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АНОТАЦІЯ 

Лю Бінь. Французька лірична трагедія в структурі оперного спадку 

А. Сальєрі: жанрові традиції та новації. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 

за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Харківська державна 

академія культури. - Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка. - Суми, 2019.  

Дисертацію присвячено вивченню французької ліричної трагедії в 

структурі оперного спадку А. Сальєрі, досліджуваного в аспекті взаємодії 

жанрових традицій та новацій. Повернення чесного імені та спадку Антоніо 

Сальєрі (1750–1825) – володаря думок декількох поколінь, за трагедією долі 

перетвореного на злодія, до музичної класики – актуальне завдання сучасного 

музикознавства.  

Опери Сальєрі середини 1780-х років – «Данаїди», «Горації», «Тарар», 

написані на основі оригінально інтерпретованої жанрової традиції 

французької ліричної трагедії, відобразили систему естетичних цінностей 

пізнього Просвітництва, особистого прагнення композитора до оперної 

реформи.  

На основі вивчення джерел визначено етапи розвитку сальєрієзнавства. 

Високі прижиттєві оцінки властивостей «першого музиканта імперії» 

змінилися його перетворенням на символ заздрісного невдахи після 1830 р.; 

відродження чесного імені віденського італійця почалося з другої половини 

ХХ ст. Як ключове питання сальєрієзнавства та моцартознавства 

тлумачено причетність придворного капельмейстера до вбивства генія 

музики. Єдність історичного та міфологічного підходів визначала розвиток 

сальєрієзнавства. Формування міфологізованої концепції трагічної провини А. 

Сальєрі відбулося упродовж 1791 – 1830 рр. Співставлення Моцарта і Сальєрі 

перетворилася на «вічну тему» музикознавства і мистецтва, розвиток якої 

базований на удаваній документальності.  
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Як переломний період у розвитку сальєріани тлумачено другу половину 

ХХ ст.: розвінченню міфу, створеного навколо композитора, протистояли 

обвинувачення у злочині. 1970 – 2010 рр. обумовлені визнанням Сальєрі як 

Майстра, гідного класичного Відню (Ф. Браунберенс, Л Кирилліна, С. 

Нєчаєв). Вивчення творчої постаті та здобутків Сальєрі у контексті 

віденського класицизму дозволило довести медійну функцію «першого 

музиканта імперії» між поколіннями віденських класицистів.  

В особистості Сальєрі оперний реформатор Глюк бачив нащадка, 

наблизивши його до себе у 1770-х роках як учня, композитора, 

капельмейстера. Співставлення Глюк–Сальєрі уможливлює розгляд внеску 

представників віденського класицизму до «французької» опери. На 

сучасному етапі у розгляді теми Моцарт і Сальєрі, поруч із 

моцартоцентрістськими концепціями, актуалізовані переваги віденського 

капельмейстера над «генієм музики». У спиранні на досягнення Сальєрі, 

Моцарт (за Л. Кирилліною) створював свої художні «відкриття». Паралель 

Сальєрі – Бетховен простежується у сфері героїчного стилю.  

Висунуто гіпотезу щодо можливості зосередження французьких опер 

композитора, поруч із італійськими операми того часу, в одному періоді з 

1783 р. («Данаїди») по 1788 р. («Аксур» – італійська версія «Тарара») на 

основі їх тлумачення як вершинних творінь спадку Сальєрі, створених у 

період акме в творчості Сальєрі.  

У символізованій та семантизованій інтонаційній драматургії опери 

«Данаїди» домінуюча роль належить Гіпермнестрі у розвитку конфлікту 

почуття та обов’язку, що засвідчує значення ознак монолрами. Завдяки 

інтонаційному аналізу встановлено систему наскрізних інтонем-символів: 

фатуму/Парки, караючої божественної блискавки, щасливих любовних 

зв’язків, героїчного поривання, люті, пекельних вихорів, душевного 

тріпотіння. Крещендування пекельної музичної символіки від 1 дії до Фіналу 

опери визначено як метод оперної драматургії.  
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На основі вивчення причин провалу «Гораціїв», композиторської 

інтерпретації корнеліївського драматичного прообразу, виявлення етапів 

оперної драматургії «твору сценічного», визначено ознаки монодрами опери 

Сальєрі. Ознакою наскрізної дії в оперній драматургії «Гораціїв» постає 

поєднання актів сценічними інтермедіями. Оперу визначено як музичну драму 

очікування, вісті та фатуму. «Горації» Сальєрі – новаторський твір, що 

випередив свою історико-художню добу.  

Розв’язання художньої загадки «Тарара» обумовлено вивченням 

жанрової специфіки опери. Відсутність жанрової конкретизації обумовлено 

усвідомленням авторами опери її невідповідності традиційним ознакам 

французької ліричної трагедії. Змішення у музичній драмі різних жанрових та 

образних сфер надає твору акласицистської спрямованості. «Конфуз жанру» 

виявився передчуттям відкриттів опери майбутнього, базованим на синтезі 

різнорідного. Встановлено властиві «спільному творові» жанрові ознаки 

французької ліричної трагедії, комічної опери, пророцьке передчуття великої 

опери та опери спасіння. Синтез – художній метод, що визначає жанрову 

специфіку «Тарара» Сальєрі–Бомарше як музичної драми. Спостереження 

щодо жанрової неоднозначності «Тарара» узагальнені обґрунтуванням 

екстраполяції авторського жанрового імені «Аксура» opera-semiseria на 

«сумісний твір» Сальєрі – Бомарше. У спробі визначення жанрового імені 

«Тарара» враховано аспекти жанрової специфіки «dramma tragicomico».  

Виявлено ознаки еволюції авторського тлумачення жанрової моделі 

французької ліричної трагедії на основі з'ясування балансу традицій і новацій 

в оперній творчості Сальєрі. Французькі опери Сальєрі вирізняє поступове 

віддалення від жанрових ознак ліричної трагедії. У «Данаїдах» вони втілені 

найповнішою мірою, у «Гораціях» помітний відхід від їх домінуючої ролі, у 

«Тарарі» усвідомлення невідповідності жанровому прообразу обумовило 

зречення від авторського визначення жанрового імені твору. Жанр 

французької ліричної трагедії у творчості Сальєрі набув авторського 

тлумачення. Неоголошена реформа французької ліричної трагедії у 
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творчості Сальєрі обумовлена мисленням сценами, наскрізною 

драматургією, психологізацією музичної дії, перетворенням опери на 

музичну драму, що розвивається за ознаками оперного симфонізму. Значна 

роль головних героїнь у французьких операх композитора дозволила виявити 

у них ознаки майбутньої моноопери (монодрами). У «Данаїдах» ознаки 

неоголошеної оперної реформи не виходили за межі жанру французької 

ліричної трагедії; у «Гораціях» переосмислено структуру «сценічного твору»; 

у «Тарарі» відбувається змішення жанрових моделей – французької ліричної 

трагедії, комічної опери, передчуття жанрових ознак опери спасіння та 

великої опери.  

