикознавчі концепції з 

історії розвитку української музики та композиторської творчості у жанрах 

малих форм першої третини XX ст., зокрема:  

 еволюції українського музичного мистецтва (Л. Архимович [8], 

В. Барвінський [13], Н. Герасимова-Персидська [37], М. Гордійчук [43], 
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Н. Довгаленко [52], В. Довженко [54], О. Зав’ялова [61], М. Загайкевич 

[63], О. Зінькевич [72], Т. Каришева [8], Л. Кияновська [92; 94; 95], 

І. Копоть [116], Л. Корній [118; 119], С. Людкевич [145; 146], А. Муха 

[171], С. Павлишин [191], С. Сердюк [231], М. Степаненко [244], 

Г. Суворовська [245], Б. Сюта [119], О. Уманець [231], Т. Шеффер [8], 

О. Шреєр-Ткаченко [8]);  

 теорії стилю і жанру в музиці (М. Арановський [7], О. Берегова [16; 17], 

З. Жмуркевич [60], К. Зенкін [68; 69], В. Іонов [73], Л. Кияновська [91; 94], 

О. Козаренко [102; 104], О. Коменда [109], І. Коханик [120], О. Курчанова 

[129], О. Кушнірук [130], Т. Лєвая [132], М. Лобанова [139], О. Лосев [141], 

Ю. Лотман [142], І. Ляшенко [150], В. Медушевський [158; 159], 

М. Михайлов [165], Є. Назайкінський [175], А. Новак [183], О. Самойленко 

[224], С. Скребков [234], О. Соколов [238], А. Сохор [240; 241], І. Тукова 

[250], Є. Шевляков [272; 273], І. Юдкін [281]);  

 теорії музичної композиції та форми (М. Арановський [6; 7], Б. Асаф’єв 

[10], В. Бобровський [22], Н. Горюхіна [45], І. Коновалова [113], О. Козак 

[100; 101], Л. Мазель [151], М. Скорик [233], О. Сокол [236], О. Соколов 

[237], І. Способін [242], Ю. Тюлін [252], В. Холопова [258], Ю. Холопов 

[259], В. Цуккерман [261], Т. Чернова [263], С. Шип [274]); 

 історії та теорії фортепіанного мистецтва (О. Алєксєєв [2], 

Н. Гуральник [50; 51], М. Дремлюга [56], М. Калашник [76; 77], 

Н. Кашкадамова [89], В. Клин [98], О. Лігус [136], О. Ніколаєв [178], 

І. Савчук [222], С. Салдан [223], А. Соколов [236], М. Степаненко [244], 

О. Фрайт [254]);  

 жанру музичної мініатюри (Н. Говар [42], К. Зенкін [68; 69], 

Є. Назайкінський [174], В. Панкратова [193]), у т.ч. в українській музиці 

(Ю. Вахраньов [32], К. Гаран [36], Л. Путішина [207], Н. Рябуха [219], 

Л. Свірідовська [229], О. Фрайт [255]);  

 творчості українських композиторів у фортепіанних жанрах малих форм: 

В. Барвінського (Н. Кашкадамова [88], Л. Кияновська [92; 94], 
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С. Людкевич [144], О. Німилович [182], Н. Швець [270], З. Юзюк [282]), 

С. Борткевича (В. Клин [97], О. Лєбєдєва [131], О. Чередниченко [262]), 

В. Задерацького (М. Калужский [85]), М. Колесси (О. Рудницький [217]), 

М. Коляди (Г. Тюменєва [253]), В. Косенка (О. Олійник [185]), Б. Кудрика 

(В. Витвицький [35], О. Німилович [182], Н. Толошняк [249]), З. Лиська 

(Р. Савицький [221]), С. Людкевича (Г. Брилінська-Блажкевич [28], 

Н. Кашкадамова [90], Л. Кияновська [91], З. Штундер [278]), 

Б. Лятошинського (І. Белза [14], Н. Запорожець [67], В. Клин [96], 

Н. Мельникова [161], О. Рижова [212], В. Самохвалов [225; 226]), 

Н. Нижанківського (Ю. Булка [30; 31], С. Кудринецький [125], У. Молчко 

[169], І. Соневицький [239], З. Юзюк [282]), Л. Ревуцького (В. Клин [98], 

Н. Рябуха [218]), М. Рославця (М. Лобанова [137; 138], Ю. Холопов [260], 

Т. Черниш [264], D. Gojowy [295]), М. Скорульського (М. Михайлов [166], 

М. Гордійчук [43], К. Шамаєва [267]), Я. Степового (Т. Булат [29], 

В. Клин [97]), Ф. Якименка (М. Малков [152], К. Матюшина [156], 

П. Маценко [157], Л. Ніколаєва [179], І. Новосядла [184], L. Sabaneyeff 

[303]), Б. Яновського (М. Ржевська [211]); 

- творчості К. Дебюссі, як засновника імпресіонізму в музиці 

(О. Алєксєєв [3], А. Альшванг [4], Е. Ансерме [5], А. Асатурян [9], 

О. Козлов [107], Н. Комкова [112], Ю. Кремльов [124], Р. Куницька [126; 

127], М. Лонг [140], С. Луковська [143], Т. Рощина [215], Д. Фрішман 

[256], С. Яроцинський [287] та ін.).  

Методи дослідження. У роботі над дисертацією особливе значення 

отримав історичний метод, за допомогою якого здійснювались аналіз 

джерел та вивчення концептуальних засад творчої діяльності композиторів. 

Системний метод застосований з метою систематизації малих форм у 

фортепіанній творчості українських композиторів першої третини ХХ ст. 

Використання жанрово-стильового методу пов’язано з дослідженням 

деяких спеціальних питань, що стосуються виявлення специфічних ознак 

(поетики, пісенності, моторики, опори на національні традиції тощо) жанру 
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фортепіанної мініатюри, зокрема в українській музиці, а також з метою 

дослідження провідних тенденцій розвитку вітчизняної культури першої 

третини ХХ століття та їх впливу на творчість композиторів доби 

постмодернізму. Застосування регіонального методу дозволило виявити 

актуальні стильові параметри формування музики малих форм на сході та 

заході України в першій третині ХХ ст. 

У якості матеріалів дослідження обрано: фортепіанні твори малих 

форм українських композиторів першої третини ХХ ст. - В. Барвінського, 

С. Борткевича, В. Задерацького, В. Косенка, Б. Кудрика, З. Лиська, 

С. Людкевича, Б. Лятошинського, Н. Нижанківського, Л. Ревуцького, 

М. Рославця, М. Скорульського, Я. Степового, Ф. Якименка, Б. Яновського, а 

також їх теоретичні концепції щодо музичної творчості, які викладені як в 

спеціальних працях, так і усно (В. Барвінський, В. Задерацький, Б. Кудрик, 

С. Людкевич, Б. Лятошинський, Н. Нижанківський, М. Рославець, 

Ф. Якименко, Б. Яновський).  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що в дисертації вперше:  

− розглянуто українські фортепіанні твори малих форм першої 

третини ХХ ст. як окрему складову композиторської творчості та 

охарактеризовано їх стильові параметри; 

− визначено провідні стилеутворювальні чинники національної 

музичної культури в контексті загальноєвропейських тенденцій та 

виявлено динаміку розвитку стильових параметрів в українській 

фортепіанній музиці малих форм ХХ ст.; 

− виявлено гостре відчуття українськими композиторами першої 

третини ХХ ст. сучасності як перетину епох та її стильових парадигм, 

що вони намагалися передати у своїй творчості, зокрема у фортепіанній 

музиці малих форм; 

− проаналізовано фортепіанну творчість малих форм українських 

композиторів першої третини ХХ ст. у контексті стильових 
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трасформацій доби; застосовано регіональний підхід до її вивчення, 

який виявив відмінності стильових параметрів фортепіанної музики 

малих форм на сході та заході України.  

− досліджено специфіку стильових проекцiй української фортепіанної 

музики малих форм першої третини ХХ ст. у творчості вiтчизняних 

композиторів епохи постмодернізму.  

Удосконалено наукові уявлення про особливості формування стильових 

параметрів в українському музичному мистецтві першої третини ХХ ст. у 

контексті зміни художніх парадигм у жанрі фортепіанної мініатюри; шляхи 

еволюції жанру фортепіанної мініатюри від романтичної до постмодерної 

моделей; жанрові різновиди фортепіанної мініатюри у творчості українських 

композиторів першої третини ХХ ст.  

Подальшого розвитку набули наукові уявлення про стильові 

особливості фортепіанної мініатюри першої третини XX ст. в історичному та 

теоретичному аспектах; специфіку традиційного та новаторського у втіленні 

художньо-виразних та виконавських засобів у фортепіанних творах малих 

форм українських композиторів першої третини XX століття. 

Практичне значення роботи полягає у можливості використання 

основних положень, матеріалів та висновків дисертації в подальших 

наукових дослідженнях у сфері музикознавства, у навчальних курсах 

музичних ЗВО «Історія української музики», «Музична педагогіка вищої 

школи», «Історія академічного (фортепіанного) виконавства», «Аналіз 

музичних творів», а також під час творчої та виконавської діяльності. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 

дисертації викладено та обговорено в доповідях на міжнародних і 

всеукраїнських конференціях, серед яких: 

— 5 міжнародних конференцій: Міжнародна науково-теоретична 

конференція «Харків у контексті світової музичної культури: події та люди» 

(Харків, 2008); Міжнародна науково-творча конференція «Постать митця у 

художньому просторі міста» (Харків, 2008); Міжнародна науково-теоретична 
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конференція «Австрійська музична культура на перехресті епох і традицій» 

(Харків, 2009); Міжнародна науково-творча конференція «Музичне 

мистецтво та культура: Захід-Схід» (Одеса, 2016); XVII Міжнародна науково-

практична конференція українського товариства аналізу музики «Аналіз та 

інтерпретація як системи пізнання музичного твору» (Київ, 2017); 

— 7 всеукраїнських конференцій: Всеукраїнська науково-теоретична 

конференція молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ 

століття» (Харків, 2009); Всеукраїнська науково-теоретична конференція 

молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» 

(Харків, 2010); Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих 

учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» (Харків, 2011); 

Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених «Культура 

та інформаційне суспільство ХХІ століття» (Харків, 2013); Всеукраїнська 

науково-теоретична конференція молодих учених «Культура та інформаційне 

суспільство ХХІ століття» (Харків, 2014); Всеукраїнська науково-теоретична 

конференція молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ 

століття» (Харків, 2015); Всеукраїнська науково-теоретична конференція 

молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» 

(Харків, 2016); Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Музичний світ у наукових дослідженнях молодих» (Суми, 2017). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження відображено в 14 одноосібних наукових публікаціях, серед них: 

5 статей, з яких 3 - у фахових наукових виданнях з мистецтвознавства, 

затверджених ДАК МОН України, 2 - у фахових наукових виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 9 матеріалів 

конференцій і тез доповідей. 

Структура роботи. Дослідження складається з анотації, вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (308 позицій, серед них 21 - 

іноземними мовами) та додатків. Загальний обсяг роботи - 225 сторінок, з 

них 175 - основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ФОРТЕПІАННI ТВОРИ МАЛИХ ФОРМ У  

МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст. 

 

1.1. Фортепіанні твори малих форм:  

iсторична ретроспектива 

 

Через об’єктивні історичні умови еволюції українська музична 

культура першої третини ХХ ст. збагачувалась насамперед досвідом 

розвитку творів малих форм. У цей час у творчості українських композиторів 

найзначнішого опрацювання дістали жанри прелюдії, поеми, баркароли, різні 

танці, п’єси, етюди, що в музикознавстві отримали загальну назву 

«мініатюра» (з франц. miniature – зменшений, невеличкий). Художній і 

професійний рівень таких творів, у яких віддзеркалювались специфічні 

ознаки української ментальності, досягає до початку ХХ століття еталонних 

зразків, що уможливлює репрезентацію національної музики у світовому 

культурному просторі. Таке явище, як музика малих форм, набула вияву не 

лише через її усвідомлення як певного жанру, а й як шляху емоційно-

образного відображення та духовного засвоєння художньої картини 

навколишнього світу, що проявляється в мініатюризмі як принципі 

художнього мислення. 

Як поняття мініатюра є загальнохудожнім явищем, адже представлена 

широким діапазоном жанрових перетворень у всіх відомих видах мистецтва, 

зокрема музичному, образотворчому, літературі, поезії. Назва «мініатюра», 

запозичена з образотворчого мистецтва, поширилась згодом у музиці, 

літературі та театрі, де стала жанром малих форм. У професійному 

музичному мистецтвi формування жанру мініатюри відбувалось з періоду 

його становлення паралельно з іншими вагомими жанрами хорової, 

інструментальної, оркестрової, вокальної та оперної твочостi.  
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Однією з основоположних властивостей мініатюри є те, що її естетика 

та психологія поєднані з суб’єктом творчості, характеризуючи цю форму як 

одну з найменших жанрових моделей, у якій набуває концептуального 

осмислення саме суб’єктивне відображення картини світу. Будучи 

найменшим жанром, мініатюра має спільну з багатьма мистецькими видами 

художню природу та виконує єдині з ними мистецькі функції. На цих 

пiдставах мініатюру можна вважати «малою моделлю світу», що є втіленням 

у мистецтві системи жанрів малих форм. Базуючись на малій формі, згодом 

утворюється специфічна жанрова закономірність худοжнього мοделювання 

духοвного світу людини. Щодо музичного мистецтва, то під мініатюризмом 

мається на увазі система історично стійких закономірностей художньої 

побудови твору, які зумовлюють максимальну концентрацію змісту, 

камерний спосіб музикування та розкривають особливості мислення 

композитора як суб’єкта творчості [219, с. 6]. 

Розглядаючи художні, жанрово-стильові, структурні та інші 

особливості мініатюри в літературному, музичному та образотворчому 

мистецтвах, слід відзначити, що цей жанр пов’язаний- з характерними 

особливостями художньої організації, де його специфiчнi різновиди 

поєднуються в цiлicному феномені. До них належать: стислий час вираження 

(література, музика), камерний простір вiдтворення; надзвичайне 

психологічне навантаження кожного смислового елементу, максимальна 

змістовна концентрація, тонкі градації нюансування, що загалом визначають 

сконцентрованість та афористичність художньої композиції.  

За своєю суттю мiнiатюра є типом музичного твору, пристосованого до 

будь-якого виконавського складу, проте перевага надається камерно-

ансамблевому (камерно-вокальному чи камерно-інструментальному) та 

сольному (вокальному чи інструментальному) видам музикування. 

Мініатюра має генетичні зв’язки з аматорством (домашнім музикуванням) та 

міською культурою, є переважно камерним жанром, що призначений для 

виконання в камерних (малих) приміщеннях, які дозволяють слухачам 
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максимально зосередити свою увагу на процесі сприйняття. Своїми 

коріннями цей жанр сягає витокiв європейської музичної культури, що 

згодом стає феноменом професійного мистецтва, відображаючи міру 

оригінальності авторства, закодованого в текстовій структурі твору.  

В процесi розвитку жанру вiдповiдно до стильових вимог часу 

формується кiлька рiзновидiв мініатюри. Так, у XVI – на початку XVII ст. 

протиставлення «велика форма» – «мініатюра» мислилось як категорії 

«високе» – «побутове, домашнє», «витончено-професійне» – «доступне, 

просте» тощо. Це обумовлювалось як естетикою пануючого класицизму, так i 

умовами камерного (домашнього) музикування, в яких відбувалось 

становлення iнструменталiзму. Отже, цілком природно, що клавірний 

репертуар вiд початку складався з невеликих танцювальних п’єс, а також 

варiацiй та перекладень популярних мелодiй. Згодом цi особливостi 

спостерiгались й у розвитку української інструментальної (скрипкової, 

фортепiанної) музики. 

З кінця XVII – у XVIII ст. в процесi стрімкої еволюції музичного 

мистецтва жанр мініатюри втрачає свою актуальнiсть, переростаючи у 

варіації та iншi циклiчнi форми. Як вважають дослiдники, музична свідомiсть 

доби бароко не залишала місця для мініатюри як високорозвиненого 

інструментального жанру й не потребувала його [69, с. 8]. Перевага 

надавалася загальнолюдському, аніж на індивідуальному, випадковому та 

неповторному. Але при тому, не зважаючи на певну специфіку трактування, 

барокова музика не була позбавлена ліричностi, драматичностi та епічностi, 

чіткої межі між якими не існувало. Через свою форму мініатюра не могла 

отримати поліфонічного розвитку, тож, крiм розмiрiв / масштабу, 

своєрiдностi набуває її внутрішня організація. Композиційний принцип 

мініатюри засновувався на застосуваннi гомофонних простих або утворених 

шляхом їх складання складних форм. Саме за цими принципами 

здiйснювався розвиток жанру у Францiї.  
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Творчість французьких клавесиністів (XVII–XVIII ст.) – це один із 

важливих перiодів становлення мініатюри. Розвиток жанру в цю добу 

визначали пануючi в країнi естетичнi принципи стилю рококо, що вiдбилось 

у певнiй камерності й витонченості творів. Французькiй мініатюрi характернi 

вишуканість, декоративність. Вона сприймається (i створюється) як  

прикраса, приємна «дрібничка», не претендуючи на особливу глибину та 

масштабність. Однак, «особливо важливим для французьких мініатюристів 

було постійне тяжіння до програмності, зображальності, концентрації на 

одному образі» [69, с. 10], на чому ґрунтувалось переважання рондальних 

форм в їх творчостi. 

З другої половині XVIII ст. в процесi виходу клавірної мініатюри на 

професійний рівень, що зумовлювалось особливостями культури деяких 

країн, спостерiгається певний спад у зацікавленості жанру. У цей час 

утворилися несприятливі умови для розвитку мініатюри, коли вона 

обмежувалась функцiями тiльки прикла*/дної, танцювальної музики. Митцiв 

класичної доби мале, часткове, індивідуальне цікавило лише в контексті 

загального та цілого, але водночас поступово загострюється увага до 

індивідуально неповторного. В художнiй творчостi це проявлялося через 

«здатність музики “зупинити мить”, додати їй високорозвинену внутрішню 

повноту й завершеність» [там само]. 

Мале поступово випрацьовувало власні форми організації, і як частина 

протиставлялося цілому. У класичний перiод це обумовило тiсний 

взаємозв’язок i взаємовплив у становленнi крупних i малих форм. Старовинні 

пісенно-танцювальні структури поставали для класичного симфонізму 

своєрідним зерням, через яке пробивались паростки нового. Поряд з тим, 

структура сонатної форми мала вагомий вплив на формування й розвиток 

простих композиційних схеми. Своєрідним містком від барочного 

прелюдіювання до мініатюри XIX ст. стали класичні варіації, де кожна 

варіація і була мініатюрою у низці інших. Зі збільшенням свободи 

варіювання, самостійності, образної самодостатності зростали характерність, 
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індивідуальна своєрідність окремих варіацій, що надавало їм схожості з 

циклом мініатюр.   

Засновником мініатюри XIX ст. вважається Л. ван Бетховен. Його 

твори, якi він називав «багателями», поставали полем для експериментiв, 

пошуку нового. Прообрази ранніх мініатюр Бетховена впинули на тематизм i 

характер музики перших фортепiанних сонат композитора. Пiзднi 

розглядаються як «підступи до стилю останніх сонат», в них вiдзначаются «й 

цілком “шубертівський” романтично опоетизований вальс, й 

“мендельсонівська” пісня без слів, й “шуманівські” “Метелики”» [69, с. 13].  

Найзначнiшого розвитку мініатюра здобуває в романтичну добу, коли 

специфіка ліричного набула у неї адекватного вираження. Як i в розвитку 

багатьох iнших фортепіанних жанрiв (концерту, сонати), найважливішим 

чинником становлення романтичної мініатюри являлась еволюцiя 

фортепіано, що навiть стимулювало її народження. Естетичний аспект 

романтичної мініатюри, порiвняно зi cкрипковою чи віолончельною, що 

загалом не привнесли в розвиток жанру чогось значного i суттєво, визначався 

саме звучанням фортепіано. 

Бурхливий розвиток мініатюри в цей час – один із чинникiв процесу 

суб’єктивiзацiї музичного мистецтва XIX ст. Iндивідуальність людини для 

романтиків уявлялась нескінченним, глибоким всесвітом, що в багато в чому 

було значнiшим, ніж реальне життя. В мініатюрi у відході від середньої 

норми масштабу інструментального твору знаходить втiлення окрема мить  

неосяжного свiту. Як вираження ліричного мініатюра лише у романтиків стає 

важливим засобом художнього висловлювання.  

Романтичне художнє мислення зробило лірику універсальною основою 

творчості. Найвiрнiше сутність романтичної мініатюри розкривається в 

назвах шубертівських фортепіанних п’єс: експромти та музичні моменти. Як 

зауважує дослідник жанру мiнiатюри в творчостi Ф. Шопена К. Зенкiн, слово 

«експромт» є символом романтичної стихiйностi, свободи втілення почуттів і 

думок, що виникли зненацька [69, с. 7]. Але абсолютним крiтерiєм мiнiатюри 
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на думку музикознавця є «музичний момент» – безпосереднє, миттєве 

вираження емоційного стану [там само].  

Уся внутрішня організація романтичної мініатюри спрямована на 

кристалізацію єдиного стану, «одномоментної» думки, але водночас прагне 

якомога ясніше виявити її внутрішній рух. Образ ніби спонтанно виникає в 

свідомості, чому сприяє створення певної атмосфери. Розкриваючи 

специфіку мiнiатюри, К. Зенкiн доводить, що для неї характерне втiлення 

одного-двох настроїв – «моментів», оскільки якщо їх буде більше, то виникне 

відчуття строкатості. Але і таке важливе для романтиків введення 

контрастуючого образу сприймається не як драматургічний розвиток, а як 

вільне їх зіставлення. Передусім це різні стани, їх послідовність у часі 

несуттєва й повністю залежить від фантазії автора або слухача. Прагнення 

романтиків, передусім Ф. Шуберта, до поетизації змісту таких п’єс – 

мазурки, полонезу, експромту, музичного моменту, листку з альбому тощо - 

ознаменувало відхід від побутовостi та початок самовизначення романтичної 

мініатюри.  

Одним iз провiдних жанрiв романтичної мініатюри стала пісня (lied). 

Пiсенно-романсовим iнтонуванням просякнута вся романтична музика, але 

звичайно, найяскравішого, найвиразнішого втілення воно набуло в жанрі 

мініатюри. Адже у невеликих за тривалістю композиціях необхідно було 

вмістити цілий світ різних емоцій і настроїв, що потребувало значної 

концентрації виразних засобів. Дуже важливим у процесі розвитку жанру 

було те, що «романтичне» інтонування, поряд із вокальними творами, 

отримало рiвноцiнне втілення і в інструментальній музиці.  

Поряд із піснею важливу роль у становленні романтичної мініатюри 

відіграв танок. Однак, порівняно із попереднім часом, в романтичну добу 

цей жанр набуває особливого значення, втрачаючи свій побутовий, 

прикладний характер й набуваючи рис самостійного інструментального 

твору. Як чинник руху образiв, танцювальнiсть мала великий вплив на 

становлення мініатюри, зважаючи на ті якостi, що були вiдповiднi 
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романтичному свiтовiдчуттю. Танцювальна музика надавала романтикам 

можливiсть виявити надзвичайно тонкi межi між грою, рухом i глибоким 

почуттям, між внутрішнім i зовнішнім, урочистим, піднесеним i побутовим.  

Як приклад формування романтичної мініатюри на ґрунті побутових 

танців К. Зенкiн наводить музику Ф. Шуберта, який часто писав «прикладну 

музику спеціально для танцювальних вечірок (лендлери, вальси, екосези, 

галопи)» [69, с. 16]. Через танок до фортепіанної мініатюри прийшли 

Ф. Шопен та Р. Шуман. Невичерпний потенціал танцювальності для 

вираження внутрішнього світу людини використовували згодом Й. Брамс, 

Е. Гріг, Ф. Ліст, С. Рахманінов, П. Чайковський, з українських митців 

В. Барвінський, С. Борткевич, В. Косенко, С. Людкевич, Н. Нижанківський, 

Ф. Якименко та ін.  

Образи руху, безперервний стихiйний потік, емоційнi переживання й 

душевні хвилювання були улюбленими складовими музичної образності у 

авторiв романтичної мініатюри. Широку палітру таких настроїв втiлено в 

п’єсах фігураційного, т. зв. етюдного чи прелюдійного складу. Історично їм 

передував жанр старовинної токати, прикладом чого передусiм є рухливі 

прелюдії з «Добре темперованого клавіру» та швидкi частини концертiв 

Й. С. Баха, а також А. Вiвальдi, Г. Ф. Генделя та iн. Їх емоційний фон 

виявився близьким романтизму, але романтики створили нову якiсть 

фігураційного викладення, що тепер асоціювалося iз пiдсвiдомими рухами 

душi, її легким тремтiнням чи бурхливими пориваннями. Щодо цього 

показовим у романтиків став світлий і легкий світ скерцо.  

Особливо тонко образи безперервного руху втілено у Ф. Шуберта. У 

його жвавих експромтах та музичних моментах неочікувані контрасти 

мажору та мінору створюють надзвичайно глибокі зміни настрою. Наступне 

покоління романтиків відчувало особливу пристрасть як до танцю, так і до 

руху прелюдійно-етюдного типу. У Ф. Мендельсона це відбилося навіть у 

«Піснях без слів». Широкий образно-емоційний діапазон містили численнi 
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motto - «рухи» - Р. Шумана та Ф. Шопена, вичерпно розкриваючи виражальні 

можливості цієї сфери.  

Особливості втiлення художнього образу та специфічна тематична 

організація мініатюри позначились на тому, що у романтичних зразках вся 

сутність повинна була розкритися одразу, отже, головним у композицiї стає 

не розвиток, а викладення думки. Через це тема найчастіше поширюється на 

весь твір, майже зовсім не отримуючи розвитку. Завдяки такому принципу 

викладення у мініатюрі підсилюється та збагачується втілення 

індивідуалізованого образу (за рахунок цільності тематизму та підсилення 

емоційностi гармонічним планом). Саме концентрація виразних засобів (у 

т. ч. гармонічного плану) в мініатюрі стала поштовхом для розширення 

класичної тонально-гармонічної системи. Гармонічні нашарування відбилися 

на ускладненні фактури, унаслідок чого підсилилась її виражальність. У 

кiнцевому результатi це визначило перехiд до нового етапу розвитку жанру. 

Наприкiнцi XIX на початку ХХ столiття значна увага до фактурно-

темброво-гармонійного чиннику витіснила пісенну мелодику, характерну 

творам малих форм, прикладом чого слугують фортепiаннi мініатюри 

К. Дебюссі. Поряд з тим, новою хвилею стихійності руху в романтичній 

мініатюрі позначена творчiсть російських композиторів (перш за все 

О. Скрябіна та С. Рахманінова).  

У композиторів XX ст., якi надали їй нового модерного смислу та 

звучання – Б. Бартока, А. Веберна, С. Прокоф’єва, Д. Шостаковича та ін., - 

фортепіанна мініатюра посідала, хоча і менше за обсягом, ніж у романтичній 

музиці, але не менш важливе місце. Значною мірою розвиток фортепіанної 

мініатюри новітньої доби стимулювало стилістичне розмаїття музики першої 

третини ХХ ст.  

В українському музичному мистецтві підґрунтя для розвитку жанру 

було підготовлено його попереднім розвитком у другій половині ХІХ ст. 

Навіть у цей початковий для вітчизняної професійної музики період ще не 

сталі традиції жанру, ґрунтуючись на принципах народно-інструментального 
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мистецтва, своєю опорою мали європейський та російський музичний досвід. 

Отже, поряд із традиційними в українській камерно-інструментальній 

композиторській і виконавській практиці обробками народних пісень, думок, 

шумок, варіаційних циклів тощо, утверджувалися нові жанри - балада, 

баркарола, вальс, елегія, мазурка, ноктюрн, рапсодія, фантазія та ін. У 

стилістичному відношенні їх відрізніло домінування загалом романтичного 

світосприйняття, суголосного особливостям національного менталітету.  

На початку ХХ століття естетичні засади новітньої європейської 

стилістики позначились на необхідності засвоєння академічних основ 

композиторського мислення, що відбилось на розширенні жанрової 

різноманітності та своєрідності неокласичних проявів у творчості 

вітчизняних митців. Підсумовуючи результати цього процесу, дослідниця 

фортепіанної мініатюри в українській музичній культурі Л. Свірідовська 

констатує: «Під впливом національного музичного сприйняття та 

своєрідності драматургічного розвитку в творчості українських композиторів 

жанр фортепіанної мініатюри набув якісно нових ознак драматургічного та 

стилістичного вирішення, що сприяло піднесенню української музичної 

творчості до світового мистецького рівня» [229, с. 8]. 

Жанр фортепіанної мініатюри постав живильним ґрунтом для 

композиторських новацій початку ХХ ст. Цьому сприяли його стислість і 

гнучкість, що у поєднанні з діапазоном інструмента та різноманіттям його 

фактури створювали найкращі умови для перевірки нових можливостей 

структурування звуку. З цієї точки зору фортепіанна мініатюра була 

своєрідною «лабораторією», у якій проходили «випробування» й 

шліфувалися прийоми, що згодом уводились до творів крупної форми - 

сонат, концертів, симфоній, навіть до театральної музики. 

Отже, короткий огляд розвитку фортепiанної мініатюри дозволяє 

констатувати, що цей жанр мав свою специфiку та закономiрностi на 

кожному з етапiв його еволюції. Як художнiй феномен мініатюра являє 

собою концепційний жанр музичної творчостi, що поряд з іншими виконує 
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власну соціокультурну та культуротворчу функції в межах малої форми. 

Окреме місце в цьому ряду належить творчості українських композиторів, у 

доробку яких фортепіанна мініатюра стала основною формою вираження 

музичної думки на перетині ХІХ - ХХ ст. 

 

1.2. Музичне мистецтво на стильових перетинах 

першої третини ХХ столiття 

 

Музичне мистецтво кінця ХІХ – першої третини ХХ століття 

відзначається великою різноманітністю, радикальною протилежністю та 

яскравістю стильових напрямів. Розмаїття художніх течій і тенденцій було 

прямо пов’язано із насиченістю і драматизмом суспільних і політичних 

подій, що визначило неоднозначний характер багатьох процесів у мистецтві. 

Незважаючи на глибоку соціально-економічну кризу, зумовлену низкою 

революцій і воєн, що спіткали Європу, мистецтво цієї доби знаходилося в 

стадії нового підйому і розквіту.  

Художній культурі початку XX ст. властиві відсутність єдиного 

мистецького спрямування та панування багатьох течій; філософічність 

мистецтва та зв’язок митців з політикою, їх протидія мілітаризації, гонці 

озброєнь, кровопролитним війнам, боротьба за мир; поява нових видів 

мистецтва (кіно і телебачення), що здійснювали значний вплив на маси й 

постійне оновлення засобів художньої виражальності, коли за короткий час 

на зміну одному напряму приходив інший. 

На рубежі XIX – XX ст. дедалі більше європейських митців 

відмовлялися від традиційних форм вираження і шукають нові естетичні 

виражальні засоби, відмінні від класичних (реалістичних) чи романтичних. У 

наслідок цього утворюється велика кількість новітніх художніх течій, що 

об’єднуюються під загальною назвою «модернізм». Модернізм (від франц. 

modernе - сучасний, новітній) характеризується розривом з ідейними і 

художніми принципами класичного мистецтва, відмовою від відтворення 
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чуттєво-конкретної дійсності, предметності світу та прагненням до новізни 

[168]. Цей рух виявився своєрідною художньо-естетичною реакцією на 

економічну, політичну, духовну кризу буржуазного суспільства XX ст. 

Модерністичний характер мистецтва початку ХХ століття визначали два 

значних явища:  

- декадентство – як втеча, неприйняття реального життя, визнання 

культу краси як єдиної цінності, відторгнення соціальних проблем; 

- авангард – як розрив зі спадщиною минулого, створення чогось 

нового, що суперечило традиційним художнім настановам [168].  

Модернізм проявився в усіх галузях художньої творчості, кардинально 

змінивши погляди на загальнозрозумілі речі, філософсько-естетичний та 

світоглядний підхід. Представники модерністських течій відійшли від 

класичних прийомів, виявляючи багатоманітність стилів і методів художньої 

творчості. Вони нехтували правдивим/реалістичним відображенням образів 

та форм життя задля відображення образів, що виникають у свідомості. Вияв 

творчої свободи для модерністів і був найвищим проявом реальності. 

Основними естетичними принципами модернізму стають: в літературі – 

потік свідомості, в образотворчому мистецтві – відмова від зображальності, у 

музиці – заперечення звукової організації (мелодії, гармонії, поліфонії), в 

театрі – відсутність логіки розгортання драматичної дії. Відверто негативним 

боком творчих пошуків модерністів було те, що самоціллю для них часто 

ставало формалістичне новаторство.  

У розвитку музичної культури кінця ХІХ – початку XX ст. також 

спостерігались складні й неоднозначні явища. На початку нового століття 

перед композиторами та іншими митцями, постала проблема відображення 

динамізму епохи, гострих соціальних протиріч, пошуку нових виражальних 

засобів, рішень і форм для втілення життєвого матеріалу. Саме через музичне 

мистецтво яскраво заявило про себе формування масової культури, 

орієнтованої на індустрію розваг. Однак, орієнтуючись на новаторські 

підходи, мистецтво XX ст. залишалось кревно пов’язаним із класичною за 
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суттю культурою XІX ст. Це проявилось в тому, що в музиці того часу, як і в 

інших видах мистецтва, були створені справжні художні цінності, які, з 

одного боку, спиралися на традиції попередньої доби, а з іншого, - сміливо 

вдавались до новаторських експериментів. 

Наслідування класико-романтичних традицій було характерно 

творчості австрійського композитора Густава Малера (1860-1911), який у 

своїх творах (симфонії, хорові та інструментальні твори) зумів яскраво 

виразити соціальну зумовленість людських страждань, конфлікт митця і 

суспільства. До класичних устоїв тяжіли у своїй творчості С. Прокоф’єв 

(1891-1953), Д. Шостакович (1906-1975), Б. Барток (1881-1845), П. Хіндеміт 

(1895–1963). Їх музична спадщина, гуманістична за своєю сутністю, 

стверджує духовну силу і красу людської особистості.  

Однією із провідних стильових тенденцій доби стає імпресіонізм (з 

франц. impression - враження), що виникає в живопису в останній третині 

XIX ст. Згодом, композитори-імпресіоністи намагалися передати музичними 

засобами безпосередні враження та пов’язані з цим художні асоціації, 

суб’єктивні відчуття, психологічні стани. Імпресіоністи зверталися до 

античної міфології, національного музичного фольклору, середньовічних 

легенд, екзотики Сходу («Іспанська рапсодія», балет «Дафніс і Хлоя» 

М. Равеля (1875–1937); «Міфи», «Маски» К. Шимановського (1882–1937)).  

Видатний майстер французької і світової музики межі XIX–XX ст., 

основоположник цього напряму Клод Дебюссі (1862-1818) вважав, що саме 

краса природи здатна збудити творчу фантазію митця. Він виявив у музиці 

нові можливості для передачі витончених відтінків різноманітної палітри 

настроїв людини і навколишньої природи, створив особливу мелодику, 

розширив сферу музичного ритму, гармонії, оркестровки (симфонічна 

музика: «Ноктюрни», «Море», «Іберія», «Хмари»; вокальні твори: 

«Мандоліна», «Місячне світло», «В саду» тощо). Композиторська, 

виконавська, диригентстка творчість К. Дебюссі справила неабиякий вплив 

на сучасників і мистецтво подальшого часу [171, с. 165].  
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У перші десятиліття XX ст. формується експресіонізм (з франц. 

expression - виразність), що певним чином протистояв засобам музичної 

виражальності імпресіоністів. Спочатку напрям виникає та розвивається у 

літературі та образотворчому мистецтві Німеччини та Австрії, а згодом 

набуває поширення в музиці. Жахи світових воєн, мотиви протесту проти 

негативу сучасної дійсності, криза свідомості інтелігенції, ідейно-естетичні 

та психологічні конфлікти епохи, відображення суб’єктивних почуттів 

зневіреної людини - все це намагалися відобразити композитори-

експресіоністи.  

Експресіонізм мав тенденцію до увиразнення негативних явищ, 

зображував пригнічені емоційні стани людини, настрої жаху, відчаю, 

безсилля. Основоположником цього напряму в музиці вважається Арнольд 

Шенберг (1874–1951) – австрійський композитор, диригент, педагог. Він 

зрештою намагався максимально дистанціюватися від звичайних класичних 

музичних засобів, від тонального принципу організації форми, результатом 

чого стало впровадження додекафонії – дванадцятитоновості та серійной 

техніки композиції. За умовами цієї системи для створення мелодій 

А. Шенберг застосовував весь набір звуків хроматичної гами, кожен з яких, 

входячи до складу серії, був абсолютно автономний та у будь-який момент 

міг виконувати функції тоніки [171, с. 178].   

Для музики експресіоністів характерні ламаність мелодійної лінії, різкі 

динамічні перепади, інструментальне трактування вокальних партій. Так, у 

мелодекламації «Місячний П’єро», опері «Мойсей і Арон», музичній драмі 

«Щаслива рука» А. Шенберг вперше в історії вводить нотований спів-

декламацію, натуралістичні вигуки, різкі перепади гучності. У творах, що 

викривають зло і насильство, створених навіть після Другої світової війни 

(«Ода Наполеону» на вірші Дж. Байрона, «Уцілілий з Варшави»), тривожні 

настрої безвиході, неминучої смерті він передає типовими для експресіонізму 

засобами - ламаною мелодичною лінією, жорстким, різким тембральним 

зафарбленням, використанням дисонансів без розв’язання, кластерів тощо. 
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Експресіонізм являвся стилістичним стрижнем і творчості Альбана 

Берга (1885–1935) – учня А. Шенберга. Пройшов значну стильову еволюцію, 

композитор певним чином зберіг зв’язок з традиціями класичного мистецтва 

(у ранніх творах спостерігається вплив Р. Вагнера, Г. Малера, Р. Штрауса). 

Кращим творам Берга, створеним в експресіоністській манері характерні 

ламана мелодійність, різкі інтонації, близькі до мовленнєвих, підвищена 

емоційність тощо. Соціальна критика та антимілітаристська спрямованість 

опер «Воццек» і «Лулу» виражені засобами театра експресіонізма [171, с. 65].  

Творчість іншого учня А. Шенберга Антона Веберна (1883–1945) – 

австрійського диригента, педагога, композитора – фактично виходила за 

рамки експресіонізму. Цей митець тяжів до певних абстракцій, відходу від 

конкретно-образного змісту (кантата «Світло очей», вокальна та 

інструментальна музика). У вокальних творах вiн звертається до німецької 

поезії (Й. Гете, Р. Рільке), в інструментальних - прагне лаконічності 

висловлення, уникнення повторів у музичній композиції. Надзвичайно 

прозора тканина творів Веберна, що складається ніби з окремих крапок, 

надала поштовх до розситку пуантилізму171, с. 98]. 

Свою специфіку мало використання виражальних засобів 

експресіонізму в українському музичному мистецтві. Це обумовлювалось 

тим, що, хоча українські композитори початку ХХ століття й були активно 

включені в процес реформування класичного мистецтва, наслідуючи 

провідній ідеї європейської культури, проте їх твори «не були копіюванням 

західних моделей, а спиралися на національні традиції, витоки яких сягають 

часів міфо-поетичного світо ставлення» [121, с. 9]. 

З 1930-х років метафізичні ідеї розпаду, відчуття безопорного, 

безструктурного стану світу, зумовлені кризою класичної європейської 

культури, постали основою авангарду. Це виправдовувалось певною 

мистецькою логікою: руйнування видимої форми речей вбачалося як засіб 

пізнання істини. При тому митці авангарду мали на меті відтворення 

втраченої єдності світу шляхом його перетворення у художньому творі. Їх 
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спротив культурній традиції відбувався не тому, що вони мали створити 

дещо нове, а тому, що старі форми й традиції вже не відповідали їхнім 

прагненням, виявивши свою нестійкість. У музичних технологіях авангарду - 

серійній/серіальній техніці, конкретній музиці, алеаториці, сонориці, - 

яскраво виразилось тяжіння до розпаду, як характерної прикмети доби й 

вищої мети творчості.  

Одним з провідних стилістичних напрямків першої половини XX ст., 

що протистояв модерністським пошукам, продовжуючи розвивати кращі 

традиції музичного мистецтва попереднього, був неокласицизм. Роль і 

значення неокласицизму, так само як і авангардного мистецтва, визначались 

необхідністю здійснення «мовної революції» й «технічного переозброєння 

музики ХХ ст.» [209, с. 197]. Напротивагу прагненню авангардистів 

відображати руйнівні явища, для неокласицизму провідною стала ідея 

порядку. Отже, споконвічні ідеї добра і зла, життя і смерті, божественного 

устрою світу, вічності мистецтва постали змістом неокласицизму.  

Однак звернення до класичних зразків на новому етапі було не просто 

стилізацією, а певною переробкою, осучасненням старовинних моделей. 

Завдяки можливості перетворення, свободі та «незаакадемізованості» 

неокласицизм став єдиним напрямом у західноєвропейському мистецтві 

першої половини ХХ ст., «що протистояв експресіонізму нововіденської 

школи» [209, с. 199]. Неокласичний принцип видозміни жанрів і стильових 

моделей попередніх епох значно збагачував музику ХХ ст., а варіативність 

матеріалу та свобода розробки, що містили в собі безмежні можливості 

реалізації нового, приваблювали багатьох митців.  

Неокласичні твори загалом характеризує відхід від гострих проблем 

сучасності. Представники напряму виявляли інтерес до національного 

фольклору та творчості композиторів минулого (напр., творчість Б. Бартока, 

«Класична симфонія» С. Прокоф’єва, опера «Кавалер троянди» Р. Штрауса). 

Представником неокласицизму в Німеччині був композитор, диригент і 

музичний теоретик Пауль Гіндеміт (1895–1963), естетичним зразком для 
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якого слугувала творчість Й. С. Баха (опери Гіндеміта «Свята Сусанна», 

«Художник Матісс», «Гармонія світу», балети «Демон», «Чотири 

темпераменти», симфонічна і камерна музика). 

Російський композитор І. Стравінський (1882-1971) також звертався до 

неокласицизму і традицій інструментальної культури минулого, передусім 

творчості італійських композиторів XVIII століття та Й. С. Баха. Як 

неокласицист, І. Стравінський поєднав здобутки попередників з новітніми 

досягненнями музичної виразності (балети «Пульчинелла» за Дж. Перголезі, 

«Поцілунок феї» за П. Чайковським). Навіть звернення до античних сюжетів 

було для митця приводом для втілення ідей XX ст. (балети «Аполон 

Мусагет», «Орфей», опери «Цар Едіп», «Персефона» та ін.) [171, с. 523].  

Через кризис крупномасштабної романтичної симфонії, композитори-

неокласицисти звертались до жанрів непрограмної музики – сюїти, concerto 

grosso, поліфонічних циклів тощо. Поряд із стилізацією, в їх творчості 

активно використовується пряме цитування музичного матеріалу минулого. 

Яскраве вираження неокласицизм отримав в жанрі фортепіанної мініатюри 

(п’єси Ф. Бузоні, А. Казели, В. Косенка, С. Прокоф’єва, П. Хіндеміта та ін.).  

Вибухову силу на початку ХХ ст. мала поява в мистецтві 

неофольклору, що здобув бурхливе продовження в другій половині століття. 

Неофольклор став істотним чинником оновлення мистецтва ХХ ст., поряд з 

авангардистськими тенденціями і неокласицизмом. Народне мистецтво дало 

життєдайні сили професійному. До фольклорних джерел зверталися майже 

всі композитори початку століття, що проявилось у зверненні до 

національних музичних традицій та їх переломленні у професійній творчості, 

у синтезі народного мелосу з творчими знахідками сучасності тощо.  

