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Дослiдження нацiонально1 музично1 спадщини в контекстi европейських 

художньо-стильових процесiв, зокрема вивчення укра1нсько1 фортепiанно1 

музики, е актуальним завданням сучасно1 вiтчизняно1 музикознавчо1 думки. 

Серед всього рiзноманiття фортепiанних жанрiв малi форми е найбiльш 
I 

чисельними i затребуваними в контекстi укра1нсько1 музично1 культури. Це 

можна пояснити специфiкою укра1нського менталiтету, в якому домiнантними 

рисами дослiдники називають iндивiдуалiзм, iнтровертнiсть, замкненiсть у 

малому колi рiдних, тяжiння до лiрично-суб'ективного свiтосприйняття, 

мрiйливiсть тощо. Любов до малих форм корениться i в особливостях розвитку 

укра1нсько1 професiйноI музики, яка пройшла складний шлях становления 

iнструменталiзму, виплекавши нацiональний варiант симфонil - крупного жанру 

- в першiй третинi ХХ ст. Актуальнiсть малих форм зумовлена i особливою 

роллю побутового аматорського або напiвпрофесiйного музикування в контекстi 

мiськоi культури, яке живило укра1нську iнструментальну музику вiд часiв 

Середньовiччя, i основним жанром якого була саме мiнiатюра - мала форма. 

Таким чином, в аспектi звернення до нацiонально'i музично1 спадщини i 

дослщження малих форм в украiнськiй фортепiаннiй музищ робота 

КалашниковоI Алли Iгорiвни е актуальною i вiдповiдае сучасному стану 

розвитку вiтчизняноI icтopiI музики. 

Робота складаеться з трьох роздiлiв, логiка слiдування яких зумовлена 

бажанням автора в Першому роздiлi прослiдити генезис малих форм в 



европейськiй клавiрнiй/фортепiаннiй музищ 1 надати i'x теорiю, · пiсля чого 

екстраполювати теоретичнi положения на матерiал дослiдження в Другому та 

Трьому. Цiлком зрозумiла стратегiя потребувала екскурсу в iсторiю малих форм 

(мiнiатюри), який здiйснюеться в першому пiдроздiлi «Фортепiаннi твори малих 

форм: iсторична ретроспектива» Роздiлу 1. Автор прослiдковуе iсторiю розвитку 

мiнiатюри в европейськiй музицi, посилаючись виключно на монографiю 

К. Зенкiна «Фортепiанна мiнiатюра Шопена» (1995). Опора наедине джерело 

iнформацii' щодо еволюцii' мiнiатюри надае тексту деякоi' реферативностi. 

В контекстi iсторичноi' розвiдки цiлком логiчним е питания про витоки 

мiнiатюри (малоi' форми), так би мовити, про вiдправну точку П бутгя на oci часу. 

На с. 34 автор говорить, що «своi'ми корiннями цей жанр сягае витокiв 

европейськоi' музичноi' культури, що згодом стае феноменом професiйного 

мистецтва, вiдображаючи мiру оригiнальностi авторства, закодованого в 

текстовiй структурi твору» (с. 34). Що розумiе автор пiд витоками европейськоi' 

музичноi' культури? До того ж, ранiше, на с. 32, автор зазначае: «У професiйному 

музичному мистецтвi формування жанру мiнiатюри вiдбувалось з перiоду його 

становления паралельно з iншими вагомими жанрами хорово1, iнструментальноi', 

оркестровоi', вокальноi' та оперноi' творчостi» ( с. 32). Це твердження залишаеться 

в роботi нерозшифрованим, адже меса як жанр складаеться вiд XIV ст., опера

наприкiнцi XVI ст., розквiт оркестровоi' бароковоi' музики припадае на XVII ст., 

тощ о. Iнше питания у зв 'язку iз iсторичною парадигмою дослiдження в перш ому 

пiдроздiлi викликае чiтка пов'язанiсть мiнiатюри (малих форм) з клавiрною 

музикою. Ця теза не викликае заперечень, але потребуе деякого уточнения, адже 

малi форми були в репертуарi й iнших iнструментiв, зокрема, лютнi. 

Нарештi, в цьому пiдроздiлi не вистачае ключового для роботи чiткоrо 

розмежування понять «мiнiатюра» та «мала форма», яка виведена в назву 

дисертацiI. На с. 32 автор говорить: «Як поняття мiнiатюра е загальнохудожнiм 
. . 

явищем, адже представлена широким д~апазоном жанрових перетворень у вс1х 

вiдомих видах мистецтва, зокрема музичному, образотворчому, _ лiтературi, 

поезii. Назва «мiнiатюра», запозичена з образотворчого мистецтва, поширилась 

згодом у музицi, лiтературi та театрi, де стала жанром малих форм» ( с. 32). 