Ключові слова: французька лірична трагедія, музична драма, 

монодрама, конфлікт почуття та обов’язку, інтонаційна драматургія, інтонема. 
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SUMMARY 

Lyu Bin. French lyrical tragedy within the structure of A. Salieri 

operatic heritage: genre traditions and innovations. 

PhD thesis in Art History Specialty 17.00.03 – Musical Arts. – Kharkiv State 

Academy of Culture. - Sumy A.S. Makarenko State Pedagogical University. – 

Sumy, 2019. 

The contents of the abstract 

The paper is dedicated to studying French lyrical tragedy within the structure 

of A. Salieri operatic heritage, investigated in the aspect of genre traditions and 

innovations interaction. Reviving fair name and heritage of Antonio Salieri (1750–

1825), who used to be the opinion and soul’s leader for several generations having 

been tragically turned into a villain, to the musical classics is an urgent task of 

modern musicology. 

Salieri’s operas of the mid –1780s – «Danaids», «The Horace», «Tarar», 

created on the basis of the originally interpreted genre tradition of the French lyric 

tragedy, reflected the system of aesthetic values of the late Enlightenment, the 

tendency for opera reform. 

The scientific sources have determined stages of Salieri study development. 

High lifetime estimates of the «first musician of the empire» characteristics were 

replaced by his conversion into the symbol of an enviable failure after 1830; the 
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fair name revival of the Viennese Italian began in the second half of the twentieth 

century. The involvement of the court chapelmaster into the music genius murder 

was interpreted as a key issue of Salieri and Mozart studies. The unity of historical 

and mythological approaches determined the development of Salieri study. The 

mythologized concept of A. Salieri tragic guilt was being formed in the period of 

1791-1830. Contrasting Mozart to Salieri has become an «eternal theme of 

musicology and art, with the development being based on specious actuality. 

The second half of the twentieth century was interpreted as a turning point in 

the development of the Salieri study: dispelling the myth created around the 

composer was confronted with the charge of crime. 1970 – 2010 years were 

conditioned by the recognition of Salieri as a Master worthy of classical Vienna 

(F. Brownberrens, L. Kyryllina, S. Nechaev). 

Studying Salieri’s creative personality and achievements within the context 

of Viennese classicism has allowed to prove the media function of «the first 

musician of the empire» among the generations of Viennese classicists. 

The opera reformer Gluck regarded Salieri as a successor, having established 

him near himself since the 1770s as a disciple, composer, and chapelmaster. The 

Gluck – Salieri alignment makes it possible to consider the contribution of 

Viennese classicism representatives to the «French» opera. The present stage of 

Mozart and Salieri issue, along with the Mozart centric concepts, has actualized the 

advantages of the Vienna chapelmaster over the «genius of music». In pursuit of 

Salieri’s accomplishments, Mozart (according to L. Kyryllina) made his artistic 

«discoveries». The Salieri - Beethoven parallel can be traced within heroic style. 

The research has advanced a hypothesis of possible concentration of 

composer’s French operas, along with the Italian ones of the time, in one period 

from 1783 («Danaids») to 1788 («Axur» – the Italian version of «Tarar») being 

interpreted as Salieri’s top works created during his acme period. 

In the symbolized and semanticized intonation dramaturgy of «Danaids» 

opera, Hypermnestra has the dominant role in developing a conflict of feelings and 

obligations, testifying of monodrama characteristics importance. Owing to 
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intonation analysis, a system of through composed intonemes-symbols has been 

established: fate/the Parcae, punishing divine lightning, happy romantic relations, 

heroic rupture, rage, hellish whirlwinds, awe. Crescendo of infernal music 

symbolism from the first act to the opera finale has been defined as a method of 

operatic dramaturgy. 

Study of the reasons for «The Horace» failure, the composer’s interpretation 

of the Cornelius dramatic prototype, identification of operatic dramaturgy stages of 

the «theatrical work» led to determination of Salieri opera monodrama features A 

characteristic of through-composed action in «The Horace» operatic dramaturgy is 

a combination of acts with stage interludes. The opera is defined as a musical 

drama of expectation, news and fate. Salieri’s «The Horace» is an experimental 

work that outpaced its historical and artistic era. 

The «Tarar’s» artistic mystery solution is based on opera genre specificity. 

The lack of genre concretization is caused by the authors’ awareness of the opera’s 

inconsistency with the traditional features of the French lyric tragedy. A mix of 

different genre and figurative spheres in a musical drama gives the work some 

features of aclassicism. «Genre mix up» turned to be anticipation of discovering 

the opera of the future, based on the synthesis of heterogeneous. The research has 

determined genre features of the French lyric tragedy, comic opera, prophetic 

premonition of the grand opera and the opera of salvation, which are characteristics 

of the «joint work». Synthesis is an artistic method defining the genre specificity of 

Salieri – Beaumarchais’s «Tarar» as a musical drama. Observations on «Tarar’s» 

genre ambiguity are generalized by justifying the extrapolation of the author’s 

genre name «Axura» opera-semiseria onto a «joint work» by Salieri – 

Beaumarchais. Trying to define «Tarar’s» genre name the researcher has taken into 

account the aspects of «dramma tragicomico» genre specificity. 

The study has revealed the evolution signs of the author’s interpretation of 

French lyrical tragedy genre model on the basis of the balance of traditions and 

innovations in Salieri operas. Salieri’s French operas are distinguished by the 

gradual distancing from lyrical tragedy genre characteristics. The «Danaids» opera 



 9 

presents their full embodiment; «The Horace» shows a clear departure from their 

dominant role, «Tarar’s» realization of inconsistency with the genre prototype has 

led to renunciation of the author’s definition of the work genre name. French 

lyrical tragedy genre in Salieri’s work has acquired author’s interpretation. The 

undeclared reform of the French lyrical tragedy in Salieri’s work is conditioned by 

ideas, scenes, through-composed dramaturgy, musical action psychologizing, 

transforming opera into a musical drama that developed on the basis of operatic 

symphony. The significant role of the main female characters in composer’s 

French operas made it possible to reveal the signs of future monoopera 

(monodrama). In «Danaids», the signs of an undeclared opera reform did not go 

beyond French lyrical tragedy genre; in «The Horace» the structure of the «stage 

work» is reinterpreted; «Tarar» mixed genre models – French lyric tragedy, comic 

opera, anticipation of opera of salvation and grand opera genre features. 