Можливості, що надавало застосування ладів народної музики, певною 

мірою являлось альтернативою серійної техніки та основою нового 

інтонування. Впровадження в композиторську творчість народного 

інтонування, гармонічної основи, ритмів, тембрів, виконавської манери тощо 
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(Б. Барток, В. Лютославський, Я. Сібеліус, І. Стравінський, К. Шимановський 

та ін.) відігравало значну роль в осучасненні музичного мовлення.  

Порівняно з мистецтвом попереднього, на початку ХХ ст. застосування 

фольклору набуло іншого характеру. В музиці класико-романтичної доби 

відтворення фольклорної традиції відбувалось через згладжування «гострих 

кутів»: відмови від незвичних інтонацій, терпких гармонічних нашарувань, 

ритмічної свободи тощо. Через це фольклорний матеріал здобував такий 

самий «академічний» вигляд як і класичні твори. Однак у мистецтві ХХ ст. 

з’являється «готовність прийняти фольклорні цінності такими, якими вони є, 

без прикрашання» [281, с. 156]. За думкою знаного українського дослідника 

І. Юдкіна, це визначило «зрілість музичної професійності», готовність 

композиторів «до максимально повного засвоєння цього матеріалу, визнання 

його художньої значимості, а тим самим – до фольклорно-професійної 

інтеграції» [там само]. Відтепер за фольклором визнавалась можливість 

«його трактування, як основи композиторського мислення і процесу 

музичного становлення» [191, с. 36]. Іноді звернення до фольклору мало 

спекулятивний характер, маючи на меті досягнення лише зовнішнього 

ефекту, створення певного колориту. Але для більшості композиторів ХХ ст. 

фольклорна основа являлась кревним зв’язком із національними коріннями, 

сприяла виявленню закономірностей національного стилю та менталітету.  

Отже, будучи за суттю об’єднуючою ланкою художніх напрямів 

першої половини ХХ ст., модернізм відобразив їх сутність як 

експериментального мистецтва, що пориває з історичним досвідом, по-

новому розуміючи його відносини з життям і публікою, намагаючись 

утвердити нові починання, що базувалися на постійному оновленні художніх 

форм. Система художніх засобів і прийомів попереднього в усіх 

модерністських течіях була або відкинула, або кардинально змінена.  

Починаючи з другої половини ХХ ст., парадокси, варіанти та 

експериментаторські пошуки авангардизму, що зрештою переповнили 

мистецтво, вичерпали себе, аскетизм неоавангарду втратив актуальність. 
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Настав момент для наступного повороту в мистецькому русі, й наприкінці 

століття нові тенденції реалізувалися в явищі «постмодернізму». В останній 

третині ХХ століття вище відзначені протилежні мистецькі спрямування 

почали синтезуватися, їх взаємопроникнення слугувало живільним грунтом 

для нового витку розвитку художньої культури. 

Доба постмодерну стала часом тотального синтезу всіх стилей і 

мистецтв. Музика кінця XX ст., залишаючись новаторською, постійно 

поверталася до традицій барокового та класичного мистецтва, романтизму 

XIX ст., розробки неофольклорних та модерністських напрямів початку 

XX ст. чи авангардової рефлексіїї другої половини століття. Зазначені явища 

яскраво відбилися в творчості сучасних українських митців, в т ч. у жанрі 

фортепіанної мініатюри.  

 

1.2.1 Імпресіонізм як провідний стильовий вектор жанру 

фортепіанної мініатюри початку ХХ ст. 

 

Серед різноманітних художніх течій, що опановували вітчизняні митці 

у фортепіанному мистецтві малих форм, одним із перших був імпресіонізм. 

Починаючи з кінця ХІХ й навіть протягом всього ХХ ст., перехідні процеси 

історії вітчизняного музичного мистецтва надали цьому стилю мішаного й 

стрімкого характеру розвитку. Термін його існування на теренах вітчизняної 

культури обмежувався близько п’ятнадцятьма роками, а загальне ставлення 

до імпресіонізму за цей період різко змінилося від піднесено захопленого на 

огидне й зневажливе. Першорядне значення в цьому процесі відіграли 

доленосні події Жовтневої революції й встановлення радянської влади з її 

подальшими ідеологічними обмеженнями художньої творчості. Питання: Як 

би склалася історія в іншому випадку? – залишається без відповіді. 

Поштовхом до запровадження імпресіонізму на теренах Російської 

імперії, до складу якої входила більша частина України і мистецький 

розвиток саме якої визначав художні тенденції на місцях, були давні традиції 



50 

 

міжкультурних зв’язків із Францією. Заключення у 1891 році російсько-

французького політичного союзу сприяло поширенню та популяризації 

російського мистецтва у Франції й, навпаки, французького – в Росії, де 

експонувалися виставки французьких художників-імпресіоністів, 

відбувалися гастролі відомих музикантів, у концертах яких звучала музика 

К. Дебюссі, М. Равеля та ін. [223, с. 10]. 

Як і у Франції, становлення імпресіонізму на теренах культури 

російської імперії було пов’язано з тенденціями оновлення художніх 

традицій, що в першу чергу зумовлювалось передовими науково-технічними 

досягненнями, а також виражалось у прагненні «ревізії» майже півстолітніх 

ідей художників-передвижників. Імпресіоністи не тільки захоплювалися 

теорією сприйняття кольору людським оком і суміші фарб, відкриттями в 

галузі оптики, винаходом фотографії та ін., а й намагалися впроваджувати їх 

на практиці у своєму мистецтві. У той самий час усвідомлення неможливості 

абсолютного впливу людини на природу й світ породжувало розчарування й 

декадентські настрої. Досягнення рівноваги вбачалось у гармонічному 

існуванні людини в природі, що в цілому було суголосно ідеям 

імпресіонізму. 

В контексті даного дослідження особливо важливими є концептуальні 

засади мистецтва імпресіоністів, що спирались на ідею «дематеріалізації 

матерії», яка пояснювалась тим, що світ - це не буття, а становлення. Образ 

природи, як вдало відзначає А. Хаузер, імпресіоністи перетворили «у процес, 

виникнення і минання» [287, с. 34]. Те, що вносив імпресіонізм до культури 

своєї епохи, не було лише пустою грою в руйнування старого візуального 

механізму. Стиль пропонував нове бачення дійсності. Отже, виходячи з того, 

що твір мистецтва слугує радше не для виразу емоційних вражень 

художника, а є засобом пізнання світу, сьогоднішня історія віддає належне 

імпресіоністським звершенням. 

Сповнене оптимізму мистецтво імпресіоністів не включало в себе 

настрої епохи і особисті проблеми художників. Відмовившись від 
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масштабних тем і арсеналу технічних засобів минулого, імпресіоністи 

створили нову концепцію простору. Науковий підхід і аналіз властивостей 

світла дозволив зруйнувати існуючі межі і стереотипи мислення щодо 

колишніх теоретичних уявлень про світ. Цей творчий потенціал 

реалізовувався десятки років поспіль й не лише в інших видах мистецтва, а й 

в інших галузях людської діяльності, оскільки це стосувалося цілого 

комплексу давно назрілих естетичних і філософських проблем.  

Імпресіонізм, що затвердився у живопису в 1870-1880-ті роки, 

наприкінці століття винайшов своє специфічне вираження в музиці, де цей 

стиль яскраво презентувала творчість Клода Дебюссі (1862 - 1918). Митець 

ще за життя став об’єктом поклоніння, його шанувальники утворили навіть 

«неформальне» угрупування «дебюссістів», дещо споріднене з об’єднаннями 

«вагнеристів» чи «скрябіністів». Проте, якщо вони проголошували К. Дебюсі 

богом або пророком нової музики, то критики нерідко доходили до повного 

заперечення його творчості, вбачаючи в ній лише щлях до занепаду 

мистецтва, невиправдані претензії і навіть «музичний пил». Це було прямо 

пов’язано з проблемою сприйняття та розуміння мистецтва, коли «людині 

суто психологічно значно легше погодитися з тим, що вона не знає багатьох 

природничо-наукових фактів, які будуть відомі нащадкам, аніж з тим, що в 

нащадків будуть інші уявлення про прекрасне і художнє» [154, с. 371]. 

Однак ці «інші уявлення про прекрасне і художнє» протягом життя 

були художнім кредо К. Дебюссі, спонукаючи його до перетворення свого 

мистецького стилю. Адже творчість раннього періоду композитора 

засновувалась на романтико-ліричних тенденціях, що переважали в 

тогочасній французькій музиці. У середньому - сформувався стиль 

імпресіонізму, що супроводжувався системою образних натяків і кодів, 

характерних для символізму. У пізньому періоді митець чимало сил віддав 

розробці неокласицизму, конструктивізму й навіть експресіонізму. Але все ж 

таки центральним напрямком у пошуках і досягненнях К. Дебюссі був 

імпресіонізм.  
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До впровадження ідей імпресіонізму в музиці К. Дебюссі спонукало 

гостре відчуття її «відставання» від інших видів мистецтва. А в новому стилі 

митця «підкупали» тонкощі сприйняття, особливості колориту, нюанси 

емоцій і вражень, на які не звертали уваги художники попередніх часів. 

Принципи оновлення музичного стилю були почерпнуті К. Дебюссі у 

живописі й літературі імпресіонізму. Аналогічно до цього, К. Дебюссі у 

своєму мистецтві створював образи незвичайно багаті відтінками і 

переходами. Це не суперечило його первісному напряму, адже в 

імпресіонізмі певною мірою своєрідно подовжувались мрії романтиків, 

переведені зі сфери бурхливих почуттів у сферу витончених відчуттів і 

вражень [171, с. 208]. Іншою цінною й захоплюючою якістю його мистецтва 

були екстатичність вражень, утвердження світлого та променистого начала.  

У пошуках засобів втілення імпресіоністичних ідей в музиці 

К. Дебюссі основувався передусім на французькій традиції, що сягала часів 

Ж.-Ф. Рамо і Ф. Куперена: в творчості видатних попередників його 

приваблювало сполучення «французького духу» з його бездоганною 

витонченістю та аристократизмом смаку. З іншого боку, пошуки нового 

пов’язувались у нього з естетикою символізму. Якщо імпресіонізм виходив з 

відчуттів зовнішнього світу, то символізм, навпаки, прагнув проникнути 

«усередину» речей, розкрити їхню «дійсну сутність», виявити «таємничий» 

зміст подій, речей і явищ.  

Прагнення символістів до відмови від ясного зображення людей і 

станів, їх нехтування визначеністю вираження, заміни художнього образу в 

звичайному його розумінні невизначеним натяком містило багато різних 

змістів й надавало простір для уяви. У образотворчому мистецтві творчість 

символістів постала ідейною основою експресіонізму, а також кубізму й 

сюрреалізму. Розходження між імпресіонізмом і символізмом С. Яроцінський 

розумів так: імпресіонізм - це художній позитивізм, що вищою цінністю 

вважає відчуття як такі[287, с. 73-77], символізм - це відверта метафізика, що 

нехтує зовнішнім світом і заміняє повноцінні образи дійсності натяками, 
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таємними знаками, здатними викликати миттєве «осягнення» сутності речей 

[287, с.  105-108]. 

Отже, закономірно у французькому мистецтві 1880-1890-х років 

спостерігалась тенденція співіснування символізму та імпресіонізму. 

Представників обох напрямів об’єднувало, з одного боку, неприйняття 

художніх традицій минулого, сміливе новаторство й заперечення всього 

офіційного художнього світу. З іншого боку, їх єднала та властивість 

імпресіоністичного світогляду, що нестримно вабила до символізму. Адже 

художник-імпресіоніст обов’язково починав шукати зміст, який виходив за 

межі відчуттів та неминуче прагнув їх обґрунтувати: або визнати реальність 

дійсного світу, або звести свої відчуття до «духовної суті». Крім того, 

споріднювали символістів та імпресіоністів й прояви їх надзвичайно 

суб’єктивної мови, хоча обидва напрями прямували до суб’єктивізму різними 

шляхами: імпресіонізм від тілесних відчуттів, символізм від «інтуїтивного 

збагнення». 

У момент розквіту символізму К. Дебюссі зближується з поетами цього 

напряму. Він стає вхожим до салону «ватажка» символістів Стефана 

Малларме, де зустрічається з «головними» представниками стилю - Полем 

Верленом, П’єром Луїсом, Анрі де Реньє. Гурток С. Малларме прагнув до 

синтезу всіх мистецтв, залучаючи представників всіх видів, але з музикантів 

у ньому брав участь лише К. Дебюссі. Таким чином, вирішальний вплив на 

його світобачення й пошуки творчого стилю мали літератори, а не 

художники чи музиканти.  

Характерною особливостю поетів-символістів була любов до дивного, 

надзвичайного, до далеких культур і країн, зацікавлення «нецивілізованими» 

народами, екзотикою загалом. К. Дебюссі також не минає цього. Він отримує 

сильне враження від музики яванців, знайомиться з музичною культурою 

народів Далекого Сходу, захоплюється новими засобами вираження 

російських композиторів.  
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Однак К. Дебюссі не просто вводить елементи далеких музичних 

культур у свою творчість, приваблюючи слухачів модною на той час 

поверхневою екзотикою. Він убачає в цих елементах лише засіб вирватися з 

тисків змертвілої традиції і композиторської схоластики, вітаючи будь-який 

сильний, сміливий розрив із традицією [287, с. 153-54].  

Підхід К. Дебюссі до творчого процесу характеризувався 

безперервними пошуками нового в техніці мистецтва. Отже, поряд з 

імпресіонізмом в його творчості знайшли відображення й іншні художні течії 

початку ХХ ст. Кожний його твір вражає новизною й різноманіттям витоків, 

що його живили. Одним з таких джерел була данина К. Дебюссі старовині, 

його захоплення суворою простотою й силою григоріанського хоралу. Він 

звертався також до сфери балетних і салонних музичних жанрів: 

інструментального романсу, циклів фортепіанних мініатюр («Бергамаська 

сюїта», «Маленька сюїта»), раніше за інших впровадив до сфери «серйозної» 

академічної музики «популярні» танцювальні жанри («матчиш», «кек-уок», 

«регтайм», згодом «фокстрот», «шиммі», «чарльстон») та ін.  

У багатьох композиціях К. Дебюссі присутні елементи народно-

побутової пісні. Він відроджує французьку хорову пісню ХVІ ст., 

відтворення якої в його творчості мало свої особливості: це була не музика 

мас, а одне із зовнішніх відчуттів життя, ніби картина, яку споглядає 

сторонній спостерігач. Безпосередньо запозичені з народної пісні або 

створені на основі народнопісенних інтонацій епізоди трапляються також у 

його фортепіанних п’єсах («Дерев’яні конячки», «Дівчина з волоссям 

кольору льону» та ін.).  

Вдзначені вище особливості індивідуального стилю французького 

композитора поступово формували у його творчості нові тенденції. Колишня 

млостність його композицій змінилась гостро-іронічним висловлюванням. 

Ознаки гротеску, модні ритми дансингу та естради з’являються у 

фортепіанних циклах «Дитячий куточок», в деяких прелюдіях, у «Шухляді з 

іграшками». Його творчість на цьому етапі позбавляються домінування 
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імпресіонізму. Мелодія стає чіткою; ритм визначеним, розчленованим, 

інтенсивним; темпи - жвавими. Відтепер К. Дебюссі тяжіє до чітких, 

логічних, історично вироблених схем, типу сонат чи етюдів. Характерно, що 

структура його етюдів, навіть за достатньої кількості імпресіоністичних 

прийомів, визначається передусім їх суворим технічним завданням на 

освоєння хроматизмів, прикрас, репетицій, складних арпеджіо, акордів тощо.  

К. Дебюссі був першим, для якого звуковий зміст і простір твору набув 

принципового значення. Його бажання створити новий звуковий світ 

відобразилось, головним чином, у перегляді співвідношення інтонаційної й 

логічної складових музики й переміщенні смислових акцентів між ними. 

Прагнучи відтворити все швидкоплинне й мінливе, К. Дебюссі розмістив 

інтонацію – елемент - попереду цілого, підпорядковуючи першому друге, 

частковому загальне. Безпосередність, натуральність кожного окремого 

моменту, кожного відтінку враження були для К. Дебюссі принципово 

важливішими, ніж процесуальність руху та логіка розвитку думки та емоції 

загалом у творі.  

Полем для переосмислення сталих фактурних закономірностей став для 

композитора саме жанр фортепіанної мініатюри. Цей принцип музичного 

мислення К. Дебюссі - панування інтонаційних чинників над логічними - був 

підхоплений і втілений композиторами наступних поколінь, зокрема 

українськими митцями в музиці малих форм для фортепіано.  

Переворот К. Дебюссі у сфері техніки став поворотом у 

композиторському мисленні. Сучасні музиканти звикли з лінеарною 

інтерпретацією гармонії. Однак понад століття тому самостійне трактування і 

мелодики, і гармонії утвердилося лише завдяки К. Дебюссі та його інтересу 

до того, як акорди звучать, а не як вони поєднуються відповідно до 

встановлених у класичній гармонії послідовностей.  

Розходження гомофонії і поліфонії в музиці К. Дебюссі, по суті, не 

було радикальним, оскільки навіть багатоголосні структури в нього 

виконують суто сонорні функції. Звукова вертикаль і гармонія урівнюються в 
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своєму значенні, але поняття вертикалі не вичерпується гармонією. Залежно 

від звукового матеріалу, що використовує композитор, створюючи 

вертикальні структури, вони можуть бути гомогенними, щільними (коли 

окремі звуки розкладених акордів зливаються в один звуковий шар), а також 

гетерогенними або полігенними, якщо це два або декілька шарів (але не 

мелодичних ліній). Така діалектика гармонічного і сонорного мислення 

характерна для більшості творів К. Дебюссі, починаючи із найранніших.  

Щодо розглянуваного предмету дисертаційного дослідження – 

стильових параметрів фортепіанної музики малих форм, - то деталізація 

фактурно-темброво-гармонійного чиннику призвела в творчості К. Дебюссі 

до позбавлення протяжної пісенної мелодики. Завдяки цьому деякі 

властивості фортепіанної мініатюри, що в XIX ст. досягли завершеного 

вираження, було знехтувано. Так, у творчості К. Дебюссі крайньої 

поляризації, стильового контрасту набула протилежність руху і статики, 

властивих романтичній мініатюрі. Але рух у К. Дебюссі повертає свій 

матеріально-вагомий, токатний характер. Зокрема у «Русі», що відноситься 

до жанру perpetuum mobile, митець знову приходить до антиромантичного 

відчуття звуку, барокової безперервності. Водночас барвисті, вільно і 

«довільно» розкидані гармонічні плями композицій К. Дебюссі «видають» в 

ньому композитора ХХ ст. [287, с. 201-206].  

Отже, виникнувши в живопису в 1860-х рр., імпресіонізм вирішував 

завдання збагачення художніх прийомів передачі реальної дійсності і в інших 

видах мистецтва, при тому рішучи відмовляючись від академічного 

натуралізму як мистецтва, позбавленого індивідуальності. Внесок 

імпресіонізму в культуру своєї епохи не можна розглядати лише з позиції 

руйнування старого візуального (в музиці аудіального) механізму. Завдяки 

цьому стилю утвердилось нове бачення/чуття дійсності, виник раніше 

невідомий метод пізнання, який передбачав погляд на світ саме як на 

співвідношення сил, де людина водночас є і спостерігачем, і діючою силою 

[287; с. 36]. 
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1.3 Українська фортепіанна музика малих форм першої третини 

ХХ ст.: політичний, історіографічний та термінологічний аспекти  

 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. розвиток європейської та 

вітчизняної культури відбувався в складних, часто суперечливих обставинах. 

У цей час з особливою гостротою, як ніколи раніше, на соціум та особистість 

впливали соціальні, політичні, військові катаклізми. На початку століття на 

фоні загального економічного підйому в світі відбуваються економічні і 

політичні кризи, що, зрештою, призводить до Першої світової війни (1914–

1918) та соціальних революцій. У результаті політичних і соціальних 

потрясінь відбувається зміна ціннісних орієнтирів і кардинально 

трансформується культурно-мистецький розвиток.  

Катастрофічність наслідків Першої світової виявилась для людської 

цивілізації в тому, що війна знищила традиційні уявлення про гуманістичні 

ідеали та апріорну цінність людини як особистості. В Російській імперії це 

призвело до Жовтневого перевороту 1917 року, на довгий час поділило світ 

на два ворожих табори й визначило специфіку розвитку вітчизняного 

музичного мистецтва в умовах радянського тоталітаризму. 

Саме межою ХІХ-ХХ ст. відокремлюється й початок нового етапу в 

розвитку українського музичного мистецтва. Він характеризується 

зміцненням композиторської школи, опануванням вітчизняними митцями 

європейською стилістикою та розвитком інструментальних жанрів і появою 

фортепіанних творів, художня значущість яких піднесла на новий щабель 

українську музичну культуру. Концентрованість і новизна зазначених 

процесів і художніх тенденцій у фортепіанній музиці малих форм цього 

періоду слугували підгрунтям для подальшого розвитку в творчості 

українських композиторів, починаючи з 60-х років ХХ ст.  

Поряд з історико-культурними чинниками еволюції музичного 

мистецтва України, під час вивчення процесу формування жанрів малих 

форм фортепіанної музики першої третини ХХ ст. потребує врахування 
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також проблема територіально-політичного розподілу країни, коли її східна 

частина входила до складу Російської імперії, а західні землі – до Австро-

Угорської. Через це майже до середини ХХ ст. (у 1919-1939 роках Західна 

Україна знаходилась у складі Польщі) тенденції розвитку музичного життя й 

художньої творчості двох частин країни значно відрізнялись.  

Ґрунтовному осмисленню підлягають еволюція музичного мистецтва та 

стильові процеси художньої творчості на східноукраїнських територіях, що 

мали специфічний характер унаслідок Жовтневої революції. В першу чергу 

складність і дискусійність у дослідників викликають питання періодизації 

музичного мистецтва в цьому регіоні. Адже стилістичний злам у художній 

творчості, що визначався ідеологічними настановами радянської культури, 

тривалий час межувався революцією 1917 року. Проте, мистецькі процеси 

цього періоду більшістю сучасних музикознавців інтерпретуються інакше. 

Зокрема дослідниця української музичної культури М. Ржевська, 

враховуючи стильові тенденції, що опановували в своїй творчості вітчизняні 

композитори, вважає перше тридцятиліття ХХ ст. цілісним етапом розвитку 

[211, с. 3]. З цим є суголосним висловлення О. Козаренка щодо того, що «на 

стрімку парадигму осягнення феномену національного, започатковану 

Лисенком і так блискуче продовжену його спадкоємцями, на початку 30-х 

років було накладено вериги тотальної ідеологізації, що кардинально змінило 

соціокультурну ситуацію і вплинуло на побутування національної музичної 

мови у наступний період (30-ті – 50-ті роки)» [102, с. 145]. Проте на думку 

Н. Костюк «20-50-ті роки в українській камерно-інструментальній музиці 

були яскраво вираженим періодом активного оволодіння класичною 

жанровою системою в її поєднанні з давніми національними традиціями» 

[цит. за: 245, с. 151].  

На бурхливому розвитку інструментальних жанрів, у тому числі 

фортепіанної музики в Україні на початку ХХ ст. певною мірою позначився й 

процес «інтелектуалізації письма». За думкою відомого вітчизняного 

музикознавця О. Козаренка, пов’язаний з цим «примат інструменталізму як 
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типу мислення, … окрім зовнішнього вияву (зростання питомої ваги жанрів 

інструментальної музики), на глибинному рівні змінював природу 

інтонування» [102, с. 145]. У музичній творчості першої третини ХХ ст. ці 

процеси відбились у активному впровадженні українськими композиторами 

новітніх стильових спрямувань. Поряд з тим, провідною тенденцією їх 

творчості залишалась опора на європейські класико-романтичні традиції. 

Аналіз творів української фортепіанної музики малих форм має довести, як 

стильові процеси окресленого періоду відобразилися саме у творчості 

вітчизняних митців.  

Стильові тенденції української фортепіанної музики малих форм 

першої третини ХХ ст. різною мірою висвітлено у працях багатьох 

вітчизняних музикознавців (Н. Гуральник [50]; Н. Довгаленко [52]; 

М. Дремлюга [56]; О. Зав’ялова [61]; О. Зінькевич [70]; Історія української 

музики [74; 75]; Л. Кияновська [92; 95]; В. Клин [97]; O. Козаренко [102]; 

Л. Корній, Б. Сюта [119]; O. Кушнірук [130]; O. Лігус [136]; Л. Путішина 

[207]; M. Ржевська [211]; O. Рижова [212]; H. Рябуха [219], Л. Свірідовська 

[228; 229]; P Стельмащук [243]; O. Фрайт [254] та ін.). Стосовно 

особливостей еволюції української фортепіанної мініатюри М. Дремлюга 

[56] та В. Клин [97] зазначали, що українська музична культура ХІХ ст. ще не 

здатна була сприйняти й засвоїти розроблені на цей час в Європі принципи 

відтворення жанру. Отже, перші зразки на українському ґрунті були 

звичайними фольклорними обробками, переважно пісенно-танцювального 

характеру, в яких широко використовувались фольклорні цитати різного 

формату: повністю, фрагментарно, окремо мелодії, особливості фольклорної 

ритміки, гармонічні звороти тощо. 

За таких умов на початковому етапі розвитку української фортепіанної 

мініатюри склалися два основних її типи: а) фольклорний, що виник на ґрунті 

побутового музикування та обробки народних пісень і танців; б) п’єси, що 

засновувалась на певних традиціях жанру мініатюри, напрацьованих у 

європейській музиці (вальс, мазурка, ноктюрн тощо). Як зазначалося у вступі 
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дисертаційного дослідження, саме в цих напрямках створювались перші 

зразки фортепіанних мініатюр М. Маркевича та О. Лизогуба.  

Українська фортепіанна мініатюра, як така, набуває сталих жанрових 

ознак і стрімкого розвитку тільки на межі ХІХ-ХХ ст. – періоду становлення 

та зміцнення національної професійної композиторської школи. Зважаючи на 

вищезазначені чинники, постає за необхідне висвітлити основні 

історіографічні джерела розвитку жанру фортепіанної мініатюри, в т.ч. в 

українській музичній культурі, в контексті комплексного дослідження жанру 

на основі певних музикознавчих теорій. 

Безсумнівно методологічне значення для формування концепції жанру 

фортепіанної мініатюри має одна з перших праць в цьому напрямку «Логіка 

музичної композиції» Є. Назайкінського [173], в якій автор надає зразок 

системного аналізу музичного твору в образно-смисловому, 

конструктивному і психологічному планах. Вагомим внеском у наукове 

осмислення жанрової природи фортепіанної мініатюри стало дослідження 

М. Арановського, в якому розкрито систему зовнішніх і внутрішніх чинників 

розвитку жанру [7]. Окремі теоретичні аспекти проблеми жанру музичної 

мініатюри аналізували в своїх монографіях К. Зенкін [68; 69], 

Є. Назайкінський [174], В. Панкратова [193] та ін. Особливо важливими в 

цьому напрямку стали праці, в яких розглянуто зразки творчості 

композиторів, які працювали в зазначеному жанрі (В. Клина [98], Л. Мазеля 

[151], М. Михайлова [166], А. Сохора [241], М. Степаненка [244] та ін.).  

Одним з перших авторів, хто намагався узагальнити досвід вивчення 

розвитку української фортепіанної музики (зокрема, жанру мініатюри) 

дожовтневого періоду, а також розкрити найважливіші аспекти життя і 

творчості низки тогочасних композиторів, був М. Дремлюга [56]. Його праця 

має важливе історичне значення, але теоретичні аспекти жанру мініатюри в 

ній розкрито недостатньо. 

Безпосередньо фортепіанну мініатюру на матеріалах творчості 

українських композиторів кінця ХІХ – початку ХХ ст. досліджував В. Клин. 
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В його розвідці «Ревуцький – композитор-піаніст» [96] охарактеризовано 

основні засади фортепіанної творчості малих форм видатного композитора. В 

дисертації В. Клина «Українська радянська фортепіанна музика. Проблема 

жанрово-стильової еволюції» та у його монографії «Про музику» на 

прикладах відомих зразків проаналізовано різноманітні жанри української 

фортепіанної музики. Відзначивши етапи еволюції, жанрові особливості та 

різноманіття української фортепіанної музики малих форм радянського 

періоду, специфіку мініатюри автор цих праць все ж таки не досліджував.  

У вітчизняному музикознавстві твори малих форм, як самостійний 

пласт фортепіанної літератури, одним з перших розглядав Ю. Вахраньов [32]. 

Дослідник вказав на місце мініатюри в системі інших жанрів української 

музики, розкривши її національну специфіку. Повнішому з’ясуванню цих 

питань сприяє ґрунтовний аналіз фортепіанних творів, що містять розвідки 

Брилінської-Блажкевич [28], Т. Булат [29], Ю. Булки [31], В. Довженка [54], 

Н. Кашкадамової [88; 90], Л. Кияновської [91], В. Клина [96], 

С. Кудринецького [125], Н. Рябухи [218; 220], Р. Савицького [221], 

О. Рудницького [217], І. Соневицького [239] та ін., присвячених діяльності 

окремих митців (В. Барвінського, М. Колесси, З. Лиська, С. Людкевича, 

Б. Лятошинського, Н. Нижанківського, Л. Ревуцького, Я. Степового та ін.). 

На засадах історико-культурологічного підходу в контексті соціально-

політичних умов доби подано розвиток української фортепіанної мініатюри в 

працях колективу авторів [8], М. Дремлюги [56], Л. Кияновської [94], 

С. Павлишин [190; 192] та ін. Такий підхід був основоположним для 

вітчизняного історичного музикознавства впродовж всього радянського 

періоду. Порівняно з цим, у теоретичному музикознавстві фортепіанна 

мініатюра досліджувалась як стильова система із властивими їй змістовними 

й формотворчими особливостями. Теоретико-проблемний підхід уможливив 

вивчення світоглядно-ментальнісних засад феномена музичної, у т. ч. 

фортепіанної мініатюри. Цей метод продуктивно використаний у 
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дисертаційних дослідженнях С. Бєдакової [19], Н. Говар [42], З. Жмуркевич 

[60], О. Мартиненко [153], Н. Рябухи [219], Р. Стельмащука [243].  

Проблематика наукових досліджень з розвитку жанру української 

фортепіанної мініатюри окресленого періоду особливо активно стала 

розробляться з початку ХХІ ст. В ці десятиліття з’явилась низка дисертацій і 

праць вітчизняних музикознавців (О. Лігус, Н. Рябухи, Л. Путішиної, 

С. Салдан, Л. Свірідовської та ін.), в яких зазначена тематика висвітлюється у 

найрізноманітніших аспектах.  

Так, у дисертації Рябухи Н. О. «Мініатюра як феномен музичної 

культури (на матеріалі фортепіанних творів українських композиторів кінця 

ХІХ – початку ХХ століть» [219], захищеної в 2004 році, пропонується 

культурологічна концепція жанру мініатюри, зумовлена сучасними 

потребами культурології. На думку авторки, такий підхід має сприяти 

актуалізації вивчення музичної мініатюри як специфічного принципу 

художнього моделювання духовного світу людини. Згодом результати цієї 

розробки були узагальнені Н. Рябухою в навчальному посібнику «Українська 

фортепіанна мініатюра як об’єкт виконавської інтерпретації» [220], що 

вийшов друком у 2010 році.  

В 2007 році з’явилась дисертація Л. Свірідовської «Фортепіанна 

мініатюра в українській музичній культурі (кінець XIX - перша третина ХХ 

ст.)» [229], в якій здійснено спробу комплексного аналітичного дослідження 

фортепіанної мініатюри. Розкриття мети цієї роботи спиралось на з’ясування 

передумов формування професійної музичної культури в Україні та 

особливостей еволюції жанрів фортепіанної музики кінця ХІХ – початку 

ХХ ст., обґрунтування специфіки музичного висловлювання та програмних 

ознак фортепіанної мініатюри, визначення шляхів стильового оновлення 

жанру тощо. 

На прикладі еволюції найпопулярніших жанрів фортепіанної музики 

ХІХ ст. – мазурки, вальсу, ноктюрна, елегії, пісні без слів – досліджено 

динаміку еволюції українського музичного романтизму в монографії О. Лігус 



63 

 

«Українська фортепіанна музика ХІХ – початку ХХ ст. у контексті 

європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка)» [136] (2017). 

Феномен українського романтизму тлумачиться авторкою як різновид 

європейського романтичного стилю, особливо яскраві прояви якого 

характерні саме фортепіанній музиці ХІХ – початку ХХ ст. Безсумнівним 

достоїнством цієї праці є те, що твори малих форм, написані українськими 

митцями, розглядаються у порівнянні з відповідними жанровими зразками 

європейських романтиків. 

У перше десятиліття ХХІ ст. широкого вивчення здобувають 

фортепіанні жанри малих форм композиторів західноукраїнського регіону. 

Передусім це дисертація і низка статей С. Бєдакової («Художньо-естетичні 

здобутки «празької школи» в контексті творчих пошуків українських 

композиторів Галичини кінця ХІХ – першої половини XX століття» [19], 

2006, «Творчість українських композиторів Галичини “Празького періоду”» 

[18], 2010). Поряд з цим, треба назвати дослідження З. Жмуркевич 

«Галицький музичний бідермайєр (на матеріалі фортепіанних творів з нотних 

колекцій Львова ХІХ ст.) [60] (2007), що є надзвичайно цікавим за 

використаним матеріалом. Окремі аспекти фортепіанної творчості малих 

форм розкриваються у дослідженні О. Фрайт «Особливості втілення 

програмності в українській фортепіанній музиці» [254], (2000) та статті 

К. Гаран «Фортепіанна музика для дітей у творчості українських 

композиторів» [36], (2015). Педагогічну цінність фортепіанного репертуару 

малих форм доводить Н. Гуральник, зокрема в своїй докторській дисертації 

«Українська фортепіанна школа ХХ століття у контексті розвитку теорії і 

практики музичної освіти» [51] (2008) та ін. 

З’ясувати проекції розвитку жанрів фортепіанної музики малих форм у 

процесі еволюції української музичної культури другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст. допомагають розвідки А. Кравченко («Феномен міжжанрової 

діалогічності в камерно-інструментальній творчості українських 

композиторів: кінець ХХ – початок ХХІ століття» [123], 2016), С. Мезіної 
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(«Національна традиція у творчості українських шістдесятників: механізми 

спадкоємності» [160], 2015), А. Новака («Еволюція музичних жанрів у ХХ ст. 

в когнітивній інтерпретації. Поняття музичного жанру - проблеми сучасної 

методології та художньої практики» [183], 2004) та ін.  

Зважаючи на хронологічні межі пропонованого дослідження, аналіз 

української фортепіанної літератури радянського періоду окреслюється саме 

рубежем першої третини ХХ ст. Отже, праці вітчизняних музикознавців за 

пропонованою проблематикою, що стосуються розвитку жанру в другій 

половині ХХ - на початку ХХІ ст. (наприклад, Б. Милича, О. Олійник, 

Б. Фільц та ін.), в даному дослідженні не розглядаються.  

Огляд наукових досліджень щодо окремого пласта української 

фортепіанної творчості малих форм забутих/замовчуваних композиторів 

(С. Борткевича, В. Задерацького, Б. Кудрика, М. Рославця, Б. Яновського), 

що вперше залучений як матеріал дисертації, здійснюється безпосередньо в 

розділах роботи, присвячених творчій діяльності цих митців (див. підрозділ 

2.3 «Стильові тенденції української фортепіанної мініатюри в творчості 

“замовчуваних” митців»).  

Вивчення вищепрелічених джерел переконує в тому, що формування 

стильових параметрів української композиторської школи зазначеного часу 

засновувалось на опрацюванні світового мистецького досвіду, у т.ч. 

російської музики (О. Бородін, М. Мусорський, С. Рахманінов, О. Скрябін, 

І. Стравінський, П. Чайковський та ін.) та європейських впливів, що були 

відчутні в бетховенських відлуннях, романтичних пориваннях («пізній» 

Й. Брамс, Ф. Ліст, Р. Шуман), імпресіоністичному забарвленні (К. Дебюссі, 

М. Равель), експресіоністичних та авангардових пошуках (Р. Штраус, 

нововіденці та ін.).  

Поряд з цими сталими тенденціями, три перші десятиліття ХХ ст. стали 

часом національного визначення як українського музичного мистецтва в 

цілому, так і фортепіанної музики малих форм зокрема. Так, фольклорна 

основа яскраво відтворена в музиці В. Барвінського, П. Козицького, 
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Б. Кудрика, С. Людкевича, Н. Ніжанківського, Л. Ревуцького, П. Сениці та ін. 

Теоретичне осмислення параметрів, за якими визначалось розмаїття 

стильових напрямків та особливості еволюції української фортепіанної 

музики першої третини ХХ ст., має сприяти визначенню її місця в 

загальноєвропейському контексті. Це завдання пов’язано з іншим, суто 

методологічним – визначенням терміну «стильовий параметр» та його 

вживанням у контексті пропонованого дисертаційного дослідження. 

Слово пара́метр походить від давньо-грецької παραμετρέω - відмірюю, 

розмірюю (англ. parameter, нім. Parameter). За словниковим визначенням, - 

це та величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або 

форму об’єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо [194]. 

Синонімами терміну «параметр» є: розмір, величина, об’єм, норма, формат, 

показник. Для визначення поняття в контексті даної роботи вважається за 

доцільне навести такі приклади з інших галузей.  

Так, параметр у математиці - величина, числові значення якої дають 

можливість виділити певний елемент з множини елементів того ж роду. 

Технічний параметр – це характеристика окремої властивості об’єкта або 

процесу, яка допускає кількісну оцінку. Параметри стану системи 

(термодинаміки) - фізичні величини, що характеризують стан 

термодинамічної системи: температуру, тиск, концентрацію компонентів 

тощо. Параметр у програмуванні - змінна, значення якої встановлюється при 

виклику функції і передається у функцію для використання в обчисленнях. 

Отже, як визначення терміну стосовно тематики даного дослідження за 

доцільне вважається прийняти наступне: стильові параметри формування 

української фортепіанної музики малих форм першої третини ХХ ст. – це ті 

показники, що характеризують її розвиток у окреслений період, а саме: 

особливості жанрової та образної палітри творів, їх стилістичних ознак, 

гармонічного й колористичного забарвлення, виражальних і технічних 

засобів, виявлення національної специфіки тощо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
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Проекції стильових параметрів, що були напрацьовані в українській 

фортепіанній музиці малих форм в першій третині ХХ ст., знайшли яскраве 

віддзеркалення в мистецтві постмодернізму. В період з кінця 1950-х по 

1990-ті роки на новому грунті здобули розвою пошуки нового музичного 

висловлення, які здійснювались на початку століття, що відбилось у 

значнішому розмаху та кількості опрацьованих новітніх течій. Жанр 

фортепіанної мініатюри і в цей час стає «експериментальним полем» для 

тестування можливості втілення таких явищ, як серіальність, пуантилізм, 

алеаторика, сонористика, електронна музика, мінімализм тощо.  

Але мистецтво постмодернізму, здійснивши радикальну переоцінку 

гасел мистецтва попереднього, вже не возводило новації в абсолют, не 

ідеалізувало експеримент і пошуковість як кінцевий результат творчості,. 

Представники постмодернізму прийняли буття таким, як воно є, і зробили 

художню творчість гранично відвертою. «Війна з традицією», характерна для 

мистецтва початку століття, змінилася стилістичним плюрализмом, вільною 

взаємодією «старих» і «нових» стилей, що у його другій половині викликало 

виникнення цілої низки «неостилей»: «неокласицизм другої хвилі», «нова 

фольклорна хвиля», «необароко», мистецтво «нової простоти» та ін.  

Висновки до розділу 1. У І розділі дисертації досліджено історичні й 

теоретичні засади формування фортепіанної музики малих форм першої 

третини ХХ ст. та особливості стильових параметрів творчості українських 

композиторів цього періоду. 

1. Здійснено огляд історичного розвитку жанру мініатюри, який 

дозволив простежити динаміку становлення цього жанру від романтичної 

мініатюри до постромантичної, авангардної, наповненої досвідом 

інтровертної, інтелектуальної діяльності. З’ясовано: у стильовому аспекті 

мініатюра представлена достатньо багатогранно та різноманітно, що 

доводить її гнучкість, універсальність, відповідність культурним стильовим 

змінам та людської свідомості. Виявлено, що мініатюра – це концепційний 

жанр музичної культури, який поряд з іншими жанрами виконує власні 
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соціокультурну та культуротворчу функції в межах малої форми. За 

допомогою мініатюри митець має можливість концептуального відображення 

як власного внутрішнього світу, так і картини світу загалом. Окреслено етапи 

становлення та розвитку жанру інструментальної мініатюри, розглянуто її 

специфіку як найменшої серед існуючих жанрових моделей, що відрізняється 

не лише своїми масштабами, а й внутрішньою організацією часу.  

Таким чином, фортепіанна мініатюра – це історично сформований 

жанр у музичній культурі, який є самостійною формою композиторської 

творчості, де шляхом мініатюризму, як закономірності художнього мислення, 

відображається концепція людини в загальній картині світу.  

2. Розкрито специфіку модерністичних проявів у музичному мистецтві. 

Модернізм - узагальнена назва кількох художніх напрямів першої половини 

ХХ ст., сутність яких можна охарактеризувати як експериментальне 

мистецтво. Модернізм принципово пориває з історичним досвідом художньої 

творчості, по-новому будує відносини з життям і публікою, намагається 

утвердити нові починання в мистецтві, що основуються на постійному 

оновленні художніх засобів і форм. 

Однією з суттєвих причин змін, що відбувалися в суспільстві, було 

вторгнення сучасної техніки в традиційний образ світу. Це сприймалося як 

руйнація тієї єдності природи і людини, що була основою тисячолітньої 

культурної традиції. Якщо з часів античності мистецтво розглядалося як 

мімезис (копіювання) природи, то тепер, коли світ втратив стійкість, виникла 

велика кількість художніх стилів, які відмовилися від міметичного розуміння 

творчості. Художники ХХ ст. повинні були стати винахідниками. Творчу 

діяльність почали розуміти не як відображення реальності, а як можливість 

її трансформації. Таким чином, мистецтво здобуло статусу авангарду 

культури. Характерні ознаки мистецтва модернізму: 

- нехтування ідеалами й цінностями класичного мистецтва, 

експериментування з усіма можливими художніми формами та формами 

«антимистецтва»; 
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- поступове ускладнення концепцій художньої діяльності, необхідність 

їх доповнення та пояснення маніфестами, деклараціями. 

У другій половині ХХ ст., коли експериментальні пошуки 

авангардизму були вичерпані, означився поворот у художніх течіях, що 

реалізовувалися в постмодерні.  

Одним з перших стильових напрямів, що відмежовувався від 

класичного трактування елементів музичної композиції став імпресіонізм. У 

музиці він сформувався наприкінці ХІХ ст. як цілісний стиль зі специфічною 

виражальною системою. Дотепер імпресіонізм залишається маловивченим 

явищем художнього життя України, хоча його розвиток був обумовлений 

низкою культурно-історичних процесів і являвся однією із самих своєрідних 

мистецьких течій зазначеного періоду. Також імпресіонізм не вивчався як 

напрям, що здійснив значний вплив на розвиток української фортепіанної 

музики кінця ХІХ – початку ХХ ст., хоча більшість дослідників відзначає 

«імпресіоністичне зафарбування» творінь деяких митців цього періоду.  

Виявлено особливості творчого добутку одного з провідних 

представників музичного імпресіонізму - К. Дебюссі, доведено вирішальний 

вплив літераторів на його творчість. Охарактеризовано широку амплітуду 

нових виражальних засобів, притаманних музичній мові композитора. 

Відзначено їх вплив на фортепіанну творчість малих форм у мистецтві 

подальшого часу, зокрема в українській музиці першої третини ХХ ст. 