На с. 33, «розглядаючи художю, жанрово-стильов1, структурнi та iншi 

особливостi мiнiатюри в лiтературному, музичному та образотворчому 

мистецтвах», автор називае характернi особливостi П художньоi opraнiзaцii: 

«стислий час вираження (лiтература, музика), камерний простiр вiдтворення; 

надзвичайне психологiчне навантаження кожного смислового елементу, 

максимальна змiстовна концентрацiя, тонкi градацii нюансування, що загалом 

визначають сконцентрованiсть та афористичнiсть художньоi композицii» (с. 33). 

У зв 'язку з цим виникае низка питань. Чи всi загальнi для названих видiв 

мистецтва характернi ознаки притаманнi музичнiй, зокрема фортепiаннiй 

мiнiатюрi на кожному етапi П iсторичного розвитку? 1 як спiввiдносяться поняття 

«мiнiатюра» та «мiнiатюризм», визначення якого надане на с. 33 з посиланням 

на автореферат дисертацiйного дослiдження Н. Рябухи «Мiнiатюра як феномен 

музичноi культури (на матерiалi фортепiанних творiв украiнських композиторiв 

кiнця XIX-:XX ст.)», (2004)? 

В другому пiдроздiлi «Музичне мистецтво на стильових перетинах першоi 

третини ХХ столiття»» Першого роздiлу надаеться панорамний огляд стильового 

розвитку европейського музичного мистецтва зазначеного перiоду, коротко 

. . . 
зупиняючись на 1мпресююзм1, експресююзм1, неокласицизм1 та 

неофолъклоризмi, окреслюючи мовно-стилiстичнi засоби стильових напрямкiв 

та називаючи композиторiв, якi ix репрезентують (вiд Г. Малера до 

I. Стравiнського ). У першому пiдпунктi другого пiдроздiлу Першого роздiлу 

«Iмпресiонiзм як провiдний стильовий вектор жанру фортепiанноi мiнiатюри 

початку ХХ ст.» автор концентруе увагу читача на iмпресiонiзмi в живописi, 

розповiдь про який пiдводить нас до аналiзу творчостi К. Дебюссi. Розгляд 

широкого кола питань стосовно творчост~ французького композитора 

вiдбувасrься з поодинокими посиланнями на вщому монографiю 

с. Яроцинського. В роботi автор торкаеться питань музичноi мови - мелодii, 

ладо-гармонiчного мислення, формотворення тощо, проте у списку лiтератури 

науковi джерела, присвяченi цiй проблематицi, вiдсуrнi. Мова йде хоча 6 про 

загальновiдому збiрку статей «К. Дебюсси и музыка ХХ века» та роздiл в 

монографii Г. Головинского «Фольклор и композитор». У зв'язку зi змiстом 



пiдроздiлу 1.2. Першого роздшу виникае питания щодо доцiльностi такого 

глибокого занурения в творчiсть К. Дебюсi з огляду на вiдсутнiсть в роботi навiть 

короткого огляду фортепiанноУ творчостi М. В. Лисенка як основоположника 

укра1нсько1 композиторськоУ школи, як першого, хто вивiв малi жанри зi сфери · 

побутового музикувания на велику сцену. 

Якщо порушувати загальностильовi питания, на нашу думку, доречним 

було б звернути бiльшу увагу на прояснения специфiки буття модернiзму на 

украУнському rрунтi. Тим бiльше, що останнiм часом з 'явились дослiджения 

украУнських музикознавцiв на цю тему (Л. Кияновська «Стиль ceцecit в 

украУнськiй музицi першоУ третини :ХХ сторiччя», О. Козаренко · гуцульська 

музична сецесiя: Нацiональний вiдгук на европейський виклик» та iн.). 

Нарештi, в пiдроздiлi 1.3. надаеться огляд наукових джерел, що становлять 

методологiчну базу запропонованого до захисту дослiдження, розглянуто змiст 

термiну «стильовi параметри» та надано його визначения як основного 

методологiчного iнструменту дослiдження ( с. 65). 

В Другому роздiлi дисертацiйного дослiдження автор здiйснюе огляд 

розвитку малих форм в творчостi композиторiв схiдного та захiдного регiонiв, 

виокремлюючи в третiй пiдроздiл питания стильових тенденцiй укра1нсько1 

фортепiанноУ мiнiатюри творчостi «замовчуваних» митцiв. Як i в попередньому 

Роздiлi розлога i достатньо iнформативна розповiдь автора пiдкрiплюеться 

поодинокими посиланиями на наукову лiтературу. Слiд зазначити, що останнiм 

часом украiнське музикознавство поповнилось роботами, якi присвяченi i 

персоналiям, i окремим питаниям розвитку украУнськоi фортепiанноi музики. Це 

дослiдження Н. Кашкадамовоi, О. Козаренко, Л. Кияновськоi та iн. Деякi з них с 

в списку лiтератури, проте неактивний дiалог в текстi другого роздiлу автора 

дисертацii з численними науковцями, якi звертались до проблематики, 

присвяченоi рiзноманiтним аспектам украiнськоi фортепiанноi музики, 

унеможливлюс розмежування авторського i запозиченого. Слiд також додати, 

що в украiнськiй музикознавчiй думцi дослiдники i ранiше звертались до теми 

«малi форми», i ця лiтература не втратила актуальностi i сьогодн{ Це, наприклад, 



монографiя М. Калашник «Жанр фортепианной сюиты в творчестве украинских 
. . 