Keywords: French lyric tragedy, musical drama, monodrama, feelings and 

obligations conflict, intonation dramaturgy, intoneme. 
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ВСТУП 

Обгрунтування вибору теми дослідження. Історична місія 

музикознавства ХХ-ХХІ століть полягає у відродженні особистості та 

спадщини митців, доробок яких довгий час залишався за межами уваги 

культурологів та музикознавців. До творців, повернення спадку яких до 

анналів музичної класики є актуальним завданням сучасної музикознавчої 

науки, відноситься високо цінований сучасниками як видатний композитор, 

володар дум і душ декількох поколінь та за мінливістю долі перетворений 

нащадками на злодія, заздрісника, бездарного невдаху та слабосильного 

старця Антоніо Сальєрі (1750 – 1825). Трагічна доля спіткала видатного 

композитора останньої третини XVIII – початку ХІХ століття, чиї твори 

відіграли важливу роль у процесі формування жанрово-стильових ідеалів 

доби як гідні взірці віденського класицизму.  

Міф про отруєння Амадеуса, винуватцем чого було об’явлено «першого 

музиканта імперії» (за І. Белзою), на довгий час визначив зміст сальєріани і 

моцартіани. Без врахування здобутків А. Сальєрі, перегляду творчої 

особистості Майстра цілісне усвідомлення історико-художнього розвитку 

музичного мистецтва Європи останньої третини ХVІІІ – початку ХІХ століть, 

і, перш за все, віденської класичної школи, є неможливим.  

Ренесанс особистості і творчого спадку А. Сальєрі визначає розвиток 

новітнього музикознавства (кінець ХХ – перша чверть ХХІ століття), який 

залишив значний внесок у розвитку музичних жанрів і стилю доби, музичне 

виховання геніїв майбутнього. Встановлення історико-художнього значення 

оперної творчості А. Сальєрі, що нараховує більше 40 партитур, є 

невід’ємним від об’єктивного визначення місця і ролі музиканта в процесі 

розвитку музичного мистецтва. Опери Сальєрі другої половини 1780-х рр. – 

«Данаїди», «Горації», «Тарар», написані на основі оригінально 

інтерпретованої жанрової традиції французької ліричної трагедії, зазнали 

визнання і провалу, пройшли фазу забуття, відобразивши тим самим систему 

естетичних цінностей доби пізнього Просвітництва передреволюційної доби.  
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У французьких операх Сальєрі втілилося його тяжіння до оперної 

реформи, що було гаслом творчої діяльності французьких енциклопедистів. 

Саме з «паризькими» операми А. Сальєрі пов'язаний як розквіт «оперної 

слави» («Данаїди», «Тарар»), так і найзначніший «провал» («Горації») в 

оперній спадщині композитора. Встановлення історико-художнього значення 

зразків французької ліричної трагедії у спадку А. Сальєрі – обранця і 

наступника Х. В. Глюка та суперника В. А. Моцарта – умова формування 

об’єктивного судження щодо визначення місця і ролі митця минулого в 

процесі розвитку музичного мистецтва.  

Зв’язок з науковими та практичними програмами. Дослідження 

проведено відповідно до комплексної науково-дослідницької теми 

Харківської державної академії культури «Вітчизняна та світова культура: 

історико-теоретичні аспекти» (Державний реєстраційний номер № 

0109U000511), а також тематичного плану наукових досліджень 

затвердженого вченою радою Харківської державної академії культури (2015 

– 2019 рр.). Тему дисертації затверджено вченою радою Харківської 

державної академії культури (протокол № 8 від 22.01.2015 р.); 

перезатверджено у новій редакції (протокол №3 від 27.10.2017 р.). 

Мета дослідження – розкрити історико-художній контекст французької 

ліричної трагедії у структурі оперного спадку А. Сальєрі.  

Реалізація мети дослідження потребувала вирішення наступних 

завдань:  

1. визначити основні етапи становлення наукового сальєрієзнавства; 

2. охарактеризувати творчу постать та здобутки А. Сальєрі у контексті 

надбань віденського класицизму на основі порівняльного аналізу з 

творчими індивідуальностями Х. В. Глюка, В. А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена; 

3. встановити значення «французьких» опер А. Сальєрі у творчості 

композитора на основі вивчення періодизації його оперного спадку; 
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4. здійснити інтонаційно-драматургічний («Данаїди») та жанрово-

стильовий («Горації», «Тарар») аналіз «французьких» опер А. Сальєрі; 

5. виявити ознаки еволюції авторського тлумачення жанрової моделі 

французької ліричної трагедії шляхом з'ясування балансу традицій і 

новацій у взірцях оперного жанру в творчості А. Сальєрі. 

Об’єкт дослідження – оперна творчість А. Сальєрі. 

Предмет дослідження – жанрові традиції та новації у процесі 

авторського тлумачення французької ліричної трагедії у структурі оперного 

спадку А. Сальєрі. 

Методологічну основу дослідження становлять базові принципи теорії 

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

взаємозумовленість явищ і процесів дійсності); основні положення 

системного, аксіологічного, мистецтвознавчого й культурологічного підходів 

як методологічного способу вивчення оперної творчості А. Сальєрі; 

концептуальні положення теорії музикознавства щодо визначення жанрових 

ознак опер композитора. 

Матеріал дослідження утворюють авторські манускрипти опер А. 

Сальєрі середини 1780-х років – творчі вершини оперного спадку 

композитора, яким різною мірою властиві жанрові ознаки французької 

ліричної трагедії: «Данаїди» (1784), «Тарар» (1787) та невизнана сучасниками 

композитора опера «Горації» (1786). Вивчення структури та змісту оперних 

творів А. Сальєрі, що мають жанрові ознаки французької ліричної трагедії, 

надали їх автору визнання серед сучасників, як поразка надто «успішного» 

італійця, що сприяло встановленню масштабів композиторських новацій та 

трагічних прорахунків їх творця, оцнки відповідності (невідповідності) 

естетичним уподобанням сучасної йому публіки.  

Теоретична база дослідження. Теоретичну базу дослідження 

побудовано на основі інтеграції здобутків історичного та теоретичного 

музикознавства, базовані на залучені таких його напрямків:  
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– історія та теорія європейського музичного мистецтва 

(В. Бобровський, Н. Горюхіна, Р. Грубер, Н. Герасімова-Персидська, 

М. Друскін, Б. Левік, Т. Ліванова, М. Лобанова, В. Медушевський, 

Є. Назайкінський, К. Розеншильд, О. Рощенко, С. Скребков, Ю. Хохлов, 

М. Черкашина-Губаренко, С. Шип та ін.);  

– теорія інтонації (А. Арановський, Б. Асафьєв, О. Маркова та ін.); 

– оперологія, представлена жанровою теорією, націленою на 

розробку жанрово-стильової моделі французької ліричної трагедії в творчості 

Ж. Б. Люллі, Ж. Рамо (В. Брянцева, В. Даньшина), Х. В. Глюка (Л. Кирилліна, 

Т. Ліванова, С. Маркус, С. Рицарев, F. Bamberg, A. Einstein, D. J.Grout, H. W. 