3. Відзначено складні політичні та соціокультурні умови розвитку 

музичного мистецтва України перших десятиліть ХХ ст., що не завадило 

стрімкому професійному становленню української композиторської школи, в 

т.ч. активному освоєнню вітчизняними митцями жанрів інструментальної 

музики та її виходу на європейський рівень. Велику роль у становленні 

жанрів української фортепіанної музики малих форм відігравала опора на 

фольклорні основи, що в поєднанні з європейською стилістикою визначало 

національну своєрідність творчості В. Барвінського, П. Козицького, 

Б. Кудрика, С. Людкевича, Н. Ніжанківського, Л. Ревуцького, П. Сениці та ін.  
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Здійснено історіографічний аналіз досліджень вітчизняних 

музикознавців (С. Бєдакової, Ю. Вахраньова, Н. Гуральник, Н. Довгаленко, 

М. Дремлюги, О. Зінькевич, Л. Кияновської, В. Клина, О. Козаренка, 

Л. Корній, С. Кудринецького, О. Кушнірук, О. Лігус; Л. Путішиної, 

М. Ржевської, О. Рижової; Н. Рябухи, Л. Свірідовської, Р. Стельмащука; 

Б. Сюти, О. Фрайт та ін.), в яких висвітлювались стильові тенденції 

української фортепіанної музики малих форм першої третини ХХ ст. 

З’ясовано, що пропоновані аспекти проблематики, які вивчаються у даному 

дослідженні, не були предметом наукового інтереса авторів зазначених 

праць. Встановлено, що формування стильових параметрів української 

композиторської школи зазначеного часу засновувалось на опрацюванні 

світового мистецького досвіду, у т.ч. російської музики та європейських 

впливів (бетховенські відлуння, романтичні поривання, імпресіоністичне 

забарвлення, експресіоністичні та авангардові пошуки).  

Розглянуто зміст терміну «стильові параметри» та надано його 

визначення як основного методологічного інструменту дослідження, а саме: 

стильові параметри формування української фортепіанної музики малих 

форм першої третини ХХ ст. – це ті показники, що характеризують її 

розвиток у окреслений період, а саме: особливості жанрової та образної 

палітри творів, їх стилістичних ознак, гармонічного й колористичного 

забарвлення, виражальних і технічних засобів, виявлення національної 

специфіки тощо. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[80; 83; 200; 202; 203]. 
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РОЗДІЛ 2  

УКРАЇНСЬКА ФОРТЕПІАННА МУЗИКА МАЛИХ ФОРМ 

ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.: СОЦІО-КУЛЬТУРНИЙ ТА 

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ 

 

2.1 Особливості становлення фортепіанної музики малих форм  

у західноукраїнському регіоні 

 

В силу історичних причин майже до кінця ХІХ ст. музичне мистецтво, 

у т. ч. фортепіанна музика Західної України, плекались у межах аматорської 

культури. Навіть стосовно смаків та інтересів професійних музикантів 

Л. Кияновська зауважує, що вони відбивали все ж таки «рівень мислення, 

найбільш прийнятний для широких аматорських кіл, для їх художніх 

уподобань, а також скромних виконавських можливостей». Отже, звичайно 

більшість митців при створенні або виконанні музики «враховували потреби 

і смаки аудиторії, для якої призначалися» [92, с. 145].  

Така ситуація була зумовлена загальним станом камерно-

інструментального музикування українців у Галичині, де традиційно 

використовувалися тільки найдоступніші в ужитку інструменти (сопілка, 

скрипка, гітара, цимбали), а фортепіано було рідкістю. З цього приводу 

С. Людкевич відзначав: «Про якусь серйозну мистецьку (професійну) 

фортепіанну музику та музичну літературу ХІХ століття в Західній Україні 

говорити важко. Фортепіано в домах нашої сільської, а також міської 

інтелігенції в добі Вербицького було рідким явищем, а домашнє музикування 

обходилося більше скрипкою або цитрою чи гітарою, яка була супроводом до 

співу, а то й сольним інструментом» [146, с. 404].  

Тільки на початку ХХ ст. з відкриттям Вищого музичного інституту 

(1903), якому невдовзі було присвоєно ім’я М. В. Лисенка (1907), був 

здійснений «прорив» у розвитку інструментального мистецтва серед 

українського населення. Рівень інструментального виконавства, що зростав 
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завдяки утворенню й роботі закладів музичної освіти, стимулював 

композиторську діяльність. Це сприяло появі багатьох фортепіанних творів 

малих форм львівських композиторів того часу – В. Барвінського, 

М. Колесси, С. Людкевича, Н. Нижанківського, А. Солтиса, творча і музично-

громадська діяльність яких була спрямована на розвой музичного, зокрема 

фортепіанного мистецтва серед українського населення. 

Когорту представників модерну в українському музичному мистецтві, 

які зробили його надбанням всесвітньої музичної культури, очолив Станіслав 

Пилипович Людкевич (1879-1979). Вбачаючи постромантизм провідним 

вектором його творчості, Л. Кияновська вважає, що митець «досить 

своєрідно адаптував і з різною глибинністю та інтенсивністю перевтілив 

актуальні на той час мистецькі напрямки, особливо ж значні для австрійської 

культури пізній поствагнерівський романтизм … модерн, 

передекспресіоністичні тенденції» [92, с. 269].  

Творчий шлях С. Людкевича, що почався наприкінці ХІХ ст., охоплює 

майже ціле століття. З часом дедалі виразніше відчуваються значення і 

масштабність зробленого композитором. С. Людкевич один із перших в 

українській музиці почав розробку інструментальних п’єс ліричних (пісня, 

речитатив, баркарола, елегія), епічних (балада) і моторних (гумореска, 

скерцо, танок) жанрів. Особливо важливою була роль творчості 

С. Людкевича у формуванні і кристалізації варіаційного циклу, синтетична 

природа котрого «запліднила» ліро-епічний жанровий зміст, що зумовило 

створення нового видосполучення - подвійного міжгрупового жанру 

елегії-варіацій.  

Від початку навчання, вступивши до Ярославської гімназії, композитор 

переслідував мету - глибше вивчати музику. Так, співаючи в хорі, а згодом 

ставши його керівником, він почав проявляти свій композиторський хист, 

пишучи музику. Після завершення гімназії композиторський доробок митця 

складали такі твори: сім п’єс для фортепіано (серед них «Тихий вечір» на 

тему Й. Брамса, «Пересторога матері», «Заколисана пісня»), хори «Поклик до 
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слов’ян», «Гамалія», що не втратили популярність й у наш час. У цих перших 

фортепіанних мініатюрах простежується лінія західноєвропейської 

романтичної музики - Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Й. Брамса.  

Характеризуючи згадані фортепіанні твори українського композитора, 

слід звернути увагу на такі особливості, як використання українських 

народнопісенних інтонацій, ліричність та щирість. Протягом 1902–1918 років 

С. Людкевич пише багато творів, які увійшли в історію української музики й 

визнані класичними зразками. Серед них цикл варіацій «Елегія» для 

фортепіано. 

Творчість С. Людкевича поклала край дилетантизму, характерному для 

музики австрійської частини України. Талановитий митець, С. Людкевич у 

своїх композиціях зміг тонко та оригінально, проявляючи неабиякий 

художній смак, переплести «гармонічні фарби» з «контрапунктичними 

візерунками мелодії». Проте, маючи в цілому «інструментальне» мислення, 

композитор надавав перевагу «програмовій» музиці, зразком чого слугують 

Фортепіанне тріо, Варіації для фортепіано з оркестром та ін. 

У фортепіанній творчості С. Людкевича яскраво відображені й 

тенденції перевтілення пісенності, що загалом були іманентною ознакою 

української інструментальної музики першої третини ХХ ст. Його творчий 

шлях починається саме з опанування жанру фортепіанної пісні – такими є 

«Пісня ночі» (1896), «Колискова пісня» (1898), «Пісня до сходу сонця», 

«Пісня без слів». Цей пласт творів у доробку композитора розширив 

змістовно-образні межі жанру.  

Цікавим є звернення С. Людкевича до скерцо і гуморески, що 

становлять групу моторних жанрів. Привнесення значної долі дотепності 

відрізняє його скерцо, гумореску і бурлеску. Але скерцо - «найстаріший» із 

цих жанрів - вийшло за межі комічного в типізації художніх характерів. Ця 

тенденція полягала у виході зі сфери скерцозності розгорненого за формою 

музичного твору з багатоплановим розвитком різних художніх образів. В 
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українській фортепіанній творчості ця традиція була впроваджена 

«Героїчним скерцо» ор. 25 М. Лисенка (1879 – 1880). 

У С. Людкевича еволюціонувала інша лінія розвитку скерцо у формі 

невеликої п’єси (зазвичай тричастинної побудови А-В-А» з контрастною 

серединою), що втілює швидкоплинний жарт (іноді під назвою «скерцино») 

або веселий, завзятий настрій. Таким є скерцо «Курка» С. Людкевича — 

жартівлива імітаційна програмна замальовка, за змістом опосередковано 

пов’язана з п’єсами французьких клавесиністів («Курка» Ж. Рамо, «Зозуля» 

Л. Дакена). 

Гумореска - жанр історично молодший, ніж скерцо, хоча за образами і 

виражальними засобами вони близькі [171, c. 665]. На цих підставах 

гумореску можна вважати як різновидом скерцо, так і самостійним жанром. 

Проте, порівняно зі скерцо, гумореска має дещо менший образний діапазон, а 

дотепність - навіть і не обов’язковий елемент в гуморесці. Засновник цього 

жанру у фортепіанній музиці Р. Шуман (1839) надав йому назву, виходячи з 

німецького значення цього слова, що передбачає такі якості, як 

швидкоплинний настрій і мінливість [там само]. Таким чином, було 

закладено широке поняття жанрового змісту гуморески, яке передбачало не 

тільки вираження смішного, а й втілення скороминущості відчуттів, 

дотепності, винахідливості, всіх градацій гумору - від ніжної м’якості до 

гротесково-драматичних.  

Однією із іманентних прикмет, що відрізняють гумореску від скерцо, є 

переважна дводольність її метру, порівняно із тридольністю в скерцо. Саме 

така метро-ритмічна організація показова для крайніх розділів тричастинної 

форми «Гуморески» С. Людкевича (1917), яка написана в період перебування 

композитора в Петровську, де він працював викладачем гри на фортепіано, й 

присвячена його двом ученицям. Поштовхом для звернення до гуморесок у 

С. Людкевича слугувало його захоплення популярними народними танцями 

«Чабарашка». П’єси композитора для скрипки чи фортепіано у цьому жанрі 

стали його першою спробою втілення гумористичних образів у 
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інструментальній музиці. Загалом митець вважав гумор прикметною ознакою 

українського характеру.  

В українській дожовтневій фортепіанній музиці достатньо популярною 

була баркарола - ліричний жанр, призначення якого сформувалося у зв’язку з 

відображенням у музиці світлого і спокійного споглядання водної стихії, а 

також співу на воді. В 1917 – 1921 роках С. Людкевичем була створена 

«Баркарола» і згодом «Пісня без слів» (1922), які засвідчують творчий підхід 

митця до змісту цього жанру. «Баркарола» відрізняється умілим 

використанням засобів технічного комплексу, що чітко засвідчують її 

жанрову належність. 

Мініатюра «Застереження матері» С. Людкевича (1898) може бути 

одним із прикладів використання речитативу у творах малих форм. Надалі 

композитор знов звертається до речитативу, який став основним 

формоутворювальним принципом у «Листку з альбому» (1917), а інтимно-

романтична характерність образу, лаконізм засобів і компактність форми - 

первинні ознаки жанрового прояву. Ця п’єса вважається кращою з 

фортепіанних мініатюр композитора, й поряд з тим, є одним із перших 

зразків цього жанру в українській фортепіанній музиці ХХ ст. 

В 1917 році в доробку митця з’являється доволі незвична «Елегія» - 

цикл варіацій на народнопісенну тему, обсягом у вісім нотних друкарських 

аркушів. Це виявилося безпрецедентним випадком, оскільки не відповідало 

тим уявленням про жанр, які дотепер існували у світовій практиці. 

С. Людкевич використав абсолютно інший підхід до жанру. Темою 

варіаційного циклу «Елегія» стала народна пісня про любов «Там, де 

Чорногора», пройнята елегійним настроєм, що визначило спрямування 

фортепіанного твору. «Елегія» С. Людкевича не має аналогій у музичній 

практиці, новаторство композитора полягало в новому трактуванні жанру, 

що не було характерно музиці романтиків. Але, незважаючи на певні, іноді 

доволі значущі новації, музична мова митця основується на традиціях 

романтизму ХІХ ст. Для багатьох українських художників, котрі прийшли в 
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мистецтво на зламі сторіч, їх сукупність виявилась найбільш природним і 

прийнятним засобом творчого самовираження.  

Поряд з С. Людкевичем, тогочасне покоління композиторів західної 

частини України усвідомлено спрямовувало свої зусилля на створення 

інструментальної музики. Це було особливо характерно для творчості тих 

митців, які здобули музичну освіту з композиції в Празькій консерваторії у 

професора Вітезслава Новака, відомого в музикантських колах своєю 

схильністю до модерністських новацій.  

Одним з перших українських митців, хто закінчив Празьку 

консерваторію у В. Новака, був В. Барвінський (1888-1963). Після 

завершення музичної освіти в Празькій консерваторії (по фортепіано – 1911, 

по композиції - 1914), він успішно писав твори в різноманітних музичних 

жанрах, очолював консерваторію та Вищий музичний інститут у Львові, 

провадив значну музично-громадську роботу. Діяльності і фортепіанній 

творчості непересічного українського композитора присвячено окремий 

розділ у дисертації (див. розділ 3.2).  

До кола представників «празької школи» належали Зиновій Лисько 

(1895-1969) та Нестор Нижанківський (1893-1940) - автор таких творів для 

фортепіано, як фортепіанне тріо, прелюдія і фуга, пасакалія, варіації, мала 

сюїта, полонез тощо. Серед молодших учнів В. Новака, вихідців з України, 

були Микола Колесса (1903-2006), Роман Сімович (1901-1984) та Стефанія 

Лукіянович-Туркевич (1898-1977), яка також брала уроки з композиції в 

А. Шенберга у Відні. З учнів берлінської школи, які опановували 

модерністські тенденції, треба відзначити Антона Рудницького (1902-1975). 

Маючи професійну музичну освіту, названі митці спрямовували свої знання 

й зусилля на розвой українського музичного мистецтва, створення 

національної інструментальної, зокрема фортепіанної музики, ставши 

провідними митцями в цій галузі у Західній Україні першої третини ХХ ст. 

У цілому творчість композиторів «празької школи», спрямовуючись в 

модерністському русі, в своїй основі грунтувалась на народному мелосі. При 
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тому спроби Н. Нижанківського та В. Барвінського можна віднести до таких, 

що репрезентували більш помірковано-модерністичний напрям, а творчість 

М. Колесси та З. Лиська натомість мала радикальнішу орієнтацію. Так, 

особливий інтерес для М. Колесси представляли лемківський та гуцульський 

фольклор, що набув вираження в таких його фортепіанних творах, як 

«Гуцульська сюїтка», пасакалія і фуга, «Дрібнички», скерцо та ін.  

Слід зауважити, що композитори цієї плеяди намагались створювати в 

народному дусі саме власні композиції й меншою мірою використовували чи 

цитували народні пісні. Але їх відношення до способу використання 

фольклору було різним. Так, послідовник німецької школи (Ф. Шрекера в 

Берліні) Антін Рудницький фактично вивів народну пісню за її 

фольклористичні рамки та намагався зблизити українську музику з іншими 

національними музичними культурами. А вихованець віденської школи, 

учень Є. Мандичевського Борис Кудрик (1897-1952) у своїх творах прагнув 

зберегти незмінним український елемент і поєднати його із духом та формою 

класичної музики.  

 

2.2 Фортепіанна музика малих форм  

композиторів східноукраїнського регіону 

 

За історично складених традицій до кінця ХІХ ст. в Східній Україні 

безпосередні учні та послідовники М. Лисенка в своїй творчості не виходили 

за рамки вокально-хорової музики, в яких завдяки своєму фундатору було 

спрямовано тогочасне українське музичне мистецтво. Проте деяких 

композиторів не влаштовували такі обмеження. Поряд з тим, що учні 

М. Лисенка ще працювали у сфері вокального й хорового мистецтва, 

представники інших композиторських шкіл прагнули перетнути межі 

вокальності. 

Крок у цьому напрямі зробили вже сучасники учнів М. Лисенка, серед 

яких були Павло Сениця (1879-1960) та Яків Степовий (1883–1921). Так, 
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Я. Степовий (справжнє прізвище Якименко), народився в Харкові. Як і його 

брат, Ф. Якименко, був учнем у придворній капелі та консерваторії в 

Петербурзі, де навчався по класу теорії та композиції в М. Римського-

Корсакова та А. Лядова. З 1917 року працював у Київській консерваторії, а з 

1919 – був завідувачем музичної секції Всеукраїнського комітету мистецтв 

при Наркомосі УРСР [172, с. 284]. У своїй творчості Я. Степовий звертався 

насамперед до вокальних жанрів малих форм.  

Незважаючи на те, що Я. Степовий проявив свій композиторський хист 

саме у вокальній музиці, однак повною мірою вона не змогла задовольнити 

його професійні потреби. Так, митець створив серію камерних творів для 

фортепіано, серед яких: три фуги (1909), Cоната (1909), Фантазія (1909), 

15 прелюдій (у т.ч. «Прелюд пам’яти Т. Шевченка», 1912), поеми, сюїти, 

окремі п’єси: «Menuette», «Іmpromtu», «Valse», «Колискова», танці тощо. 

Індивідуальній композиторській манері Я. Степового була характерна опора 

на романтичні традиції з відчутними впливами Е. Гріга та П. Чайковського.  

Радикальніший шлях, ніж Я. Степовий, обрав для себе Павло Сениця. 

Будучи вихованцем Московської консерваторії (закінчив у 1908 році по 

класу контрабаса), він вивчав композицію під керуванням О. Ільїнського та 

Б. Яворського [172, с. 263]. Після завершення консерваторії працював там 

викладачем музично-теоретичних дисциплін. 

П. Сениця теж виявляв схильність до вокальних жанрів, що 

реалізувалось у написанні понад п’ятдесяти дуетів, тріо, квартетів і романсів 

на слова різних поетів для голосу та вокальних ансамблів різного складу. 

Проте, на відміну від Я. Степового, у якого вокальні жанри все ж таки 

становлять основу творчості, у П. Сениці спостерігаються більші й 

характерніші інструментальні твори, іноді навіть крупних форм. До таких 

належать: 2 симфонії, оркестрові Увертюра, «Поема», «Думка про татарський 

полон», 7 струнних квартетів, квартет для дерев’яних духових інструментів, 

п’єси для фортепіано, для віолончелі (дві «Думки»), для скрипки, валторни та 

ін. [172, с. 264].  
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З фортепіанних творів малих форм найвідомішими є «Скерцо», 

«Музичний малюнок» та «Пісні без слів», які в українській музиці ХХ ст. 

мали новаторське значення. Визнаючи заслуги П. Сениці в розвитку 

фольклорних основ творчості, Л. Кияновська відзначає у його фортепіанних 

творах певний еклектизм і додає: «П. Сениця в інструментальних 

композиціях проявляє свою індивідуальність шляхом мелодичного малюнку і 

тематики, у комбінації тем - мистецьку вправність. М. Грінченко відносить 

П. Сеницю до найбільш серйозних з усіх композиторів післялисенківського 

періоду» [92, с. 243]. 

Національна музика Східної України після Жовтневого перевороту в 

1920–1930-х роках відзначалась активними новаторськими розвідками. 

Впродовж 1923–1928 років існувало республіканське музичне товариство 

імені М. Леонтовича, яке протягом певного періоду зберігало автономність. 

Воно згуртувало композиторів-новаторів, які в своїй творчості прагнули до 

синтезу національних традицій із досягненнями європейського музичного 

мистецтва.  

Модерністські/авангардні традиції в українській музичній культурі 

були започатковані Б. Лятошинським (1894-1968). Їх репрезентували його 

камерно-інструментальна музика 1910-1920-х років та опера «Золотий 

обруч» (1930) модерністського напряму. Передові тенденції проявлялись 

також у творчості таких українських митців, як М. Вериківський (1896–

1962), що був автором першого національного балету «Пан Каньовський» 

(1930), П. Козицького (1893-1960), В. Косенка (1896–1938), Ф. Надененка 

(1902-1963) та ін. 

Менш радикально налаштованим композитором був Л. Ревуцький 

(1889-1977), по фортепіано учень М. Лисенка, а по композиції - Р. Глієра. 

Незважаючи на деякі впливи С. Рахманінова, подекуди Ф. Шопена та 

О. Скрябіна, навіть П. Чайковського, Л. Ревуцький був незвичайно яскравою 

індивідуальністю. Серед творів Л. Ревуцького для фортепіано Соната, 7 

прелюдій, концерт, етюди, «Пісня», «Гумореска», «Канон», «Вальс», дитячі 



79 

 

п’єси, транскрипції [172, с. 249]. У цих творах, що здебільшого базувалися на 

народному мелосі, він надав надзвичайно цінні зразки українського 

модерністського стилю.  

Період активної творчості Л. Ревуцького припав саме на першу третину 

ХХ ст. Хоча творчий шлях композитора розпочався ще в дожовтневі роки, 

творче становлення його як митця відбулося значно пізніше, у 1920-ті роки. З 

1924 року починається багаторічна педагогічна і наукова праця 

Л. Ревуцького. Перші спроби написання композицій датуються 1907–1908-ми 

роками. За ці два роки було створено кілька романсів та фортепіанних п’єс 

(«Із сліз моїх» на вірші Г. Гейне, «Дзвін» на вірші Скитальця, прелюдії 

до дієз мінор і ре мінор та ін.). Більшість творів, що тоді були написані, не 

збереглися («Вальс» Сі-бемоль мажор відверто салонного плану згодом було 

надруковано в новій редакції).  

У наступні, передконсерваторські, роки Л. Ревуцький працював ще над 

двома великими композиціями — Сонатним алегро для фортепіано (відоме 

як ор. 1) і Концертом мі-бемоль мінор для фортепіано з оркестром. Його 

прелюдії ор. 4 для фортепіано, написані в студентські роки, відзначаються 

високим професіоналізмом. У 1915 році композитор створив дві прелюдії для 

фортепіано ор. 7 - Мі-бемоль мажор і сі-бемоль мінор. Саме у 1920-ті роки 

відбувається остаточне формування музичного стилю Л. Ревуцького. 

Важливу роль у цьому відіграло його спілкування з Г. Беклемішевим, 

В. Золотарьовим, В. Косенком, Б. Лятошинським та іншими відомими 

київськими музикантами. 

Творча праця Л. Ревуцького розгорталася в кількох напрямах: 

опрацювання фольклору, широке ознайомлення з досягненнями світової 

музичної культури, засвоєння творчого досвіду російських (С. Рахманінов, 

О. Скрябін) та українських (М. Лисенко) класиків. Під впливом роботи над 

фольклором формувалася творча індивідуальність композитора. 

За складом мислення та уподобаннями Л. Ревуцький не тяжів до 

імпресіонізму. Для композитора головним була виразна мелодична лінія. 
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Показовою щодо фортепіанного письма є його «Пісня» для фортепіано, у 

якій втілено ліричні почуття людини. Назвавши фортепіанну п’єсу «Піснею», 

Л. Ревуцький ще раз підкреслив її мелодичну, пісенну природу. У цьому 

творі, який можна назвати піснею-думою, виразно означуються контури 

нового жанру у фортепіанній музиці. Твір складається з двох «куплетів», які 

завершуються інструментальною перегрою, що імітує звучання бандури. 

Фортепіанна фактура п’єси розшаровується на верхній співучий голос, 

арпеджіоподібний м’який супровід і середину, витриману достатньо довгими 

тривалостями. Цей твір виконується з незмінним успіхом по теперішній час 

та увійшов до скарбниці української фортепіанної класики. 

Фортепіанні мініатюри Л. Ревуцького - це невеликі за обсягом 

фортепіанні п’єси, в яких композитор відтворив свою концепцію психології 

людської особистості через стани душі ліричного героя. Митець написав для 

фортепіано більше двадцяти фортепіанних п’єс. Прелюдії ор. 4 належать до 

раннього періоду творчості Л. Ревуцького і пов’язані з пошуками молодим 

композитором індивідуального стилю. Характерними для зрілого стилю 

Л. Ревуцького є ладова барвистість і повнозвучність гармонії, поліфонічність 

фактури, тяжіння мелодії й гармонії до лінеарності та загалом емоційно-

виражальна роль гармонії.  

П’єси Л. Ревуцького є зразком романтичної моделі жанру в розвитку 

національних традицій фортепіанної мініатюри. Вияв на першому плані 

особистого, психологічного в світосприйнятті людини відповідає естетичним 

принципам романтизму. Музична мова цих творів тяжіє до синтезування 

ознак національного (фольклорного) мислення з індивідуальним 

осмисленням сучасних надбань у галузі гармонії, ладо-тональних, фактурних 

та метро-ритмічних засобів музичної мови. У художньому просторі малого 

жанру композиторові вдалося втілити різноманітні нюанси особистих 

інтимних почуттів. 

Творча індивідуальність Л. Ревуцького виявляється в майстерному 

використанні засобів метро-ритмічної виражальності. В основі цієї групи 
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композиційних прийомів - розробка двох протилежних ідей: ритмічної 

варіантності та метрично незмінної ритмоформули. Загалом організація 

метро-ритму, що посідає вагоме місце в творах Л. Ревуцького, у його 

фортепіанних п’єсах характеризується винятковим різноманіттям і пройшла 

шлях від традиційних засобів втілення поліритмії й поліметрії до 

специфічної політактової асиметрії викладу. 

Суть гармонійного аспекту фортепіанного стилю Л. Ревуцького 

становить єдність і зворотний причинний зв’язок вертикального та 

горизонтального компонентів. Головною рушійною силою розвитку у 

фортепіанних творах Л. Ревуцького є акорд варіантної терцової структури з 

альтерацією або без неї - септакорд, нонакорд, ундецимакорд. 

Особливістю гармонійного мислення Л. Ревуцького слід уважати 

багатобарвність ладу, що виявляється у численних розсипах поліладової 

будови. Їх структура створюється завдяки самобутнім модифікаціям, що 

містять функціональні ознаки старовинних ладів і поширеної у професійній 

європейській музиці системи мажору-мінору. Вказані чинники в своїй 

сукупності у фортепіанних творах Л. Ревуцького зумовлюють питому вагу 

хроматичного мелодико-гармонійного руху. Однак мелодійна горизонталь 

тлумачиться композитором у традиційному розумінні - як вираження 

визначальних елементів художнього образу, втілених у тематизмі.  

Образна сфера фортепіанних творів Л. Ревуцького нерозривно 

пов’язана з його лірико-епічним музичним обдаруванням, що визначало 

індивідуальність художника. Мелодиці композитора чужі прояви сарказму, 

гротеску, при всій своїй витонченості тематизм його творів позбавлений 

холодності та байдужості. Фактура фортепіанних творів композитора 

характеризується різноманітністю і постійним синтезом гомофонної та 

поліфонічної систем музичної організації. Використовуючи традиційні 

технічні прийоми, композитор створює з них різні комбіновані з’єднання, що 

додають самобутності, здавалося б, знайомим фактурним формулам. 
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У складному процесі становлення української фортепіанної музики 

Л. Ревуцький став одним з першовідкривачів і, водночас, завершувачів 

пізньоромантичного напряму. Його фортепіанна творчість являється 

невіддільною частиною вітчизняної культури, неповторним зразком, 

яскравим «пізнавальним знаком» і характерною віхою в історії українського 

фортепіанного мистецтва.  

Групу композиторів «другого ешелону» очолювали вихованці 

Бориса Яворського - Михайло Вериківський (1896-1962) та Павло Козицький 

(1893-1960). Попри те, що ці композитори надавали перевагу крупним 

формам, великого значення має їх досвід створення інструментальних та 

вокальних мініатюр. З когорти цих митців слід пригадати також 

Ф. Надененка (1902-1963), у творах якого відчувається певний вплив 

французького імпресіонізму, І. Белзу (1904-1994), Г. Компанійця (1881-1959), 

М. Скорульського (1887-1950), М. Фоменка (1894-1961), які активно 

працювали на поприщі фортепіанного мистецтва і власний доробок яких 

займає доволі вагоме місце в українській музиці ХХ ст. 

Особливе місце в розвитку української фортепіанної мініатюри посіла 

творчість Віктора Степановича Косенка (1896-1838), який був майстерним 

композитором, талановитим педагогом та піаністом. Він вирізнявся серед 

колег найпоміркованішою ліричною гармонійною натурою. Його твори 

міцно увійшли у вітчизняний музичний простір, де посіли чільне місце в 

педагогічному та концертному репертуарі. Музика В. Косенка привертає 

увагу і виконавців-професіоналів, і учнів, і любителів. Вона сповнена 

добротою, ніжним ліризмом, і водночас, мужністю. Дітям вона відкриває 

багатий і чарівний світ звуків, саме тому юні музиканти нею захоплюються. 

Фортепіанна спадщина митця включає три сонати, шість поем, дві 

поеми-легенди, два концертних вальси, два цикли етюдів (12 етюдів – 1922, 

11 етюдів – 1928-1930), 24 дитячих п’єси (1936), прелюдії, мазурки та ін. 

[172, с. 152]. В дитячі та юнацькі роки В. Косенко звертався до жанрів 

прелюдії, баркароли (перші з них датовані 1905 роком), у студентські роки 
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були написані три поеми (ор. 5), три мазурки (ор. 2), вальс на теми Ф. Ліста. 

Але справжні здобутки композитора в галузі фортепіанної музики пов’язані з 

1920-ми роками, коли з’являються його сонати, цикли етюдів, поеми-легенди 

тощо. У 1930-ті роки митець опрацьовує переважно жанри п’єс для дітей.  

До таких належить цикл «Одинадцять етюдів у формі старовинних 

танців» (ор. 19), написаний протягом 1928–1930-го років. Інтерес до 

старовинних жанрів був характерним для композиторів початку ХХ ст., як 

орієнтир на неокласичний напрям. При тому В. Косенко не прагне до їх 

модернізації, навпаки, він ратує за використання жанрових особливостей 

саме старовинних танців, наповнюючи їх інтонаціями українського 

фольклору. Хоча кожний з одинадцяти етюдів передбачає засвоєння певного 

виконавського прийому, але, по суті, це справжні концертні п’єси, технічний 

бік (етюдна основа) яких підпорядкований художньому. 

В контексті нашого дослідження фортепіанна творчість В. Косенка 

становить значний інтерес. Будучи концертуючим піаністом, як композитор, 

він у цьому напрямі залишив багато неповторних та колоритних творінь. У 

деяких з них спостерігаються впливи С. Рахманінова, О. Скрябіна, 

П. Чайковського, частково М. Лисенка. Але найпершим завданням для 

Віктора Степановича була справа популяризації й поширення класичного 

мистецтва, що спонукало його до створення нескладної для сприйняття, 

загальнодоступної для широкого загалу музики.  

Від 1930-х років, за часи сталінізму розвиток музичної культури в 

Україні зазнав штучного гальмування через підпорядкування художньої 

творчості новим «соцреалістичним настановам». Цьому «новому» 

(«пролетарському») мистецтву менш за все відповідали і відверта пасивність 

й «безідейність» імпресіонізму, і нестримна пошуковість модернізму. Метод 

так званого «соцреалізму», що став єдиним мірилом будь-яких художніх 

проявів, накладав суворі обмеження на тематику, образність, засоби й форми 

мистецтва. Отже, ті художні течії й тенденції, які визрівали на грунті 

національної культури в першій третині ХХ ст., в цей період були брутально 
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знищені, й тільки майже за півстоліття дали свої паростки у мистецтві 

«шестидесятників».  

 

2.3 Стильові тенденції української фортепіанної мініатюри  

в творчості «замовчуваних» митців 

 

Революції, громадянські й світові війни, роки ідеологічної боротьби з 

«відщепенцями», «дисидентами» і «ворогами народу», що впродовж першої 

половини ХХ ст. розхитували країну, спричинили до кризових процесів в 

українській музиці. Крім втрат, що сталися унаслідок політичних подій та 

репресивних акцій, з кінця 1920-х років насаджування «соціалістичного 

реалізму» як художнього методу призвело до фізичної боротьби з 

інакомисленням, що звичайно таврувалося як формалізм і дисидентство. На 

вівтар «комуністичного» майбутнього приносились і людські жертви, і 

музичні твори, які не відповідали критеріям «пролетарського» мистецтва. 

Показово, що із втраченого музичного, у тому числі фортепіанного доробку 

не збереглася істотна частина творів саме першої третини ХХ ст.  

З усуненням тоталітарного радянського режиму українське 

музикознавство отримало можливості відновлювати та об’єктивно 

висвітлювати творчість раніше заборонених чи несправедливо замовчуваних 

митців, здійснити історичну оцінку їх музичної діяльності та встановити її 

місце не лише в українській, а й світовій культурі. Такими митцями в Україні 

стали вище згадуваний В. Барвінський, а також С. Борткевич, В. Задерацький 

(старший), Б. Кудрик, М. Рославець, Ф. Якименко та Б. Яновський, які 

залишили значну й різноманітну за стильовим розгалуженням спадщину в 

жанрі фортепіанної мініатюри в першій третині ХХ ст. 

* * * 

Тривалий час в Україні не була відомою творчість Сергія Едуардовича 

Борткевича (1877-1952), який народився, вчився та набував першого 

музичного досвіду на Харківщині. Віднайдення доробку митця в 2002 році 
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стало сенсацією, адже спадщина видатного українського композитора, 

«останнього романтика», налічувала багато зразків симфонічної, 

фортепіанної, оперної, балетної, камерно-інструментальної музики. 

Драматичні, а часом трагічні події долі С. Борткевича безпосередньо 

знайшли відображення у його творчості. 

Життєвий шлях і творчість С. Борткевича вивчені зовсім мало. 

Оглядовий характер мають відомості про митця, подані в праці В. Клина [96]. 

Частково їх висвітлено у поодиноких статтях О. Лєбєдєвої [131] та 

публікаціях О. Чередниченко, яка свою кандидатську дисертацію 

«Фортепіанна творчість С. Борткевича в світлі класико-романтичної 

традиції» [262] присвятила особливостям фортепіанного стилю композитора. 

Романтичний етюд у фортепіанному доробку С. Борткевича розглядали 

О. Антонець та Ю. Картава [6]. Отже, в біографії й творчому спадку митця 

залишається багато нез’ясованих моментів, що потребують уваги 

музикознавців.  

Відомі факти з життя С. Борткевича свідчать, що митця та його 

доробок спіткала складна доля. На їх основі творчий шлях митця умовно 

можно розподілити на три періоди. Перший – 1904-1914, – пов’язаний із 

часом викладання С. Борткевича на посаді професора в берлінській 

консерваторії. Ця доба була затьмарена подіями Першої світової війни, адже 

як представник Російської імперії С. Борткевич був вимушений покинути 

Німеччину, і в 1914 році він повертається до рідного Харкова.  

Другий період тривав з 1914 до 1920 року. Його можна визначити як 

харківсько-кримський, оскільки перебування в Харкові наприкінці 

громадянської війни закінчилось для С. Борткевича ув’язненням, в результаті 

чого він опинився в Криму. В листопаді 1920 року під час воєнних подій 

митець був вимушений виїхати у Константинополь. Останній період життя 

митця - з 1922 до 1952 року – пройшов у Відні. В цей період скрутне життя й 

хвороби підірвали здоров’я композитора. Творчість С. Борткевича, який 

після еміграції так і не зміг повернутися на Батьківщину, з політичних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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причин замовчувалась і не була відома в Україні. Лише на межі ХХ-XXI 

століть відбувається «відкриття» його музики сучасними музикантами й 

публікою [161].  

На думку автора дисертації, немаловажним для С. Борткевича стало те, 

що йому пощастило з вчителями. Першою вчителькою була мати - Софія 

Ушинська, яка добре володіла фортепіано і пристрасно любила музику. 

Згодом він продовжив освіту в музичній школі Іллі Слатіна, де вчився у 

самого директора. Подальше навчання в Харьківському музичному училищі 

проходило в класі Альберта Бенша - колишнього учня Ференца Ліста.  

Під час учеництва С. Борткевич мав нагоду отримати надзвичайні 

музичні враження, оскільки до Харкова - одного з тодішніх крупних 

музичних центрів України – часто приїздили з виступами зірки світової 

величини. Зокрема, йому доводилось слухати твори А. Рубінштейна у 

авторському виконанні й симфонічні шедеври П. Чайковського під орудою 

композитора та ін.  

Поступивши до Петербурзької, а потім до Лейпцігської консерваторії, 

майбутній композитор навчався по класу фортепіано відповідно в Карла ван 

Арека та Альфреда Райзенауера у минулому також учнів Ф. Ліста. Практичні 

поради його педагогів і традиції концертного піанізму, що панували у 

виконавському середовищі, мали величезний вплив на С. Борткевича. На цей 

час припадають і його перші композиторські спроби, де пріоритети він надає 

фортепіанній музиці. В пошуках власного стилю творчою лабораторією для 

С. Борткевича стають жанри фортепіанної мініатюри та романтичного етюду.  

Жанр етюду як твору, призначеному для відпрацювання певних 

прийомів та вдосконалення техніки на певному інструменті, пройшов 

тривалий час еволюції. Він набув поширення наприкінці XVIII ст., а 

інструктивні етюди, створені на початку наступного століття відомими 

фортепіанними педагогами Ігнацем Мошелесом, Муціо Клементі, Карлом 

Черні та ін., й до нині являються основою педагогічного технічного 

репертуару піаністів. Починаючи з другої чверті XIX ст., із затвердженням 
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романтизму в музиці етюдні твори набувають нових змістовних та виразних 

рис [171, с. 659].  

Як жанр, романтичний етюд був запроваджений у творчості Ф. Шопена 

та Ф. Ліста, широкої розробки він здобув і в російській музиці (М. Балакірєв, 

О. Глазунов, А. Лядов, С. Рахманінов, А. Рубінштейн, О. Скрябін та ін.). 

Характерними ознаками романтичного етюду є яскрава експресія, 

підвищений емоційний тонус, змістовні художні образи. Дослідник 

української фортепіанної музики В. Клин вважав романтичний етюд вагомим 

твором, що включає в себе широку за типовими характеристиками образну 

сферу й розвинену систему виражальних засобів [97, с. 115]. У таких 

композиціях типові етюдні риси звичайно поєднуються із образною 

глибиною, масштабністю форми та іншими ознаками романтичного стилю.  

Специфічного трактування етюд набуває у творчості С. Борткевича, де 

він отримує ознаки характеристичної п’єси або поетичної замальовки. Для 

відтворення задуманого образу композитор застосовує різноманітні технічні 

прийоми та нетипову для цього жанру пісенного типу мелодику (зазвичай із 

переважанням низхідних інтонацій). Саме ці ознаки характерні 

романтичному етюду С. Борткевича «Сяючий фонтан» ор. 10, музика якого 

має світлий піднесений характер. Етюд написаний у складній тричастинній 

формі, де середній розділ - мінорний задумливий, лірично-мрійливий, - 

традиційно виступає контрастом до крайніх. Тональність A-Dur придає твору 

енергійності, мелодичний малюнок нагадує хвилювання і легкі сплески води.  

Включений до збірки «Чотири п’єси для фортепіано» твір «Сяючий 

Фонтан» являється не єдиним етюдом у ній. На погляд автора дисертації, те, 

що в зазначеному опусі опинилися етюди, зовсім не дивно, зважаючи на 

трактовку композитором цього жанру. Адже і перші збірки п’єс Борткевича, 

серед яких «Три п’єси» (без зазнчення опусу, № 3) ор. 3 (№ 2), ор. 5, теж 

містили етюди. В подальшому композитор об’єднував їх навіть у окремі 

опуси, наприклад, десять етюдів ор. 15, створені в харківсько-кримський 
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період, або програмні «Дванадцять етюдів-новел» ор. 29, що становлять 

серію портретних замальовок.  

У етюдах п’ятнадцятого опусу, присвячених педагогу С. Борткевича в 

Лейпцизької консерваторії А. Райзенауеру, увагу перш за все привертає явне 

наслідування традицій Ф. Шопена, кожний етюд якого призначався для 

відпрацювання окремого виду техніки. Виходячи з цього, за змістом етюди в 

збірці Борткевича пропонується об’єднати в чотири групи [6, с. 46]. Перша - 

лірико-поетичні замальовки, загальним для яких є простота фактурних 

рішень, ноктюрновий тип супроводу, динаміка у межах р, фігураційний рух і 

швидкий темп. Другу групу становлять етюди стримано-драматичного плану, 

що відтворюється завдяки повільному темпу з пунктирним ритмом в основі, 

насиченій акордовій фактурі, широким кульмінаціям, переважанню в 

динаміці sff і fff. Музика третьої групи має характер ліричного любовного 

освідчення. Характер етюдів останньої, четвертої групи визначає скерцозна 

образність. 

Окреме місце займає останній етюд, який сприймається як фінал, 

завершення всього циклу, що визначають темп Presto furioso, ефектна крупна 

техніка, гучна динаміка з численними sf та акцентами, чергування нон 

легатного й зв’язного звучання. Всі ці засоби притаманні романтичному 

етюду концертного типу. Музика Presto furioso ніби відтворює в звуках 

портрет блискучого віртуоза, знаного піаніста Альфреда Райзенауера, якому 

автор присвятив цей твір [262, c. 11].  

«Дванадцять етюдів-новел» ор. 29 С. Борткевича створені як серія 

портретних замальовок. Вони присвячені Хуго Ван Далену (1888–1967) – 

нідерландському піаністу, з яким композитор товаришував під час 

перебування в Берліні. Цих митців пов’язували міцні творчі й дружні 

стосунки: в 1913 році Ван Дален грав прем’єру Першого фортепіанного 

концерту С. Борткевича, а в скрутні часи еміграції підтримував його 

матеріально.  
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Єдність циклу ор. 29 забезпечується загальною концепцією та етюдами, 

що розташовані обабіч циклу, символізуючи узагальнені жіночі образи 

блондинки, брюнетки й шатенки [6, с. 47]. Дослідниця творчості 

С. Борткевича О. Чередниченко вказує на скрябінівські традиції у випадках, 

коли «композитор задіює дуже широкий регістровий діапазон (С контроктави 

– fis третьої октави), вільне переміщення із басового в скрипковий ключ, 

розподіл мелодичного рельєфу, середнього шару фактури і баса, виділення 

партії правої руки за допомогою ритму, лігатури, акцентів» тощо [262, с. 12].  

Отже, у романтичному етюді, що посідає вагоме місце в творчості 

С. Борткевича, відображено найрізноманітніші прояви життя й людських 

почуттів: яскраві образи й картини природи, портрети сучасників 

композитора, інтимні почуття тощо. Все це розкривається через 

композиторське ставлення до традицій жанру та вільний вибір образів і 

стилістичних прийомів для їх втілення. 

* * * 

Композиторська практика ХХ ст. підтвердила думку С. Танєєва про те, 

що сучасна музика є переважно контрапунктичною. Впродовж цього століття 

композитори різних національних шкіл і художніх традицій не могли 

оминути поліфонічних жанрів і форм, наповнюючи їх новим інтонаційним і 

образним змістом. Підсилення ролі поліфонії характерно й для українських 

митців (особливо другої половини століття - В. Бібіка, Л. Дичко, Ю. Ішенка, 

І. Карабиця, М. Скорика, Є. Станковича, М. Тіца та ін.), у творчості яких як 

основоположні застосовуються і принцип поліфонічного викладення, і 

поліфонічні жанри і форми.  

Поліфонічні принципи і прийоми викладення відігравали провідну роль 

у композиторській техніці Всеволода Петровича Задерацького (1891-1953) –

українського композитора, піаніста, музикознавця, оркестрового диригента, 

режисера та педагога. Творча спадщина митця довгі десятиліття за його 

життя й після смерті залишалася невідомою. Справжнє її відкриття відбулося 

тільки на початку XXI століття, коли у Львові, де В. Задерацький провів 
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останні роки життя, було організовано фестиваль, присвячений його 

творчості. Однак дотепер доля і творчість композитора не отримали 

ґрунтовного вивчення у вітчизняному музикознавстві. Нечисленними 

джерелами, присвяченими сучасними музикознавцями В. Задерацькому, є 

розвідки М. Калужського [85], В.В. Задерацького (сина композитора) [65] та 

деякі інші.  