советских композиторов», яка в списку штератури вщсуrня. 

Третiй роздiл роботи продовжус стратегiю автора щодо огляду 

композиторських персоналiй i характеристики малих форм в "ix творчостi. У поле 

зору автора потрапляс ' творчiсть Ф. Якименка (пiдроздiл 3.1), В. Барвiнсъкого 

(пiдроздiл 3.2), Б. Лятошинсъкоrо (пiдроздiл 3.3), Н. Нижанкiвськоrо (пiдроздiл 

3.4). П'ятий пiдроздiл присвячено проекцiям модернiстських ·традицiй У 

творчостi укра"iнських композиторiв 60-х - 70-х рокiв ХХ столiтrя. 

Як i в Другому роздiлi, автор залучас iнформацiю щодо житrя 

композитора, дае огляд жанровоt палiтри творчосri, накреслюе стильовi 

орiентири. Концентрацiя на великiй кiлькостi iнформацil iнодi призводитъ до 

«втрати» предмета дослiджен~я, коли малi форми rуб~ться в заrальнiй 

iнформацii. З iншого боку, у випадку з маловiдомими композитора~ i"'i наявнiстъ 

створюе необхiдний смисловий контекст. В цiлому матерiал двох роздiлiв 

накреслюе широку жанрово-стильову панораму ф~ртепiанноI творчостi 

украiнських композиторiв першоI половини ХХ столiтrя. 

Перевагою дисертацiI вважаемо введения в науковий oбir iнформацiI про 

творчiсть малодослiджених украiнських композиторiв, наприклад, Ф. Якименка, 

Н. Нижанкiвського, В. Задерацького, С. Борткевича, Б. Кудрика, М. Рославця. 1х 

доробок, а також спадщина С. Людкевича, В . Барвiнського, Л. Ревуцького, 

В. Косенка та iнших згадуваних в poбori композиторiв е неоцiненною в еволюцiI 

украiнськоI фортепiанноI музики в европейському контекстi. Тому ще однiею 

позитивною рисою роботи е намагання автора дослiджувати · укра1нську 

фортепiанну музику не iзольовано, а у зв 'язку з европейськими жанрово

стильовими процесами, проводячи паралелi з романтизмом, пiзнiм романтизмом, 

iмпресiонiзмом, експресiонiзмом. Робота становить щнюсть з точки зору 

iнформативноI насиченостi, корисноi в роздшах, присвячених творчостi 

украiнських композиторiв. 

Загалом, представлене дисертацiйне дослiдження е виважено:19, цiлiсною, 

завершеною працею, виконаною на належному пауковому рiвнi . Вiдзначаючи 

наукову новизну i практичну цiннiсть поданоi роботи, доцiльним вважаемо 
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висловити деякi зауваження i поставити запитання. Зазначимо, що вони мають, 

переважно, уточнюючий i дискусiйний характер. 

1. В чому, на Ваш погляд, полягас рiзниця м1ж малими формами 1 

мiнiатюрою? 

2. Чим, на Вашу думку, зумовлена тягшсть iмпресiонiстських та 

пiзньоромантичних традицiй в украi'нськiй фортепiаннiй музицi першоi' 

половини ХХ ст.? 

3. Якi чинники зумовили окреслення чiткоi' хронолопчно1 меж1 «перша 

третина ХХ ст.» в Вашiй роботi i чому Ви вийшли за цi межi в матерiалi 

дослiдження? 

Узагальнюючи вiдгук пiдкреслимо, що дисертацiя А. I. Калашниковоi' с 

самостiйним, завершеним науковим дослiдженням. Результати роботи пройшли 

належну апробацiю. Автореферат i 5 наукових статей, опублiкованих у фахових 

виданнях, вiдбивають результати дисертацii' у повнiй мipi. 

Таким чином, наукове дослщження «Стильовi параметри формування 

украi'нськоi' фортепiанноi' музики малих форм першоi' третини ХХ ст.» 

вiдповiдае всiм вимогам МОН Украi'ни, що висуваються до робiт такого роду, а 

його авторка, Калашникова Алла Iгорiвна, заслуговус на присудження 

паукового ступеня кандидат мистецтвознавства за спецiальнiстю 17.00.03 -

музичне мистецтво. 
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