Williams, H. Schmid)  та вчення про оперну драматургію та естетику опери 

(М. Друскін, О.В. Ейкерт, В. Конен, М. Мугінштейн, О. Селицький, 

М. Черкашина-Губаренко, Т. Чернова, Б. Яруствский; E. A. Lippman та ін.);  

– моцартознавство (Г. Аберт, І. Белза, Г. Грубер, Г. Жданова, 

Р. Косачева, П. Луцкер, І. Сусідко, О. Улибишев, А. Цукер, О. Черная, 

О. Чигарьова, Г. Чичерін, А. Ейнштейн, Б. Штейнпресс, R. Angermüller, 

V. Braunbehrens, J. Brügge, Н. Denerlein, H. Engel, S. Henze-Döhring, 

L. Meinardus, F.X. Niemetschek, W. Plaht, W. Stafford);  

– сальєрієзнавство (І. Белза, М. Гершензон, Т. Глушкова, 

Б. Кушнер, Л. Кирилліна, М. Корті, О. Мессерер, М. Мугінштейн, С. Нечаєв, 

О. Порфір’єва, В. Хайруллаєв, Б. Штейнпресс; R. Angermüller, 

V. Braunbehrens, M. Dietz, Т.J. Herrmann, C. Ian Kyer, M. Lorenz, J.A. Rice та 

ін.);  

– порівняльне мистецтвознавство, базоване на співставленні 

творчих постатей та опреного спадку А. Сальєрі та В. А. Моцарта (І. Белза, 

М. Гершензон, М. Корті, Л. Кирилліна, О. Мессерер, О. Чигарьова, 

Е.В. Parodi, A.W. Thayer та ін.).  

Методи дослідження. Для реалізації мети й розв’язання поставлених 

завдань у дисертаційному дослідженні використано комплекс 

взаємоузгоджених методів: історико-генетичний для визначення 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эйнштейн,_Альфред
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эйнштейн,_Альфред
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ангермюллер,_Рудольф
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ангермюллер,_Рудольф
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ангермюллер,_Рудольф
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Лоренц,_Михаэль&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Elena_Biggi_Parodi&action=edit&redlink=1
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оригінальності «французьких» опер А. Сальєрі у контексті розвитку жанру 

ліричної трагедії; витоків сальєрієвських опер у жанрі французької трагедії, 

обумовлених творчою співдружністю із К.В. Глюком; історико-

контекстуальний – для визначення художнього значення оперного спадку 

А. Сальєрі і, перш за все, опер з ознаками французької ліричної трагедії в 

контексті стилістичних тенденцій часу; історичний – для розробки 

періодизації оперного спадку А. Сальєрі та встановлення історико-

художнього значення французької ліричної трагедії в його структурі; 

аксіологічний – для аналізу сучасної А. Сальєрі критики «провальної» опери 

«Горації» та розробки її об'єктивної наукової оцінки; порівняльно-

типологічний – для встановлення обумовленості змісту та структури опер 

А. Сальєрі «Данаїди», «Горації», «Тарар» властивостями жанру французької 

ліричної трагедії у глюківському «прочитанні»; компаративний аналіз – для 

порівняння структури та змісту трагедії П. Корнеля «Горації» та однойменної 

опери А. Сальєрі за лібрето Н.-Ф. Гійяра; жанрово-стильовий – для 

встановлення жанрово-стильових властивостей оперної трилогії А. Сальєрі з 

ознаками французької ліричної трагедії; структурно-функціональний – для 

встановлення структурних ознак «паризьких» опер А. Сальєрі та 

особливостей їх функціонування у контексті музично-сценічної цілісності; 

інтонаційно-драматургічний аналіз – для встановлення основ музичної 

драматургії, наскрізних тем-образів «паризьких» опер А. Сальєрі. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в даній дисертації 

вперше у вітчизняному музикознавстві: представлене цілісне вивчення 

«французьких» опер А. Сальєрі; визначено історико-художнє значення 

оперного спадку композитора; систематизовано особливості авторської 

інтерпретації жанрового канону французької ліричної трагедії, властивих 

йому традицій та новацій; надано інтонаційно-драматургічний та жанрово-

стильовий аналіз «французьких» опер віденського італійця («Данаїди», 

«Горації», Тарар»); визначено специфіку композиторської інтерпретації 

корнелієвського прообразу опери А. Сальєрі «Горації» та встановлено 
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причини її провалу; обумовлені вектори оперної реформи А. Сальєрі у 

жанровій сфері французької ліричної трагедії; визначено роль і місце опер, 

написаних на основі жанрової традиції французької ліричної трагедії, в 

структурі оперного спадку А. Сальєрі.  

Удосконалено систему жанрово-стильових пріоритетів в оперній 

творчості композитора. 

Подальшого розвитку набули наукові положення про етапи та періоди 

оперного спадку А. Сальєрі. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що узагальнені наукові положення щодо сутності ключових понять 

дослідження, зібраний історичний та нотний матеріал, на основі чого вивчені 

причини формування зловісного міфу, розроблена оцінка французьких опер 

А. Сальері. Теоретичні положення дисертації та поданий у ній фактичний 

матеріал можуть бути використані у процесі науково-дослідної роботи 

магістрантів, аспірантів, докторантів та викладачів за зазначеною тематикою, 

для проведення майстер-класів, спрямованих на підвищення рівня 

виконавської майстерності оперних співаків. Основні положення та висновки 

роботи можуть бути залучені до відродження оперного спадку Сальєрі в 

українському музичному мистецтві, використані для розробки та проведення 

історико-теоретичних курсів, а також введені до змісту наступних дисциплін 

у закладах вищої освіти, зокрема «Історія світової музики», «Основи оперної 

драматургії», «Аналіз музичних творів», «Історія та теорія вокального 

мистецтва» та ін.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри фортепіано та теорії 

музики, теорії та історії музики Харківської державної академії культури та 

були оприлюднені на наукових конференціях: міжнародних «Трансформація 

музичної освіти і культури: традиція та сучасність» (Одеса, ОНМА імені 

А.В. Нежданової, 2015); П'ята міжнародна науково-творча конференція 

«Мистецька освіта України ХХ1 століття: євроінтеграційний вектор» (Харків, 
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2016); всеукраїнських «Герменевтика в науках про дух» (Харків, ХДАК, 2016, 