Народився майбутній композитор у місті Рівне, дитячі та юнацькі роки 

пройшли в Курську, куди сім’я переїхала в 1897 році. Після закінчення 

гімназії в 1910 році, він вступив на юридичний факультет Московського 

університету. Водночас В. Задерацький навчався в Московській 

консерваторії, де пройшов повний курс з фортепіано, композиції та оперно-

симфонічного диригування. Композиції талановитий юнак спочатку навчався 

у Г. Пахульского, потім – у М. Іпполітова-Іванова та С. Танєєва. 

В буремні часи другого десятиліття ХХ ст. життя В. Задерацького і 

доля його творчої спадщини склались дуже драматично через дві фатальні 

обставини: в 1915-1916 роках він навчав гри на фортепіано спадкоємця 

престолу, цесаревича Олексія, а в 1918-1920 роках брав участь у бойових діях 

Білої армії під командуванням генерала А. Денікіна. Звичайно таку провину 

радянська влада забути аж ніяк не могла. Отже, життєвий шлях композитора 

після 1920 року становив безперервну низку репресій: арешти, заслання, 

знищення всього доробку раннього періоду (до 1928 року), заборона на будь-

які публікації, виконання творів і проживання у великих містах.  

В. П. Задерацький мав різнобічне композиторське обдарування, його 

музична спадщина досить обширна й різноманітна за жанрами - це оперна, 

симфонічна, камерна музика. Але кращою сторінкою творчого доробку 

митця є твори для фортепіано, серед яких 6 сонат, два Дитячих концерти, 

цикли «Легенди», 24 прелюдії, 24 прелюдії та фуги, дві програмні сюїти 

(«Вітчизна» і «Фронт»), «Кавказька» і «Російська» рапсодії, цикли мініатюр 

(«Зошит мініатюр», «Мікроби лірики», «Порцелянові чашки», «Східний 
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альбом», «Багателі»), окремі п’єси та транскрипції. У зверненні до 

фортепіано, безумовно, позначився піаністичний хист композитора. 

Про високопрофесійне опанування митцем поліфонічної техники 

свідчить його цикл «24 прелюдії та фуги», що є яскравим прикладом 

необарокового втілення творчого задуму. Цикл став першим у XX ст. зразком 

звернення до барокового принципу написання прелюдій і фуг у всіх 

тональностях після «Добре темперованого клавіру» («ДТК») Й. С. Баха 

(згадаємо, що цикл «Ludus tonalis» П. Хіндеміта був написаний у 1942 році, 

24 прелюдії і фуги Д. Шостаковича – в 1951 році, Р. Щедріна – в 1963-1970-х 

роках, В. Бібіка – в 1968 році). Створений у передвоєнні роки цикл 

В. Задерацького тільки в 1983 році був частково виданий (сім прелюдій і фуг) 

видавництвом «Музична Україна» [66].  

Ідея створення циклу прелюдій і фуг у всіх тональностях квінтового 

кола була не випадковою: з гармонії і контрапункту під час навчання в 

консерваторії В. Задерацький займався у С. Танєєва, який всім своїм учням 

прищеплював любов до творчості Й.С. Баха і поліфонії. Всеволод Петрович 

неодноразово вказував на вплив учителя на формування своїх творчих 

схильностей, результатом чого стало його блискуче володіння різноманітною 

контрапунктичною технікою підголоскового, імітаційного і контрастного 

видів письма. Відзначається, що для творчого почерку В. Задерацького 

загалом «характерно взаємопроникнення поліфонічних і гомофонних форм і 

жанрів. У своїх композиціях різних періодів митець епізодично використовує 

фугу і фуговані форми (наприклад, у фортепіанній сонаті № 1)» [280, c. 173]. 

Цикл «24 прелюдії і фуги» написано під час ув’язнення в каторжному 

таборі на Колимі протягом червня 1937 – липня 1939 років. Сам запис твору, 

як відбиток умов його написання, є важливим документом епохи. Окремі 

частини були записані олівцем на телеграфних бланках і клаптиках 

блокнотних аркушів у клітинку. Але й це для митця було непросто, зважаючи 

на тотальну заборону на будь-яку творчість. За спогадами сина Всеволод 

Петрович «зумів переконати своїх охоронців, що буде писати тільки ноти, а 
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не слова. Згадуючи про це пізніше, він дуже шкодував, що у нього тоді не 

було гумки, тому йому доводилося писати одразу набіло, “без права на 

помилки”. Папером, який він роздобув, була стопка бланків для телеграм, 

тонесенький блокнот (9,5 на 19,5 см) і кілька окремих аркушів у клітинку 

розміром 14 на 20,5 см» [65, с. 81]. 

Поліфонічний цикл В. Задерацького складається з творів у 12 

мажорних і 12 мінорних тональностях, розташованих за кварто-квінтовим 

колом (порівняно з розташуванням прелюдій і фуг в «Добре темперованому 

клавірі» Й. С. Баха в порядку висхідної хроматичної гами). Малі цикли: 

№№ 1-12 написані в діезних тональностях (C, a, G, e, D, h, A, fis, E, cis, H, 

gis), а №№ 13-24 – в бемольних (Ges, es, Des, b, As, f, Es, c, B, g, F, d).  

Образний стрій та стилістика поліфонічного твору досить самобутні. 

При різноманітному змісті виділяються прелюдії і фуги монументально-

епічного і драматично-оповідного змісту. Для ліричних частин характерні 

узагальнена образність, застосування народного мелосу і жанрова основа 

(наприклад, російський заспів у фузі e-moll або хороводна із танцювальним 

притопуванням у фузі E-dur). Гостро-емоційний зміст, яскраві інтонації та 

ритми придають музиці циклу експресивності й драматизму. 

При образному розмаїтті, музичній виразності й фактурному багатстві 

прелюдій, драматургічним центром кожного мініциклу постають саме фуги. , 

Як зауважують дослідники, теми фуг різні за тривалістю, але переважають 

розгорнуті структури, що не характерно для «класичних» фуг з «ДТК» 

Й. С. Баха, які відрізняються лаконічністю тематичних побудов [280, с. 175]. 

Так, шеститактовими є теми фуг cis, fis, Des, b, As, F, d; восьмитактовими – 

Des та H; тринадцять тактів триває тема фуги gis-moll, п’ятнадцять – тема 

фуги е-moll, сімнадцять – тема фуги D-dur. У кожній з тем фуг присутні 

барокові елементи: типові повторення нот, речитативний тип інтонування, 

секвенційний принцип розвитку, виразні ходи на зменшені та збільшені 

інтервали тощо. Але всі барокові елементи подані автором у сучасному 

контексті [там само].  
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Характерною особливістю малих циклів є те, що всі вони самостійні і в 

той самий час цілісно поєднані. Це уможливлюється не тільки завдяки 

загальній тональності: прелюдії і фуги взаємопов’язані між собою і 

тематично. Крім того, існують зв’язки, зумовлені внутрішнім змістом, що 

виявляється в різноманітті прийомів поєднання і узгодженні двох різних п’єс 

в єдиний музичний комплекс. Принципи вираження цих зв’язків різні - це і 

окремі інтонаційні звороти, і проведення у фугах цілих епізодів з прелюдії 

тощо. Таким чином, у двочастинному циклі утворюється повноцінна 

тричастинна композиція (наприклад, цикли b-moll, Es-dur).  

Змістовно-інтонаційній єдності всього циклу сприяє й драматургічна: 

заключна прелюдія d-moll утворює смислову арку із першою прелюдією C-

dur. Обидві прелюдії з їх дзвоновістю тематизму органічно обрамляють цикл, 

придаючи йому особливої стрункості й завершеності. Дзвоновість постає 

даниною традиціям російського романтичного піанізму і почуттю соборності, 

характерному для культури рубежу XIX-XX століть [280, с. 175].  

За формою фуги здебільшого тричастинні, звичайно зі стислою 

стретною репризою. Більшість із них однотемні, фуги із декількома темами 

(es-moll, As-dur, g-moll) побудовані відповідно до правил складної фуги. 

Кількість голосів у них композитор не прописує, вони постійно варіюються, і 

вирахувати їх можна тільки під час виконання чи аналізу. Особливістю 

фактури фуг є багаторазове подвоєння голосів, в результаті чого досягається 

гомофонно-гармонічне звучання. Музикознавці вважають, що «завдяки 

цьому створюється романтизована модель поліфонічного жанру, що є 

особливістю поліфонічного стилю», а на нашу думку і мислення композитора 

[280, с. 176]. 

У зазначеному циклі прелюдій і фуг композитор використовує 

традиційну для свого часу гармонічну мову, відходячи від характерної 

бахівським творінням класичної діатонічності. Він розширює тональність, 

збагачує її низкою побічних тонів, складними мажоро-мінорними зв’язками. 

Насиченість музичної тканини хроматикою дозволяє визначити ладову 
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приналежність прелюдій і фуг, що виявляється в чітких ладових опорах та 

орієнтирах у початкових побудовах і заключних каденціях. За бароковою 

традицією твір сповнений яскравих контрастів і динаміки. 

Прелюдії і фуги В. Задерацького можна віднести до творів концертного 

жанру, які продовжують традиції романтичних концертних фуг, але мають 

сучасну ритмо-інтонаційну основу. Їх виконання потребує застовування 

величезної палітри технічних прийомів, що вимагає повної свободи 

володіння складною піаністичною технікою.  

Отже, «24 прелюдії і фуги» В Задерацького є цікавим прикладом 

сполучення поліфонічного і гармонічного мислення, що стало можливо в 

умовах стильового синтезу, впроваджуваного в музичній практиці з початку 

ХХ ст. У творах циклу органічного поєднання здобули поліфонія і 

гомофонна фактура, складні гармонії і ясна, чітка тональна основа, 

авангардові елементи і народні мотиви. Це прилічує цикл В. Задерацького до 

унікальних творінь не тільки вітчизняної, а й світової фортепіанної музики. 

* * * 

Композитор, доктор мистецтвознавства та німецької філології 

(германістики), педагог, диригент, піаніст-віртуоз та імпровізатор, музичний 

критик Борис Кудрик (1897-1952) був прихильником традиціоналізму в 

музиці. Його композиторський спадок представлений жанрами церковної 

музики, обробками народних і стрілецьких пісень, оперно-симфонічними, 

камерно-інструментальними, кантатно-хоровими й фортепіанними творами.  

Наукові інтереси Б. Кудрика як музиколога торкалися дослідження й 

пропагування надбань національної культури. Як і багато талановитих людей 

свого часу, він потерпав від наклепів та сфальсифікованого звинувачення й у 

1945 році був репресований. Реабілітований Б. Кудрик був за півстоліття в 

1995 році. Відтоді здійснюються спроби повернути із небуття його 

композиторський і музикознавчий доробок. Цьому поверненню багато в чому 

сприяли дослідження В. Витвицького [35], Н. Толошняк [249], О. Фрайт [255] 

та ін.  
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Для свого часу Б. Кудрик отримав блискучу освіту: в 1915 році він 

вступив на філософський факультет Віденського університету й водночас 

навчався у музичній академії по класу фортепіано та контрапункту. На 

формування його творчої особистості значний вплив мало спілкування з 

професором цього університету, уродженцем Буковини, Є. Мандичевським. 

Дослідник і знавець старовинної музики Мандичевський зумів прищепити 

молодому науковцю зацікавлення до праці у архівах, до пошуків забутих 

творів і методів музично-історичного аналізу. Міцним підгрунтям для 

створення музично-історичних праць стало навчання Б. Кудрика у знаного 

європейського музиколога Гвідо Адлєра. 

Повернувшись у 1918 році в Галичину, Б. Кудрик вступив до 

Львівського університету, але через смерть батька був змушений перервати 

навчання й повернутись до рідного Рогатина (до речі, літературний 

псевдонім «Рогатинець» Б. Кудрик узяв за місцем народження) Там він 

працював учителем музики і німецької мови у приватній гімназії. Серед його 

доробку цих років – обробки українських народних, стрілецьких та 

пластових пісень, солоспіви на слова О. Олеся, І. Франка. Слід відзначити 

його товаришування у ці роки із М. Гайворонським, через якого Б. Кудрик 

отримував необхідну інформацію.  

Кардинальним поворотом у його долі став переїзд у 1926 році до 

Львова, де митець закінчив консерваторію Польського музичного товариства 

по класу фортепіано, навчаючись паралельно на музикознавчій кафедрі 

Львівського університету у відомого польського історика музики 

А. Хибінського. Студії Б. Кудрика увінчались захистом двох дисертацій: 

перша - дослідження з германістики – була захищена у Відні, друга - «Історія 

української музики в Галичині в період 1829–1878 р.р.» - у Львівському 

університеті у 1932 році [172, с. 161]. 

Після закінчення навчання Б. Кудрик викладав у Львові в інституті 

імені М. Лисенка, у Польській консерваторії, в гімназії сестер-василіянок та в 

Духовній семінарії. В 1933 році його запросили до Львівської Богословської 
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академії, де він читав курс історії української церковної музики. Згодом 

Б. Кудрик створює інститут церковної музики та формує спеціальну 

бібліотеку, де українська церковна музика досліджується на науковій основі. 

Вершиною його роботи цього періоду стає монографія «Огляд історії 

української церковної музики» (1937), окремі розділи якої публікувались у 

тогочасній періодиці. Праця стала першою науковою розвідкою з історії 

української церковної музики від часів княжої доби до початку ХХ ст. 

Особливу увагу в ній приділено творчості українських композиторів «золотої 

доби» – М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя, а також 

«перемишльської школи» – М. Вербицького та І. Лаврівського. 

Під час німецької окупації Б. Кудрик співпрацював з Львівським 

оперним театром і розважальним Театром малих форм «Веселий Львів» (як 

музичний керівник). Для вистав Театру малих форм він робив аранжування 

музичних номерів та оркестровки. В 1944 році з трупою цього театру 

Б. Кудрик виїхав до Відня, де в травні 1945 року за сфабрикованою справою 

та звинуваченням у шпигунстві його заарештували і засудили на 10 років 

мордовських таборів. До звільнення Б. Кудрик не дожив три роки.  

Митець відбував покарання у Потьмі разом з іншими львівськими 

музикантами, зокрема з композитором, бувшим ректором Львівської 

державної консерваторії В. Барвінським. Після свого звільнення з таборів 

В. Барвінський привіз в Україну вцілілу частину доробку Б. Кудрика, 

написаного у поневоленні: фортепіанні та скрипкові сонати, квартети, 

квінтети, солоспіви. Решта зникла в Мордовії.  

Перипетії особистої долі поділяють композиторську творчість і 

музикознавчу діяльність Б. Кудрика на два періоди: до арешту (1920–40-ві 

роки) і після арешту – табірний. З них 1930-ті – початок 1940-х років були 

найбільш плідними у творчій, науковій, музично-критичній та музично-

громадській діяльності митця. У цей час написано «Дитячу симфонію», 

низку камерно-інструментальних творів, у т. ч. для фортепіано: концерт 

(«Хрещення Русі», 1944), 3 сонати (1924-1925), варіації, прелюдії, рондо, 
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інтермеццо, вальси, марш «Унда», п’єси для дітей тощо, для струнних 

інструментів - «Струнний квартет», три скрипкові сонати, шумку та інші 

українські та західноєвропейські танці), для духового оркестру - 

«Просвітянську урочисту увертюру», марші, «Козачок», «Коломийку» та ін.  

Проте основною галуззю творчості Б. Кудрика була хорова музика - 

численні композиції на релігійну («Літургія на відзначення 950-річчя Русі-

України», Служба Божа, «Радуйся, Царице», «Кант по хрещенню княгині 

Ольги», «Хваліть, діти, Господа», «Гімн католицької молоді», «Блажен муж» 

на слова Т. Шевченка тощо) і світську тематику, насамперед, хорові 

композиції патріотичного змісту («Наша славна Україна» на слова 

В. Самійленка, «За рідний край» та «Ой там зажурилась» на слова 

Р. Купчинського, «Вибір гетьмана» на слова Т. Шевченка тощо), численні 

обробки народних, здебільшого козацьких, і стрілецьких пісень. Значне місце 

відведено солоспівам на слова Б. Лепкого, О. Маковея, О. Олеся, 

М. Підгірянки, Л. Українки, І. Франка, Т. Шевченка та ін. [172, с. 161]. 

Завдяки мелодійності та традиційному музичному висловлюванню ці пісні, 

легкі для сприймання й запам’ятовування, мали неабияку популярність у 

слухачів. 

Особливості індивідуальної манери Б. Кудрика яскраво проявились у 

його фортепіанних композиціях. Будучи прихильником академічних 

традицій, композитор дуже обережно ставився до модного на той час 

захоплення модерністськими напрямами. На сміливі експерименти з 

гармонією чи фактурою він не наважувався, тому музична мова 

інструментальних творів Б. Кудрика наслідує попередникам - віденським 

класикам. Однак, за свідченням його сучасника і колеги В. Витвицького, 

композитор все ж таки прагнув «лаврів українського сонатника», не 

бажаючи, щоб його вважали занадто консервативним [35, с. 96], отже, це й 

стимулювало його на написання фортепіанних творів крупної форми.  

З фортепіанного доробку Б. Кудрика, що зберігся до нашого часу, увагу 

привертають дуети, створені з педагогічними цілями. Це зокрема дитячий 
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альбом «Малі легкі кусники для початківців на теми українських народних 

пісень на фортепіано на 2 руки» (1933), що залишився в рукописі [36, с. 27]. 

У 10 п’єсах, призначених для фортепіанного дуету, яскраво презентований 

індивідуальний стиль композитора із властивою для нього класичною 

основою, яку він намагався «пересадити» на український грунт.  

Ці дуетні твори, як і інші композиції митця, мають лаконічну та логічну 

чіткість форми й гармонічної фактури з привнесенням поліфонічних 

елементів (імітація, канон) та їх поєднанням з національно-фольклорною 

інтонаційно-ладовою основою і жанровістю. Щодо характеру музики, то, 

звичайно, тут переважають тацювально-побутові, жартівливі й ліричні 

образи, поширені в творах для дітей галицьких композиторів досліджуваного 

періоду (В. Барвінського, З. Лиська, С. Людкевича, Н. Ніжанківського).  

Про відношення сучасників до композиторської творчості та стильових 

уподобань Б. Кудрика В. Витвицький зауважував, що вони були «залежні від 

того, хто і з яких позицій ту творчість оцінює» [35, с. 98]. Для прихильників 

модернових віянь і новітніх тенденцій, зокрема А. Рудницького, музична 

мова Б. Кудрика була застарілою, а його твори вважались «справжнім 

анахронізмом» [216, с. 256]. Зовсім інший погляд на творчість Б. Кудрика 

мав В. Барвінський, який вважав, що цей композитор намагався поєднати 

український елемент з духом і формою класичної музики.  

Загалом, оцінка вцілілої творчої і наукової спадщини Б. Кудрика надає 

підстави вважати, що це – значний, ще не до кінця досліджений, пласт 

національної музичної культури. Попри спірні питання щодо стилістичних 

основ творчості Б. Кудрика, безперечною заслугою митця була його 

відданість українському музичному мистецтву, збереження і примноження 

національних надбань і традицій.  

* * * 

Пошуковістю, як генеральною ознакою доби, яскраво позначена 

творчість одного з найоригінальніших композиторів першої половини ХХ ст., 

автора перших атональних творів у Росії М. Рославця (1881-1944). 
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Уродженець Чернігівської губернії, який згодом переїхав з родиною до 

Курську, він до двадцяти років освоював гру на скрипці та музичну науку 

майже самотужки. Це не завадило М. Рославцю отримати професійну освіту 

(в 1912 році закінчив Московську консерваторію по двох спеціальностях - 

скрипці та композиції з Великою срібною медаллю) й у своїй творчості не 

тільки всотовувати чи перетворювати європейський досвід, а й генерувати 

новітні ідеї, що заклали основи нового структурування музичної тканини.  

Його прагнення до винаходу «нової ясної і точної системи організації 

звуку» (визначення М. Рославця – А.К.), реалізувалось у створенні нової 

гармонічної системи, так званої «техніки синтетакордів» - сполучень з 

шести-восьми та більше нот. З одного боку, в цьому «винаході» М. Рославця 

дослідники вбачали продовження гармонічних експериментів О. Скрябіна, а 

з іншого, - аналогії з серійною технікою австрійського композитора 

А. Шенберга [260]. Не зважаючи на ці порівняння, система М. Рославця за 

своєю суттю була індивідуальна й зовсім не схожа з іншими.  

За поясненнями самого автора, його нова система засновувалась на 

маніпуляціях з синтетичними акордами, що шляхом їх переносу на всі 

дванадцять ступеней хроматичної гами скеровували структурний план 

висоти тону всього твору як в гармонічному, так і в мелодичному вимірах. 

Рукописи та замальовки М. Рославця підтверджують, що він розумів свої 

синтетичні акорди як гармонічні сутності з чіткими можливостями ведення 

голосу. Кожна композиція, заснована на цей техніці, має індивідуальний 

референціальний синтетичний акорд, який часто піддається безперервному 

транспонуванню на терції та квінти. Звичайно і завершуються такі твори 

схожею або навіть ідентичною формою синтетичного акорда, з якого вони 

починаються. Вдалі приклади цієї техніки наведені Ю. Холоповим у вступі 

до збірки фортепіанних п’єс композитора, виданої в 1989 році [260]. 

Висунуті на початку століття ідеї М. Рославця фактично акумулювали 

в собі основні положення гармонії ХХ століття, що полягали в емансипації 

дисонансу та принципах його застосування, в новому використанні акордики 
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та новому розумінні хроматики, в зміні типу функціональних відношень 

тощо. Вони були викладені автором у численних теоретичних працях, серед 

яких «Ник. А. Рославец о себе и своём творчестве», «Организатор звука», «О 

псевдо-пролетарской музыке» та ін. [264, с. 8]. 

Новаторські ідеї і твори М. Рославця були із захватом сприйняті 

передовими музикантами 1910 – початку 1920-х років. У цей час з’являється 

низка публікацій зі схвальною оцінкою новацій його творчості відомих 

музикознавців та композиторів, зокрема Б. Асаф’єва, В. Каратигіна, 

М. Мясковського, Л. Сабанєєва, І. Стравінського та ін. [264, с. 8]. Але за 

десятиліття, наприкінці 1920-х років твори М. Рославця були вже визнані 

«продуктом буржуазного гниття», а сам автор зазнав жорстоких утисків з 

боку владних структур. Через це ім’я композитора, до речі, одного з гарячих 

прихильників радянської влади та активного пропагандиста пролетарського 

мистецтва, майже на півстоліття було викреслено з офіційних та наукових 

джерел (наприклад, його творчість зовсім не згадується в ґрунтовному нарисі 

М. Друскіна «Радянська фортепіанна музика» [57]).  

Період забуття М. Рославця завершився виходом у Німеччині 

дослідження Д. Гойови (D. Gojowy) «Николай Рославец: ранний 

двенадцатитоновый композитор» [295] (1969), проведенням серії концертів з 

творів композитора на Західнонімецькому радіо (1979) та виданні монографії 

«Нова радянська музика 20-х років» [296] (1980). На пострадянському 

просторі боротьба за об’єктивно справедливу історичну оцінку 

композиторського і теоретичного доробку та музично-громадської діяльності 

М. Рославця відновлюється тільки у 1980-ті роки.  

В цей період у Брянську М. Бєлодубровським був організований 

фестиваль, що з 1996 року став носити ім’я М. Рославця, а московська 

дослідниця М. Лобанова за ініціативи племінниці композитора Є. Рославець 

видає низку статей та монографію про життя й творчість композитора 

російською та німецькою мовами [137; 138]. Проте більшість праць, в яких у 

цей час згадується ім’я М. Рославця (Т. Левої [132], В. Чинаєва [265], Ю. 



101 

 

Холопова [260] та ін.), стосуються в основному загальноестетичних аспектів 

становлення російського авангарду, не торкаючись особливостей 

індивідуального стилю чи аналізу творчого доробку композитора.  

Одним з перших спеціальних досліджень, присвячених скрипковій 

творчості митця, стала магістерська робота А. Пучіної [208], здійснена під 

керівництвом відомого композитора Е. Денисова. Презентативною за своїм 

змістом є вступна стаття Ю. Холопова до збірки фортепіанних творів 

М. Рославця [214]. Найбільш ґрунтовною спробою комплексного вивчення 

творчого доробку М. Рославця, осмислення його композиторського феномену 

в контексті філософсько-естетичних концепцій початку XX ст. та визначення 

його ролі в перспективі розвитку вітчизняної музики стало дослідження 

Т. Черниш. Її кандидатську дисертацію «Творчість М. Рославця в контексті 

розвитку вітчизняної музики ХХ ст.» [264], що з’явилась на межі нового 

тисячоліття (2000), можна вважати підсумком спроб наукового осмислення 

та популяризації творчості М. Рославця, здійснених у минулому столітті.  

З 1990-х років починається зацікавлення творчістю М. Рославця в 

Україні. В цей період у Харківському державному інституті мистецтв 

Н. Бабій-Очеретовська провела лекцію-концерт, присвячену творчості 

композитора. На початку ХХІ ст. СD диск з творами М. Рославця записав 

київський піаніст Є. Громов. До 120-річчя від дня народження композитора 

під проводом О. Коменди відбулась лекція-концерт в Луцьку (2001). В 2004 

році цією дослідницею було захищено дисертаційне дослідження за темою 

«Творчість М. Рославця в контексті становлення музичного модернізму» 

[110], а в 2015 році вийшов друком посібник [111]. Особливості сонатної 

творчості М. Рославця для віолончелі розглядались у працях дослідниці 

української камерно-ансамблевої музики О. Зав’ялової [62]. Однак стилістика 

фортепіанного доробку малих форм М. Рославця, як така, предметом 

наукового розгляду не являлась. 

Індивідуальна композиційна система, запроваджена Рославцем у 1910-х 

роках, опрацьовувалась ним передусім у камерно-інструментальних жанрах 
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(«Ноктюрн» для арфи, гобоя, двох альтів і віолончелі, Перший струнний 

квартет, Перша скрипкова соната – всі 1913, вокальні твори). Пріоритет 

струнних інструментів був для Рославця закономірним: за першою 

спеціальністю він був скрипалем (закінчив консерваторію по класу скрипки в 

І. Гржималі). Проте не оминав М. Рославець у своїй творчості й фортепіано. 

У його фортепіанному спадку налічуються твори різних жанрів: Три етюди 

та Три твори (1914), Два твори та Prelude (1916), п’ять сонат (шоста 

незавершена), створені впродовж 1914-1923-го років.  

Пік фортепіанної творчості М. Рославця припав на 1919-1922 роки, 

коли композитор «знайшов свою індивідуальну технику, що дозволила йому 

найповніше та безпосередніше виразити в музиці свою художню 

особистість» [260]. На думку автора дисертаціїї, те, що фортепіанні твори 

композитора в жанрі мініатюри з’явилися саме в цей період, зовсім не 

випадково. В цих п’єсах - «Колисковій», «Танку», «Вальсі», «Прелюдії», 

чотирьох творах, п’яти «Прелюдіях», двох «Поемах», - просякнутих 

глибокою новою думкою, закумульовано результати експериментаторських 

пошуків автора. Деякі з них було втрачено, але більшість вийшли друком у 

1920-х та в 1990-х роках.  

Фортепіанні твори М. Рославця охоплюють значний період та 

становлять значну частину його модерністської творчості: від Трьох творів 

для фортепіано 1914 року до Сонати № 5 1923 року. Аналіз цих композицій 

свідчить про еволюцію його техніки від ранніх прогресивних експериментів 

у невеличких фортепіанних п’єсах, що містять нові акорди та транспозиційні 

процедури, до включення більш зрілої посттональної гармонічної мови в 

крупномасштабній сонатній формі. Періодичне повернення М. Рославця до 

створення фортепіанних мініатюр у роки становлення його «нової системи 

тональної організації», не дивно, адже цей жанр та інструмент надавали усі 

можливості для апробації нового структурування висоти звуку.  

Композиційні принципи вищезазначених п’єс яскраво демонструють 

процес дослідження композитором нової будови звукового матеріалу. Так, 
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більш простою фактурою характеризується окрема «Прелюдія» 1915 року. 

Твір присвячений пам’яти курського вчителя і друга Рославця Аркадія 

Абази, померлого у січні того року. Прелюдію було написано того ж місяця. 

Дисонуючи блок-акорди фактурного викладення, що похмуро 

супроводжують хроматизовану меланхолійну мелодичну лінію, вдало 

передають настрій композиції та почуття її автора. 

Проте, завершені за місяць до того (в грудні 1914 року) «Три етюди» є 

одними із самих динамічних творів у фортепіанному доробку Рославця. 

Складні технічні вимоги цих композицій становлять серйозну проблему для 

тих, хто наважується з ними впоратися, навіть для досвідчених виконавців. 

Як приклад: для фіксації емоційних, кульмінаційних моментів бравурних 

пасажів першого етюду автор уводить до четирьох нотних станів.  

У композиціях межі 1920-х років вже ясно проявляється «власне 

обличчя» автора. Блискучі та холодні дві «Поеми», створені взимку 1920 

року, за своїм характером нагадують пору року, коли вони з’явились. В чітко 

визначених звукових комплексах цих творів сповна реалізована 

композиторська техніка синтетакордів, вибудована М. Рославцем до того 

часу. Момент зміни синтетакордів композитор упереджає гармонічною 

педаллю. Це чергування, то спокійне, то нервове, спрямовує звуковий потік 

та організує форму.  

П’ять прелюдій, створені композитором у 1919-1922 роках, вочевидь не 

задумувались як певний цикл. Перші три п’єси були створені у Москві, а дві 

останні – у Харкові, де в 1921-1923-му роках М. Рославець працював на 

посаді професора і ректора Харківського музичного інституту та завідував 

відділом художнього виховання Наркомпроса УРСР. Музика прелюдій 

цілком відбиває внутрішнє відчуття звукового світу композитора: музичний 

рух будується за принципом чергування приголомшуючих сплесків та 

застиглого стану замилування чимось «космічним». Фарби синтетакордів 

змінюють одна одну, не створюючи логічного, послідовного розвитку 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
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музичної думки. Подібна алогічність викладення стане одним з важливих 

чинників композиційного структурування музики в останній третині ХХ ст.  

* * * 

Експресіоністським спрямуванням були позначені новаційні пошуки 

Бориса Карловича Яновського (1875-1933) – відомого українського 

композитора, педагога, диригента, музичного критика. Не навчаючись у 

спеціальних музичних закладах, митець загалом мав дуже гарну академічну 

освіту: закінчив колегію П. Галагана, юридичний факультет Київського 

університету Св. Володимира (1903), гри на скрипці навчався у батька, 

знаного в місті віолончеліста, а композиції – у одного з найавторитетніших 

київських теоретиків - Є. Риба. До 1910 року Б. Яновський мешкав у Києві, 

де після закінчення університету провадив активну музично-критичну й 

громадсько-просвітницьку роботу. В кінці 1910 року він переїхав у 

Петербург, але в 1912 повернувся в Україну, де до 1915 року працював 

диригентом оперного театру в Одесі.  

Композиторська творчість Б. Яновського дуже різноманітна за 

жанрами. Вона включає 10 опер, кілька балетів, музику до музичних комедій 

і театральних вистав, симфонічні, квартетні, камерно-інструментальні твори. 

Однією з перших композиторських спроб Б. Яновського була гармонізація 

народних пісень, записаних К. Квіткою від Л. Українки, І. Франка, 

М. Микитенка, С. Москаленко, виданих у 1902 році. Згодом ці, перші кроки 

композитора-початківця отримали схвальну оцінку К. Квітки: «Яновський 

показував зразки тієї скромної простоти і безпретензійності, яку може дати 

тільки високий рівень артистичного й загального розвитку» [74, с. 40].  

Незважаючи на виключність мистецької позиції Б. Яновського, якого 

сучасники сприймали «як виразника художніх ідей сучасності, як творця 

нової музичної мови» [211, с. 176], творчий та критичний доробок митця не 

були предметом пильної уваги науковців. Навіть у більшості словників 

(музичному енциклопедичному, театральному, оперному, балетному) подано 

лише скупі відомости з життя та перелік основних творів композитора. Саме 



105 

 

такий характер мають замітки про Б. Яновського і в довіднику А. Мухи [172, 

c. 343], і в популярній у широкого загалу, але не здобувшій довіри науковців 

електронній Vikipediї. Поданий в них перелік наукових праць і аналітичних 

статей щодо життєвого шляху й окремих опусів Яновського засвідчує 

поодинокі звернення музикознавців і критиків до творчості цього 

неординарного українського композитора та музичного авторитету.   

Більш менш розгорнуту інформацію про творчий шлях і переконання 

митця отримуємо з Автобіографії композитора, опублікованій в журналі 

«Музика» №№ 5-6 за 1927 рік [24]. Деякі факти, що проливають світло на 

становлення мистецької особистості Б. Яновського, знаходимо у його 

спогадах про спілкування з Михайлом Врубелем та Надією Забелою-Врубель 

[285]. У сучасному українському музикознавстві творчість та музично-

громадська діяльність непересічного композитора дістала вивчення в 

грунтовній монографії М. Ржевської «На зламі часів. Музика 

Наддніпрянської України першої третини ХХ століття у соціокультурному 

контексті епохи» [211]. На сьогодні це чи не єдине дослідження, у якому 

ретельно опрацьовані та проаналізовані факти і документи життя митця, що 

нині є в наявності в різних фондах і бібліотеках.  

Розкриваючи мистецькі впливи на формування художніх уподобань і 

композиторського стилю Б. Яновського, дослідниця відзначає, що «одним з 

вирішальних факторів» творчого становлення композитора було «його 

спілкування наприкінці 1890-х – на початку 1900-х років із Михайлом 

Врубелем, видатним виразником тенденцій російської культури» [211, с. 36]. 

Цей знаний художник являвся одним із «знакових» представників 

угрупування «Світ мистецтва» (рос. «Мир искусства»).  

Безсумнівно, ідеї цього мистецького середовища, до якого згодом 

увійшов і Б. Яновський, вплинули та подальше видання ним у Києві журналу 

«В мире искусств» (1907-1910). Вказуючи на паралелі в назві та в змісті 

київського збірника і петербурзького «Мира искусства», М. Ржевська 

зауважує, що поява такого журналу в Україні «була цілком органічною у 
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художньому контексті того часу» [211, с. 157]. В подальшому багаторічні 

дружні стосунки двох митців сприяли знайомству Б. Яновського з 

мистецьким колом С. Мамонтова в Москві та його праці диригентом у 

приватній опері С. Зиміна в 1916-1917-х роках.  

В 1918 році через війну, революційні та політичні негаразди 

Б. Яновський знов повертається в Україну. Цього разу він влаштовується 

викладачем у музичному технікумі та музично-драматичному інституті в 

Харкові. Невдовзі його твори зазнають жорсткої критики за схильність до 

авангардових і модерністських традицій. Певною мірою на негативному 

відношенні до митця могло позначиться німецьке походження Яновського, 

(справжнє прізвище – Зігль). Його творчість починають ігнорувати й 

замовчувати, вона на довгі роки пірнає в забуття як така, що не відповідала 

критеріям радянської ідеології.  

Яскравим прикладом такого ставлення є доля його струнного квартету, 

написаного в 1920-х роках у авангардовій манері. Цей твір тривалий час не 

визнавався в художніх колах через не відповідність настановам радянської 

культури. Зазначені обставини вимусили Б. Яновського, як і багатьох 

талановитих людей тієї доби, зробити «крок назустріч» «новому» 

(«пролетарському») мистецтву, а отже, в 1927 році з’являються його опери 

«Вибух» та «Дума Чорноморська, або Самійло Кішка», в яких втілено 

відповідні духу доби революційні та повстанські настрої.  

В десяти оперних творах Б. Яновського – від двох перших 

«гоголівських зразків» («Сорочинський ярмарок», 1899, «Вій», 1900 - 

незавершена), до вище вказаних останніх, написаних за радянські часи, - 

відбилась еволюція його композиторського шляху. Адже на початку століття 

гостро відчуваючи, що «стара опера віджила своє», митець «свідомо 

приєднується до платформи модернізму» [74, с. 183]. Хоча такі опери 

Б. Яновського, як «Сестра Беатріса» (1907, друга редакція «Мададжара»), 

«Два П’єро або Коломбіна» (1907), «В 1812 році» (1912), «Суламіф» (1908, 

друга редакція 1920), «Флорентійська трагедія» (1912), «Відьма» (1916), 
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великого успіху не мали, однак їх музична мова відрізняється пошуковим 

підходом і своєрідністюкомпозиторського стилю. Історики констатують, що 

в цих творах яскраво проявились «різноманітні прикмети “нового стилю”», а 

їх музичній мові притаманні: «звернення до екзотичних примітивних 

поспівок, своєрідні “варваризми”, гіпнотична дія ритмічного нагнітання, 

ускладнення гармонії шляхом акордового нашарування, атональні 

послідовності тощо» [74, с. 183]. 

Пошукові тенденції проявились й у симфонічній творчості 

Б. Яновського, спрямованої в руслі орієнталізму, «богатирської» тематики та 

використання програмності, типових для української оркестрової музики 

початку ХХ ст. [74, с. 200; 201; 202]. Показовою щодо цього є симфонічна 

поема Б. Яновського «Казка про мертву царівну та сім богатирів» (1902, за 

О. Пушкіним). Інша його поема для оркестру «Фавн і пастушка» (1902, теж 

на основі пушкінського вірша) заснована на античному сюжеті, також 

«модному» віянні цього періоду. Казково-фантастичним характером 

відрізняється поема «Вій» (1899), створена за мотивами незавершеної опери 

композитора. Стилістично близькою до них є «Східна сюїта» (1896) – один з 

перших крупних творів композитора.   

Щодо фортепіанної творчості Б. Яновського, то вона не здобула 

особливого поширення й популярності, навіть у більшості довідників його 

твори, написані для цього інструмента, зовсім не згадуються. Однак є 

відомості, що вже 1904 року відбулось виконання фортепіанного циклу 

Б. Яновського «Акварелі» (1902) на П’ятому вечорі сучасної музики у Санкт-

Петербурзькій музичній школі «поряд з творами Г. Вольфа, О. Скрябіна, 

Р. Штрауса» [211, с. 176]. Незабаром ці п’єси виконувались у Києві та в 

інших містах, сусідячи з творами сучасних митцю композиторів 

А. Аренського, М. Метнера, М. Черепніна, Н. Чюрльоніса, Ф. Якименка та ін. 

[там само]. У цей період Б. Яновський свідомо звертається до принципів 

«нового» (модерністського, експресіоністського) мистецтва, втілюючи в 

своїх композиціях особливості його музичної лексики та образності. При 



108 

 

тому апробація нових виражальних засобів зовсім не виключала у нього 

вивчення та бережного ставлення до академічних традицій.  

Інші фортепіанні композиції Б. Яновського відносяться до останнього 

десятиліття його творчої діяльності, серед них «Сюїта» (1924) та 18 дитячих 

п’єс «Бублики» (1926). В 1929 році були написані п’єси для фортепіано 

«Лірник на ярмарці» та «Сліпці», засновані на мелодіях українських пісень У 

1936 році, вже після смерті автора, вийшов друком збірник танців для 

фортепіано, які імовірно створювались під час роботи в кабаре «Сумська 6» в 

період після останнього приїзду Яновського до Харкова (1918) [211, с. 177]. 

Однак у зазначених творах радикальні, здебільшого експресіоністські 

тенденції, які композитор опановував у своїй оперній та інструментальній 

творчості попередніх років, скориговані у бік «доступного масам» 

«пролетарського» мистецтва.  

Поряд зі ствердженням модерністського спрямування в музичному 

мистецтві, великою заслугою Б. Яновського було пропагування вітчизняної 

музики. На той момент це було нагальною справою, адже основу учнівського 

репертуару музичних шкіл, училищ і концертних програм становив 

величезний обсяг західноєвропейської класики. Необізнаність більшості 

учнів і любителів музики із сучасним вітчизняним мистецтвом почасти 

компенсувалась «позапрограмними концертами з творів київських 

композиторів (М. Лисенка, В. Пухальського, М. Тутковського, Б. Яновського 

та ін.), що влаштовувались викладачами музичних училищ» [74, с. 183]. 

Композитори, звичайно, і Б. Яновський часто особисто приймали участь у 

таких заходах. Відомості про це отримуємо, наприклад, зі звіту 

Житомирського відділення Імператорського російського музичного 

товариства за 1910-1911 навчальні роки.  

Це був шостий рік роботи Музичного товариства в Житомирі, в якому 

відбулось кілька визначних подій: музичні класи, утворені при товаристві, 

було реорганізовано в училище, а в другому Камерному зібранні товариства 

25 жовтня 1910 року брали участь композитор Б.К. Яновський, артистка 



109 

 

російської опери Ф. А. Яновська (дружина композитора) та віолончелістка 

С. Іздебська [186, с. 29]. Програма концерту складалась з музики сучасних 

композиторів, отже, цього разу житомирські слухачі знайомились з творами 

Wan-Goens’а, К. Дебюссі, М. Мусоргського, С. Рахманінова, О. Спендіарова, 

Р. Штрауса, О. Черепніна та самого Б. Яновського [186, с. 29-30].  

Для кращого сприйняття нової музики доцільною була вступна 

промова Б. Яновського, в якій доповідач охарактеризував стильові напрями 

сучасного йому музичного мистецтва та творчість окремих композиторів. 

Іншим амплуа Яновського в цьому концерті був акомпанемент виконанню 

співачки та віолончелістки, у т.ч. власних творів - монологу «Прощання 

Беатріси» з опери «Сестра Беатріса», романсу «Чому» та віолончельній «Арії 

в стилі XVIII століття» [186, с. 30]. 

Згодом Б. Яновський взяв безпосередню участь в цьому процесі як 

композитор. Йдется про вище згаданий цикл фортепіанних мініатюр «П’єски 

для дітей “Бублики”» [284], виданий державним видавництвом України в 

1926 році. В передмові автор так визначив мету цієї праці: «Дані вправи 

являються не стільки вправами по техніці фортеп’яновій, (яка хоча б у 

початковій формі повинна вже бути в учня), скільки вправами для розвитку 

слуха й смаку музичного. Тому тут подаються зразки … всього того, що 

потрібно для сприймання й розуміння музики від найпростішого до 

сучасного укладу» [284, с. 2].  

Композитор зробив це в дуже оригінальний і, думається, передовий на 

той час спосіб: матеріал трьох розділів твору основується на одній тій самій 

українській народній темі, узятій автором із другого тому збірника К. Квітки 

[284, с. 3]. Перший розділ «Гармонія» включає зовсім невелички музичні 

зразки-ілюстрації, а саме: 1. Гармонійне розроблення теми, 2. Секунди-нони, 

3. Кварти-квінти, 4. Квінти, 5. Септими, 6. Нони. У другому розділі 

«Контрапункт» пропонуються приклади контрапунктичного розроблення 

теми: 7. Фуга, 8. Канон (у квінту), 9. Канон (у септиму).  
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В третьому розділі «Вільні п’єски» в основу музичних зразків узято 

танцювальні жанри вальсу (№ 10, поданого двома типами викладення) та 

модного на той час кек-уоку (№ 11), що рясніє синкопами й ритмічними 

перебиваннями. Незважаючи на інструктивний характер збірки 

К. Яновського, подані в ній зразки відображують серйозний професійний 

підхід автора до виконання поставленої мети, що блискуче здійснено у 

музичних прикладах, спрямованих на освоєння певних технічних і художніх 

завдань. Наприклад, композиції третього розділу сповна можуть бути 

виконані учнями в будь-якому концерті, як художні твори. 

Починаючи з 1920-х років, життєвий і творчій шлях кожного із 

згаданих у цьому підрозділі дисертації митців, їх творчі поривання, художні 

пошуки та звершення зазнавали жорстких утисків з боку прибічників 

комуністичної ідеології на підставах визначених радянською владою 

критеріїв у мистецтві. В 1930-х роках розгорнутий на початку століття 

мистецький рух був остаточно перерваний встановленням тоталітарної 

радянської культури з її провідним методом «соціалістичного реалізму». 