2017). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 7 одноосібних 

публікаціях, 5 – у наукових фахових виданнях України, з них 4 внесені до 

міжнародних науковометричних баз, 2 – апробаційного характеру.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації – 213 сторінок, з 

них основного тексту – 192 сторінки. Список використаних джерел і 

літератури включає 226 найменувань, із них 43 – іноземними мовами.  
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РОЗДІЛ 1 

ПОСТАТЬ І ОПЕРНА ТВОРЧІСТЬ А. САЛЬЄРІ  

ЯК ПРЕДМЕТ МУЗИКОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Творча особистість А. Сальєрі в оцінках сучасників  

і музикознавців Новітньої доби 

 

Історія сальєріани, яку складають художня та наукова складові, 

охоплює майже 250 років. За цей час її розвиток зазнав численних змін 

суперечливих концепцій, звинувачень її «героя» у вбивстві «генія музики» 

В.А. Моцарта, спроби викреслення спадку обранця Габсбургів з процесу 

становлення музичного мистецтва, перетворення на символ заздрісного та 

безталанного невдахи й, нарешті, ренесансу, що з другої половини ХХ 

століття охоплював як відродження чесного імені музиканта, так і повернення 

з небуття його творів. 

Більш пригодницької і трагічної водночас, більш міфологізованої 

посмертної біографії, ніж та, що сформувалася навколо А. Сальєрі, важко 

знайти в історії музичного мистецтва. Перетворений на героя літератури, 

театру, музики, кіно- та образотворчого мистецтва, ім’я А. Сальєрі набуло 

значення загального, такого, що стало символом злодійства, несумісного з 

генієм, тоді як «слово „cальєрізм“, що вперше прозвучало з вуст Римського-

Корсакова, … характеризує аморальні вчинки, що їх робить „заздрісник 

жалюгідний“» [20, с. 14]. 

Формування і розвиток сальєрієзнавства, що складається з вивчення 

творчої особистості та доробку композитора (як, до речі, і багатьох інших 

монографічних наук у складі музикознавства), залежить від того, яким чином 

на різних етапах/періодах творчого шляху та посмертного буття спадщини 

«першого музиканта імперії» [57, c.13] формувалися оцінки його діяльності.  

Прижиттєві оцінки щодо особистості та спадку А. Сальєрі за їх 

характером розподіляє на гранично різні за змістом 1823 рік, коли А. Сальєрі, 
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досягши 73-річного віку, перебуваючи на межі і смерті, нібито зробив 

зізнання про вчинений ним більше 30 років тому жахливий злочин – отруєння 

В.А. Моцарта. Сповідь А. Сальєрі, супроводжувана подальшою спробою 

самогубства, стала джерелом розвитку міфу про отруєння В.А. Моцарта, 

обставини смерті та місцезнаходження могили якого встановити неможливо, 

що унеможливлювало й виправдання його удаваного вбивці. Почалося 

перетворення А. Сальєрі з доброчесного музиканта на злодія.  

Міф про А. Сальєрі як заздрісника та вбивці В. А. Моцарта довгий час 

супроводжував розвиток художньої та наукової сальєріани. Визнанню 

таланту обранця Габсбургів у праці Макса Діца 1790 року; оцінці А. Сальєрі, 

наданій Ф. Рохліцем у некролозі як «найосвіченішого австрійського 

музиканта» [226, c. 180], протистояло тлумачення постаті колишнього 

придворного капельмейстера як «безталанного злодія».  

Історія і міф, художнє і наукове слово у вивченні особистості і спадку 

А. Сальєрі настільки переплетені, що виокремлення одного від одного майже 

унеможливлюється. З тих пір і упродовж наступних майже 200 років долю 

А. Сальєрі-музиканта вирішувала відповідь на ключове питання 

сальєрієзнавства та моцартознавства, а саме причетність обранця будинку 

Габсбургів до вбивства генія музики. За цей час навколо міфу про отруєння 

В. А. Моцарта як основи художньої та наукової сальєріани, породжувалися 

інші міфи, в наслідок чого навколо імен двох сучасників було сформовано 

справжню міфологію (цикл міфів). 

Отже, переломним моментом в історії сальєріани постає 1823 рік. Тоді 

в наслідок нібито дійсного зізнання А. Сальєрі в отруєнні В. А. Моцарта та 

спроби самогубства, вчиненої старим, що збожеволів, поруч із історичним, 

народився міфологічний підхід до тлумачення особистості і творчості 

першого придворного капельмейстера.  

Якщо посмертна слава В.А. Моцарта з кожним періодом в історії 

музики набувала і набуває нових кульмінацій, то визнання А. Сальєрі після 

його зловісного визнання 1723 року стрімко вщухала, перетворивши 
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колишнього «першого музиканта імперії» на втілення бездарного і мстивого 

заздрісника. Попри змісту інформації, що містить праця Ф. Брауенберенса, а 

саме повідомлення щодо того, що сам Сальєрі рішуче відкидав наклепи щодо 

отруєння Моцарта, звертаючись у 1823 році до свого учня Ігнаца Мошелеса з 

проханням спростувати її перед усім світом [190, c. 273], звинувачення 

«першого музиканта імперії» у жахливому вчинку ставала предметом 

осмислення у науковій і художній літературі майже до кінця ХХ століття.  

Сповіді А. Сальєрі як першопричини виникнення зловісного міфу 

передував своя «прелюдія». Це, перш за все, поширення чуток щодо того, що 

сам В. А. Моцарт вважав, що його отруїли. Ця думка Амадеуса була 

підкріплена судженням, викладеним першим біографом В.А. Моцарта 

Франтішеком Немечеком у праці, що вийшла друком 1798 року.  

Нарешті «заключним акордом» у затвердженні міфологізованої історії 

смерті В. А. Моцарта, винуватцем якої був А. Сальєрі, стала геніальна 

«маленька трагедія» О.С. Пушкіна «Моцарт і Сальєрі», закінчена 1830 року. 

Цей художній шедевр поета і драматурга нерідко виконував роль головного 

аргументу, що висувався проти Сальєрі його обвинувателями. Приміром, 

І. Белза наводить факт щодо того, що знана «книга лікарів», що була видана у 

Німеччині 1966 року «до 175 річниці насильницької смерті В. А. Моцарта», 

містила «повний текст великого твору Пушкіна у німецькому перекладі» [19, 

c. 9-10]. Очевидно, «маленьку трагедію» було тлумачено німецькими 

лікарями як найважливіший доказ підступної ролі А. Сальєрі. 

У формуванні негативного образу А. Сальєрі як вбивці В. А. Моцарта 

відіграли значну роль історичні та історико-художні факти півстолітньої 

посмертної біографії В. А. Моцарта, що містяться у «Хронологічній таблиці», 

поданої наприкінці так званої «книги лікарів» (її автори – Й. Дальхов, Г. Дуда, 

Д. Кернер), що вийшла друком у Німеччині 1966 року [57, с. 66]). Серед 

таких фактів – висунута Ф. Немечеком (першим біографом В. А. Моцарта) 

через сім років після смерті «бога музики» теза щодо його отруєння, вміщена 

у (1798); зізнання А. Сальєрі у вбивстві Моцарта і спроба самогубства 
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«першого музиканта імперії» (1823); маленька трагедія О.С. Пушкіна 

«Моцарт і Сальєрі» (завершена 1830). Надані у «книзі лікарів» факти, що 

сприяли перетворенню А. Сальєрі у свідомості поколінь з поважного 

музиканта на безталанного вбивцю, жертвою заздрощів якого став геній 

музики, доповнені подробицями, поданих І. Белзою у вступі із красномовною 

назвою «Геній і злодійство» до роману Д. Вейса «Вбивство Моцарта» 

(вийшов друком у Лондоні, 1968).  

Отже, упродовж майже 40 років – від смерті В. А. Моцарта 1791 року 

до завершення «маленької трагедії» О. С. Пушкіна 1830 року – було 

сформовано концепцію трагічної провини А. Сальєрі, що майже 200 

наступних років скеровує плин побутової, художньої та наукової думок 

кількох поколінь представників гуманітарної науки та мистецтва. 

З 1823 року почала формуватися і «лінія захисту» А. Сальєрі (за 

визначенням І. Белзи). Її формування І. Белза пояснює виконанням добре 

оплаченого завдання, яке монархія Габсбургів, покровительством якої 

придворний капельмейстер користувався упродовж 50 років, в тому числі, і в 

останні роки життя. Обвинувачення А. Сальєрі розглядалася у працях 

радянського вченого як вираз зневаги до імператорського сімейства, якому 

вірою і правдою служив його «перший музикант». За І. Белзою, під загрозу 

попадало не тільки чесне ім’я капельмейстера імператорського двора, але й 

доброчинність самого імператорського сімейства. І. Белза пов’язує захист 

А. Сальєрі, що розпочався в останні роки життя страдника, діяльністю 

австрійської поліції, посилаючись на художній текст – матеріали роману 

Д. Вейса «Вбивство Моцарта» [20, c. 13].  

Виправдання «першого музиканта імперії» дістало літературного 

характеру: на захист А. Сальєрі виступив італійський журналіст Джузеппе 

Карпані (народився через два роки після віденського італійця, а помер в один 

рік з ним: 1752 – 1825). Але заступницьку місію автора «апології Сальєрі» як 

«першокласного композитора, ланки золотого ланцюга класиків цього 

божественного мистецтва» [20, с. 8] І. Белза пов’язує із виконанням 
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доручення австрійської тайної поліції [там само], розвінчуючи працю 

«адвоката мстивого заздрісника». За І. Белзою, придворний капельмейстер 

«був тісно пов’язаний з Габсбурзьким двором», що покровительствував 

А. Сальєрі і не міг припустити того, щоб виникли сумніви у тому, що 

імператорська сім’я приблизила до себе негідника [20, с. 50]. І. Белза у 

передмовах до роману Д. Вейса і «книги лікарів» підтримував і розвивав 

пушкінське тлумачення образу капельмейстера придворної опери як 

зловісного вбивці Амадеуса. 

Події, що одразу стали темою обговорення на сторінках газет та 

приватних бесід, стрімко змінювали стале позитивне ставлення до А. Сальєрі, 

закріплене, приміром в одній з перших прижиттєвих праць про композитора, 

написаної А. фон Германном [198 (1897)] Відторгнення особистості і спадку 

А. Сальєрі, що розпочалося упродовж останніх років життя композитора у 

наслідок трагічного зізнання, відповідність якого історичному факту й досі 

документально не підтверджена.  

Численні схвальні прижиттєві відгуки про творчі здобутки 

композитора, ставлення до нього як до видатного Майстра – композитора і 

оперного капельмейстера, знавця таємниць музичного мистецтва, наступника 

великого К. В. Глюка, вченого і вчителя, який передав роками напрацьовану 

ним майстерність геніям музичного мистецтва майбутнього – композиторам 

Л. Бетховену, Й.Н. Гуммелю, Ф.К. Зюсмайру, Ф.К.В. Моцарту – молодшому 

сину В.А. Моцарта, Ф. Шуберту, Й. Веглю, П. Вінтеру, І. Мошелесу, Ф. Лісту, 

а також співачкам, з яких відзначимо ім’я Т. Гассманн – дочки учителя 

А. Сальєрі (список композиторів і співачок, які брали уроки у А. Сальєрі, 

поданий Б.С. Штейнпрессом [174, c. 828]), змінилися на обвинувачення у 

злодійстві, у наслідок чого музиканта було перетворено на символ 

заздрісного безталанного месника, чия творчість на довгі десятиліття була 

відторгнена від музично-історичного процесу розвитку мистецтва. 

Слід звернути увагу на те, прижиттєві схвальні висловлювання про 

особистість і творчу обдарованість А. Сальєрі належать, зокрема, видатним 
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геніям – старшим сучасникам композитора, серед яких виокремимо 

Х. В. Глюка та П. О. Бомарше. У середині 1780-х років, які можливо 

тлумачити як «зоряний час» у творчому житті композитора, жодна зловісна 

«тінь» не засвідчувала про долю майбутнього страдника, що очікувала на 

нього сорок років потому. Якщо провести метафоричне порівняння, то можна 

зазначити, що та інтонаційна концепція фатуму, що стала основою оперної 

концепції «Данаїд», складеною А. Сальєрі за рекомендацією Х. В. Глюка, 

тяжко проявилася в останні роки життя та посмертній біографії нещасного 

композитора. Обранець Х. В. Глюка, який бачив саме у своєму учневі гідного 

продовжувача власної реформаторської справи, і П.О. Бомарше, який доручив 

йому створення музики до лібрето «Тарара», за М. Алексеєвим, склав «епоху 

у розвитку опери» [9]. У середині 1780 років А. Сальєрі досяг фази акме 

свого творчого життя (концепцію акмеїстичної фази у музичній творчості 

геніїв розроблено Н. Савицькою [135]) у розкритті власного таланту та його 

визнання з боку сучасників. Якщо для Х. В. Глюка А. Сальєрі був 

талановитим учнем, гідним продовжити реформу французької опери, то 

П.О. Бомарше визнавав у ньому генія, якому по силах створити музику до 

«Тарара», сценічна доля якого так турбувала великого комедіографа. 