Непорушний культ «пролетарського» мистецтва, категорично заперечуючи 

будь-які інші творчі методи, крім реалістичного, значно обмежував художній 

бік будь-якої творчості.  

Втілення принципів радянської культури щодо «партійності», 

«народності», «демократичності» в музиці потребувало пошуків відповідних 

засобів виразності, інтонування та формотворення. Для опрацювання нового 

інтонаційного словника та музичних структур згідно вимог «пролетарського» 

мистецтва була необхідна перебудова композиторської техніки та мислення.  

Загальновизнаним є факт, що у 1930-ті роки «провідні композитори 

<...> основний акцент у своїй творчості перенесли на симфонічний, вокально-

симфонічний, оперний та пісенний жанри» [75, с. 277], тим самим звужуючи 

коло камерно-інструментальної, зокрема фортепіанної музики, що дотепер 

поставало безмежним полем для технічних експериментів і формотворчих 

новацій. Відзначені чинники на довгий час загальмували процес 
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впровадження модерністських засобів у музичному мистецтві. Однак досвід 

композиторської творчості перших десятиліть ХХ ст., зокрема у жанрах 

фортепіанної музики малих форм, став плідним підгрунтям для розвитку 

національного музичного мистецтва подальшого часу.  

Таким чином, перше тридцятиліття ХХ ст. невипадково вважається «як 

ключовий для української музики період, подібні до якого є в історії будь-

якої національної музичної культури: особливо насиченим з огляду на події, 

що відбувалися, на ступінь інтенсивності культуротворчих процесів, самого 

музично-культурного руху» [211, с. 22]. Тенденції, які розвивали в цей час у 

фортепіанній музиці малих форм українські митці, згодом дали плідні 

паростки в останній третині століття.  

Висновки до розділу 2.  

1. Розглянуто особливості розвитку вітчизняної музичної культури 

першої третини ХХ ст., які визначались територіальним поділом країни на 

дві частини – західну та східну. Якщо на західноукраїнських землях 

творчість більшості митців була орієнтована на європейські зразки та 

стилістику, то на східній частині країни в перші десятиліття спостерігались 

впливи як європейської, так і російської музики, а з 1920-х років – тиск 

тоталітарної радянської ідеології.  

Досліджено становлення фортепіанної музики малих форм періоду 

модернізму в західноукраїнському регіоні, представлений творчістю 

В. Барвінського, М. Колесси, Б. Кудрика, З. Лиська, Н. Ніжанківського, 

Р. Сімовича, С. Лукіянович-Туркевич. Цю когорту представників модерну в 

українському музичному мистецтві, які зробили його надбанням світової 

музичної культури, очолював С. Людкевич.  

Відзначено, що для С. Людкевича, як і для багатьох інших митців, 

котрі прийшли в мистецтво на зламі століть, найбільш природним і 

прийнятним засобом творчого самовираження виявилась опора на 

романтичне світовідчуття. Митець одним із перших в українській музиці 

почав розробку окремих видів п’єс ліричних (пісня, речитатив, баркарола, 
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елегія), епічних (балада) і моторних (гумореска, скерцо, танок) жанрів. 

Підкреслено особливо важливу роль, яку відіграла творчість композитора, у 

формуванні і кристалізації варіаційного циклу. Це зумовило створення 

нового видосполучення — подвійного міжгрупового жанру елегії-варіацій. 

Вагомий внесок композитора також відчувається в розвитку жанру 

фортепіанної пісні. З діяльністю С. Людкевича почав зникати певний 

дилетантизм, яким була позначена музика західної України. 

2. На початку ХХ ст. учні і послідовники М. Лисенка в Східній Україні 

в своїй творчості не виходили за межі вокальної музики, в яких перебувало 

тогочасне українське музичне мистецтво. Проте, деякі представники інших 

композиторських шкіл бажали перетнути межі вокальності. Крок у даному 

напрямку був зроблений сучасниками учнів М. Лисенка, серед яких 

П. Сениця, Я. Степовий та ін.  

Активними новаторськими пошуками відзначалася національна музика 

регіону в 1910–1920-х роках. Республіканське музичне товариство 

ім. М. Леонтовича згуртовувало композиторів-новаторів, у творчості яких 

проявлявся синтез досягнень європейського музичного мистецтва та 

національних традицій. Модерністські традиції в українській музичній 

культурі були започатковані Б. Лятошинським. Прояви суголосних часу 

передових тенденцій були характерні творчості М. Вериківського, 

В. Косенка, Ф. Надененка. Менш радикальними новаціями позначена 

творчість Л. Ревуцького, але опора композитора на народний мелос 

відзначилась надзвичайно цінними зразками українського модерністського 

стилю, найяскравішими прикладами якого у малих формах є фортепіанні 

прелюдії композитора. 

Значення творчості митців «другого ешелону» М. Вериківського та 

П. Козицького полягає в розпочатому на східноукраїнських теренах досвіді 

створення інструментальних та вокальних мініатюр. Особливе місце в 

розвитку української фортепіанної мініатюри займає спадщина В. Косенка, 



113 

 

основними творчими здобутками якого в цьому жанрі є два цикли етюдів, дві 

поеми-легенди, окремі п’єси, цикли п’єс для дітей та ін.  

3. Окремий пласт української модерністської музики становить 

творчість забутих/замовчуваних композиторів С. Борткевича, 

В. Задерацького, Б. Кудрика, М. Рославця, Б. Яновського. Їх добутки в жанрі 

фортепіанної мініатюри охоплюють весь стилістичний спектр українського 

мистецтва першої третини ХХ ст. – піздньоромантичні віяння (С. Борткевич), 

неокласичні тенденції (В. Задерацький), традиціоналістський підхід 

(Б. Кудрик), авангардові пошуки (М. Рославець, Б. Яновський). 

В творчості С. Борткевича специфічного трактування набуває жанр 

етюду, отримуючи ознаки характеристичної п’єси або поетичної замальовки 

із застосуванням різноманітної палітри технічних прийомів і пісенного типу 

мелодики з домінуванням низхідних інтонацій меланхолійного характеру. У 

творах цього жанру, що наслідують романтичним зразкам, композитор 

відобразив найрізноманітніші прояви життя й людських почуттів: яскраві 

образи і картини природи, портрети сучасників, інтимні почуття, любовні 

переживання тощо.  

Цікавим прикладом сполучення поліфонічного і гармонічного 

мислення є «24 прелюдії і фуги» В Задерацького, що стало можливим в 

умовах стильового синтезу, впроваджуваного в музичній практиці ХХ ст. У 

творах циклу органічного поєднання здобули поліфонія і гомофонна фактура, 

складні гармонії і ясна, чітка тональна основа, елементи авангарду і народні 

мотиви. Це прилічує цикл В. Задерацького до низки унікальних творів не 

тільки вітчизняної, а й світової фортепіанної музики. 

Прихильником академічних традицій був Б. Кудрик, який обережно 

ставився до захоплення модерністськими напрямами і не наважувався на 

сміливі експерименти з гармонією чи фактурою. Наслідування традицій 

віденських класиків яскраво виявилось у його фортепіанних дуетах, 

створених з педагогічними цілями «Малі легкі кусники для початківців на 

теми українських народних пісень на фортепіано на 2 руки» (1933). Дуетні 
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твори, як і інші його композиції, мають чітку форму й гармонічну фактуру з 

привнесенням поліфонічних елементів та поєднанням з національно-

фольклорною інтонаційно-ладовою основою й жанровістю.  

Переважну частину модерністської творчості М. Рославця становлять 

його фортепіанні твори, написані в 1914-1923-му роках. Їх аналіз (Три етюди 

та Три твори, 1914; Прелюдія, 1915; Два твори та Prelude, 1916; «Колискова», 

«Танок», «Вальс», «Прелюдія», Чотири твори, п’ять «Прелюдій», дві 

«Поеми» - всі 1919-1922) свідчить про еволюцію техніки митця від ранніх 

експериментів, що містять нові акорди та їх транспозицію, до включення 

зрілої посттональної гармонічної мови в крупномасштабному сонатному 

allegro. Незважаючи на певну самостійність, у творчості М. Рославця 

убачаються аналогії з мистецтвом О. Скрябіна та А. Шенберга.  

Фортепіанні опуси Б. Яновського не надто відомі й «вузьким» 

спеціалістам: навіть у довідниках вони майже не згадуються. Однак вже до 

1904 року відносяться згадки про виконання фортепіанного циклу 

Б. Яновського «Акварелі» (1902). У цей період композитор свідомо 

звертається до принципів нового (модерністського, експресіоністського) 

мистецтва, втілюючи в своїх творах особливості його образності й музичного 

висловлювання. Більшість фортепіанних композицій митця з’являється 

тільки в останнє десятиліття його життя - це «Сюїта» (1924), 18 дитячих п’єс 

«Бублики» (1926) та збірник танців для фортепіано (1936), що вийшов 

друком вже після смерті Б. Яновського. Однак у творах цього періоду 

радикальні, здебільшого експресіоністські тенденції, що композитор 

опановував у своїй оперній та інструментальній творчості в попередні роки, 

скориговані у бік «доступного масам» «пролетарського» мистецтва.  

Вітчизняні композитори, які працювали в модерністських напрямах на 

початку ХХ ст., внесли свій вагомий внесок у розвиток сучасного мистецтва 

та створили цінний репертуар, який був із захопленням сприйнятий 

передовою публікою та колегами-музикантами. Однак нова музика, розквіт 

якої в країні припав на 1910-1920-ті роки, була жорстоко придушена 
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радянською ідеологією, встановленою на межі 1930-х років. Нове мистецтво 

докоряли у декадентстві, наслідуванні буржуазним зразкам, таврували як 

«формалістичне» і «занепадницьке». Зрештою близько півстоліття радянська 

влада ігнорувала модерні творіння та самих митців, у результаті чого їх 

музика була забута навіть у світових музичних колах. Докорінні політичні 

зміни в Радянському Союзі наприкінці минулого століття посприяли хоч і 

запізнілому відродженню й визнанню їх праці як у країні, так і за кордоном. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[80; 82; 83; 202; 205].  
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РОЗДІЛ 3 

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА ПАЛІТРА УКРАЇНСЬКОЇ  

ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ МАЛИХ ФОРМ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ 

ХХ СТ. ТА ЇЇ ПРОЕКЦІЇ В ТВОРЧОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

КОМПОЗИТОРІВ 1960–70-Х РОКІВ 

 

3.1. Образно-стильові константи фортепіанних творів  

малих форм Ф. Якименка  

 

Відтворити творчий портрет Ф. Якименка (1876-1945) – композитора, 

піаніста, диригента, педагога - непросто. По-перше, відомості про митця та 

його діяльність, що збереглися, розпорошені по багатьох архівах багатьох 

країн світу, по-друге, навіть і сьогодні в Україні складно віднайти як 

прижиттєві, так і сучасні видання його творів. Така ситуація виникла після 

еміграції Ф. Якименка з Росії (1923), коли постать митця тривалий час була 

вилучена з вітчизняної культури, а його творчість, особливо зарубіжного 

періоду, зовсім не фігурувала ані в концертних програмах, ані як предмет 

найкових досліджень.  

Проте у першій половині ХХ ст. Ф. Якименко був популярний у 

Європі автор різноманітних і численних творів, які високо цінувалися 

сучасниками, його знали як авторитетного педагога - професора вищих 

навчальних закладів Москви, Петербурга, Праги, Парижа, концертуючого 

виконавця й диригента. Ще за життя Ф. Якименка схвальну характеристику 

його творчості надавали М. Малков [152], Л. Сабанєєв (L. Sabaneyeff) [303] 

та ін. Зокрема, М. Малков оцінював митця як непересічну особистість: 

«Творчість Ф. Якименка виділяється контрастною плямою в російській 

літературі ... Завдяки своїм смакам, характеру і настроям він 

виокремлюється з-поміж декількох поколінь російських композиторів ... Він 

ставиться до навколишнього крізь призму зіставлення його з вічним і 

незбагненним» [152, с. 17–20]. У 1954 році у Вінніпезі (після смерті 
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Якименка) був опублікований короткий нарис його життя і творчості, автор 

якого - Павло Маценко - був земляком композитора, людиною, яка багато 

років співпрацювала та добре знала Федіра Степановича [157]. 

В Україні й на пострадянському просторі можливості знайомства з 

творчим доробком й виконання творів Ф. Якименка з’явились тільки в 

середині 1990-х - на початку 2000-х років, завдяки відродженським 

тенденціям в культурі й пошуковій роботі з віднайдення втрачених 

мистецьких надбань. У цей період перипетії життєвого шляху, художні 

концепції та стильове поле творчості композитора стали предметом 

наукового осмислення вчених Л. Ніколаєвої (1994) [179] та Є. Матюшиної 

(2006) [155; 156].  

Період активного звернення та розробки українськими музикознавцями 

різних аспектів творчості Ф. Якименка припадає на друге десятиліття ХХІ ст. 

У цей час з’являються праці з історії музики, окремі розділи яких 

безпосередньо присвячені постаті цього видатного українського композитора 

(Л. Корній, Б. Сюта [119]). Автори значної кількості розвідок торкаються 

особливостей розвитку саме фортепіанного доробку митця (І. Гринчук, 

Т. Грищенко [46], І. Новосядла [184], О. Фрайт [254] та ін.). Проте 

викладення матеріалу у вказаних джерелах має здебільшого констатувальний 

характер і певні аспекти розвитку фортепіанної творчості Ф. Якименка, 

зокрема еволюція образно-стильових констант, що є зацікавленням автора 

цієї дисертації, в них не досліджувались.  

Доля композитора багато в чому була типова для свого часу. Народився 

Ф. Якименко в передмісті Харкова (с. Піски), базову музичну освіту здобув 

під час служби в хорі Придворної співацької капели в Петербурзі з 1886 по 

1895 роки, де займався під керівництвом А. Лядова і М. Балакірєва. Згодом 

закінчивши Петербурзьку консерваторію по класу композиції в 

М. А. Римського-Корсакова, А. Лядова і Я. Вітола (1901) [172, с. 341], 

Якименко потрапляє до Беляєвського гуртка, але через деякий час втрачає 

зв’язок з ним. У той період «індивідуальність його дедалі більше зростає, 



118 

 

дедалі більше усвідомлює себе, а водночас і вдосконалюється техніка письма, 

виробляється своя манера викладення, свої методи» [152, с. 17]. До того ж 

періоду відносяться заняття Якименка з Ігорем Стравінським, у якого він був 

першим вчителем з гармонії.  

Далі Ф. Якименко працював директором музичної школи в Тбілісі 

(1901–1903), потім у Франції - викладачем музичної школи в Ніцці 

(1903-1906). Тут, маючи схильність до природничих і точних наук, а також 

світу фантастики, він захоплюється астрономією, особисто знайомиться з 

К. Фламмаріоном – у той час дуже популярною (і не тільки в наукових колах) 

особою, та його літературними творами. Композитор і сам чимало уваги 

приділяв літературній справі. Поза врахування його музично-критичних та 

філософських поглядів, викладених у літературних працях, серед яких 

монографія, науково-аналітичні й публіцистичні статті, афористичні 

висловлювання тощо, глибоке розуміння музики Якименка не можливо. 

У 1906 році Ф. Якименко прийняв запрошення зайняти посаду 

викладача музичного училища в рідному Харкові, де працював до 1912 року. 

Серед його учнів у цей час був і юний Ісак Дунаєвський. Спілкування 

Ф. Якименка в Україні з багатьма відомими вітчизняними музикантами – 

О. Бєлоусовим, О. Горовицем, К. Горським, С. Жуком, В. Сокальським та ін. 

– сприяло його плідній композиторській праці. В цей період з’являється 

більшість його скрипкових і віолончельних опусів, та багато фортепіанних 

мініатюр.  

В 1912 році Ф. Якименко був запрошений на посаду професора 

Московської консерваторії. Потім упродовж 1915-1918 років викладав у 

Петербурзькій музичній школі, а у 1917-1923 роках – в Петроградській 

консерваторії, після чого покинув країну. За кордоном він працював у Чехії, 

де в 1924 році у Празі очолював музичне відділення Українського Високого 

педагогічного інституту імені М. Драгоманова. Згодом у Празі був виданий 

підручник Ф. Якименка «Практичний курс гармонії» (1926), в якому був 

узагальнений його педагогічний досвід.  
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Творча спадщина Ф. Якименка вагома й різноманітна. Лише до 

еміграції композитор створив понад 60 опусів у різних жанрах, а загалом 

його доробок складається з 93 опусів (близько 400 творів). Серед них: опера 

«Фея снігів», балет, дві симфонії, увертюри, симфонічні поеми, балетні сюїти 

для оркестру, романси, хори, обробки народних пісень, сонати для різних 

інструментів тощо.  

Значна частина творів Якименка, написаних на Батьківщині, вийшла 

друком у видавництві М. Бєляєва (вокальні та інструментальні ор. 1-21 

включно), П. Юргенсона (ор. 22-43), а також А. Басселя, Є. Ледука, 

Ю. Циммермана (переважно твори для фортепіано). Регулярно публікувались 

його композиції і в період перебування митця у Чехіїї та Франції. Але 

сьогодні не існує їх повного переліку, оскільки багато творів було втрачено в 

роки Першої світової та громадянської воєн, а також після раптової смерті 

композитора в 1945 році. 

При всій розмаїтості творчості чільне місце в доробку Ф. Якименка 

посідає фортепіанна музика, в якій найповніше віддзеркалилась своєрідність 

творчої індивідуальності композитора. Так, він писав для фортепіано соло і в 

чотири руки, сонати і менші за обсягом твори: прелюдії, етюди, елегії, 

скерцо, п’єси в танцювальних жанрах, програмні цикли сюїтного типу тощо. 

Особливо плідним для Ф. Якименка у створенні фортепіанної музики, 

зокрема циклів мініатюр, був харківський період творчості (з 1906 - до 

від’їзду до Москви в 1912 році). У цей час з’являються його фортепіанні 

композиції: «21 п’єса для фортепіано» ор. 30, «Два фантастичні ескізи» 

ор. 33, «Ігри» (дві характеристичні п’єси) ор. 34, «Три ідилічні танці» ор. 35, 

12 п’єс «Сповіді замріяної душі» ор. 39, «Чотири твори» ор. 41 (для 

фортепіано в 4 руки), чотири п’єси «Сновідіння зірок» ор. 42, цикл «Сторінки 

примхливої поезії» (дев’ять ескізів) ор. 43, «Два ескізи» ор. 44-b, «Десять 

прелюдій» ор. 46.  

Не виключалось у Ф. Якименка опанування й творів крупної форми. 

Крім двох скрипкових (№ 1 ор. 32, 1905, № 2 ор. 38-b, 1908) та віолончельної 
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сонат (ор. 37, 1906) під час роботи в Харкові він створює фортепіанні: 

«Фантастичну сонату» № 1 ор. 44, «Фантастичне рондо» ор. 46-b та 

«Фантазію» оp. 26-b Gis-dur (1911?). Ці твори демонструють досконале 

володіння композиторською технікою, витончений смак, витриманість 

стилю, поетичність і щирість настрою.  

Навіть судячи за назвами, фортепіанна музика стала для Ф. Якименка 

тим засобом, тим грунтом, на якому тяжіння до образної фантастики та 

захоплення астрономією виявилось якнайповніше. Так, астрономічний хист 

Якименка реалізувався в нього у створенні фортепіанної поеми «Уранія» 

ор. 25 («Муза небес», фантастичні ескізи, 1904), присвяченої астроному-

письменнику Фламмаріону. З приводу будови твору - циклу з чотирьох 

частин - треба відзначити, що це улюблена для композитора форма втілення 

музичної думки. Переважна більшість його композицій – циклічні, окремих 

п’єс в Якименка майже не має, всі вони об’єднані у групи за темою чи за 

настроєм. Талант Якименка, який реалізувався, головним чином, в дрібних 

формах, надав підстави сучасникам навіть його сонати називати «збіркою 

мініатюр».  

У таких циклічних композиціях для фортепіано художній світ митця 

знайшов найбільш виразне, адекватне його світогляду вираження. Сполучені 

загальною ідеєю – змалюванням зіркових світів і фантастичними образами, 

усередині цикли, як правило, диференціюються. Так, в «Уранії», всі частини 

якої об’єднані загальним сюжетом - подіями астрономічного роману 

К. Фламмаріона, - музика кожної змальовує певний характерний образ. 

Перша частина твору Якименка з назвою «Прилинь, прилинь до неба, далі від 

землі» сприймається як «прихована» програма твору. Драматургічно 

невизначені поривання музики цієї частини, які наче уособлюють коливання 

між небом та землею, проростають згодом у тематизмі інших розділів твору. 

Загалом у ранній період тема космосу, таємничих світів, незбагненності 

займала величезне місце у творчості композитора. За думкою дослідників, 

художній світ Федора Якименка в цю добу був «авторським сприйняттям 
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духу часу - філософсько-естетичного “світобачення”, інтерпретації мистецтва 

і науки, стилю музичних і літературних композицій» [156, с. 7]. Порівняно з 

тим, творчість Якименка в еміграції позначена пробудженням інтересу митця 

до рідної культури та українського фольклору. Результатом цього стала його 

праця над обробками народних пісень для голосу та хору,  «Картини 

України» для симфонічного оркестру, а також створення фортепіанних 

циклів («Три п’єси на українські теми», «Шість українських поем» та ін.), що 

складаються з програмних мініатюр.  

Мешкаючи з 1928 року у Франції, Ф. Якименко, який захоплювався 

технічним прогресом, увійшов до товариства «Друзі Французького Радіо». 

Відтепер його твори регулярно транслювались приватною радіокомпанією 

Франції «Radio-Paris» та державною радіокомпанією «Radio Tour Eiffel». 

Вперше музика Якименка прозвучала на радіо 4 жовтня 1925 року. Це була 

«Сюїта на українські теми» для фортепіано в 4 руки. Надалі твори 

композитора на українську тематику транслювались до 27 липня 1937 року 

(закриття кампанії). Протягом цього періоду відбулося близько 50 

радіоконцертів, в яких звучали твори Федора Якименка, зокрема фортепіанні 

«Листопад», «Свята», «Колискова», «Гречаники», «Пісня дівчини», «Мак-

Степ», «Степ», «Думка», «Весілля», «Українська елегія», «До танцю». 

В міжвоєнний період у Парижі Ф. Якименко провадив активне 

концертне життя, виступав у музичних та благодійних вечорах. У 1927 та 

1942 роках відбулися фестивалі-концерти його творів в Ніцці. Окрім 

виконавства, він займався педагогічною діяльністю у приватному закладі 

«Conservatoire russe de Paris Serge-Rachmaninoff». Згодом було відкрито 

новий навчальний заклад «Російську нормальну консерваторію» (1932), від 

початку роботи якої її керівництво як віце-директор здійснював Ф. Якименко 

спільно з Є. Гунстом.  

У Парижі були опубліковані численні фортепіанні композиції та цикли 

Ф. Якименка на українську тематику, деякі з яких виникли ще в празький 

період. Це «Six pièces ukrainiennes» op. 71 («Шість українських п’єс»: 1. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-Paris
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«Думка», 2. «До танцю», 3. «Пісня», 4. «Весілля», 5. «Листопад», 

6. «Гречаники»); «Trois pièces sur des thèmes ukrainienne» («Три п’єси на 

українські теми»: 1. «Ніжна ідилія», 2. «Біля колиски», 3. «Святкова пісня»); 

«Six poèmes ukrainiennes pour piano» («Шість українських поем для 

фортепіано»: 1. «Жонко моя», 2. «Під лісом», 3. «Котики», 4. «За горою», 

5. «Ти чула?», 6. «Бажання»).  

Безсумнівно, в цих творах, породжених сумом за Батьківщиною, 

відбиваються ностальгічні настрої їх автора. Проте застосування в них 

національних інтонаційних лексем не призводить до відмови від типових для 

творчої манери Якименка імпресіоністських ефектів у гармонії та фактурі. 

Таким чином, звернення до української тематики збагатило інтонаційну 

складову творчості композитора, посприявши також появі нової якості - 

синтезу національного з європейськими модерністськими тенденціями.  

На прикладі цих творів можна спостерігати, як імпресіоністичні 

тенденції у фортепіанному спадку Якименка протягом творчого шляху 

зазнають значних змістовних змін. Зазначений рух образно-стильової 

еволюції фортепіанних творів митця спрямовувався від ранніх зразків 

«космогонічного» характеру («Уранія», 1904, «Сповіді замріяної душі», 1908) 

до композицій з фольклорною основою («Три п’єси на українські теми», 

«Шість українських поем»).  

Наприкінці 1930-х років через економічну кризу в Європі припинилась 

концертна діяльність, після німецької окупації Франції видавництва 

закрилися, державна радіокомпанія припинила мовлення, а радіо «Ейфелева 

вежа» стало колабораціоністським. У Якименка не було накопичених статків, 

його спіткали страшенні злидні. Друзі, які підтримували композитора раніше, 

тепер теж знаходилися в скрутних умовах і не могли допомогти. 28 грудня 

1944 року знесилений від голоду та холоду Федір Степанович втратив 

свідомість на бульварі Сен-Мішель. Звідти його перевезли до лікарні «Отель 

Дьє» біля Собору Паризької Богоматері, де він і помер 3 січня 1945 року.  
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Характеризуючи стилістику творів Ф. Якименка, необхідно відзначити, 

що у багатьох його фортепіанних опусах простежуються зв’язки з 

традиціями петербурзької композиторської школи (зокрема вчителів 

композитора - М. Римського-Корсакова та А. Лядова). Це виявляється в 

тяжінні до програмності, зображальності, плагальності. Значним був вплив 

особистості О. Скрябіна, з яким у Якименка були тісні дружні зв’язки (вони 

не тільки за характером і творчими устремліннями, а й зовнішньо були дуже 

схожими). Сам композитор про це згадував: «Ми відвідували один одного, і 

час, проведений разом то в музикуванні, то в прогулянках ... був для мене в 

повному розумінні слова чарівним часом» [179, с. 48].  

Однак, порівняно з О. Скрябіним, Ф. Якименку не було властиве 

прометеївське начало. Музика Ф. Якименка занурена у сферу мрій, ілюзій, 

фантастики, споглядання. Вже в 1922 році М. Малков відзначав несхожість їх 

обдарувань: «Обидва композитори міцно прикуті до таємниць потойбічного 

для нас світу ... Але свої враження обидва небесних мандрівника 

розповідають різною мовою. Несхожість музичної мови пояснюється 

відмінністю натур, відмінністю завдань і темпераменту» [152, с. 22].  

Іншій стильовий вектор - імпресіоністичні тенденції, які в творчості 

композитора репрезентовані чи не найяскравіше в українській музиці. 

Композиції Ф. Якименка останніх років, здебільшого фортепіанні, сучасники 

часто порівнювали з музикою французьких імпресіоністів, зауважуючи при 

тому, що до такої манери письма він прийшов сам, незалежно від К. Дебюссі. 

«Такого напряму, такого складу композиції Ф. Якименка набули поза 

впливом нової французької школи ... Мистецтво Ф. Якименка не стало 

наслідувальним навіть після його ознайомлення з творами французьких 

композиторів» [152, с. 18]. «У плані гармонії Ф. Якименко повністю 

самостійний, кмітливий, фантастичний, новий, як ... К. Дебюссі, але взагалі 

не залежить від останнього» [там само]. Крім вражень, щодо цієї стилістики, 

отриманих Ф. Якименком у Франції, з великою долею вірогідності можна 

стверджувати, що суттєву роль у його захопленні імпресіонізмом відіграло й 
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перебування в Харкові - тогочасному центрі імпресіонізму в живопису не 

лише в Україні, а й навіть у всій Російській імперії.  

В творчості Ф. Якименка риси імпресіонізму спостерігаються в 

технічному оформленні композицій, у фактурному викладенні та в панівній 

ролі гармонії у формотворенні, її вишуканості, колористичності, увазі до 

тембральності, в прагненні відтворення мінливих настроїв, а також у почасті 

зайвій простоті стилю, в споглядальності автора, у його схильності до 

містичного, до невизначених настроїв тощо. В гармоніїї характерним для 

митця є тяжіння до «порожніх» інтервалів та широких діапазонів. 

Композитор уникав яскравих, різких фарб, полюбляв пастельні тони. Його 

музичні пейзажі переважно нічні або вечірні.  

Чудовими зразками імпресіоністичного звукопису Ф. Якименка є його 

фортепіанні мініатюри «Садок спить» (ор. 39, 1908) та «Вечірня мелодія» 

(ор. 48 № 2, 1912). Форми цих творів симетричні, їм притаманні квадратність 

побудови тематизму, що розгортається ніби не в часі, а в просторі. Сам 

композитор називав цей метод «принципом відблисків або відображень». 

Тематичну функцію виконують найчастіше фрази або мотиви, що 

змінюються насамперед тембрально. Увага на цьому акцентується завдяки 

повторюваності музичного матеріалу. Виконавець має володіти неабиякою 

майстерністю, щоб донести до слухача все розмаїття тембральних кольорів, 

закладене в творах Ф. Якименка.  

Поряд з тим, композитор часто застосовує різноманітні комбінації з 

чистих інтервалів, які й асоціюються з відблисками променів, передаючи 

ефект світлотіні, міражу, видіння. Фактура його творів на першій погляд 

графічно-сухувата, але це скрашується за рахунок вишуканої гармонічної 

мови та цікавого використання педалі. Так, у «Вечірній мелодії» 

педалізується буквально кожна чверть, а в більш ранньому творі - «Садок 

спить» - педаль діє протягом такту або навіть кількох тактів. Завдяки цьому 

досягається різне враження: в першому випадку педаль виконує 

артикуляційну функцію, в другому - колористичну.  
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Загалом завдяки споглядальному характеру та переважанню елегійних 

образів, твори Ф. Якименка найкраще сприймаються не у величезному 

концертному залі, а в інтимній, напівдомашній (салонній) атмосфері. Багато 

із відзначених п’єс заслуговують на увагу виконавців і при вдумливій 

інтерпретації стануть прикрасою як концертного, так і педагогічного 

репертуару.  

 

3.2. Фортепіанна мініатюра в творчості В. Барвінського  

у контексті еволюції композиторського стилю 

 

З плеяди визначних західноукраїнських композиторів, музична 

діяльність яких розпочалася на початку ХХ ст., на особливу увагу заслуговує 

Василь Барвінський (1888-1963). Постать митця вирізняється широтою і 

багатогранністю, де органічно сполучені талановитий композитор, піаніст, 

педагог, музикознавець. Різні грані обдарування В. Барвінського сплавлені у 

нероздільній єдності: блискуче володіючи європейською технікою письма, 

він, як композитор, синтезував її на ґрунті українського фольклору, як 

виконавець - поєднував традиції європейського піанізму з особливостями 

індивідуальної манери виконання, а згодом і перше, і друге творчо розвивав і 

втілював у своїй педагогічній практиці. Все його життя було присвячено 

служінню українській музиці та рідній культурі, їх розвою та утвердженню.  

У музикознавчих дослідженнях, спогадах учнів і сучасників 

В. Барвінський - директор Вищого музичного інституту імені М. Лисенка, а 

згодом Львівської консерваторії, композитор із світовим ім’ям, 

концертуючий піаніст і педагог, який започаткував традиції української 

фортепіанної школи, музикознавець, критик, організатор музичного життя - 

постає водночас скромною, простою й чуйною людиною. Виходець з кола 

галицької інтелігенції, у молоді роки усвідомивши свою громадянську 

позицію, він заради свого народу та національної культури пройшов через 

нестерпні випробування, заслання й творче забуття (на початку 1948 року 
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через наклеп композитора було заарештовано і на 10 років заслано до 

Мордовії). У вітчизняному музикознавстві дотепер осмислюється значимість 

його внеску для розвою української музики. Адже репресії, знищення 

творчого спадку, замовчення здобутків В. Барвінського після десятирічного 

ув’язнення в концтаборах й сьогодні залишають багато нез’ясованих питань 

для науковців.  

Залишившись без рукописів після спалення творчого доробку, митець 

із сумом називав себе «композитором без нот». Однак із великого переліку 

творів, що вважалися назавжди втраченими, на сьогодні не віднайдена лише 

невелика їх частка. Колосальну роботу з відновлення багатьох композицій 

після заслання здійснив сам В. Барвінський, записавши деяку частину творів 

по пам’яті. Інші рукописи розшукали за кордоном  колишні учні композитора 

та відомі виконавці, у яких зберігались його ноти на чужині (США, Канада, 

Аргентина та ін.).  

У сучасному українському музикознавстві життю й творчості 

композитора постійно приділяється значний інтерес. Мистецьку спадщину 

В. Барвінського досліджували Н. Кашкадамова [88], Л. Кияновська [92; 94; 

95], С. Людкевич [144], О. Німилович [182], С. Павлишин [190], Н. Швець 

[270], З. Юзюк [282] та ін. Публікації цих авторів є надзвичайно актуальними 

для визначення стильової спрямованості та впровадження модерністських 

новацій у фортепіанній творчості композитора. 

Світогляд і музичні пріоритети митця формувались на межі ХІХ–

ХХ ст. в атмосфері значного підйому національного і культурно-мистецького 

руху в Галичині. Батьківській дім у Львові, де пройшли дитинство та юність 

Василя Барвінського, був осередком спілкування визначних діячів 

української культури, науки, політики. Варто згадати, що «на вогник» до 

Барвінських завітали М. Грушевський, М. Лисенко, Л. Українка, І. Франко та 

ін. Від батька юнак перейняв високі національні ідеали, а від матері, яка була 

талановитою піаністкою, маляркою, поетесою, - любов до музики. Під її 

керівництвом проходили й перші музичні заняття маленького Василя.  



127 

 

У вісім років В. Барвінський став навчатись гри на фортепіано в 

музичній школі Кароля Мікулі, учня Ф. Шопена, на той час одного із кращих 

виконавців і фортепіанних педагогів Львова. Потім продовжив навчання в 

консерваторії Галицького музичного товариства в професора Вілема Курца. 

Згодом, за порадою вчителя, В. Барвінський завершив музичну освіту в 

Празькій консерваторії (по фортепіано у Ісака Гольфреда, по композиції у 

Вітезлава Новака). Поряд з навчанням в консерваторії, він одночасно 

студіював у Карловому університеті, де читали лекції відомі чеські 

музикознавці Отокар Гостинський та Зденек Неєдли.  

Після завершення навчання В. Барвінський на кілька років залишився в 

Празі, де провадив активну концертну та педагогічну роботу. Ще будучи 

студентом, він пропагував українську музику, організовуючи концерти і, 

поряд з іншими, включаючи до них свої твори. Так, велику популярність 

мали його перші українські Прелюдії для фортепіано та Шість обробок 

українських народних пісень для голосу і фортепіано, створені під час студій 

у В. Новака. Зацікавленість В. Барвінського у поширенні національного 

мистецтва виявилась і в його участі в організації вечора української пісні у 

виконанні знаменитого хору «Глагол» (1914). Крім того, в празьких 

концертах митець часто виступав як акомпаніатор та ансамбліст. Активна 

концертна діяльність та участь В. Барвінського в багатьох значущих 

культурних заходах у Празі були відзначені Срібною лірою (1908). 

Крім вказаних прелюдій, у празький період В. Барвінський написав для 

фортепіано Першу сонату До-дієз мажор, цикл «Канцона. Серенада. 

Імпровізація» і великі фортепіанні цикли «Любов» та «Українська сюїта», які 

принесли йому світову славу. Звертався композитор у цей час і до 

масштабніших циклічних форм, що тоді ще не набули опрацювання в 

українській музиці, - це фортепіанний Секстет, «Українська рапсодія» для 

симфонічного оркестру й перша частина кантати «Українське весілля». 

Зрозуміло, - опанування таких жанрів було неможливо без серйозної фахової 

підготовки.  
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Фортепіанні твори займають велике місце у доробку композитора. 

Протягом тридцяти років (1908–1938) В. Барвінський написав багато 

фортепіанних композицій, серед них 12 – цикли, що містять по декілька п’єс 

(«Наше сонечко грає на фортепіані», збірки «Українські народні пісні», 

«Українські колядки та щедрівки» та ін.), три окремі мініатюри («Жаб’ячий 

вальс», «Прелюдія методом Ж. Далькроза» - втрачено, «Листок до альбому»), 

Варіації на власну тему с-moll (втрачено, 1909–1910), Варіації на тему 

української народної колядки B-dur (втрачено, 1917), Соната Cis-dur, 

Концерт для фортепіано з оркестром f-moll (1917–1937).  

У фортепіанній музиці особливо яскраво проступає багатогранний 

підхід до використання фольклору. Крім циклу «Любов» і деяких ранніх 

прелюдій, всім творам Барвінського притаманні ясно виражені національні 

риси. Головної лінії творчості – опори на народнопісенну основу – 

композитор не змінює впродовж всього творчого шляху. Так, у 1930-ті роки 

він склав збірку «38 українських народних пісень для фортепіано». Тоді ж 

виникли фортепіанна збірка колядок і щедрівок та популярна збірка 20 

дитячих п’єс.  

Від початку творча діяльність Барвінського вирізнялась 

різноплановістю. Він був активним учасником - акомпаніатором і 

танцівником - празької групи Ж. Далькроза – автора популярної у той час в 

Європі системи пластики і руху. Згодом митець дотепно використав її на 

національному грунті, створюючи п’єси для галицьких далькрозистів на 

основі лемківських народних танців «Кошичок», «Кивавий», «Метелиця». 

Такий підхід до використання і переосмислення лемківських та гуцульських 

мелодій відображає оригінальність творчого методу Барвінського. 

Вже в перших творах В. Барвінського спостерігається схильність до 

музичного експерименту. У фортепіанній музиці прикладами цього є 

«Жаб’ячий вальс» (1910) та «Прелюдія методом Ж. Далькроза» (1913). 

Останній твір загинув у вогні, хоча й залишився детальний опис його 

техніки: це була спроба втілення у фортепіанній п’єсі системи «ритмічної 
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гімнастики» за рахунок використання перемінної системи метрів, запозиченої 

з хореографічної композиції. В такому ж дусі було створено обробки 

українських пісень «Вийшли в поле косарі» та «Ой ходила дівчина».  

«Жаб’ячий вальс» - це загалом одна з найранніших спроб застосування 

кластерової гри та сонористичних ефектів на фортепіано. Автор не ставився 

до задуму серйозно, це був легкий музичний жарт. Cтворена в складній 

тричастинній формі п’єса має «сонористичну» інтродукцію та завершення, де 

права рука грає затисненим кулаком виключно на чорних клавішах. У партії 

лівої руки також суцільні кластерові співзвуччя. Однак у середній частині - 

самому вальсі - додаються ще звукозображальні ефекти у вигляді форшлагів і 

гліссандо. Ці новації були високо оцінені чеським музикантом О. Шіном, 

який визнав винахідником кластера та гри затисненим кулаком саме 

В. Барвінського [190]. Завдяки цим знахідкам, творчість В. Барвінського 

органічно увійшла до загальноєвропейського процесу пошуків та оновлення 

засобів музичної мови на початку ХХ ст. 

Світогляд та індивідуальний стиль В. Барвінського значною мірою 

були обумовлені ментальними особливостями національного українського 

характеру, поєднаними з композиторським «вихованням» у чеській школі. 

Особливості музичного висловлювання В. Барвінського визначались 

специфікою народного мелосу, а головним чинником розвитку музичної 

тканини у його творчості став характерний для народної музики варіантно-

варіаційний тип розгортання. Водночас творам митця притаманні цілісність і 

завершеність структури, відточеність елементів форми, використання 

поліфонічних засобів музичного розгортання, імпресіоністична вишуканість 

фактури, ладотональна колористика, розробка фольклорного матеріалу та ін. 

У юні роки композитор захоплювався П. Чайковським, Ф. Шопеном, але під 

впливом свого вчителя В. Новака він здійснює поворот у бік до 

імпресіоністичної образності. Імпресіонізм прямо відчувається лише в його 

ранніх «Прелюдіях» і проявляється насамперед у витонченості перетворення 

української пісенності.  
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Першим опублікованим фортепіанним циклом В. Барвінського були 

«Прелюдії» (1908). Із восьми фортепіанних прелюдій, створених 20-річним 

композитором, було опубліковано п’ять. Композитор здивувала їхня 

популярність, оскільки ці твори виникли під час навчання у В. Новака як 

перше завдання з композиції, і наміру їх видавати спершу не було. Лише 

після того митець звертається до складніших форм - варіацій, сонати 

(спочатку для фортепіано, потім для ансамблів та оркестру). 

В. Барвінський згадував, що в процесі написання прелюдій В. Новак не 

раз підказував їхнє музичне наповнення чи зміст, наприклад, пропонував 

скомпонувати пасторальну, героїчну, хоральну чи технічну п’єсу. Найбільше 

сам автор цінував «пасторальну», Fis-dur, видану як № 2, - мабуть тому, що її 

високо оцінив скупий на похвали В. Новак. Ця прелюдія є однією з трьох у 

циклі, позначених впливом імпресіонізму. Високий регістр, ніжна діатонічна 

мелодична лінія, в якій переливчаста рухливість чергується з тривалими 

зупинками, коливний фон на перемінних двозвуччях з підкресленням терцій і 

кварт прямо асоціюється з простими схемами імпресіоністичної п’єси.  

Водночас кристалізувалися й характерні індивідуальні ознаки почерку 

В. Барвінського: комплекс засобів, що включає пізньоромантичні стильові 

елементи, імпресіоністичну колористичність та український тип мелодики і 

спосіб розвитку. До цього сплаву, що становить єдине ціле, композитор 

додає витончене використання гармонічної мінливості, що теж стає 

важливим засобом розвитку. В сполученні з чіткістю, виваженістю й 

відточеністю форми такий стиль фортепіанних мініатюр українського митця 

надзвичайно близький до манери французького композитора Габрієля Форе.  

З ґрунтовним базуванням на фольклорі твори В. Барвінського 

приваблюють ясністю й завершеністю думки, тематизму і фактури та 

структури загалом. Ці характерні для композитора ознаки в циклі, що 

розглядається, проявилися й у двох інших прелюдіях імпресіоністичного 

спрямування: № 1, G-dur та № 4, b-moll («Хорал»). 
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Цикл «Пісня. Серенада. Імпровізація» був завершений в 1911 році. Він 

відкриває період зрілої творчості В. Барвінського з усіма ознаками його 

індивідуального почерку і, насамперед, нерозривного зв’язку з українською 

народною музикою. Названий твір виник вже після створення фортепіанних 

варіацій та сонати. Варіації сам автор не випускав у світ, вважаючи їх 

недостатньо вдалими. Більш переконливою виявилася Соната, в якій 

композитор експериментує з циклічною структурою, завершуючи твір 

варіаціями з фугою. Створення циклів і надалі лишилося характерним для 

творчої манери В. Барвінського. Наступний з них - «Любов» - виник у 1914–

1915 роках у Празі. Це один з останніх творів композитора, де немає 

безпосереднього зв’язку з народною пісенністю (І ч. «Самота - туга любові»; 

ІІ ч. «Серенада»; ІІІ ч. «Біль - бій, перемога любові»). 

Безпосередньо після циклу «Любов» у тому ж 1915 році написано 

«Українську сюїту» в чотирьох частинах. Вона основується на оригінальних 

народних темах, на що вказує сам композитор: І ч. Прелюдія - на тему 

української пісні «Та нема гірш нікому»; ІІ ч. Скерцо - на тему народної пісні 

«Ой ішов я вулицею раз-враз»; ІІІ ч. Пісня закоханої дівчини - на тему 

народної пісні «Ой не світи, місяченьку» і IV ч. Фінал. Варіації і фуга - на 

тему «За світ встали козаченьки».  

Наступним фортепіанним твором були Варіації Сі-бемоль мажор на 

тему української колядки «Ой дивне народження» зі збірки в гармонізації 

К. Стеценка. Однак цей твір, що створювався в 1917 році, не був завершений. 