Не тільки видатні представники попереднього покоління, а й учні 

А. Сальєрі виявили вдячність вчителеві. З боку молодого Ф. Шуберта – «учня 

пана фон Сальєрі» (з шубертівського надпису на рукописів його зінгшпилей 

«Фернандо» та «Друзі з Саламанки», 1815) [64, с. 114-115], який брав у 

керівника придворної капели безоплатні уроки композиції та вивчав курс 

контрапункту, - це було присвячення учителеві ряду творів. То були не лише 

хоровий Дарунок (на власний текст молодого композитора) до 50-річного 

ювілею творчої діяльності А. Сальєрі (1816), але й, за Б. С. Штейнпрессом, 

10 варіацій для фортепіано, цикл пісень і струнні квартети.  

Молодий Ф. Шуберт «гордився тим, що є учнем Сальєрі» [64, с. 113]. 

Високо оцінив Ф. Шуберт і ораторію А. Сальєрі «Ісус у чистилищі», створену 

на початку ХІХ століття і наприкінці творчого шляху вчителя (1803). За його 
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думкою, ця ораторія «написана чисто по-глюківські» [174, с. 828]. Доля 

вчителя, судячи з документальних матеріалів у «Розмовних зошитах» Л. ван 

Бетховена 1823 та 1825 років, хвилювала й цього композитора: 

співрозмовники (Йоганн Шикх, Антон Шиндлер) інформували його про 

поширення засуду його вчителя як вбивці генія музики (зі вступу І. Белзи до 

роману Д. Вейса «Вбивство Моцарта» [20, c. 7]). Суперечливість аргументів і 

фактів, представлених як з боку звинувателів, так і з боку захисників 

композитора, довгий час визначала вектори розвитку мистецтва і 

музикознавства стосовно творчості й постаті А. Сальєрі.  

З другої половини ХХ століття, коли розпочався справжній поєдинок за 

душу А. Сальєрі, розпочинається переломний період у розвитку сальєріани. 

Осмислення і переосмислення особистості і творчості А. Сальєрі, протиріччя 

оцінок особистості «першого музиканта імперії», загострилися. Раптова 

смерть генія музики та пошуки її причин постали предметом дослідження, не 

тільки у музикознавчих працях, а й у «дослідженнях лікарів» [57].  

Продовжувалися і художні осмислення образу А. Сальєрі крізь призму 

його ставлення до В.А. Моцарта та усталеного протиставлення художніх 

образів В. А. Моцарта та А. Сальєрі, закладеного в «маленькій трагедії» 

О.С. Пушкіна, що набуло розвитку в музиці та художній літературі 

подальших часів. Зазначимо, що співставлення Моцарта і Сальєрі як втілення 

генія і злочину перетворилося на «вічну тему» музикознавства і мистецтва, 

набувши продовження у художніх творах ХХ і ХХІ століть, зокрема, у 

романах Д. Вейса, повість Е. Радзинського «Декілька зустрічей з покійним 

паном Моцартом (щоденник барона Готфріда ван Світена)», п’єса Пітера 

Шеффера «Амадей» (1979), на основі якої було створено художній фільм 

«Амадеус» (режисер Мілош Форман, 1984).  

Удавана документальність набула значення ознаки художньої 

моцартіани та невід’ємної від неї сальєріани. Вивчення історичної 

достовірності трагедії О. С. Пушкіна склало специфічний напрям у науковій 

літературі, до якого мають відношення праці, зокрема, М. П. Алексєєва [9], І. 
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Белзи [20; 21]. Розкриття сутності пушкінського тлумачення постатей 

Моцарта і Сальєрі як несумісного зіставлення «генія та злочину» стало 

провідною темою досліджень, присвячених 200-річному ювілею смерті 

«сонячного юнака» (публікації 1991 року) та 250-річному ювілею його 

народження (2006). Наприклад, «у діалозі» із пушкінським Сальєрі – 

поціновувача творчості «сонячного юнака» – відкриваються глибини 

моцартівського генія у працях Н. Бекетової [19], М. Бонфельд [35], А. Цукера 

[161]. У цих наукових роботах Сальєрі, як і його спадщина, не набуває будь-

якої оцінки: суперник Моцарта постає як своєрідний «голос долі», якому було 

по силах усвідомити та визначити безмежність моцартівської геніальності. 

Якщо 1955 року Г. Аберт – автор найзмістовнішої чотиритомної 

монографії про В. А. Моцарта – надав А. Сальєрі характеристику як «людини 

добродушної, доброзичливої і готової до благодіяння» [1], то 1960 року 

«співробітник міжнародного центру моцартознавства у Зальцбурзі Карл 

Марія Писаровиць у дослідженні „Salieriana“» – «справді шекспірівською 

царственно-драматичною поемою», вивчав «темні сторони постаті Сальєрі» 

[20, с. 9]. 1966 року в Німеччині було видано так звану «книгу лікарів» під 

авторством Й. Дальхова, Г. Дуди, Д. Кернера, а також В. Риттера, у якій 

вивчалися хроніка останніх років життя та смерті «вільного художника» та 

доводилися факти насильницької смерті В. А. Моцарта, причетним до якої 

було визнано А. Сальєрі. 

Протистояння виправдовуючих і нігілістичних концепцій щодо постаті 

та творчості А. Сальєрі властиве музикознавству 1960–1990-х років. 

Аргументація злодіяння, вчиненого А. Сальєрі, набувала вищої міри 

обґрунтованості; ренесанс особистості і творчості А. Сальєрі позначався 

розвінчанням застарілого міфу, поверненням з небуття творів композитора. 

Якщо Б. С. Штейнпресс, у працях, що з’являлися упродовж 1963, 1971, 

1978, 1980 років [171, 172, 173, 174], виступив на захист А. Сальєрі, 

об’явивши трагічну сповідь міфом (див. статтю вченого [171]), то І. Белза, 

який тлумачив пушкінську маленьку трагедію не стільки як художній твір, 
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скільки як історичний документ, з 1952 року, а потім у вступних статтях до 

«книги лікарів» (1966 – німецькою мовою; 1991 – російською) – Дж. Вейса 

(автора роману «Вбивство Моцарта» [20]) додавав свій голос до звинувачення 

улюбленця Габсбургів як отруювача генія музики. Концепції 

Б. С. Штейнпресса - захисника безвинно засудженого А. Сальєрі - 

протистояли праці І. Белзи, що звинувачував визнаного імперією Габсбургів 

композитора не тільки у смерті Моцарта, а й у таких гріхах, як помста 

власним учням – Бетховену і Шуберту, певно, за те, що їх геній виявився 

надто неосяжним для обмежено обдарованого, але успішного вчителя [20, 

с. 13]. 