Інша чарівна лірична п’єса, «Листок до альбому», була присвячена вчителю 

В. Барвінського В. Новаку з нагоди його 60-річчя в 1930 році. 

В 1920-ті роки український репертуар продовжував збагачуватись 

фортепіанними п’єсами В. Барвінського. Це насамперед цикл «Шість 

мініатюр на українські народні теми» (1920), до якого входять: «Заколисана 

пісня», «Український танок», «Лірницька пісня», «Гумореска», «Думка», 

«Марш». Цей твір не лише поповнив виконавській та педагогічний 

репертуар, а й сприяв поширенню української народної музики в світі. Після 
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закінчення фуги (з фінальної частини «Української сюїти») приблизно між 

1920–1922 роками В. Барвінський почав писати Варіації Соль мажор на 

основі пісні про Купер’яна.  

Творчість В. Барвінського була нерозривно пов’язана з музично-

громадською діяльністю з культурного розвитку народу, його музичної 

освіченості. Композитор не уявляв професійної музики, відірваної від 

фольклорних джерел. Усесторонність і широкий розмах діяльності 

В. Барвінського базувались на безпосередніх прикладах Зденека Неєдли та 

Станіслава Людкевича. Народну пісню В. Барвінський використовував в усіх 

жанрах своєї творчості. Важливо, що В. Барвінський при тому приділяв 

пильну увагу збагаченню педагогічного репертуару, розуміючи необхідність 

упровадження національних та сучасних елементів музичної мови вже в 

дитячі п’єси, з яких починається навчання музики.  

З народних джерел випливають усі властивості музичної мови 

В. Барвінського - мелодика, фактура, принципи розвитку. Чудовими 

якостями стилю композитора є мелодійність, співучість кожної голосової 

лінії, поєднання підголоскової фактури з гомофонно-гармонічною. Гармонія 

у творах композитора завжди тональна, має виразне романтичне 

спрямування, поєднане з імпресіоністичним забарвленням. Ще однією 

особливістю музичної мови В. Барвінського є її колористичність, звукова 

барвистість, що досягається вмінням якнайповніше використовувати 

регістровий діапазон інструмента; цю барвистість посилює і різноплановість 

фактури, поєднання гармонічних елементів з поліфонічними. Вказані 

прийоми не стають для В. Барвінського самоціллю, вони слугують засобом 

передачі невловимих вражень і настроїв, як в імпресіоністів. Характерними 

прикметами музичної мови В. Барвінського є безпосередність, щирість 

висловлення, ніжність і м’якість мелодії та гармонії, витончена майстерність 

форми та фактури, поряд з опорою на українську народну пісню.  

Найхарактернішою і водночас найсильнішою прикметою музичного 

таланту й інтенції В. Барвінського є тонка й рафінована, але змістовна й 
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виразна лінія гармонії, що сповнена вразливих нюансів, таємних ходів 

людської душі. Цей суто гармонічний стиль В. Барвінського якнайкраще 

реалізується в найбільш «гармонічному» і найменш «чуттєвому» інструменті, 

яким стало в новітній музиці фортепіано. Доручено йому сольну роль або 

воно є учасником ансамблю, більше, ніж у 80-ти відсотках усіх музичних 

творів В. Барвінського, фортепіано стало головним і найкращим втілювачем 

усіх музичних задумів і настроїв компоизтора. В цьому аспекті музичний 

стиль В. Барвінського близький до стилю Р. Шумана або Ц. Франка. 

В. Барвінського слід віднести до тих нечисленних визначних 

композиторів, які все життя залишалися вірними своїм ідеалам. Митець 

ніколи не йшов на будь-який компроміс, не вдавався до творчих штампів, 

шаблонів чи перебільшення. Вже у ранній творчості (у фортепіанних 

прелюдіях і тріо) В. Барвінський виявив яскраву індивідуальність, яку зберіг 

впродовж усього життя. Те, що він дав українській музиці, назавжди 

відводить йому головне місце й переломне значення в історії країни. 

 

3.3. Стильові рефлексії «Відображень» Б. Лятошинського 

 

Б. Лятошинський - один із найвидатніших українських композиторів 

минулого століття, однаково цікавий і як симфоніст масштабного мислення, і 

як автор камерних мініатюр. У ранній період творчості митець тяжів до 

символізму та експресіонізму, згодом більше схилявся до неокласичних 

ідеалів, зберігаючи в кожній зі стилістичних площин ознаки своєї 

неповторної музичної мови, вірність певним образам, темам, поетам.  

Нелегким був шлях Б. Лятошинського в мистецтві. Спадковий 

інтелігент, він у 1918 році закінчив юридичний факультет Київського 

університету, через рік - Київську консерваторію по класу композиції 

Р. Глієра, у якій потім провадив викладацьку роботу. Деякий час, а саме в 

1935–1938 та 1941–1944 роках викладав курс інструментовки в Московській 

консерваторії. Серед його студентів багато відомих радянських музикантів — 
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Ю. Александров, І. Белза, Л. Грабовський, В. Денбський, К. Караєв. 

Більшість із них, зокрема І. Белза, Н. Запорожець, В. Клин, В. Самохвалов та 

ін., згодом вивчали його творчість та писали про свого вчителя [22; 80; 111; 

227; 228].  

У творчій спадщині Б. Лятошинського фортепіанний доробок посідає 

значне місце. Фортепіанну музику композитор писав упродовж майже всього 

життя, створивши двадцять чотири опуси, з яких майже половина доволі 

популярні і часто виконуються на концертній естраді. Опусних позначень 

фортепіанні твори набувають лише в 1920-ті роки, коли художній стиль 

Б. Лятошинського сформувався, ставши самобутнім, неповторним явищем, 

що характеризувався нерозривним сплавом психологічної глибини і 

експресивної насиченості у втіленні життєвих реалій. Як і творчість 

Б. Лятошинського загалом, фортепіанні опуси цього періоду тяжіють до 

філософськи-узагальненої образності, її експресивно-динамічного подання, в 

чому певною мірою вбачається паралель з образно-значеннєвими пошуками 

символізму. Саме у цьому аспекті фортепіанна спадщина композитора 

розглядається в дисертації О. Рижової [212]. Але джерела фортепіанного 

стилю композитора виходять далеко за межі символізму. 

Б. Лятошинський як музикант формувався в руслі московської 

виконавської традиції, яка культивувалася у той час на київському ґрунті. 

Отже, на першому етапі формування творчої особистості домінувала 

естетика пізнього романтизму в її протилежних формах: скрябінівського та 

рахманіновського піанізму. Але 1910-ті роки відзначались й бурхливим 

становленням піанізму нового альтернативного типу – це був модерністський 

токатний піанізм С. Прокоф’єва, Б. Бартока та Д. Шостаковича. Крім того, 

набував поширення і неокласичний напрям, започаткований на зламі XIX – 

XX ст. В. Ландовською та Ф. Бузоні. Пафосність їх творчості полягала у 

відтворенні виваженості й визначеності класичного стилю на противагу 

романтичним та експресіоністичним надмірностям. Також у Європі почав 

жебоніти свіжий струмок джазового піанізму. І, нарешті, попри всю критику 
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сучасно налаштованих композиторів «Шістки», продовжував існувати 

імпресіонізм, впроваджений К. Дебюссі та М. Равелем.  

Безперечно, Б. Лятошинський був добре обізнаний з актуальними для 

того часу течіями та напрямами і обирав з цього те, що якнайбільше 

відповідало його власному світовідчуттю. Треба враховувати також, що при 

такому «розкладі» прямий і суттєвий вплив на формування музичного 

мислення Б. Лятошинського здійснив Р. Глієр. Вчитися в класі композиції в 

Рейнгольда Морицевича вважалося великою честю, а у випадку з 

Лятошинським, який завжди підтримував з ним теплі стосунки та активно 

співпрацював, впродовж життя це переросло у велику, міцну дружбу. 

«Учитель не змушував усіх рівнятися в одну лінію, не заважав розвиватися 

учням відповідно до їх схильностей» … «він був не лише прекрасним 

учителем музики, але також прекрасним учителем життя» [26, с. 25] – так 

згодом висловлювався Б. Лятошинський про Р. Глієра. 

Особлива увага в період навчання в Р. Глієра приділялася вивченню 

гармонії на прикладі творів таких видатних композиторів, як О. Скрябін, 

М. Римський-Корсаков, П. Чайковський, Р. Вагнер, Р. Штраус, К. Дебюссі та 

ін. Отже, близькість світовідчуття Б. Лятошинського до скрябінівського 

містично-філософського тлумачення мистецтва та опора у його творчості на 

саме скрябінівські принципи композиції та коло образності уявляються 

зовсім не випадковими.  

Революційні роки перших десятиліть ХХ ст. відобразилися і на ранніх 

творах молодого композитора, в яких вже вельми чітко виявлені його 

пріоритети. Перший та Другий струнні квартети, Перша симфонія насичені 

бурхливими романтичними поривами, вишукано-рафіновані музичні теми 

яких сходять до пізнього О. Скрябіна. Величезна увага до слова, звернення 

молодого митця до поезії М. Метерлінка, І. Буніна, І. Сєверяніна, П. Шеллі, 

К. Бальмонта, П. Верлена, О. Уайльда, старовинних китайських поетів 

втілились у витончених романсах з ускладненою мелодикою, надзвичайною 

різноманітністю гармонічних та ритмічних засобів.  
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Фортепіанна творчість Б. Лятошинського цього періоду позначена 

таким самим підходом. Цикл «Відображення» не є «винятком з цілого», для 

нього характерні гостроекспресивність образів, лаконізм та афористичність 

тем, максимально активний, драматично-дієвий розвиток. Тут ще явно 

проявляється захопленість митця символізмом, що є очевидним з програмної 

назви - «Відображення». Загалом у творчості цього періоду спостерігається 

характерна жанрова поляризація: композиції прелюдійного типу (Прелюдії з 

«Відображень») та великих форм (Сонати-балади) утворюють альтернативи 

символістсько-імпресіоністським та романтичним формам.  

Романтичний жанр прелюдії набув особливої регламентації в 

символістів. Прихована програмність прелюдій Ф. Шопена простягається до 

ілюзорної програмності К. Дебюссі та програмної абстракції музики 

О. Скрябіна. Б. Лятошинський у своїх фортепіанних творах малих ворм 

звертається до таких характерних імпресіоністичних засобів, як примхлива у 

своїх контурах лінія мелодичних арабесок, що холоднуватою вишуканістю 

наближена до інструментальної мелодики; барвисті ланцюжки паралельних 

нерозв’язаних акордів; мінлива нерегулярна ритміка з частим використанням 

поліритмічних утворень; типові фактурні образи - рівномірно-плинне й 

водночас внутрішньо змінне коливання - погойдування гармонічних 

фігурацій у високому та середньому регістрах, часті тривалі басові педалі, 

охоплення великого простору з виділенням лунких «пустот» усередині - 

октав, квінт, кварт. Про те, на відміну від К. Дебюссі, з його тяжінням до 

безпівтоновості, Б. Лятошинський базується на дванадцятиступеневій 

звуковій системі. Його горизонталь та вертикаль не уникають загострених 

звучань, а, навпаки, підкреслюють їх. 

«Відображення» складаються із семи частин, які демонструють 

схильність композитора як до філософськи-узагальненої сфери образності, з 

одного боку, так і до її експресивно-динамічної подачі, з іншого боку. У 

кожній з частин циклу яскраво індивідуально відображено героїчну 

експресивність (I ч.), м’якість ліричного стану (II ч.), збентеженість 
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екстатичного пориву (III ч.), глибоку трагедійність відчуття (IV ч.), 

психологічну витонченість (V ч.), уїдливу іронію (VI ч.), імперативне 

утвердження людини-борця (VII ч.). Багатотемний і багатообразний цикл 

Б. Лятошинського «Відображення» є яскравим зразком жанрового 

новаторства, що виявляється в новизні застосування різних традицій і 

методів. Інтонаційною основою циклу, що цементує музичний матеріал 

твору, є тематизм її першої частини, окремі елементи якого проникають у 

наступні розділи, надаючи циклу форми сюїти-варіацій.  

Цей фортепіанний цикл не часто фігурує в концертному та 

педагогічному репертуарі, отже, виникає цілком доречне запитання: чому ця 

музика, яка по праву вважається найвидатнішим фортепіанним твором 

Б. Лятошинського, так мало виконується? На нашу думку, причина полягає в 

тому, що цикл «Відображення» містить труднощі на рівні замислу, концепції, 

що вельми складно подолати, на відміну від технічних, які в змозі вирішити 

піаніст, навіть студент вищого музичного навчального закладу, на якого 

здебільшого і орієнтовано цей твір.  

В цьому циклі надзвичайно яскраво виявляється проблема 

невідповідності стилю та часу його створення: «Відображення» - твір 

неймовірно пафосний та, водночас, прагматичний та урбаністичний, в 

існуючі певні рамки та уявлення про музику він не вкладався. Не можна 

назвати цикл і фольклористичним, оскільки в ньому немає чіткого посилання 

на фольклорний прообраз та прагнення відтворення національного духу. Цю 

музику неможливо осягнути за допомогою напрацьованих шаблонів та 

стереотипів, отже, її розуміння й осмислення потребує великих знань та 

інтелектуальної роботи.  

Вже сама назва - «Відображення» - в певному сенсі є декларацією 

вторинності: з одного боку, це об’єкт відображення, з іншого, - призма, 

крізь яку воно відбувається. В сучасному музикознавстві проблема 

відображення надзвичайно ґрунтовно досліджена Ю. Ніколаєвською в 

дисертації «Символ дзеркала в музиці: від метафори до метафізики образу» 
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[180], але цикл Б. Лятошинського «Відображення» там не залучено. З 

філософської точки зору ця музика є ніби «фотографією» - безпосереднім 

відбитком реальності, а не малюнком, у якому завжди відбивається 

суб’єктивне бачення митцем зображуваного, а не того, що є насправді.  

Досвід концертного виконання фортепіанного циклу «Відображення» 

засвідчує, що здебільшого цей твір виконується переважно повністю, однак у 

деяких випадках з концертної естради лунали окремі його частини. Одним з 

перших виконавців цього циклу був київський піаніст Б. Вольський, який 

грав майже всі ранні фортепіанні твори Б. Лятошинського. Сам автор 

«Відображень» так характеризував його виконання: «Він грає з великим 

блиском і надзвичайно майстерно» [25, с. 75].  

У 1920-ті роки серед перших виконавиць творів композитора була 

В. Стешенко - піаністка, яка закінчила Київську консерваторію по класу 

Ф. Блуменфельда в 1923 році. Митциня багато концертувала, часто 

виконувала музику сучасних композиторів, зокрема її в репертуарі були 

обидві сонати й цикл «Відображення» Б. Лятошинського. Композитор 

відгукувався на її виконання: «Грає вона доволі переконливо» [25, с. 87]. До 

речі, саме В. Стешенко увела до практики виконання окремих частин циклу 

«Відображення». Так, у концерті, що відбувся 14 травня 1926 року, вона 

виконала № 4 (Disperato e lugubre) і № 2 (Velutato assai) [25, с. 52].  

«Відображення» можна вважати рефлексією композитора на свої 

«корені» в мистецтві. Він рефлективно оцінює себе й те, що «виріс» зы 

О. Скрябіна. У зв’язку з елементами урбаністичності в стилі 

Б. Лятошинського, що свідчать про здатність композитора йти «у ногу з 

часом», слід відзначити вплив на його творчість кіно, що в той час швидко 

набувало популярності. Згодом з іменем Б. Лятошинського буде пов’язаний 

значний етап в історії розвитку звукового кіно в Україні, куди композитор 

прийшов, маючи великий досвід роботи у галузі симфонічної музики. 

Кіномузика для Б. Лятошинського є синтезом видимого і почутого при 

художній самостійності й цінності останнього.  
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У зв’язку з цим треба вказати на ті принципи й прийоми, які були 

запозичені Б. Лятошинським з кіномистецтва ще задовго до набуття 

композитором досвіду роботи в кіно. Вже у «Відображеннях» він застосовує 

принципи кадровості і монтажності. Транспонуючи ці принципи в галузь 

музики, митець чітко слідує правилам, приміром, щодо побудови кадру, яка 

повинна бути такою, щоб глядач або слухач міг включитись в сюжет одразу, 

у будь-яку мить. В означеному циклі таких «кадрів» сім: 

 перший - втілення емоційно твердого, жорсткого, рішучого образу. 

Характер викладення - виразна декламаційність, композиційна структура - 

простий період, що поділяється на два речення, фактура - багатоярусна 

акордовість. Виділяються гострі контури зламів мелодії і басу, метро-

ритмічна чеканність, щільна звукова масивність. Певна визначеність ладу 

спочатку відсутня, а тому більшою мірою функцію організації композиції 

відіграє барвистість гармонії. Загалом — це вступ, епіграф, гасло, яскраво 

виражений героїчний модус, непохитність. Також наявне відчуття очікування 

(переривистий бас), а в цілому - ніби прелюдійність; 

 другий - емоційно крихкий, мрійливий, з думками, що линуть у 

далечінь, у зв’язку з цим змінюється тип мелодики, фактури, темп, 

динамічний план тощо. Композиційно це проста репризна тричастинність з 

інтонаційно-барвистою серединою. Загалом кадр імпресивний, що виражено 

через гармонію. З характерних ознак наявні насиченість, дієвість, рухливість, 

що відчувається завдяки тріольній пульсації;  

 третій – яскраво виражені експресивне начало, бурхлива, полум’яна 

декламаційність, що виражається у фактурій насиченості, нервовій пульсації 

шістнадцятими, різких пасажних злетах. Особливим засобом музичної 

лексики постає ладовий чинник;  

 четвертий - трагічний відступ, де композитор змальовує стан 

безвихідності й глибокого суму, що доповнюється асоціативними контурами 

жалобної ходи. Відчуття зламу, катастрофи, безвихідності, трауру (повільний 

тридольний рух, що нагадує сарабанду). Це тональна музика, але фонічна 
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різноманітність та насиченість акордики істотно відволікають від тональної 

організації; 

 п’ятий - своєю барвистістю перекликається з серединою другої 

частини (ті ж три плани фактури, але з різним «зафарбуванням»). Звукові 

«відблиски», «мерехтіння», «світлотінь», ілюзорність, арабесковість, 

химерність, динаміка переважно пов’язані із затиханням звучності (р-рр-ррр); 

 шостий – не має нічого принципово нового в плані гармонійної 

барвистості, але внаслідок появи нового штриха - стакато, увага звертається 

на тембр. Саме він стає новим середовищем, вливаючись в багатоосновну 

барвистість. Це актуалізує нові завдання перед виконавцем у дозуванні 

педалі. В цьому кадрі основними психологічними станами є саркастичність, 

іронічність, що відтворюються за допомогою різкої динаміки та ритму;  

 сьомий - завершальний, у якому є технічно все, що було в попередніх 

шести «кадрах». Логічно це фінальна, образно-збірна частина, де 

здійснюється інтонаційний синтез, вирішуючи певні художні завдання. Він 

повний іскристої радості та здорової експресії (мажорна фонічна 

«кольоровість»), відчутна схвильованість (швидка тріольна пульсація), 

масштабність - відгуки всіх попередніх «кадрів».  

Вищезазначені особливості композиційної структури, інтонаційного, 

гармонічного, ритмічного фактурного та ін. планів твору яскраво виражають 

сюїтний характер будови циклу. Але, порівняно з аналогічними 

романтичними зразками, в цьому творі передусім відображаються ідеї, 

ментальність, а не природа. Отже, переважає експресивна естетика, «естетика 

надриву», характерна для пізнього романтизму й декадансу.  

Поряд з тим, кожна частина циклу «Відображення» також є фіксацією 

окремих елементів певного стилю, що відчувається як алюзія на стиль. Так, 

наприклад, перша частина фактурно нагадує фортепіанні твори Ф. Ліста за 

своїми розмахом та пафосністю; друга схожа на деякі прелюдії 

С. Рахманінова, яким властиві хоральність, паралельна акордика; третя – на 

музичні моменти С. Рахманінова, які водночас є своєрідним відображенням 
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«Інтермеццо» Й. Брамса. Четверта частина гармонією, рухом, позиційною 

постановою рук є близькою прелюдіям О. Скрябіна зрілого періоду; п’ята, 

звичайно, є алюзією на імпресіоністичне письмо, зокрема мініатюри 

К. Дебюссі; стилістика шостої частини циклу тяжіє до «Сарказмів» 

С. Прокоф’єва; заключна сьома частина не містить нічого принципово нового 

в стилістичному плані, увібравши в себе матеріал попередніх шести частин. 

Ця музика не є «жанровими замальовками», а радше за все «етюдами 

на стиль», де етюд - це нарис для подальшої роботи, опрацьовування деякої 

однієї деталі. Новаторство Б. Лятошинського у циклі «Відображення» 

полягає у створенні ємної системи художньо-виражальних засобів, за 

допомогою яких відбивається духовний світ людини, її мрії й почуття, що 

підносить музику твору на рівень найвидатніших звершень композитора.  

 

3.4. Присвята як інтерпретативний чинник  

фортепіанних мініатюр Н. Нижанківського  

 

Композитор, хоровий диригент, педагог, музичний критик і 

громадський діяч Нестор Нижанківський (1893-1940) народився на Галичині 

в місті Бережани в сім’ї греко-католицького священника, також композитора 

і хорового диригента Остапа Нижанківського. Середню освіту Нестор 

здобув у гімназії в місті Стрий, після чого навчався у вищому музичному 

інституті імені М. Лисенка у Львові. На життєвому шляху довжиною в 47 

років митець пережив лихоліття Першої світової війни, під час якої він був 

призваний на військову службу і поранений, табори для австрійських 

військовополонених у Боброві та Задонську, захист української державності 

(ЗУНР) як доброволець УГА, еміграцію до Відня і Праги.  

Період творчої діяльності Н. Нижанківського охоплює добу 

міжвоєнного двадцятиліття. Незважаючи на нетривалий час, відпущений 

долею на творчіть, на музичних обріях Галичини його постать, поряд з 

В. Барвінським, Ф. та М. Колессами, С. Людкевичем, Р. Сімовичем, 
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виявляється зовсім не другорядною. Митець відомий як автор творів для 

симфонічного та духового оркестру, музики для театральних вистав, обробок 

народних стрілецьких пісень, хорових, камерно-інструментальних і 

фортепіанних композицій, автор музично-критичних статей тощо.  

Життю й творчості Н. Нижанківського присвячено достатню увагу 

музикознавців. Передусім це праці Ю. Булки, який на початку 1970-х років 

надав змістовний портрет непересічної особистості композитора [30], а 

згодом й ґрунтовну характеристику його творчості [31]. Індивідуальний 

стиль митця у контексті стильової еволюції галицької музичної культури 

ХІХ-ХХ століть був предметом вивчення Л. Кияновської [94]. Фортепіанну 

музику для дітей у площині компаративного аналізу творчих доробків 

Н. Нижанківського, В. Барвінського і М. Скорика висвітлювала З. Юзюк 

[282]. Застосування традиційного фольклорного коломийкового комплексу, 

збагаченого засобами композиторського письма, та характер композиційних 

прийомів жанра коломийки у фортепіанній музиці Остапа та Нестора 

Нижанківських досліджував С. Кудренецький [125]. На думку цього автора 

саме фортепіанна творчість Нестора Нижанківського постала новим етапом у 

адаптації пісенно-танцювальних жанрів українського фольклору.  

За примхами долі композиторську освіту Н. Нижанківський здобував, 

перебуваючи в еміграції, у Віденській музичній академії, куди він вступив у 

клас композиції Й. Маркса в 1920 році. Під керівництвом цього знаного 

австрійського композитора і авторитетного музичного критика були написані 

перші опуси Н. Нижанківського. Його навчання в консерваторії завершилось 

успішним захистом наукової роботи і здобуттям ступіня доктора філософії. 

Вже в створених ним у ці роки фортепіанних п’єсах «Коломийка» та 

«Імпровізація на українську тему» використуються народнопісенні елементи. 

На прикладі заснованої на власній темі з притаманними цьому танку 

специфічними метро-ритмічною структурою та ладовим забарвленням 

«Коломийка» виявляється професійна майстерність Н. Нижанківського у 

роботі з українським мелосом уже в перших опусах.  
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Формування Н. Нижанківського продовжилось у Празі, куди він 

переїхав у 1923 році і де викладав в Педагогічному інституті імені 

М. Драгоманова разом з Ф. Якименком, П. Щуровською, З. Лиськом та ін. 

Намір Нестора вступити до Школи вищої майстерності при Празькій 

консерваторії допоміг здійснити В. Барвінський, познайомивши його з 

В. Новаком, який взяв того у свій клас. У 1926 році Н. Нижанківський 

закінчує Празьку консерваторію, написавши для випуску Фортепіанне тріо 

e-moll у трьох частинах. Опанування цього жанру певним чином засвідчує 

масштабність його обдарування. У 1928 році він повертається до Західної 

України, де у Львові займає посаду викладача Вищого музичного інституту 

ім. М. Лисенка і веде курс фортепіано та музично-теоретичні предмети.  

Фортепіанна музика є найзначнішою часткою композиторського 

доробку Н. Нижанківського, якого загалом відрізняло особливе ставлення до 

фортепіано: сучасники відзначали його чудовий природній піанізм та 

неперевершену виконавську майстерність. Хоча через поранення в руку 

митець рідко виступав як сольний виконавець, проте славився як блискучий 

піаніст-акомпаніатор. За згадками різних осіб, Н. Нижанківський підніс цю 

професію до такого рівню, що був найціннішим співвиконавцем майже для 

всіх українських музикантів того часу, зокрема для співаків О. Бандрівської, 

М. Голинського, Є. Зарицької, С. Крушельницької, О. Руснака, М. Сабат-

Свірської, І. Синенької-Іваницької, скрипаля Р. Придаткевича, віолончеліста 

Б. Бережницького та ін. [31].  

Нестору не вдалося здійснити кар’єру концертного виконавця, але 

чудово володіючи інструментом, він вільно почував себе в компонуванні 

музики для фортепіано, пошуках і відтворенні нових засобів вражальності на 

цьому інструменті. Неабияку роль в тому відігравали його здатності 

талановитого імпровізатора, фантазійні композиції якого відзначалися 

довершеною формою та неухильною логікою розгортання тематизму. 

Нажаль, фатальні обставини – смерть митця у таборі для переселенців у 

Лодзі (1940), а згодом арешт його дружини М. Семаки-Нижанківської у Празі 
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(1945) – призвели до повного знищення доробку Н. Нижанківського. 

Фортепіанні твори композитора, що відомі сьогодні, зібрані завдячуючи 

зусиллям його колишнього учня, дослідника та композитора І. Соневицького, 

який багато років поспіль зумів їх розшукати й надрукувати.  

Дуже плідним у створенні фортепіанної музики виявився для 

Н. Нижанківського, так званий, «другий» віденський період 1920-1923 років. 

У цей час з’являються: «Фуга на тему B-A-C-H», «Прелюдія і фуга на 

українську тему» c-moll, «Великі варіації» fis-moll, «Коломийка», «З мого 

щоденника». Багато з цих творів мала у своєму репертуарі яскрава українська 

піаністка Любка Колесса, яка звичайно була першовиконавицею 

фортепіанних опусів Н. Нижанківського, згодом популяризуючи їх у світі. 

У наступний «празький» період (1923-1928) Нижанківським для 

фортепіано були написані «Прелюдія» на тему народної пісні «Не бий, сину, 

коня в головоньку», «Марш» fis-moll (як додаткова варіація до «Великих 

варіацій»), «Відповідь на картку з Мадриду» (на лист Л. Колесси від 

2.04.1925 року), «Спомин» (1925) та деякі інші. Навесні 1929 року була 

закінчена «Маленька сюїта» («Листи до неї») для фортепіано, згадки про яку 

відносяться ще до 1924 року. Виразні мініатюри цього програмного твору є 

вдалими музичними портретами. Музика кожної п’єси відрізняється 

граничним лаконізмом і насичена тонкою психологічною спостережливістю.  

На прикладі «Маленької сюїти» спостерігаємо, як Н. Нижанківський 

формував свій композиторський багаж, відбираючи з арсеналу сучасних 

йому виражальних засобів те, що відповідало власним переконанням. Так, 

наприклад, примхлива зміна настроїв і образів запозичена з імпресіонізму. 

Вплив К. Дебюссі особливо помітний у фрагментарності викладення 

тематичного матеріалу та гармонічній мові, що сприймається як 

продовження вагнерівської «трістанівської» гармонії у пізніх романтиків.  

Імпресіоністичність окремих музичних образів у фортепіанній музиці 

Н. Нижанківського часто набуває салонних ознак (це характерно і музиці 

французьких імпресіоністів). У таких п’єсах яскраво виявляється 
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індивідуальна манера композитора, про що він сам зізнавався: «Я є лірик з 

великою дозою героїзму. Не гармонік, більше контрапунктик. Трошки 

імпресіоніст – але більше мелодик» (Н. Нижанківський «Автобіографія»). 

Викладацька робота, якою постійно був вимушений займатися 

Н. Нижанківський, поставила його перед проблемою гострої нестачи 

вітчизняного педагогічного репертуару. Так, у «львівській» період він 

створює для фортепіано «Інтермеццо» (1934) та цикл мініатюр «Фортепіанні 

твори для молоді» (1935), якому властива майже зображальна конкретність 

музики, завершеність і пластичність музичних тем, простота й чіткість 

гармонії. У цей невеликий альбом для дітей увійшло п’ять п’єс: «Марш 

горобчиків», «Староукраїнська пісня», «Коломийка», «Івасько грає на 

чельо», «Гавот ляльки». В основі всіх творів покладено різноманітні за 

фактурою, яскраві й водночас доступні за своєю образністю народні теми. 

Цей цикл, як і більшість фортепіанної музики Н. Нижанківського, 

заснований на фольклорному мелосі, національній ритміці та інтонуванні. В 

цьому виразились непідробні національні почуття митця, який, навіть 

десятиліттями знаходячись поза межами Батьківщини, не уявляв своєї 

творчості без української основи. Це було його творче кредо, «idea fixe», як 

висловлювався про це сам композитор, і про що він зізнавався, завершивши 

музичну освіту в 35 років: «Процес розвою – далеко незакінчений … Поки-

що хочу здобути якнайбільше засобів виразу, щоб було з чим підійти до того 

сфінкса – який дотепер нерозгаданий, а так приманюючий – до народної 

пісні» (Н. Нижанківський, «Автобіографія»). 

Отже, у фортепіанних творах здобули найяскравішого виявлення 

характерні ознаки музичної мови й концептуального підходу творчості 

Н. Нижанківського. Зміст музики багато в чому розкривається через 

авторські присвяти, якими позначена більшість фортепіанних опусів митця. 

Треба зауважити, що за достатньої кількості грунтовних і різновекторних 

досліджень творчості Н. Нижанківського, авторські присвяти у його 

фортепіанному доробку як наукова проблема не отримали належного 
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вивчення, хоча і згадуються деякими музикознавцями (зокрема 

Т. Воробкевич [177]).  

На думку автора дисертації, це питання є дуже актуальним для 

сучасного музикознавства, оскільки у присвятах закарбовуються сторінки 

життєвого шляху, перехресть долі, настрої та душевні стани митця. Як явище 

художнього тексту присвята виконує певне функціональне навантаження, 

акцентуючи увагу на особистості адресата, на її меті, на моменті виникнення 

(як поштовх до задуму твору, в процесі або на завершенні роботи), а також на 

взаємопов’язаності присвяти й музичного тексту. Як гіпертекстуальне явище 

присвята спонукає виконавців і дослідників звертатися до вивчення життя і 

творчості композитора, його дружніх зв’язків і творчих взаємин, симпатій і 

прихильностей, відкриваючи тим самим широкі можливості їх змістовної 

інтерпретації під час виконання або теоретичного аналізу твору. Вивчення 

цих питань у даному дослідженні зумовлює необхідність визначити твори 

Н. Нижанківського з авторською присвятою, узагальнити їх та 

систематизувати за критерієм «адресата». 

Звернення до кола осіб, зазначених у музичних присвятах 

Н. Нижанківського, виявляє, що найчастіше він кореспондував із всесвітньо 

відомою українською піаністкою Любкою Колессою, двоюрідною сестрою 

Миколи Колесси. Не зайвим буде згадати, що під час перебування 

Н. Нижанківського у Відні Л. Колесса - вихованка Л. Терна, Е. Зауера, 

Е. д’Альбера - щонеділі організовувала музичні вечори, у яких приймав 

участь і молодий музикант. Деякий час Н. Нижанківський брав у Л. Колесси 

уроки гри на фортепіано, щоб покращати свою техніку. Безсумнівно, такі 

відносини мали підгрунтям взаємну симпатію і спільні творчі інтереси. 

Присвятами цей виконавиці позначені твори Н. Нижанківського «З мого 

щоденника» а-moll (1921), масштабні «Великі варіації на українську тему» 

fis-moll (1920–1923), «Відповідь на картку з Мадриду» g-moll (1925). 

П’єса «Відповідь на картку з Мадриду», написана Н. Нижанківським у 

Черношицях під Прагою, була реакцією на поштову листівку, яку йому 



147 

 

надіслала Л. Колесса під час гастролей в Іспанії. У 13 тактах музичного твору 

композитор поетично поділився своєю тугою за батьківщиною. Інший твір, 

присвячений Л. Колессі, - «Варіації на українську тему» або «Великі 

варіації», який дістав схвальну оцінку критиків в обох частинах України, 

уперше прозвучав у її виконанні в концерті пам’яті Т. Г. Шевченка у Відні 

(1923). Згодом піаністка грала його по всьому світу: у Львові, Харкові, Києві, 

Лондоні, Америці та ін. Відзначається, що наспівна тема цього твору в 

унісонному викладі з підголосковою поліфонією та вісім вільних варіацій, 

вибудованих на українському фольклорному ґрунті, були близькими 

світогляду обох митців [280, с. 40].  

З іншою респонденткою, однією з перших у світі жінок-диригентів - 

Платонидою Щуровською-Росиневич Нижанківського єднали творчі 

стосунки і спільні спогади про Олександра Кошиця. Колишній помічниці 

визначного диригента Української республіканської хорової капели митець 

присвятив цікаву за змістом та фактурою фортепіанну композицію «Спомин» 

h-moll (1928), написану наприкінці празького періоду творчості.  

Після повернення до Львова Н. Нижанківський створив глибоке і 

проникливе за своїм образно-емоційним змістом «Інтермецо» d-moll (1934). 

Твір було присвячено його учню Роману Климкевичу. У. Молчко зазначає: 

«Спираючись на пізньоромантичні стильові риси, імпресіоністичну 

колоритність та український тип мелодики, у п’єсах «Спомин» та 

«Інтермецо» викристалізовується характерний, індивідуальний 

композиторський почерк Н. Нижанківського» [169]. 

Окрему низку фортепіанних творів Н. Нижанківського складають 

опуси з присвятами-подяками. Передусім це Фуга на тему В-А-С-Н, написана 

у Відні (1923), яку композитор присвятив професору А. Хибінському, своєму 

вчителю з гармонії у Львові. Експресивний твір з хроматичною темою було 

подаровано адресату в 1939 році з позначкою «на пам’ятку викладів про 

Баха». До цієї ж групи відноситься присвята «Сентиментального вальсу» сis-

moll, задум та перші музичні фрази якого виникли ще під час перебування 



148 

 

автора у російському полоні (Задонськ, 1917). У львівський період твір було 

допрацьовано та подаровано танцюристці Галині Голубовській, як вдячність 

за її прекрасний танок під цю музику [280, с. 41]. 

Фортепіанний цикл «Листи до неї» (1928–1929) належить до музичних 

посвят з невизначеним адресатом. Твір було створено у празький період під 

час навчання Н. Нижанківського в одного з модернових чеських 

композиторів В. Новака. П’ять частин циклу побудовані за принципом 

чергування контрастних образів. Це утворює драматургічну лінію роману-

щоденника: «Зміст» (як квінтесенція тематизму всього циклу), «Лист про 

ніжність її рук», «Лист про силу», «Лист про мрії», «Лист про насмішку над 

самим собою». Зразками для реалізації такого задуму могли слугувати 

програмні фортепіанні цикли Ф. Ліста, К. Дебюссі, а в українській музиці – 

В. Барвінського. Як зразок музичного епістолярного жанру «Листи до неї» 

певним чином корелюють з «Музичними листами» В. Калінникова. Щодо 

адресата «Листів», то є припущення, що ним також була Любка Колесса. 

Дослідниця творчого стилю композитора Л. Кияновська вважає, що цей 

цикл є одним з кращих у спадщині митця, увібравши у себе «найяскравіші 

прикмети його художнього світогляду» [92, с. 249]. Основні ознаки музичної 

лексики циклу - лейттематизм як метод музичного розвитку; відхід від 

національно-фольклорного стилю та звернення до модерністичних засобів 

музичної виразності; колористичне просторове звучання фортепіано; широке 

розташування гомофонно-гармонічної фактури, що утворює поліфонію 

пластів; новаторство гармонічної мови (еліптичні акордові послідовності, 

атональні побудови, цілотонові звукоряди, тритонові співзвуччя, 

колористичні тональні зіставлення), – характеризують Н. Нижанківського як 

митця, який сповна засвоїв європейську модерністську техніку композиції.  

Окреме місце у творчості Н. Нижанківського треба відвести присвятам 

«Фортепіанних творів для молоді». П’ять мініатюр, які складають збірку, 

присвячені дітям колег-музикантів: «Марш горобчиків» – Ліді 

Нижанківській, «Староукраїнська пісня» – Степану Яросевичу, «Коломийка» 
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– сину Олегу Нижанківському, «Івасько грає на чельо» – Івану Барвінському, 

«Гавот ляльки» – Ларисі Крушельницькій. Загалом змістовні біографічні 

довідки щодо кожного із названих респондентів містить оглядова стаття 

Т. Воробкевич, надрукована як післямова в збірнику творів для фортепіано 

Н. Нижанківського [177]. 

«Марш горобчиків», яким відкривається збірка, написаний у простій 

тричастинній формі з регістровим контрастом у крайніх частинах. 

Надзвичайно колоритною є «Староукраїнська пісня», написана у формі 

періоду, в мелодиці якої переважають типові народнопісенні звороти. У 

легкій граціозній «Коломийці» відтворюється характер веселого, 

життєрадісного українського танцю. Характерним українським народним 

інтонуванням позначена і п’єса «Ґавот ляльки». Мініатюра «Івасько грає на 

чельо», яка передує «Гавоту», написана у простій двочастинній репризній 

формі. Її широка наспівна діатонічна тема з діапазоном майже у три октави 

близька до романтичних лірико-елегійних творів віолончельного репертуару.  

Таким чином, у авторських присвятах фортепіанних творів Нестора 

Нижанківського проявляються характерні ознаки західноєвропейського 

неоромантизму, на ґрунті якого формувалась творчість композитора. 

Дослідники відзначають, що зазначені твори відрізняються національною 

самобутністю музики без прямого цитування народнопісенних джерел, 

органічним синтезом національної і загальноєвропейської музичних 

традицій, поєднанням фольклорних і неоромантичних тенденцій музичного 

висловлення [280, c. 43].  

Порівняно з історично усталеною практикою, серед присвят 

Н. Нижанківського немає прагматичних, статусних, присвячень владі, хоча 

композитор працював в умовах протистояння різних національно-державних 

ідеологій у Галичині, відсутня в них і траурно-шаноблива чи вітальна 

семантика. Констатується, що коло адресатів визначається дружними 

взаєминами, симпатією та творчою взаємодією (Л. Колесса, А. Хибінський, 

П. Щуровська-Росиневич). За характером присвят твори Н. Нижанківського 
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можна віднести: а) до дружніх посилань (присвячення Р. Климкевичу, 

Л. Колессі, П. Щуровській-Росиневич); б) до посилань-подяк (присвяти 

А. Хібинському, Г. Голубовській), в) до посилань-подарунків дітям («Твори 

для молоді»), г) до тих, що не мають конкретного адресата («Листи до неї») 

[там само].  

Більшість розглянутих творів митця є своєрідним відбитком його 

життєпису. Посвяти сполучають музичний текст із соціально-історичними 

обставинами, тому є важливими інтерпретативними чинниками. Завдяки ним 

уточнюється коло спілкування композитора, розширюється інформаційний 

контекст присвячених творів, виявляються дотичні смислові пласти, що 

разом допомагає створенню змістовної інтерпретації. 

 

3.5 Проекції модерністських традицій у творчості  

українських композиторів 60-х – 70-х років ХХ ст. 

 

Музичний розвиток другої половини ХХ ст. визначався авангардним 

характером мистецтва, імпульс якому надали модерністичні пошуки першої 

третини століття. Головною метою залишалась ідея створення нового 

звукового світу, але вже шляхом повного розриву з традиціями. 

Інструментом для досягнення цих установок стало граничне вираження в 

музичній творчості експериментаторського підходу. А основу стильових 

параметрів новітнього мистецтва зумовлював відхід від: а) історично 

сформованих засобів музики (лад, мелодія, гармонія, ритм, тембр тощо); б) 

інтонаційної та процесуальної природи музики, що викликало порушення в) 

музично-композиційної логіки та усталених музичних форм; г) диференціації 

динаміки, регістрових і фактурних засобів тощо. Це вплинуло на зміну 

стереотипів мислення й сприйняття, перетворення канонізованих форм і 

жанрів аж до повного їх заперечення.  

Такий підхід і пошукова змістовність музичної творчості другої 

половини століття позначились на тому, що всі елементи твору стали 
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трактуватись як основоположні. Так, не меншу роль, ніж мелодія і гармонія, 

в авангардовій композиції відігравали ритміка, звуковисотність, динаміка, 

фактура, тембр тощо. Особливого значення це набувало під час створення 

конкретної, електронної, стохастичної музики, за умов тотальної організації 

музики (застосуванні серіалізму та варіабельних метрів тощо).  

Як чинник художньої свободи композиції та імпровізаційності 

творчості на противагу раціоналізаторським принципам і підходам виступила 

алеаторика. Звичайно ступінь випадковості визначається рекомендаціями 

композитора чи залежить від побажань виконавця. Якщо чергування 

«випадкових» та «звичайних» епізодів контролюється вказівками автора, то у 

цьому випадку алеаторика є «обмеженою», а якщо право вибору надається 

«на відкуп» виконавцю, – це вільна, «відкрита форма» алеаторики. 

Застосування алеаторики, що засновувалась на випадковості й була 

залежною від технічних можливостей та музичного обдарування виконавців, 

здійснило суттєвий вплив на структуру творів та їх окремі елементи. В будь-

якому разі виконавець у більшому або меншому ступені виступав 

співавтором твору.  

Задля досягнення нової якості звучання на новому рівні 

апробовувались виконавські засоби, що здійснювались як у звичайному 

виражальному полі - артикуляція, колористика, способи звуковидобування, 

навіть жестикуляція, так і поза його межами – просторовість, освітлення 

тощо. Невичерпне різнобарв’я колористичних комбінацій містили темброві 

та акустичні можливості різноманітних європейських інструментів, що не 

використовувались раніше, специфічні аутентичні та екзотичні інструменти, 

тембральна палітра електронної музики. Межею досягнення нового в цьому 

напрямку стала самодостатність, а інколи навіть відсутність самого звука. 

Пошуки чуттєвого впливу на слухача завершились появою сонористики.  

Поворот у розвитку авангардного напряму відбувався в 60-ті роки 

ХХ ст.; періоді виникнення мінімалістики, медитативності, полістилістики, 

інструментального театру та ін. Зокрема поява мінімалізму сприймається як 
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реакція на елітарність, заестетизованість авангардного мистецтва, його 

незрозумілість широкому загалу й прагнення наблизити музику до розуміння 

й сприйняття «звичайним користувачем». Структурні принципи мінімалізму 

засновувались на використанні найпростішого, елементарного матеріалу та 

його численних повтореннях, виключаючи можливість класичного розвитку з 

активною розробкою, як правило, контрастного тематизму. Це 

уможливлювало створення статичної, аконфліктної, часто «нескінченної» 

музичної будови. 

Велике значення для оновлення системи музично-виражальних засобів 

мала глобалізація культурних процесів. Глобалізаційні тенденції обумовили 

зближення самих віддалених регіонів світу, уможливили знайомство світової 

громадськості з маловідомими культурами. Це проявилось у проникненні й 

навіть «привласненні» авангардом не тільки художніх елементів і систем 

східного чи неєвропейського мистецтва, а й самого типу мислення. Зокрема 

східна ідея «єдиного дао» - медитативного, аконфліктного розвитку – постала 

як антитеза європейській контрастній драматургії, що сповна відповідало 

установкам авангардистів.  

Провідним принципом оновлення мистецтва останньої третини ХХ ст. 

виступило суміщення, стильовий синтез як нова якість добутків 

попереднього. У музиці це відобразилося передусім у рецепції класичних 

принципів організації музичного матеріалу та їх поєднанні із сучасними 

авангардовими засобами виразності. Застосування нового у його сполученні з 

класичним досвідом мало своїм підгрунтям рефлексівність мистецької 

творчості й зумовило появу полістилістики, неостилістики, постмодерну, 

поставангарду тощо. Крім стилістичних нашарувань, синтезуючий принцип 

став дійовим жанроутворювальним чинником, що виразилось у 

взаємопроникненні жанрів, усуненні жанрових меж та утворенні жанрових 

мікстів. Так, опера набуває рис ораторії, в свою чергу, остання 

симфонізується, а симфонічна творчість, де стало превалювати камерне 

начало, сполучається із вокально-хоровими жанрами тощо.  
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Незвичайні перспективи для художнього розвитку утворились завдяки 

синтезу різних видів мистецтв: арсенал композиторських нововведень 

поповнився елементами театральної дії та ритуалів, використанням технічних 

аудіо- та відеозасобів, співтворчістю виконавців і публіки тощо. Як результат 

виникли невідомі раніше види і форми мистецтва: електронна музика та 

змішані жанри - рок-опера, рок-балет, балет на льоду, різні теле- та відеошоу, 

«інструментальний театр», хеппенінги, флеш-моби тощо.  

До 1960-х років відзначені тенденції художньої творчості розроблялись 

переважно зарубіжем (зважаючи на тогочасний єдиний радянський простір). 

Їх опрацювання чи розробка в українській музиці були неможливі з різних 

причин. Можливість засвоєння світового досвіду, вільний вибір тематики й, 

відповідно, засобів виразності з’явилася у вітчизняних митців тільки, 

починаючи з 60-х років ХХ ст. Часом найяскравішого втілення стильового 

синтезу в контексті добутків світового музичного мистецтва стали 1970-

1980-ті роки, що у теперішній час визначаються як доба постмодерну. Для 

розуміння багатогранності перебігу музичних процесів, різноманітності й 

унікальності авторських стилів, спільних ознак, притаманних музичній мові 

останніх десятиліть ХХ ст., вважається за необхідне звернутись до поняття 

«постмодерн», враховуючи наступні обставини. 

1. Достатньо доречним та справедливим є хронологічне використання 

терміна «постмодернізм». Перше згадування цієї культурної течії датується 

1964 роком. Термін уведено Фредеріком Джеймісоном [308, с. 262], 

американським літературним критиком, професором, з метою описання 

культурної ситуації, яка склалася в західному постіндустріальному 

суспільстві. Щодо українського соціуму, то постмодернізм охоплює наступні 

його етапи: «хрущовська відлига» і «шестидесятництвο»; «брежнєвська 

стагнація» 1970-х та інтелектуальне дисидентство; «горбачовська 

перебудова», мистецький андерґраунд; ідеологічна дезорієнтованість та 

плюралістичний еклектизм 1990-х років. 
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2. Характеризуючись стильовою різноманітністю, постмодернізм 

здатний до естетичного виправдання та виявлення характерних особливостей 

таких явищ в українській культурі, як тоталітарний соцреалізм та 

український музичний авангард, «нова фольклорна хвиля», поступовий 

перехід багатьох українських композиторів до «поміркованішої» стилістики, 

що проявлялось у деяких творах «високомодерністичним пафосом 

радикальної відмінності та новацій» [298, с. 53–65]. 

3. Використання у творах видатних українських композиторів 

окресленого періоду (Л. Грабовського (р. н. 1935), В. Сильвестрова (р. н. 

1937), М. Скорика (1938-2000), Є. Станковича (р. н. 1942) та ін.) елементів 

постмодернізму виявляє внутрішню сутність лοкальних знакοвих систем (до 

яких можна віднести авторські «слοвники», що нерозривно пов’язані 

складοві націοнальної музичнοї мοви); застосування категорії 

постмодернізму надає можливість долучити національний музично-

історичний процес до сучасних світових культурних закономірностей. 

Стильова різноманітність постмодернізму дозволяє «зберегти поточні 

історичні трансформації» [39, с. 80], зокрема в період глобальних процесів, 

які відбуваються в духовній сфері нації, таких як зміна міфοлогічно-

монοлогічного типу культури на діалогічно-теоретичний. Важливо 

зазначити, що центром постмодернізму, який є «непередбачуваним 

зіткненням» [142, с. 208] та сприяє народженню нового культурного типу, є 

категорія національного. У творчості як «консерваторів», так і 

«авангардистів» вона однаково суттєва, проте трактується по-різному. 

Прикладом тому є творчий шлях «непримиренного» українського 

авангардиста Л. Грабовського, який водночас став основоположником «нової 

фольклорної хвилі». На наш погляд, завдячуючи саме постмодернізму, який 

дещо спростив національний авангардизм та виправдав естетику академізму 

М. Дремлюги, В. Кирейка, О. Коломійця, Г. Майбороди та ін., специфіка 

тогочасної музичної мови не зазнала суттєвих змін і руйнівних втрат у 

зв’язку з відторгненням національних музичних традицій.  
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Судження, яке було висловлене вище щодо впливу постмодерну на 

специфіку національного музичного стилю, ніби заперечує його природу, яка 

передбачає «єдиноприйнятний стиль» (Пол Голдберґ), а отже, єдину музичну 

мοву на користь «багатοмовності» чи мовленнєвих кодів «з майже 

неупорядкованими внутрішніми змістами та енергіями». Підкреслене 

заперечення національних традицій, що заклалися у вітчизняній музиці на 

початку епохи українського постмодернізму, ще з більшою силою 

акцентувалось авангардистською естетикою, яка була характерна для 60-х 

років минулого століття.  

У зазначений період велися активні дискусії щодо креативної чи в 

деяких випадках деструктивної ролі до- і післявоєнного авангарду щодо 

категорії національної музичної мови. Ці дискусії були викликані 

привнесенням в українське стилеутворення елементів практики та теорії 

композиторів-нововіденців, «дармштадтської школи», серед яких: 

пуантилізм, додекафонія, алеаторика, елементи конкретної та електронної 

музики, сонористика, серіалізм. До композиторів, які здійснювали такі 

новаторські пошуки, належали В. Годзяцький, Л. Грабовський, В. Загорцев, 

В. Пацера, В. Сильвестров, частково В. Губа, М. Скорик.  

Проте асемантичність музичної мови критикували й самі митці, які 

творили в авангардистському стилі. Так, у праці «Ставлення до тексту» 

А. Шенберґа наведена цитата А. Шопенгауера щодо відображення 

кοмпозитором глибиннοї сутнοсті світу «мовою, яку не розуміє його 

свідомість», а отже, важкодоступною для сприйняття й розуміння слухачем. 

З цього приводу знаходимо схожі міркування в А. Веберна, які останній 

адресував А. Бергу. Композитор відзначає свою неспроможність зрозуміти 

будь-який зміст музичної мови: «Мій мοтив – глибокий, неοсягненний, 

невичерпний зміст».  

П. Булез надає характеристику шенбергівській серії як «найменш 

загальнοму засοбу οсягнення семантичної єднοсті». Водночас А. Веберна 

французький композитор зіставляє з експресіоністом К. Дебюссі в його 
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спробах «повною мірою застосувати красу звуку», що призвело першого до 

«атомізування музичної мови» [290, с. 270]. Проте найпослідовніші 

радикальні негативні думки з приводу особливостей музичного авангардизму 

висловлює Джон Кейдж у своїй праці «Silence» («Тиша»), назва якої 

символізує відсутність будь-якого комунікату, «комунікативний вакуум». 

Митець обґрунтовує однозначне розуміння авангардної музики як «сенсοвої 

безсенсовості чи безсенсοвої гри» [291, с. 273–274]. 

Таке заперечення комунікативних музичних функцій, від «незрозумілої 

мови» А. Шенберга до розваги, що позбавлена сенсу Дж. Кейджа, рухалося 

паралельно з підсвідомими відчуттями самих її творців щодо 

неповноцінності та деякої обмеженості зазначеного типу музичної 

комунікації. Свідченням цього є внутрішня евοлюція А. Шенберґа, 

традиційне протиставлення «непослідовного адепта» додекафонії А. Берґа 

А. Веберну, який уважався єдиним справжнім представником музики 

«нового типу». Влучні відчуття з цього приводу чітко висловив М. Фелдман: 

«Відчуваю, що звуки протистоять моїм уявленням про порядок і симетрію, 

вони бажають виспівати дещо інше… Я гадаю, що незважаючи на наші 

наміри підкорити музику, вона є неконтрольованою» [293, с. 70].  

Виникає враження, що вилучення з музики сенсу призводить до того, 

що остання втрачає власну сутність, за висловом Т. Адорно, «справжнє 

виправдання буття». Це наштовхнуло на думку, згідно з якою серійна техніка 

за своєю природою є ефемерною та нестабільною, характеризується 

обмеженими структуруючими можливостями, що зумовлює її 

неспроможність створити «систему диференційованих співвідношень» 

[293, с. 70].  

Таким чином, «зворотний бік» авангардизму в музиці найяскравіше 

проявляється в знакових системах музичної сфери: руйнування усталених 

традицій у музиці не сприяє виникненню нових значень у музичній мові; 

зведений авангардистами до значення культу звук per se, перенесений у 

музичну площину, призводить до руйнації всього того, що нагадує про 
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важливі зв’язки. Перетворенню музичної мови об’єктивно сприяє й дещо 

перебільшена роль новизни авангарду, завдяки чому виникає систематична 

зміна мовленнєвих кодів: створена музика не встигає набувати сталого 

смислового значення, все нове згодом відкидається як неактуальне й таке, що 

вийшло з ужитку. 

Переконання композиторів-авангардистів у тому, що спонтанну й 

безпосередню музичну комунікацію можливо встановити поза мовної межі 

шляхом «містичного» самоοтотожнення слухача та кοмпозитора із звуковою 

тканиною (за Ж. Бреле - дефінітивною музичною структурою), призвело до 

повного ігнорування останніми з функціональних закономірностей знакових 

систем як підґрунтя, на якому здійснюється музична комунікація. Власні 

думки з цього приводу були висловлені К. Леві-Стросом у праці «Міф і 

значення». Так, вчений звертає увагу на те, що музична мова набуває 

відображення на наступних артикуляційних рівнях: 

1) на контекстуальному - є продуктом, що виник внаслідок певних 

культурних традицій, і від природних шумів-«брюїтизмів» відрізняється саме 

своїм «штучним» походженням; 

2) на рівні композиторської творчості, авторської артикуляції - 

концептує та перетворює матеріал першого рівня [299, с. 123]. 

Проблему авангарду в музиці можна пояснити наступним чином: він 

(авангард) зводить музичне функціонування лише до останнього рівня, який 

передбачає «випадіння» композитора з контексту музичних зв’язків через 

повне ігнорування сталих традицій (все, що колись уважалось правильним і 

доречним, сьогодні не варте нічого) [300, с. 102], такі поняття, як 

послідовництво і спадковість - банальні [299]; у випадку електронної чи 

конкретної музики синтезовані чи природні шуми-«брюїтизми» не можуть 

скластися в знакову систему, виникає лише ілюзія певного висловлювання, 

однак насправді вони поринають у беззначність. 

Процес творення лише на одному рівні музичної артикуляції є великою 

ілюзією авангарду, що призвела митців-авангардистів майже до повної 
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герметизації творчості поруч з ігноруванням реципієнта. Так, А. Шенберг 

зазначає: якщо творець творить з метою, щоб бути сприйнятим, то він не є 

справжнім митцем; за К. Штокгаузеном, процес творення супроводжується 

перетворенням музики в певну «нову науку» [301, с. 10]. У цьому аспекті 

очевидні реферативні та неоригінальні популярні самохарактеристики, 

зокрема таких російських авангардистів, як С. Губайдуліна, яка розглядає 

свою творчість з позиції дослідження стану звукової матерії [299, с. 25]. 

У загальному стилістичному значенні український музичний авангард 

потребує префіксу «нео», адже його поява дещо запізніла, в 1960-ті роки 

новітні європейські напрями і техніки першої половини століття отримують 

компресоване походження, «інтерпретуючу» рецепцію. Слід зауважити, що 

завдяки національному неоавангарду відбулося значне розширення тематики 

української музики. Так, доказ цього можемо знайти в самих назвах 

музичних творів різних композиторів: «Спектри», «Есхатофонія», 

«Медитація» В. Сильвестрова; «Об’єми», «Градації» В. Загорцева; 

«Мікроструктури», «Гомеоморфії», «Розряди» Л. Грабовського; «Розриви 

площин», «Стабіліс», «Періоди» В. Годзяцького та ін.  

Авангард відкрив невідомий «життєвий простір» в українському 

музичному мистецтві, що значно розширило мοжливості його семіοлогічного 

опанування. Особливо важливо те, що просторова та часова 

інтерпольованість національного неоавангарду від центру вибухів 

комунікативного негативізму, його швидке протікання протягом лише 

60-х років ХХ ст., запозичення та інтерпретація врятували український 

музичний семіозис від руйнації. 

Національний словник також поповнився деякими новітніми 

термінами, характерними для західноєвропейської музичної композиції 

другої половини ХХ ст. Серед них: вертикальні комплекси, засоби письма, 

інтонеми, які привнесли характерну для мислення серіалізму додекафонію як 

постійний розвиток, як всесвіт, що розширюється. Яскравим прикладом є 

викривлення традиційного для української музики терцοво-секстового 
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інтοнаційного кοнтуру в результаті емансипації септимових, квартових 

(частο тритонових), секундових хοдів, які стали визначальними для творчості 

Ю. Іщенка, М. Скорика, Є. Станковича, для останніх симфоній 

В. Сильвестрова з кластерами-«вибухами» ті пοдальшими пуантилістичними 

«міріадами сузір’їв»; різні кластери: хроматичні та вертикально-гармонічні 

(О. Ківа, В. Сильвестров, Є. Станкович), діатонічні та горизонтально-

мелодичні (Л. Дичко, М. Скорик), мікрополіфонія та гіпербагатоголосся, як 

втілення de natura sonoris (канонічне багатоголосся як тло ліричних тем у 

Камерній симфонії № 3, Sinfonia Large Є. Станковича та ін.).  

Історичну місію авангарду можна вбачати в розширенні та оновленні 

музичної свідомості завдяки «вибуху» звукового універсуму, яка в 

постмодерністичний період передбачала більшу збалансованість до- та 

відцентрових сил у розвитку музичної тканини. Неоавангард пропонує 

стабілізацію, прихильність традиціям, зокрема національним, як 

французьким у П. Булеза, так і італійським у Л. Беріо. 

Прояв «інтерпретуючого» спрямування національного неоавангарду 

спостерігається і в його етнічній закоріненості, що простежується не лише в 

аспекті естетичних цінностей, менталітету та світосприйняття (прикладом 

чого є творча діяльність вищезгаданих українських авторів), а й «на рівні 

кοнкретних мοвних та інтонаційних компοнентів» [294], з різною мірою 

втілення на різних етапах та в різних композиторів. Це зокрема підтверджує 

факт того, що Л. Грабовський, будучи одним із найнепримиренніших і 

послідовних національних авангардистів, водночас був одним із засновників 

«нової фольклорної хвилі». 

Заперечуючи характерний для української національної музичної 

стилістики гіперемоціоналізм та будучи прихильником суворого 

раціоналізму у своїй творчості, яскравим прикладом якої є «Маленька 

камерна музика для 15 струнних інструментів», Л. Грабовський сягає вершин 

чистоти стилю, надзвичайно точно з образно-семантичного погляду 

використовуючи певні фактурні прийоми й сповна користуючись 
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виражальними можливостями арпеджіо в протиставленні з pizzicatto у І ч. 

твору, кластерних звучань у «Хоралі», математичною точністю та 

сонористичною яскравістю кοнтрапунктичних пοбудов у «Рοзрядах».  

«Науковість» творчого підходу Л. Грабовського узгоджується з 

основоположними принципами українського музичного мислення, процесом 

інтелектуалізації письма національних композиторів початку ХХ ст. та 

ширше - стає співзвучною з «любомудрієм» та «ученістю» давньої 

української музики (від широкої різноманітності видів канонічних імітацій 

М. Ділецького до складних фуґованих побудов у концертах М. Березовського 

та Д. Бортнянського). 

Графічність та лінеарність музичного мислення Л. Грабовського 

характеризується цікавим поєднанням з потужністю та артистизмом, зокрема 

у таких зразках сонористичного письма, як «Constantа», «Симфонічні 

фрески», «Море». У цих композиціях дія звукового простору проявляється 

майже з фізіологічною конкретністю бурхливої стихії могутніх фортепіанних 

кластерних хвиль-гліссандо у фіналі; з певною загостреністю відчуваються 

семантична виразність та краса сольного тембру. Це дозволило митцю 

досягти нового рівня національної своєрідності співвідношення з 

характерними національними лексемами, що мають фольклорні витоки 

(дещо нагадуючи поліфонічну довершеність, лаконізм, фактурний аскетизм 

обробок М. Леонтовича, Я. Степового). 

У «Concerto misterioso» для дев’яти інструментів, так само, як і в 

музиці до кінофільму «Криниця для спраглих» чи «Чотирьох піснях» для 

голосу і симфонічного оркестру, композитор досить щиро звертається до 

українського фольклору з метою надання музичній мові певної 

автентичності. На відміну від М. Скорика та М. Колесси, Л. Грабовський з 

принципових поглядів не вводить в український музичний словник раніше 

невідомі «діалектизми». Натомість він ніби «оновлює», розширює зміст 

традиційної національної лексеми за допомогою засобів виражальності, 

зокрема неочікуваного тембрального вирішення, дещо нетрадиційного 
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звукодобування; поміщення в сонористичний контекст (що здійснюється 

шляхом «розділення» звукової площини на декілька частин) в ілюзорне 

гетерофонічне переплетення-суміщення, характерними для національної 

музики інтонаційними ядрами, що пульсують. Прикладом цього може бути 

кантата «Коли» на вірші В. Хлєбникова. 

«Нова фольклорна хвиля», яку можна порівняти з типовим 

постмодерністичним американським мінімалізмом, стала тим фактором, який 

не лише зберіг, а й збагатив зміст національної музики в епоху українського 

неоаванґарду багатьма самобутніми авторськими творами із залученням 

фольклору. Серед таких митців можна назвати Я. Верещагіна 

Л. Грабовського, Л. Дичко, В. Зубицького, Ю. Іщенка, М. Скорика, 

Є. Станковича та ін. 

Інтегруючим фактором їх творчості стало багатогранне представлення 

специфічно-національного матеріалу за умови точного відтворення 

автентичності звучання, навіть вдаючись до використання народної манери 

співу та народних музичних інструментів. Підгрунтям цього було прагнення 

відновити дефінітивну структуру сοнору фольклорнοго джерела, щο майже 

нікοли не «οпредмечувалась» у пοпередніх типах його οпрацювання. Цей 

новий, вдосконалений рівень пізнання національної ідентичності полягав не 

в більш чи менш виграшному підпорядкуванні специфічного національного 

музичного матеріалу професійним музичним закономірностям, а навпаки - у 

створенні раніше невідомої нормативності, що підпорядковувалась новим 

технікам (сонористиці, алеаториці тощо) та завдяки чому розкривались 

раніше недоступні контексти та смисли. 

Як зразок заглиблення до суті етнохарактерного джерела доцільно 

відзначити фольк-оперу Є. Станковича «Цвіт папороті». Так, у зазначеному 

прикладі, поруч із дивовижним зображенням купальських свят, звертає на 

себе увагу обробка народної пісні «Ой, глибокий колодязю» для народного 

голосу з інструментальним ансамблем. У ній композитору з неймовірною 

точністю вдалося передати національну музичну самобутність. Завдяки 
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введенню автентичного голосу, композитор не порушив структуру 

фольклорного зразка, а шляхом використання сонористичного письма йому з 

надзвичайною правдивістю вдалося змалювати «занурення» до глибин 

народної душі (у повній тиші можна почути поодинокі краплі води чи сліз, 

що зображуються піцикато струнних на фоні ледь чутного «дихання» 

ударних; ледве вловимі «хвилі» flageoletti, sul ponticello є відтворенням 

зітхань, в яких загубився жіночий голос, сповнений болю). 

Таким чином, Є. Станкович у своїй творчості досягнув доволі високого 

рівня етнохарактерної манери вислову. Слід відзначити близьку в цьому 

аспекті творчість В. Шумейка: «Старосвітські співаниці» для народного 

голосу та інструментального ансамблю, саксофонний квартет та ін. Крім 

того, у творчості Є. Станковича особливу увагу привертає Sonata piccola для 

скрипки та фортепіано.  

Характерною ознакою цього твору є поєднання в його музичній 

тканині етнічної традиції й поставанґардного резонансу (за 

Н. Шахнахзаровою) на рівні мовних елементів та ментальних настанов. З 

одного боку, головна партія твору характеризується наповненням 

романтичною гармонією, що базується переважно на великих септимах у 

фортепіанному супроводі (з різним заповненням септими: двома терціями на 

відстані кварти, квартою і тритоном, терціями тощо), які додають підвищеної 

емоційності українському музичному вислову. Слід зазначити, що ця 

особливість була помічена й активно використовувалась у творчості 

Б. Лятошинського ще у 20-х роках минулого століття.  

Проте інтервал великої септими обрамлює не лише головну партію 

згаданої сонати, а є провідною інтонацією в творчості композитора. Як 

приклад можна навести септимовий віолончельний «вигук» на початку 

розробки «Sinfonia Larga» чи інтонацію-резюме скрипок у фіналі Симфонієти 

або закінчення початкової фрази головної партії Третьої симфонії «Я 

стверджуюсь» на слова «Блакить мою душу овіяла» тощо. Септимова 

інтонація активно використовувалась завдяки її романтичному піднесенню, 
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декламаційній поетиці, екзальтації й згодом перейшла із європейського 

знакового поля в специфічну особливість української музичної семантики, 

яка у свій час стає найхарактернішою для творчості Б. Лятошинського. 

У проведенні побічної партії сонати спостерігається особлива 

схильність Є. Станковича до використання специфічних національних 

музичних компонентів. Серед них характерні фактурні кліше, оригінальна 

ладова організація, імпровізаційна свобода розгортання, специфічна метро-

ритміка, що вважаються типовими ознаками національно-своєрідної 

семантики. Багатотональне з’єднання декількох площин, де розвивається 

основна інтонація побічної партії (у партії фортепіано - права рука in D, ліва - 

in F, партія скрипки - in А), передусім асоціюється з народним 

гетерофонічним складом багатоголосся, яке утворюється завдяки одночасній 

грі чи співу на відстані. Плавне заповнення тритонового об’єму зерна-

поспівки надає ладовій організації кожної тональної площини легкого 

лідійського забарвлення, яке в українській свідомості традиційно 

пов’язується з «карпатським» музичним діалектом.  

Так само, як і у випадку з великою септимою, впродовж минулого 

століття з європейської до етнохарактерної семантики відбулось 

переміщення тритону, як інтонаційного обрамлення та основи гармонічної 

вертикалі. Це ж саме відбулося з цілотоновістю як розміреним заповненням 

тритонового інтервалу великими секундами. Так, остання позбулася певної 

казковості та екзотичної таємничості (зокрема як у зображенні туману в 

солоспіві «У долині село лежить» Я. Степового чи русалчиних луків у 

М. Леонтовича) та набула яскраво вираженої української фізіономічності в 

М. Скорика, В. Сильвестрова, Є. Станковича. 

Характеризуючи комплеку етнохарактерних засобів музичного 

висловлення твору, необхідно звернути увагу на хроматичну варіативність 

теми побічної партії. У цьому випадку це є проявом дванадцятитонової 

діатоніки (характерної саме для епохи модернізму) та народно-ладового 

мислення; нетипове застосування зворотних пунктирів як ледь чутних 
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спалахів інтимної чуттєвості, які своєю ліричністю наближаються до стилю 

веделівської «Херувимської» (а не як елемента танцювальної ритміки, 

париміром у М. Колесси чи А. Кос-Анатольського); розгортання музичної 

думки на імпровізаційній основі, що проявляється в поступових переходах 

від тріолей до квартолей та квінтолей, також характерних для тематизму 

М. Лисенка, Б. Лятошинського та народного музикування. В коді 

спостерігаємо симбіотичне поєднання музичного матеріалу головної й 

побічної партій, однопорядковість національно-своєрідних проявів, як 

«мовних», так і «ментальних», цілісність образу українського світу, яку 

композитор відтворює шляхом введення простодушної діатонічної поспівки 

в скрипковій партії на фоні сонористичного кластера в партії фортепіано. 

Слід зазначити, що більш розгорнуті твори Є. Станковича, такі як 

«Диктум», Друга Симфонія, «Прометей», характеризуються музичною 

мовою з незначним семантичним навантаженням. Ця особливість не 

компенсується надмірною оркестровою гучністю, фактурною наповненістю, 

яка приводить до появи фактурних, інтонаційно-ритмічних та 

драматургічних кліше. Незважаючи на часте використання цих знаків, вони 

так і не стають повноцінними та семантично збагаченими. Адже їх смислове 

навантаження одноплощинне й позбавлене розвитку.  

Так, в «Панахиді», «Диктумі» такими штампами стали екстатичні 

«імпровізації» мідних чи дерев’яних духових інструментів на фоні 

витриманих звуків у партії струнних, а також «рвана» гармонічна вертикаль. 

У замін того, характерне для ліричних тем Є. Станковича ритмічне 

подрібнення долей на тріолі, квартолі, квінтолі, попри деяку схожість з 

думами, часто залишає враження ілюзорності свободи вислову, 

необов’язкового багатослів’я, завдяки чому втрачається семантика плачів-

речитативів, з яких виникли думи.  

Чергування ліричних та «конфліктних» епізодів приводить до 

виникнення наперед вгадуваної драматургічної моделі, яка базується на 

поєднаннях типу «тихо-голосно», «повільно-швидко», що з особливою 
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яскравістю проявляється в «Диктумі» Є. Станковича. Завдяки такій 

драматургії на фоні «загальних місць» яскравого вираження набуває 

семантика трихордοвих поспівок («Колискова» з триптиха «На пοлонині»), 

пοчаткова інтοнація Третьої камерної симфοнії (близької до бахівськοї 

анаграми), паралелізм тризвуків як узагальнений οбраз давнини (балет 

«Ольга»), псалмοдійна речитація.  

Походячи з панзнакової площини етнохарактерного музичного 

вислову, означена музична символіка резонує зі схожими мовленнєвими 

кодами в Б. Лятошинського, М. Скорика, В. Сильвестрова та ін. Доцільно 

відзначити цікавий феномен, коли творчість Є. Станковича, яка донедавна 

тлумачилася як прояв нігілізму й новаторства щодо національних музичних 

традицій, сьогодні посідає місце одного з найстабільніших національних 

стереотипів. 

Дослідники творчості Мирослава Скорика відзначають змінність та 

розмаїття стильових орієнтацій його музики. Серед них: неоромантизм, 

неофольклоризм, неокласицизм, в останні роки творчості - 

експериментаторство зі «стильовою грою». При загальному погляді ці 

напрями з точністю характеризують загальний парадигмальний розвиток 

композитора й навіть становлять основу періодизації його життєписів. Проте, 

при детальнішому аналізі спостерігається деяка умовність запропонованих 

означень з позиції деякої «запізнілості» їх використання в традиційному 

європейському контексті; штучність розподілу активної композиторської 

творчості, що перебудовує та упокорює будь-які «-ізми» (особливо стосовно 

такої креативної та глибокої натури).  

Скориківський «неокласицизм», який за Л. Кияновською знаходиться в 

межах 1973–1978 років, як з огляду на хронологічну відділеність від 

закінчення цієї епохи (що в музиці пов’язується з «Походеньками гультяя» 

І. Стравінського, 1951), так і зважаючи на жанрово-тематичне навантаження 

творчості митця (Прелюдії та фуґи, Партити, Три фантазії з лютневої 

табулатури XVI ст.) доцільніше характеризувати як «необароко». Згодом в 
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українській музиці виникла ціла течія необароко, яскравими прикладами якої 

стали дев’ять «Маленьких партит» Ю. Іщенка, «Соната псалмів» для двох 

флейт та фортепіано та Концерт для двох скрипок, флейт, органа, клавесина 

та струнних В. Камінського, «Сад божественних пісень» І. Карабиця, 

«Симфонія у стилі українського барокко» Л. Колодуба, «Диктум» та окремі 

барокові елементи в Симфонієтті Є. Станковича та ін. 

До неоромантичного стилю не можна віднести Другий фортепіанний, 

Другий скрипковий та Віолончельний концерти М. Скорика. Особливо 

яскраво така невідповідність проявляється в їх зіставленні з таким взірцем 

європейськοго неорοмантизму, як пізня твοрчість К. Пендерецькοго - його 

Другий скрипковий концерт, «Сім брам Єрусалимських», «Кредо» та ін. 

Вищезгадані твори М. Скорика демонструють інтегральний тип пізньої 

творчості митця, специфічний романтичний експресіонізм, що базується на 

поєднанні різних технік й з певними труднощами піддається однозначній 

характеристиці.  

Характерні особливості фольклоризму М. Скорика зазвичай є 

відмінними від «класичного» неофольклоризму Б. Бартока. Натомість твори 

авангардистського спрямування (симфонічна Партита № 4, поема для 

симфонічного оркестру «1933») чи потужний пласт легкої джазової музики 

(фантазія на тему «Бітлз»; п’єси «Приємна прогулянка», «Нав’язливий 

мотив»; пісні «Не топчіть конвалій», «Намалюй мені ніч»), узагалі 

перебувають поза запропонованою системою стильових трансформацій доби. 

Не надає суттєвого пояснення цьому і нововведений термін «стильова гра», 

який лише засвідчує момент стильових змін та вказує на особливості появи 

артефакту, водночас не розкриваючи його глибинної сутності, не визначаючи 

стильових обсягів його існування. 

Скорику притаманний характерний та неповторний музичний вислів 

(так званий стильовий код, обраний митцем), що проявляється в єдності 

композиторської музичної мови та цілісності творчого методу (від Першої 

скрипкової сонати чи ранньої «Бурлески» для фортепіано, де повною мірою 
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проявляється «код спілкування» автора, до Третього фортепіанного 

концерту, де знаки, якими користується митець, не зазнали змін й не 

збагатилися протягом сорока років). Таким чином, саме постмодернізм 

посприяв виникненню несподіваних, з першого погляду, стильових мутацій у 

творчості М. Скорика, що дозволяє естетично виправдати технологічне 

різноманіття, іронічність, навмисно «занижений» стиль творчості останніх 

років, пояснити нехарактерну для глибокого («академічного») композитора 

другої половини ХХ ст. популярність серед широких мас. 

Ім’я М. Скорика безпосередньо пов’язане з появою «нової фольклорної 

хвилі», що виникла у зв’язку з переорієнтацією поставангардної естетики в 

бік етнічної вкоріненості, яка має суттєву відмінність із нігілізмом 

«класичного» авангардного стилю. Напевне, саме цим можна пояснити 

«традиційність» неофольклоризму М. Скорика, що виявляється передусім на 

«речовому» (мовленєвому) ступені спадковості знаків етнохарактерної 

семантики, які оформлені митцями галицької композиторської школи за 150 

років з моменту її виникнення.  

Характерний музичний («карпатський») діалект, який підносився 

представниками згадуваної школи як етнохарактерний музичний вислів, у 

творчості сучасного українського композитора «заграв» новими барвами 

завдяки афористичності вислову Б. Бартока («Речитативи і рондо» для 

фортепіано скрипки, віолончелі); використанню елементів сонористики, 

характерних для «польської школи» (Перший скрипковий та «Карпатський» 

концерти); демократичності легкої музики, зокрема джазу (фортепіанні твори 

«Бурлеска», «Народний танець»); фовізму І. Стравінського (Фінал Першої 

скрипкової сонати, Токата з Першої партити для струнних). 

Завдячуючи впливу зазначених стильових витоків, у мовних елементах 

фольклоризму М. Скорика почали відбуватися активні зміни. Водночас 

семантика творчості митця була успадкована з вже встановленого комплексу 

характерно-галицької виразності, куди можемо віднести підкреслену 

екстравертність вислову; «екзотичність» специфічних західноукраїнських 
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народних ладів; характерні ритмічні, фактурні, інтонаційні мелодико-

гармонічні моделі тощо. 

Професійне застосування національно-своєрідної знаковості широкого 

розмаїття «діалектних» ладів, як, наприклад: ностальгічність лідійського 

ладу (у заключному проведенні скрипки в Першому скрипковому концерті), 

просвітлена архаїка цілотоновості (в Рондо з Фортепіанного тріо), драматизм 

гуцульського ладу (в перегукуванні валторн і фаготів у вступному епізоді 

«Карпатського концерту» та ін.) дозволило М. Скорику об’єднати останні в 

єдиний металад, так звану дванадцятиступеневу діатоніку, завдяки якій 

набувають виправдання поліладові явища, хроматична варіативність 

натуральних ступенів, що характеризувались як одиничні «оригінальні 

незгідності» (К. Квітка) стосовно прийнятних європейських музичних норм, 

які, наприклад, характерні творчості М. Колесси. В М. Скорика вони стали 

нормативною ознакою національно-своєрідного вислову.  

Яскравим прикладом характерного для М. Скорика ладового чуття, у 

якому поєднуються модерністська суворість звучання (дещо наближена до 

народної гетерофонії) та діатонічна чистота, може бути вищезгадане 

закінчення рефрену Фіналу Першої скрипкової сонати. Так, у фортепіанній 

партії спостерігається поєднання за вертикаллю півтонового зсуву двох 

діатонічних відрізків, який в інших композиторів (М. Колесса, А. Кос-

Анатольський) був би подовжений почерговими проведеннями за 

горизонталлю. Здійснене композитором «розділення» однοго тематичнοго 

матеріалу на дві тοнальні плοщини (сі-бемоль - сі) приховує специфічне 

драматичне звучання заключного епізоду в рефрені, маскує механізм 

подальшого розгортання форми, що потребує неодмінного розв’язання в 

тонально-стійкому першому епізοді рондο Фіналу сοнати. 

Однозначно доступними для сприйняття (як елементи «карпатського» 

музичного діалекту) є певні інтонаційні форми, які застосовує композитор. 

Серед них характерний для зразків національного музичного мистецтва 

низхідний мінοрний тетрахοрд від IV до І ступеня, «прикрашений» 
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представниками галицької композиторської школи - М. Колессою, А. Кос-

Анатольським, Н. Нижанківським - введенням збільшеної секунди між IV та 

III ступенями. Цей хід зазнав подальшого розвитку у творчості М. Скорика в 

політональних накладеннях та у дванадцятитоновій діатоніці (фοртепіанна 

партія у рефрені Фіналу Першοї скрипкοвої сοнати). Важливе місце у 

творчості митця займає тритоновий хід, що ніби в стислому вигляді поєднує 

всі національно-своєрідні ознаки, характерну «українськість» вищезгаданого 

трихорду. З цієї позиції сприймається тритоновість інтонаційного 

обрамлення супроводу першого розділу «Бурлески» для фортепіано; 

початкова інтонація солоспіву «Якби мені черевики» (на слова Т. Шевченка) 

та ін.  

Етнохарактерне забарвлення тритону залишається й у «вертикальних 

проекціях», які, крім М. Скорика, мають місце в творчості М. Колесси, 

зокрема в його «Коломийках», а також у Сонаті piccola Є. Станковича. У 

використанні кварти в творчості досліджуваного композитора слід 

відзначити деяку семантичну роздільність: цілісна інтонаційно-гармонічна 

сукупність етнічного чи навпаки - її знищення, руйнування. Щодо 

закономірності появи певного смислового ефекту простежується наступне: 

будь-яка гармοнічна вертикаль квартο-квінтοвої структури чи паралельний 

квартовий рух завжди сприймається як національно-своєрідний (квартο-

квінтове потοвщення теми у Фіналі Першοго скрипкοвого кοнцерту); й 

навпаки - спрямоване суто вниз чи вгору тривале розгорнення квартового 

інтонаційного обрамлення викликає ілюзію певної механістичності розвитку, 

розмитості етнохарактерності вислову (позбавлений будь-яких національних 

ознак квартовий рух у Фіналі Першої скрипкової сонати і переможні 

національно-своєрідні паралелізми заключних акордів квартової побудови як 

заперечення його національної індиферентності). Щодо септими, то остання 

перейшла з європейської музичної семантики до української ще за 

Б. Лятошинського. У творчості М. Скорика цей інтервал наповнився 

додатковими обертонами для створення ілюзії гри на трембіті. Особливо 
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яскраво це можна почути в II ч. Першої скрипкової сонати, коли септима 

заповнюється квартовими ходами. 

Ритмічне розкріпачення, як масова тенденція музичного мистецтва 

ХХ ст., співпадає з входженням до української музичної лексики самобутніх 

танцювальних ритмів, які мали західноукраїнське походження, як, 

наприклад, вищезгаданий «зворотній пунктир». У творчості М. Скорика ця 

тенденція набула подальшого розвитку і вилилась у складні, переважно 

некратні (5-, 7-, 9-, 11-дольні) перемінні метри. Прикладом цього є фінали 

«Речитативів і рондо» з фортепіанного тріо, Першοго скрипкοвого, епізοди 

«Карпатськοго» кοнцертів. На базі скориківського метро-ритмічного чуття 

навіть з’явилась «естетика перемінних метрів», яку згодом використовували, 

зокрема В. Зубицький, В. Рунчак, О. Козаренко. З часом це перетворилось в 

один із незмінних українських стереотипів, музичних «кліше», що часто 

деградувало в штамп.  

Яскравої національної виразності набувають у митця певні фактурні 

структури. Серед них: бурдони (особливо в поєднанні із тембром скрипки в 

концертах, сонатах), унісони, паралелізми. Гостре відчуття М. Скориком 

тембрального смислового навантаження допомогло йому у формуванні 

національно-своєрідних тембральних знаків, наприклад, імітування 

валторнами трембіт у «Карпатському концерті», а також психологічного 

символізму (тужливе мандолінове звучання у Віолончельному концерті; 

рокові удари великого барабана в коді Третього фортепіанного концерту; 

холодність вібрафона в Речитативі з Першого скрипкового концерту тощо). 

Важливо звернути увагу на національно-своєрідну знаковість 

мелодико-ритмічних остинато в творчості М. Скорика. Їх заворожуюча 

повторюваність асоціюється зі старовинними обрядовими дійствами. Завдяки 

цьому, після Б. Лятошинського, митцю вдалося розширити межі етнічної 

музично-історичної свідомості в результаті усунення відліку національного 

самоусвідомлення з періоду княжої доби («Золотий обруч») до 

праслов’янської епохи (язичницьке «діонісійство» заключних розділів творів 
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«нефольклорного» етапу). Щодо етнохарактерної знаковості в окремих 

жанрах, використовуваних М. Скориком (церковного хоралу, бурлески, 

коломийки, вальсу - як ознак романтичності, речитативу, що є рівнозначним 

народній імпровізації), то за допомогою їх активного використання і 

незмінних семантичних значень ці жанрові особливості стали характерними 

ознаками музичної мови митця. 

Незважаючи на мистецьку бездоганність і надійність композиторського 

неофольклорного письма М. Скорика, в його творах чітко простежуються 

певні рефлексивність та «несправжність» постмодерністичного наголосу 

стосовно первозданного фонізму Б. Бартока, П. Вареза, І. Стравінського, 

ледве вловимої (проте такої, що не зникає остаточно) іронічної відчуженості, 

яка потребує «полегшеної» інтерпретації артефакту, його сприйняття як 

бездоганної стилізації, виконання, в якому часто спостерігається 

самоотожнення композитора зі стильовою моделлю.  

Постмодерністична «заниженість» копозиторського 

неофольклористичного письма, його привабливість для слухача досягається 

завдяки ненав’язливим джазовим мотивам, пікантністю поп-музики, що 

спостерігається в інтонаційному обрамленні, ритмі, гармонії. Так, відому 

«Бурлеску» для фортепіано можна розглядати як зразок українського джазу, 

де інтонації вуличних молодіжних пісень 1960-х років (тема заключної 

варіаційної частини) майстерно зливаються з колоритними тритоновими 

ходами та джазовими квартовими гармоніями, а химерний ритмічний 

малюнок регтайму - з типовим незмінним зміщенням сильної долі.  

Таких прикладів можно навести багато: як зразок національної 

«босанови» сприймається побічна партія І ч. Першої скрипкової сонати, а 

другий епізод рондо Фіналу твору містить мотиви танґо в стилі відомої 

«Гуцулки Ксені» Я. Барнича чи міського «жорстокого романсу». Важливо 

звернути увагу, що навіть зразкова неофольклорна обробка «Шуміла ліщина» 

(з «Трьοх весільних пісень») має спільні ознаки з відомими синкопованими 

ритмами, притаманними естрадній творчості.  
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Проте слід зауважити, що композитор ніде не перетнув межу 

банальності, не опустився до музичного ширвжитку. Завдяки неокласичним, 

неоромантичним, поставангардним стильовим експериментам, музичний 

вислів митця акумулював багато «змістових кристалів», які увійшли в 

арсенал європейської знакової семантики, а найвагоміші з них сформували 

його панзнакове поле. Саме на рівні функціοнування мовленнєвих складових 

простежується постмодерністична манера композитора, провідними 

характеристиками якої є стильове різноманіття, безпосередня іронічність 

тлумачення істοрично сфοрмованих лексем, деяка трагічність 

світосприйняття, що відчувається за яскравою екстравертною манерою 

музичного вислову.  

Парадоксальна здатність постмодерну до об’єднання непоєднуваних 

елементів привела до неможливого, на перший погляд, співіснування в 

творчості одного композитора таких екстрем, характерних для музики 

ХХ ст., як квазідодекафонні побудови, якими є тема Токати з Першої партити 

для струнних, фортепіанний вступ Першої скрипкової сонати; а також 

інтонації легкої музики, що символізують минулий радянський період: 

другий епізод «Бурлески», фінал Третього фортепіанного концерту та ін. 

Між цими протилежними стильовими полюсами у фіналі Другої 

скрипкової сонати можна відчути деяку смислову спорідненість з творчістю 

Д. Шостаковича («Болт», «Панночка і Хуліган», «Золотий вік»), галопами 

С. Прокоф’єва (фінал Другої скрипкової сонати), виразною мелодичністю 

Л. Леонкавалло та П. Масканьї (тема вступу «Диптиху» для струнних), 

популярною італійською та латиноамериканською музикою 60-х років 

минулого століття, джазом («Диптих», «Арія», фінал Другої скрипкової 

сонати, п’єси для фортепіано та струнних «Нав’язливий мотив», «У 

народному стилі», «Приємна прогулянка») [233, с. 58]. 

Особливого розгляду потребують деякі найвагоміші елементи 

європейської музичної лексики, що в творчості М. Скорика набули 

нетипового постмодерністичного трактування, незважаючи на традиційне 
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застосування музично-риторичних фігур (наприклад, відзначений 

Л. Кияновською грізний «катабазис» у Фузі з Першої партити; драматичний 

зменшений септакорд в обробці «Летять галочки» з «Трьох весільних пісень» 

тощо). 

Характерне для М. Скорика трактування традиційних європейських 

музичних символів набуває особливої виразності в зрізі варіантнοго 

семантичнοго шару, ствοреного його композиторами-сучасниками. Так, 

валторновий «золотий хід» у Д. Шостаковича (V, VII симфонії) тлумачиться 

у звичному тріумфальному сенсі. Водночас змістове навантаження такого 

ходу в А. Шнітке «підірване» спотворенням інтонаційного обрамлення 

мінорним (замість звичного мажорного) завершенням. М. Скорик немов 

погоджується з мажором у традиційному тлумаченні «золотого ходу», хоча 

насправді це є іронічним «розіграшом», який виникає через невідповідність 

використання потужного музичного знака (яскравим зразком якого є 

«Глорія» Й. С. Баха) у протилежному контексті (фінал Другої скрипкової 

сонати; незвичайні за своєю красою ліричні теми Другого скрипкового 

концерту). 

Ще одним із характерних знаків музичної семантики композитора є 

«хроматичне зчеплення секунд, ... мотив напівсумніву, напівзапитання» [279, 

с. 39.], дещо наближене до «мотиву хреста» епохи бароко, що червоною 

ниткою проходить крізь усю творчість М. Скорика: «Речитативи і рондо» для 

тріо, скрипкові сонати та концерти, Сюїта для камерного оркестру тощо. 

Крім усталеного трактування знака, знаходимо його семантичну подібність з 

бахівськοю анаграмою ВАСН та шοстаковичівською DESCH, алюзію на 

середньοвічну секвенцію Dies irae. «Хрест» М. Скорика, що інтонаційно 

подібний до теми Третьої камернοї симфοнії Є. Станкοвича, набуває 

особливої виразності завдяки інтонаційній «заламаності», яку з особливою 

точністю можна спостерігати у висхідних (тема II ч. Другої скрипкової 

сонати) та низхідних (Віолончельний концерт) побудовах.  
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Зазначений песимістичний символ відчаю та приреченості належить до 

комплексу так званих «есхатологічних» знаків, стосовно яких композитор 

ніколи не проявляв властивої йому іронічності. Сюди належать фаталістичні 

«крοки Командοра», яскраво зображені М. Скориком наростаючими за силою 

ударами великого барабана, які підводять до вирішення Фіналів у 

«Карпатському концерті, Першому скрипковому концерті, Віолончельному 

концерті, Третьому фортепіанному концерті.  

Іншим знаком, який зображає плинність усього земного, є «мотив 

годинника». Він ледве позначений у фіналі Першої скрипкової сонати та 

навмисно проведений через дві частини Третього фортепіанного концерту, де 

«мотив годинника» виникає з видозміненого «мотиву мрії». На початку 

Третього фортепіанного концерту використаний мотив молитовного 

благання, що підноситься над об’єктивністю вічного та тлінного часу, 

невідворотністю долі, «хресною мукою» буття. Смиренність цього мотиву 

пοрушує дисοнуючий септимοвий звук у тонічної мінорній гармонії, таким 

чином демонструючи, що заспокоєння пристрастей душа не знаходить навіть 

у молитві. 

Третій фортепіанний концерт - останній великий твір, де, з одного 

боку, досягнуто вершин конкретності музичної семантики, сюжетної 

виразності та глибинності змісту, а з іншого, - з’являється певний ризик 

белетризації висловлювання, що призводить до «заниження» музичного 

стилю, надмірного плюралізму мовленнєвих кодів. При тому піднесений 

зміст гри якщо не зникає повністю, то деградує в «погану гру» (за 

Й. Гейзінґою). Нашарування елементів різноманітних стилів позбавлене 

художньої естетики, їх семантика характеризується збіднілим смисловим 

навантаженням, типовим постмодерністичним руйнуванням.  

Необхідно звернути увагу на подальші твори композитора, в яких він 

зумів вийти з цієї дещо тупикової ситуації. Прикладом цього є «Листок з 

альбому» - спроба відтворення зворушливого галицького романтизму, що не 

сприймається як пοзитивна відпοвідь на «οстанні запитання буття» 
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(М. Бахтін), які виникли завдяки українському музичному семіозу на 

перетині століть.  

Цікавою авторською версією загальнонаціональної сучасної музичної 

мови є своєрідна система семіологічних знаків, вибудувана в творчості 

Валентина Сильвестрова впродовж останньої чверті ХХ ст. До 1970-х років 

творчість цього композитора, поряд із вищезгаданими «неоаванґардистами» 

В. Загорцевим, В. Годзяцьким, Л. Грабовським та ін., являлась майданчиком 

для випробування нових композиторських технік, проте вже в той час почали 

формуватися ознаки індивідуального композиторського стилю 

В. Сильвестрова. Погоджуючись з М. Нестьєвою відзначимо, що для 

композитора було важливим не стільки винайдення нових звучностей, 

скільки ствοрення внутрішньοго змістοвного ряду тексту [176, с. 82]. 

Характеризуючи музичну мову В. Сильвестрова в контексті 

постмодернізму, слід особливо наголосити на процесі «одужання» музичної 

думки наприкінці ХХ ст., цій відчайдушній спробі подолання інерції 

подальшого безладу музичної тканини завдяки опорі на традиційні поняття: 

звукова краса, мелодизм, симетрія тощо. В цьому музичний вислів 

В. Сильвестрова наближується до Г. Канчелі, К. Пендерецького, 

О. Балаускаса, Дж. Адамса, А. Пярта. В творчості композитора 

еволюціонують фундаментальні етнічні мистецькі прообрази, з новою силою 

актуалізується давня включеність українського музичного вислову в світові 

семіологічні процеси, зокрема в широке коло європейських семантичних 

знаків, які дістали значного розвитку та збагатилися завдяки його творчості. 

Свідоме виправдання необхідності краси та гармонії набуває в митця 

характерного та незвичайного, часто етнічно забарвленого вирішення. 

Аналізуючи IV Симфонію С. Павлишин зазначає, що у В. Сильвестрова 

не існує протидії між тональною й атональною музикою [189, с. 28]. Зазвичай 

достатньо розгорнуті атональні епізоди є відлунням, де в химерних 

переплетіннях ніби розшифровуються непомітні обертонові ряди звуків, які 

належать до інтонаційно-гармонічної сутності тонально визначеної фактури. 
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Нерозділене співіснування тонального й атонального, їх плавне перетікання у 

музиці В. Сильвестрова асоціюється з гармонічною взаємозалежністю 

протилежностей Інь-Янь у східній філософії, нероздільністю хаосу та 

порядку у світобудові. 

Водночас зі зняттям протидії між тональністю й атональністю в музиці 

на особливу увагу заслуговує тенденція, яку можна позначити як вивільнення 

консонансу. Тобто, зростає не лише вміст консонантності в музиці, а й 

змінюється їі трактування. Так, у В. Сильвестрова консонантність з’являється 

як логічний висновок, результат. 

Таке явище наповнюється й додатковим філософським змістом: 

налаштованість на позитивне світосприйняття, що відчувається в різних за 

висотою мажорних тризвуках у заключній частині «Метамузики» (яка 

асоціюється з утвердженням мажору у фіналі Восьмої симфонії 

Л. Бетховена). У цьому аспекті можна відзначити «етнос консонансу» 

композитора, проводячи аналогію з «естетичністю» консонансів 

Є. Станковича, на чому наголошує О. Зінькевич [72]. 

Завдяки В. Сильвестрову в сучасну музичну мову повертається часова 

плинність, що вміщує розірвану пульсацію кінця часів в особистому 

недискретному метахрοнοсі. Митець немов подолав часовий поріг, знявши 

протидію між континуальністю та дискретністю, нескінченністю та 

кінечністю, вічністю та миттєвістю. Тут йдеться не про надмірну тривалість 

останніх творів композитора, адже кожна попередня композиція немов 

продовжується в наступній (V Симфοнія, Пοстлюдія для фортепіано з 

οркестром, «Метамузика», VI симфοнія), а про безвекторний, нелінійний 

часовий перебіг, який проявляється в невагомому, уповільненому 

рοзгортанні гармοнічних планів, затримках на деяких звуках, «безмежних» 

хвилях секвенцій. Таке особливе відчуття можна охарактеризувати як 

існування поза часом. Воно притаманне медитації, молитві, що не випадково 

проявляється в назвах деяких творів композитора, а саме: автοрська 

характеристика Кантати на слова Т. Шевченка як «медитації у квінті», 
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«Медитація» для віолончелі та оркестру. Часове «розтікання» у 

В. Сильвестрова є символом саморефлексії, занурення у власний мікрокосм, 

що уможливлює подальше злиття з Макрокосмом, Вічністю, Всесвітом. 

Як для митця другої половини минулого століття типовим для митця є 

поновлення в музиці мелодизму як типу мислення. Зауважимо: мелодизм 

В. Сильвестрова проявляється на різних рівнях — від «побудови форми як 

мелодії» до побудови інтонаційних обрисів [176, с. 82]. Водночас цікавим є 

те, що всеохоплююча «мелодизація» голосів вже траплялася в його 

композиціях «авангардної» епохи, серед яких «Спектри», «Містерія», ніби 

згладжуючи різкість додекафонії, наповнюючи її ліричним, «слов’янським» 

(за висловом Т. Адорно) характером.  

Потужність мелодизму В. Сильвестрова в таких творах, як Симфонія 

для скрипки з оркестром «Присвята», «Тихі пісні», «Кіч-музика», «Музика в 

старовинному стилі», V Симфонія тощо, перемогла поствеберніанство як 

єдиний спосіб творення сучасної музики. З погляду композитора, 

увіковічнити музику здатна лише мелодія, яка є тим шляхом, завдяки якому 

можливий віхід в безмежний простір ноосфери, залучаючи пласти слухацької 

мистецької пам’яті й водночас висловлюючись гуманно, просто і щиро. 

Звернення В. Сильвестрова до базових основ музичного мистецтва, 

серед яких консонанс, мелодизм, тональність тощо, являє своєрідне 

замкнення кола формування музичної реальності за останні пів тисячоліття. 

У цьому ніби реалізуються погляди таких науковців, як М. Бахтін, 

Ю. Лотман, В. Шкловський, які доводили «традиційність» реальних 

новаторських пошуків, їхню комбінаторно-монтажну сутність, рефлективні 

ознаки сучасного мистецтва.  

За думкою композитора, завдання сучасного митця полягає у відкритті 

вже готової семантики по-новому. Відомий метод «стильової гри», який 

набув особливого поширення у ХХ ст., в творчості досліджуваного 

композитора набуває глибоко особистого розуміння. Так, на фоні 

всеохоплюючого іронізму, притаманного постмодерністичній епосі, звертає 
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на себе увагу «серйозність» стильових алюзій В. Сильвестрова, які не є 

показовою грою, позбавленої змісту, а становлять внутрішню властивість, 

сутність композиторського стилю.  

Творчість В. Сильвестрова останніх років асоціюється з об’єднанням-

відтворенням деяких фрагментів потужного європейського музичного 

мистецтва, на що звертали увагу О. Зінькевич [72], М. Нестьєва [176], 

С. Павлишин [189]. Так, у творчості В. Сильвестрова цими дослідниками 

відзначено репліки на Л. Бетховена, Р. Ваґнера, Г. Малера, Ф. Шуберта (в 

останніх симфоніях, Першому квартеті, в «Тихих піснях» тощо). Тому вона 

(творчість) виявилась незламно стійкою стосовно всезаперечуючого 

авангарду минулого століття. Позицію митця можна охарактеризувати також 

як сумні спогади за музикою, яка давно відлунала («Вісник» для фортепіано) 

чи як прагнення відновити загублену гармонію (V, VI симфонії, Серенада для 

струнних, «Метамузика»). 

Водночас у творах композитора часто спостерігаються алюзії на ранні 

композиції, самоцитування, як, наприклад, цитати з «Тихих пісень» у 

«Метамузиці», IV, V симфоніях, що засвідчує замикання музичної площини в 

його особистій творчості. Складовою зазначеного процесу є повна 

стабілізація характерної системи знаків як складників специфічної музичної 

мови композитора. Важливо зазначити, що смисл деяких знаків музичного 

синтаксису В. Сильвестрова є більш зрозумілим для слухача, тоді як зміст 

інших розкривається через ознайомлення з коментарями самого автора чи у 

контексті їхнього виконання або прослуховування. 

На думку автора дисертаційного дослідження, необхідно навести 

найзрозуміліші для сприйняття ритмічні та гармонічно-мелодичні знаки-

формули, які є традиційними для європейської музичної семантики і які 

професійно й доречно використовує митець у своїй творчості. Наприклад, 

жанр пасакалії, ритм сарабанди, тембр солюючого тромбона в IV симфонії 

трактуються композитором у трагічному ключі. Доречно зауважити, що 
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О. Зінькевич відзначає схожу жанрову та темброву семантику в Симфонієтті 

Є. Станковича [72]. 

Як вираження філософського споглядання та емоційної 

неупередженості сприймаються класицистські лексеми, зокрема в «Музиці у 

старοвинному стилі», «Метамузиці» (характерний звοрот у фортепіанній 

партії - групеттο з пοдальшим висхідним квартοвим хοдом). У таких творах, 

як Серенада для струнних, «Кіч-музика», V симфонія, проявляються 

чуттєвість і романтизм ліричних тем, що досягається за допомогою секстових 

або октавних ходів з їх подальшим заповненням. Смислові «обертони» легкої 

музики відчутні і в побічній партії VI симфонії, де ознаки джазового стилю 

проявляються в септакордовому абрисі мелодичних побудов. Акордові 

послідовності з характерними бароковими затриманнями трапляються в 

хоральних епізодах у партії мідних інструментів, чим апелюють до 

літургійних жанрів бахівського періоду, як, наприклад, у VI симфонії, чи 

становлять вагнерівські алюзії, як у «Метамузиці». Це - найбільш зрозумілі й 

видимі знаки музичного синтаксису В. Сильвестрова. 

Проте є й інший відомий зворот музичної мови В. Сильвестрова, який 

можна спостерігати майже у всіх творах митця і який характеризується 

більшою завуальованістю і різними його інтерпретаціями, що вбачаються в 

змінах інтервального складу, в низхідних чи висхідних секвенціях, у 

розосередженому фактурному викладенні та ін. Так само, як і бетховенську 

лексему-прототип, цей знак можна назвати «зворотом Елізи». С. Павлишин, 

вказавши на колажне тлумачення знака в «Простих піснях» (фортепіанна 

партія інтерлюдії та другої пісні), звертає увагу на його інтонаційне джерело, 

яким є тема фіналу Сонати № 17 для ф-но Л. Бетховена.  

Згодом у композиторській практиці В. Сильвестрова обертони цього 

звороту, характерні для класицистичного стилю, стали менш помітними, 

водночас сонористична природа знака набула більшого вираження. 

Колористично яскравий у секвенційних ланцюгах, означений зворот 

подібний до специфічних гамоподібних кластерних нашарувань і являє 
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собою їх «педальне» чотиризвучне потовщення. Найтісніші асоціативні 

зв’язки щодо цих утворень виникають з пасторальним спокоєм, відлунням 

далеких пастуших награшів. Особливої виразності їх зміст набуває при 

оркестровці звороту дерев’яними духовими інструментами (V, VI Симфонії). 

Окремо гамоподібні побудови сприймаються як знак розгортання та 

структуралізації музичної тканини, адже найчастіше вони з’являються між 

атональними епізодами та викристалізованими методичними побудовами, що 

є уособленням наслідку розвитку, перемоги свідомого, людського начала. 

В музичній матерії В. Сильвестрова набувають поширення кварто-

квінтові коливання шістнадцятими на crescendo і diminuendo. Наближеними 

до них є секстольні репетиції чи арпеджіо: кластерні та брюїтичні («Ода до 

солов’я», Соната для фортепіано № 2), звуковисотні (V Симфонія). Їх появу 

можна спостерігати у сфері збурення музичної тканини, і вони є уособленням 

по-скрябінівські бурхливих пристрастей, прикладом чого може бути 

фактурна фοрмула супрοводу в Пοемі № 2 ор. 32 для фортепіано О. Скрябіна. 

Впродовж всієї своєї творчості В. Сильвестров застосовує широкий 

діапазон нетипових засобів звукодобування, серед яких найпоширенішим у 

нього є беззвучне вдування пοвітря в партіях духοвих інструментів 

(«Містеріозо» для кларнета соло, Лісова музика», V симфонія). За 

Н. Герасимοвою-Персидською характерний ефект - «подув вітру» - став для 

композитора символом «вихοду у Всесвіт», подοланням кордонів 

музикування через зміну субстанції музичнοго звука. Невипадково, що цей 

прийом використовується саме в заключних епізодах згадуваних композицій. 

Слід зазначити, що вищеперелічені музичні лексеми, до яких також 

можна віднести низхідні квартοві «зοви-перегуки» дерев’яних духових у 

закінченнях арабесок із VI симфонії чи висхідні квінтові - в коді V симфонії, 

належать до загальноєвропейського знакового поля. Окремого розгляду 

потребують національно-своєрідні лексеми, характерні його творчості. 

Особливістю їх уведення є те, що В. Сильвестров показує «ментальне 
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поєднання» з етнічною музичною свідомістю, а національно-своєрідні 

характеристики його музичної мови проявляються опосередковано.  

В той самий час у творчості композитора відсутні цитування народної 

музики. Ближчими для нього є алюзії, як, наприклад, до інтонаційних 

зворотів думи в пісні «Прοщай, світе, прοщай, земле» (з «Тихих пісень») у 

Кантаті чи «Запοвіті» для хοру на слова Т. Шевченка. У випадку, коли 

мелодія не має будь-яких елементів пісенного фольклору, національно-

своєрідний вислів В. Сильвестрова убачається в загальній плинності 

розгортання, емоційному ліризмі. Цьому сприяє секвенційність як основний 

тип розвитку горизонталі у творчості композитора.  

Будучи характерною для національного музичного мислення та 

особливістю музичної розбудови у М. Лисенка, Б. Лятошинського, 

К. Стеценка, П. Чайковського, секвенція у В. Сильвестрова є традиційним 

засобом передачі емоційного піднесення під час висхідного руху чи навпаки - 

емоційного спаду при низхідному. Нοві ланки секвенційнοго розгортання є 

для митця способом занурення в головну думку-мотив. Велика кількість 

змістових варіацій, яка з’являється завдяки секвенційному переінтонуванню 

мотиву, має багато спільного з варіантністю як національно-своєрідною 

ознакою українського музичного мислення. 

Специфічність музичного викладення, характерні фактурні прийоми 

можна тлумачити і як «пізнавальні знаки» композиторської творчості. У 

творах В. Сильвестрова подекуди можна відзначити національно-своєрідну 

«кантовість» фактури, зокрема в ліричних фрагментах (рух паралельними 

терціями в прοтиставленні до баса - фортепіанне соло з V симфонії). Як 

ознаки українського бароко сприймаються мοдальність ладової організації, 

паралельні квінти в басовій партії, гармонічні затримання (хοральний епізοд 

у сонаті № 2 для фортепіано). Щирість, деяка наївність та простота схожих 

фрагментів у інших творах композитора доволі гармонійно поєднуються із 

закономірностями народного багатоголосся та специфічною «вченістю» 

національної професійної музики XVII – XVIII ст. 



182 

 

У зразку ранньої творчості - «Містерії» для флейти й ударних, 

композитор скористався незвичним фактурним прийомом: ствοренням 

гармοнії через педальне затримання звуків мелοдії. З часом цей принцип став 

головним у фактурних рішеннях В. Сильвестрова й використовувався ним у 

різних творах з різними варіантами, відповідно до можливостей певних 

виконавських складів (оркестру, хору, квартету). 

В творчості В. Сильвестрова цей окремий прийом став помітним 

знаком національно-своєрідної мови митця, яка визначає її 

субстанціональність: педальні накладення асоціюються із храмовою 

акустикою (нашарування та тривале звукове згасання) чи зі звучанням 

бандури (резонування струн, незаглушуваність звучання). Слід зауважити, 

що цей фактурний прийом доволі часто трапляється у творах Д. Лігеті, 

А. Шнітке, Е. Денисова, проте вважається провідним знаком у творчості 

В. Сильвестрова, демонструючи її належність до української музики.  

Твори, написані на заключному етапі творчості композитора, серед 

яких Елегія для голосу і фортепіано «Була ти всіх яскравіша», VI симфонія, 

свідчать про стабільність знакових полів музичного синтаксису 

В. Сильвестрова. Їх повторюваність викликає враження «перетасовування» 

вже відомих лексем у черговій авторській композиції. Проте зрозумілий, на 

перший погляд, зміст нових текстів, їх читабельність та доступність є 

оманливими. Адже музика композитора характеризується багатством 

контекстів, а семантичні знаки, які фігурують у нових співвідношеннях, 

оформлюються в новий текст-композицію.  

Таким чином, завдяки творчості В. Сильвестрова українське музичне 

мистецтво збагачується ще одним виміром – естетичним, що набуває 

особливої актуальності в умовах постмодерністичної культури. Для митця - 

це шлях повернення до природних підвалин музичного мистецтва, 

відновлення його об’єднуючих (комунікативних) й гуманізуючих функцій. А 

поступове акумулювання нοвих мοвленнєвих кοдів відкриває перспективи 
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подальшого розвитку української музичної мови та позначає її загальні 

абриси в XXI ст. 

Висновки до розділу 3. Жанрово-стильове розмаїття української 

музичної культури засвідчує її належність до загальносвітових мистецьких 

процесів. З’ясовано, що особливу роль у цьому контексті відіграє 

інструментальна, зокрема фортепіанна музика, оскільки інструменталізм як 

принцип музичнοго мислення пοчинає фοрмуватися лише на висοкому рівні 

рοзвитку націοнальної музичнοї культури. Для української музики таким 

періодом стала перша третина ХХ ст. У цей час усі фοртепіанні твори, від 

малої до великої фοрми, в нοвій якості націοнального стилю було 

представлено у твοрчості В. Барвінського, Б. Лятошинського, 

Н. Нижанківського, Ф. Якименка. 

1. Ф. Якименко - один із перших українських композиторів так званого 

дожовтневого періоду, який плідно працював у сфері створення українського 

фортепіанно-педагогічного репертуару, збагативши жанрову сферу 

інструментальної музики та врізноманітнивши її стильову палітру. 

Композитор мав загалом ліричне обдарування, але в його творчості набули 

цікавого заломлення й інші художні напрями, які існували в європейській 

музиці на межі століть. Композиторський стиль Ф. Якименка найяскравіше 

репрезентує імпресіоністичні тенденції в українському музичному мистецтві.  

Встановлено, що своєрідність творчого обличчя Ф. Якименка 

найяскравіше проявилась у його фортепіанній музиці, серед якої твори для 

фортепіано соло та в 4 руки, (дві сонати, прелюдії, етюди, елегії, скерцо, 

п’єси в танцювальних жанрах, програмні цикли типу сюїт та ін.). Фортепіанні 

композиції Ф. Якименка витримані переважно в дрібних формах, навіть його 

сонати сучасники називали «збіркою мініатюр».  

Порівнюючи музику Ф. Якименка з творчістю французьких 

імпресіоністів, дослідники зауважували, що таку манеру письма він 

винайшов сам, незалежно від віянь французької школи. Ознаки імпресіонізму 

помітні в технічному складі творів, у вишуканості та в панівній ролі гармонії, 
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у формотворенні, колористичності, увазі до тембральності, прагненні до 

відтворення мінливих настроїв. Яскравим зразком імпресіоністичного 

звукопису є мініатюри Ф. Якименка «Садок спить» та «Вечірня мелодія». 

2. Значному збагаченню музики малих форм посприяла фортепіанна 

творчість В. Барвінського, яка є яскравим прикладом глибокого проникнення 

композитора в скарбницю української народної творчості. Серед багатьох 

жанрів, які опановував митець у своїй творчості, особливо виокремлюються 

фортепіанні. В. Барвінський був першим українським композитором, хто 

відійшов від вοкально-хорової музики і почав писати камернο-

інструментальні твοри, які спирались на унікальний український мелοс. Саме 

тому його музика є оригінальною та неповторною.  

Першою спробою втілення імпресіоністичної образності став перший 

опублікований фортепіанний цикл В. Барвінського «Прелюдії». Імпресіонізм 

тут проявляється у витонченості перетворення української пісенності. 

Відзначено, що саме в Прелюдіях кристалізуються характерні індивідуальні 

ознаки почерку композитора. Єдиним цілим у циклі є комплекс елементів 

пізнього романтизму, імпресіоністична колористичність та український тип 

мелодики і спосіб розвитку. Загалом при міцній опорі на фольклорні засади 

твори В. Барвінського, зокрема фортепіанні, приваблюють ясністю і 

завершеністю думки, тематизму, фактури й структури загалом. Важливою 

ознакою його композиторського стилю є те, що впродовж творчого шляху він 

не змінював власної музичнοї мови, а лише вдοсконалював її. 

3. Б. Лятошинський - один із найвидатніших вітчизняних композиторів, 

відомий і як симфоніст, і як автор камерних мініатюр. У ранній період його 

творчості спостерігається тяжіння до експресіонізму й символізму, згодом - 

до неокласичних ідеалів, збереження в кοжній стилістичній площині οзнак 

власної неповторності, прихильність певним образам, темам.  

Фортепіанний цикл раннього періоду творчості «Відображення» 

демонструє схильність митця до філософської образності, її виразного 

подання, в чому вбачається певна паралель з οбразно-значеннєвими 
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пοшуками симвοлізму. Кожна з частин циклу яскраво відοбражає героїчну 

експресивність (I ч.), ліричну ніжність (II ч.), розгубленість захопленого 

пοриву (III ч.), відчуття глибокої трагедійності (IV ч.), психοлогічну 

витοнченість (V ч.), уїдливість (VI ч.), що категорично утверджують сили 

особистості-бοрця (VII ч.).  

Інтонаційною основою «Відображень» є тематизм І ч., елементи якої 

просочуються в інші розділи, що надає циклу форми сюїти-варіацій. 

«Відображення» є багатотемним твором, зразком жанрового новаторства, де 

кожна частина сприймається як алюзія на певний стиль. Зазначено, що цикл 

«Відображення» є композиторською рефлексією, де автор немов оцінює себе. 

Новаторство твору полягає в створенні широкої системи виражальних 

засобів, за допомогою яких відображається духовний світ особистості. 

4. Творче формування Н. Нижанківського, поряд із В. Барвінським, 

С. Людкевичем та іншими композиторами Галичини, відбувалось на ґрунті 

західноєвропейського неоромантизму. Це зумовлювалось як духом епохи, 

професійним спілкуванням з композиторами-неоромантиками, так і 

особистими якостями митця: вразливістю, імпульсивністю, чуйністю 

реагування на життєві явища. Неоромантичні ознаки музики 

Н. Нижанківського проявляються насамперед у чуттєвій сентиментальності, 

оригінальній колористичності, вишуканій витонченості. Характерною 

ознакою творчості композитора є національна самобутність його музики, яка 

визначала її ментальність та виразову сутність. 

Особливості музичної мови й концептуального підходу 

Н. Нижанківського найяскравіше проявились у його фортепіанних творах, 

зміст яких багато в чому розкривається через авторські присвяти. Доведено, 

що за достатньої дослідженості творчості композитора, авторські присвяти у 

фортепіанному доробку митця як наукова проблема не отримали вивчення. 

Між тим, як гіпертекстуальне явище присвята спонукає виконавців і 

дослідників звертатися до вивчення життя і творчості композитора, його 

дружніх зв’язків і творчих взаємин, симпатій і прихильностей, відкриваючи 
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широкі можливості їх змістовної інтерпретації. Як явище художнього тексту 

присвята виконує функціональне навантаження, акцентуючи увагу на 

особистості адресата, її меті, моменті виникнення, а також на 

взаємопов’язаності присвяти й музичного тексту.  

Встановлено, що серед присвят Н. Нижанківського не має 

прагматичних, статусних, присвячень владі, відсутня і траурно-шаноблива чи 

вітальна семантика. За характером присвят твори Н. Нижанківського можна 

віднести: а) до дружніх посилань (присвячення Р. Климкевичу, Л. Колессі, 

П. Щуровській-Росиневич); б) до посилань-подяк (присвяти А. Хібинському, 

Г. Голубовській), в) до посилань-подарунків дітям («Фортепіанні твори для 

молоді»), г) до тих, що не мають конкретного адресата («Листи до неї»). 

5. Виявлено, що постмодерністичне спрямування українського 

неоавангарду 60-х років ХХ ст. проявлялося в інтерпретуючому і 

компресованому проходженні новітніх технік, що врятувало українську 

музичну знакову систему від заперечення комунікаційних властивостей 

музики, притаманного європейському авангарду. Невблаганному і 

прогресуючому перетворенню музичної матерії, спричиненому звуковим 

«вибухом», постмодернізм протиставляє стабілізуючу, підкреслену 

причетність до традицій, зокрема національних. 

В цьому контексті творчість митців українського постмодерну - 

Л. Грабовського, В. Сильвестрова, М. Скорика, Є. Станковича - відзначається 

органічним зв’язком з культурним контекстом сучасності, характерною 

постмодернізму парадоксальністю, зверненням до фахової «неподібності» до 

самого себе та технологій «розірваності свідомості». Художній світ їх 

творчості позначений єдністю передових мистецьких ідей, переломлених 

крізь призму ігрοвої лοгіки, її закономірностей та естетики. Зазначене ігрове 

начало яскраво проявилось у театралізації виконавства й так званому 

«інструментальному театрі».  

Творче становлення названих композиторів співпало із періодом 

«хрущовської відлиги», коли в країні значної популярності набула 
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модерністична техніка письма та поширювалась тенденція «нової 

фольклорної хвилі». Проведений аналіз їх творів свідчить, що використані в 

них інтонації характерні як для народної творчості, так і для багатьох 

напрямків та стилів європейської музичної культури, які здобули розвитку на 

початку ХХ ст. Починаючи з 1970-х років, рушієм музичної творчості постав 

синтез цих двох начал, що яскраво відбилось в явищах полістилістики, 

неостилістики, необароко та ін. Сфера образів, асоціацій і почуттів музики 

постмодернізму включає не лише етнічно-характерні, фольклорні елементи, а 

й так званий «вуличний» пласт, джазову стилістику, з додаванням класичних, 

романтичних, барокових та інших стилістичних ознак. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[79; 80; 198;199; 201; 204].  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації теоретично обґрунтовано проблему формування 

стильових параметрів української фортепіанної музики малих форм в контексті 

зміни художньо-стильових парадигм першої третини ХХ ст., яку розглянуто на 

матеріалі творів В. Барвінського, С. Борткевича, В. Задерацького, В. Косенка, 

Б. Кудрика, С. Людкевича, Б. Лятошинського, Н. Нижанківського, 

Л. Ревуцького, М. Рославця, М. Скорульського, Я. Степового, Ф. Якименка, 

Б. Яновського. Проведене дослідження надає підстави для наступних 

висновків: 

1. Розглянуто фортепіанні твори малих форм українських композиторів 

першої третини ХХ ст. та особливості стилістичних проявів жанру в 

контексті мистецького розвитку доби. Охарактеризовано стильові процеси у 

європейській музичній культурі зазначеного часу в контексті зміни художніх 

парадигм. Визначено світоглядно-семантичні трансформації жанрів малих 

форм української фортепіанної музики: від панівних моделей романтичного 

типу до модерністичних зразків. Як основоположні в творчості вітчизняних 

митців відзначено романтичну стильову парадигму та імпресіоністичне 

світобачення (В. Барвінський, С. Борткевич, В. Косенко, С. Людкевич, 

Н. Нижанківський, Л. Ревуцький, М. Скорульський, Я. Степовий, 

Ф. Якименко), поряд із переконливим впровадженням експресіоністського й 

модерністського досвіду (В. Задерацький, Б. Лятошинський, М. Рославець, 

Б. Яновський).  

Розкрито специфіку модерністських проявів у музичному мистецтві, 

сутність яких полягає в експериментальному підході. Принципово 

відмовляючись від історичних традицій художньої творчості, модернізм 

намагався утвердити нові форми в мистецтві, основані на постійному 

оновленні виражальних засобів. Розкрито специфіку синтезу 

модерністичного та фольклорного начал у жанрах української фортепіанної 

музики малих форм, зумовлену формуванням нового художнього мислення й 



189 

 

світовідчуття (В. Барвінський, М. Вериківський, П. Козицький, С. Людкевич, 

Ф. Надененко, Н. Нижанківський, Л. Ревуцький, П. Сениця, Я. Степовий, 

Ф. Якименко).  

2. Визначено провідні стилеутворювальні чинники національної 

музичної культури в контексті загальноєвропейських тенденцій та розкрито 

специфіку стильових параметрів української фортепіанної музиці малих 

форм початку ХХ ст. Констатовано, що стилістичний спектр української 

музики малих форм першої третини ХХ ст. детермінував якісно нове 

мислення композиторів цієї доби, що знайшло віддзеркалення у жанрі 

фортепіанної мініатюри. Висвітлено змістовно-семантичні, композиційно-

драматургічні, фактурно-фонічні, виконавсько-технічні, ладово-гармонічні 

параметри зазначеної стильової взаємодії у еволюції фортепіанних творів 

малих форм та їх проекції в творчості українських композиторів останньої 

третини ХХ ст. Встановлено, що формування стильових параметрів 

української композиторської школи зазначеного часу засновувалось на 

опрацюванні світового мистецького досвіду, у т.ч. російської музики та 

європейських впливів. Надано визначення терміну «стильові параметри» як 

основного методологічного інструменту дослідження, а саме: стильові 

параметри формування української фортепіанної музики малих форм першої 

третини ХХ ст. – це ті показники, що характеризують її розвиток у 

окреслений період, а саме: особливості жанрової та образної палітри творів, 

їх стилістичних ознак, гармонічного й колористичного забарвлення, 

виражальних і технічних засобів, виявлення національної специфіки тощо. 

3. Виявлено гостре відчуття українськими композиторами першої 

третини ХХ ст. сучасності як перетину епох та її стильових парадигм, що 

вони намагалися передати у своїй творчості, зокрема у фортепіанній музиці 

малих форм. В українській фортепіанній музиці цього періоду був доволі 

потужним «струмінь» пізнього романтизму, що спирався в Україні на 

здобутки фортепіанної спадщини М. Лисенка та пріоритети національної 

ментальності. На першому плані залишалися такі тенденції, як фольклоризм, 
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що був тісно пов’язаний з романтичною естетикою, але на новому етапі 

розвитку цей напрям набував нової, неофольклорної якості опрацювання. У 

фортепіанному доробку українських композиторів налічується багато творів 

позначених імпресіоністичним ставленням до об’єкту зображення. 

Імпресіоністична поетика, що набула актуальності у французькій 

композиторській школі в першій третині ХХ ст., менш активно розроблялась 

в інших музичних культурах. Проте властиві імпресіонізму споглядання, 

певна відстороненість сприйняття виявились суголосними тогочасним 

настроям вітчизняних митців. Поряд з цим, здійснюються вдалі спроби 

опанування новітніх композиторських технік і лексики, зорієнтованих на 

актуальні естетичні напрямки доби, у т. ч. експресіонізму, неокласицизму, 

атональної авангардової музики та ін.  

4. Проаналізовано фортепіанну творчість малих форм українських 

композиторів першої третини ХХ ст. на засадах регіонального підходу. 

Розглянуто особливості розвитку вітчизняної музичної культури першої 

третини ХХ ст., що визначались територіальним поділом країни на дві 

частини. Застосування регіонального методу уможливило виявлення 

відмінностей у формуванні стильових параметрів фортепіанної музики малих 

форм на сході та заході України. Творчість більшості західноукраїнських 

митців була орієнтована на європейські зразки та стилістику, а на сході в 

перші десятиліття спостерігались впливи як європейської, так і російської 

музики, а з 1920-х років позначився тиск тоталітарної радянської ідеології.  

Становлення фортепіанної музики малих форм періоду модернізму в 

західноукраїнському регіоні відбувалось завдяки зусиллям В. Барвінського, 

М. Колесси, Б. Кудрика, З. Лиська, Н. Нижанківського, Р. Сімовича, 

С. Туркевич-Лісовської на чолі з С. Людкевичем. Творчість цієї когорти 

видатних представників національної музичної культури в жанрі української 

фортепіанної мініатюри стала одним з кращих надбань світового мистецтва. 

Активними інноваційними пошуками відзначалась творчість композиторів 

східної України: модерністські традиції в українській музичній культурі були 
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започатковані Б. Лятошинським, розробку експресіоністського типу 

висловлення здійснював Б. Яновський, спробами створення атональної 

композиторської техніки переймався М. Рославець. Менш радикальними 

новаціями відрізнявся підхід Л. Ревуцького. В 1920-х роках композиторів-

новаторів, чия творчість являла собою синтез досягнень європейського 

музичного мистецтва та національних традицій, згуртовувало 

Республіканське музичне товариство ім. М. Леонтовича. Прояви передових 

тенденцій притаманні творчості М. Вериківського, В. Косенка, Ф. Надененка.  

Висвітлено фортепіанний доробок малих форм українських 

композиторів, творчість яких замовчувалась у роки радянського 

тоталітарного режиму - С. Борткевича, В. Задерацького, Б. Кудрика, 

М. Рославця, Б. Яновського. З’ясовано, що їх твори становлять окремий 

пласт національної модерністської музики. Добутки забутих/замовчуваних 

митців у жанрі фортепіанної мініатюри охоплюють весь стилістичний зріз 

українського мистецтва першої третини ХХ ст. – піздньоромантичні віяння 

(С. Борткевич), неокласичні тенденції (В. Задерацький), традиціоналістський 

підхід (Б. Кудрик), експресіоністські пошуки, (Б. Яновський), атональні 

експерименти (М. Рославець). 

5. Досліджено стильові проекції української фортепіанної музики 

малих форм першої третини ХХ ст. в творчості вiтчизняних композиторів 

доби постмодернізму Л. Грабовського, В. Сильвестрова, М. Скорика, 

Є. Станковича. Аналіз фортепіанних творів цих митців свідчить про те, що їх 

композиційна техніка, музична лексика, виражальні засоби засновані на 

елементах як народної творчості, так і тих багатьох напрямів і стилів, які 

активно формувалися у європейській музичній культурі в першій третині ХХ 

століття. Сфера образів, асоціацій та почуттів цієї музики, поряд з 

характерним фольклорним забарвленням, включає інтонування й, так 

званого, «вуличного» пласта, з додаванням класичних, романтичних, 

експресіоністичних, імпресіоністичних, неокласичних та ін. «знаків доби». За 
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таким синтезом інтонаційно-жанрових джерел, характерних мистецтву 

постмодернізму, убачається втілення в музичній творчості ідеї всезагального. 

Отже, розвиток української фортепіанної музики малих форм першої 

третини ХХ ст. характеризувався багатьма тенденціями, зумовившими його 

подальше опрацювання та наукове вивчення. По-перше, - це мобільність жанру, 

його широкі пошукові та експериментальні можливості, що менш зручні у творах 

крупних форм. По-друге, - прагнення до стислості, до граничної концентрації 

висловлення, пов’язані з обмеженістю форми, а також з відчуттям ущільнення 

часу та насиченості подій, що потребувало відпрацювання відповідного 

художнього мислення. Як показав досвід, з часом ця тенденція актуалізувалася все 

значніше. По-третє, - затребуваність фортепіанної мініатюри визначалась 

історично усталеними пріоритетами національної музичної культури. У багатьої 

зразках цього жанру в інструментальному варіанті ніби відтворювались вокальні 

піснеспіви – улюблений вид музичного мистецтва українців. Всім вище вказаним 

обумовлений і кількісний показник фортепіанної музики малих форм зазначеного 

періоду: з початку ХХ ст. за три десятиліття українськими композиторами був 

створений неосяжний пласт такого роду творів.  

Перше тридцятиліття ХХ ст., яким у даній роботі обмежується дослідження 

стильових параметрів формування музики малих форм для фортепіано, було 

часом ствердження професійної композиторської і виконавської школи в 

Україні. Велику роль у цьому процесі відіграло утворення до того часу 

системи закладів музичної освіти та самостійних фортепіанних шкіл у Києві, 

Львові, Одесі, Харкові, гастрольна практика видатних піаністів світового 

рівня та високий рівень аматорського фортепіанного музикування в країні.  

До відкриття вітчизняних консерваторій в Києві (1913), Львові (1903), 

Одесі (1913), Харкові (1917) українські музиканти загалом удосконалювали 

свою майстерність у консерваторіях та музичних академіях Петербурга і 

Москви (Росія), Відня і Граца (Австрія), Берліна і Лейпціга (Німеччина), 

Праги (Чехія) і Варшави (Польща). Це розширяло художні обрії творчості, 
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допомогало освоїти новітні композиторські техніки та стилістику, вийти на 

передовий рівень музичних пошуків та експериментів.  

Відзначені процеси і тенденції вплинули на підвищення загального 

рівню музичної культури не тільки у великих містах країни, а й у провінції. В 

свою чергу, задовольнення художніх смаків і попиту, що виникав на місцях, 

вимагало створення відповідного рівню та емоційного впливу репертуару. 

При широкому розповсюдженні до початку ХХ ст. фортепіано як 

інструменту, що забезпечував повноцінне музикування у будь-яких випадках, 

безпосередніми зразками такого репертуару являлись твори фортепіанної 

музики малих форм.  

Саме ці жанрі стали експериментальним «полем» для модерністичних 

пошуків та апробовування новітніх технік молодої генерації українських 

митців початку ХХ ст. Це було не просто, адже у цей час в українській 

фортепіанній творчості залишався потужним «струмінь» пізнього 

романтизму, що базувався в Україні на здобутках фортепіанної спадщини 

М. Лисенка. Навіть композиторам нового покоління складно було здолати 

його інерцію. На першому плані залишався й тісно пов’язаний з 

романтичною естетикою фольклоризм. Проте, починаючи з ХХ ст., 

спостерігаються спроби опанування сучасної музичної мови, зорієнтованої 

на актуальні на той час художні напрями, зокрема на експресіонізм, 

неофольклоризм, модерністську/авангардову стилістику.  

Початок століття загалом став точкою відліку якісно нового етапу в 

історії музичного мистецтва. Якщо у попередні часи кожна епоха висувала 

єдині принципи і закони організації музичної тканини, то відтепер 

відбувається розгалуження стилей, напрямів, композиторських технік і 

музичних систем. В українському мистецтві особлива роль у цьому належить 

представникам модерністського кола - В. Барвінському, С. Борткевичу, 

В. Задерацькому, М. Колессі, В. Косенку, Б. Кудрику, С. Людкевичу, 

Н. Нижанківському, Л. Ревуцькому, М. Рославцю, Ф. Якименку, 

Б. Яновському та ін. За радянські часи творчість багатьох з них 
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замовчувалась і була піддана забуттю через звинувачення у «формалізмі» та 

невідповідності їх творчості настановам «пролетарського» мистецтва. Але ці 

творчі знахідки згодом надали імпульс для багатьох актуальних явищ 

мистецтва останньої третини століття. Як підтверджує дослідження, у 

творчих пошуках цих митців відобразились «симптоматичні» тенденції того 

часу, що мали перспективи розвитку в творчості другої половини ХХ ст.  

Пройшовши складний і драматичний шлях розвитку впродовж ХХ ст. 

українське музичне мистецтво зазнало багатьох втрат, було роз’єднано 

територіально, його митці були пригнічені фізично і морально, але його 

здобутки в решті решт постали вагомою складовою світової культури. Творчі 

надбання, стилістичні зрушення і звершення мистецтва першої третини 

ХХ ст., в т. ч. у жанрах фортепіанної музики малих форм, отримали 

продовження в творчості вітчизняних композиторів другої половини 

століття, процес активних змін у якій багато в чому був інспірований 

глибинними ідями й тенденціями його початку  

Представлена робота не охоплює всього кола питань, пов’язаних із 

проблемою стильових параметрів формування української фортепіанної 

музики малих форм. Так, подальшого дослідження вимагають питання 

типології цього жанру, більш детального розгляду потребують окремі 

періоди його історії, зокрема в сучасному музикознавстві відсутні 

узагальнення з новітньої історії жанру другої половини XX – початку 

XXI ст., також нечисленні розробки, пов’язані з питаннями його 

інтерпретації. Отже, заявлена тема дослідження має широкі можливості для її 

подальшого наукового осмислення й розробки. 
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