Тлумачачи сповідь А. Сальєрі як міф, Б. С. Штейнпресс нищив самий 

виток, першочерговий мотив розвитку концепції злочинної провини обранця 

Х.В. Глюка. До виправдання звинуваченого у смерті Моцарта композитора 

дослідник залучив й такий факт посмертної біографії А. Сальєрі. У статті 

«Антоніо Сальєрі у легенді і дійсності» [171], Б. С. Штейнпресс зазначає: «У 

травневі дні 1997 року у Мілані, у головному залі Палацу юстиції проходив 

незвичайний судовий процес: розглядався злочин двовікової давнини … 

Слухалася справа Сальєрі про отруєння ним великого Моцарта … Через 

двісті років Антоніо Сальєрі було виправдано». Показово, що захисником 

А. Сальєрі на цьому процесі був Рудольф Ангермюллер – відомий 

моцартознавець, який перетворився на знаного сальєрізнавства – автора 

монографії про життя і творчість А. Сальєрі, видану 1974 р. [185].  

Слід зазначити, що в Італії і, перш за все, у Леньяго – місті народження 

А. Сальєрі – завжди віддавалося належне композиторові, який, працюючи на 

розквіт музичного Відню, сприяв розвитку італійської опери. Меморіальна 

дошка на домі, в якому народився А. Сальєрі, та музей композитора у 

Леньяго, театр, що носить ім’я композитора, бюст, встановлений перед 

театральною будівлею – свідоцтва вдячної пам’яті італійців до генія, 

народженого в їх місті (інформацію узято з монографії С. Нечаєва [124]). Про 

вшанування пам’яті А. Сальєрі засвідчує і встановлення бюста А. Сальєрі у 
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будівлі Паризької опери, і розміщення пам’ятної зірки А. Сальєрі перед 

Віденським оперним театром. 

Навіть найзавзятіші обвинувачувачі А. Сальєрі мали визнати, що 

документальних підтверджень провини італійського віденця у смерті генія 

музики не існує. Наприклад, І. Белза – один із найпослідовніших 

обвинувачувачів А. Сальєрі упродовж останньої третини ХХ століття, 

зазначав, що документ, в якому містився запис сповіді, нібито знайдений 

«відомим австрійським істориком музики Гвідо Адлером (1855–1941)», було 

об’явлено Ординатором архієпископа віденського «чистою вигадкою» [19, 

с. 13]. Один з авторів «книги лікарів» – В. Риттер – визнає: «представити 

доказ, що Моцарта було отруєно, насправді надто важко» [57, с. 246].  

Натомість Б. С. Штейнпресс, посилаючись на думку «відомого 

віденського патолога Едуарда Гульденера фон Лобеса», що мав практику, та з 

1800 року був «головним лікарем столиці Австрії» [172, с. 115], наводить як 

причину смерті Моцарта «un desposito alla testa», тобто «ревматичну 

лихоманку» [172, с. 118], що майже з дитинства мучила генія [172, с. 117].  

З другої половини ХХ століття набула поширення ймовірна об’єктивна 

підстава, що стала причиною подальшого розвитку міфологізованого 

звинувачення А. Сальєрі. Г. Аберт відзначав, що «біографи Моцарта багато 

грішили проти цього італійця, під впливом почуття помилкового 

національного патріотизму виставляючи його як зловісного інтригана й ні на 

що не здатного музиканта» [3].  

Розвиваючи це спостереження найвідомішого моцартознавця, 

А.Л. Порфірьєва у присвяченій А. Сальєрі праці [127], наводить версію щодо 

політичного підтексту зловісного міфу. Згідно із позицією дослідниці, 

першим біографам Моцарта межі ХVIII–ХІХ століть було важливо 

підкреслити значущість австро-німецької традиції, та протиставити її 

італійському впливу, втіленням якого був А. Сальєрі та його музика.  

Отже, міф про злочинність А. Сальєрі народжений помстою італійцям з 

боку прихильників австро-німецьких традицій. До розвитку цієї версії 
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долучається і С. Нечаєв, який у монографії про А. Сальєрі наводить такий 

факт: 1721 року Г. Сиверс зробив заяву щодо того, що Моцарт став жертвою 

якихось «італійців», не назвавши жодних імен [124, c. 224]. Мабуть, під 

впливом цієї провокативної заяви старий Сальєрі у розпачі міг у сповіді 

(якщо припустити таку можливість) обмовити самого себе.  

Останні роки ХХ – початок ХХІ століття обумовлені визнанням 

світовим суспільством невинності А. Сальєрі у трагічній смерті генія музики 

та надання належного «головного музиканта імперії». Серед таких – видання 

2014 р. монографії Сергія Нечаєва про А. Сальєрі у серії «Життя видатних 

людей» («Жизнь замечательных людей») постає як своєрідне визнання 

видатної ролі композитора в історії європейської музичної культури, якого 

автор називає «великим музикантом» [124, с. 1]. Художній вплив генія 

російської літератури на довгий час трансформував у свідомості поколінь 

історичну правду. 

Монографія С. Нечаєва містить історичні факти біографії композитора 

(від дитинства до кінця життєвого шляху), почерпнуті з досліджень біографів 

композитора, зокрема Є.Д. Монего, Ігнаца фон Мозеля, Б. Кушнера, 

Ф. Брауенберенса, Дж. Райс, А. Жюльєна. Об’єднані у межах одного 

дослідження, ці відомості надають підстави для створення цілісного уявлення 

про А. Сальєрі як талановитого й працьовитого музиканта, талантом якого 

захоплювалися Ф. Гассманн та Х.В. Глюк. Подолання наслідків звинувачення 

А. Сальєрі в отруєнні В.А. Моцарта, спроби реабілітації чесного імені 

«першого музиканта імперії», на довгі роки викресленого із музичного 

процесу, обумовили актуалізацію вивчення його спадку у музикознавстві, 

розпочинаючи з другої половини ХХ століття, і, одночасно, повернення 

творів композитора на музичну естраду, до концертного виконання.  

Однак довгий час ренесансу імені і творчості А. Сальєрі протистояли 

численні спроби доведення його причетності до вбивства В. А. Моцарта, що 

перекреслювало усі можливі доброчинності придворного капельмейстера 

Габсбургів. Дослідження обставин і причин смерті В. А. Моцарта та завдання 
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встановлення ролі А. Сальєрі у цій загадковій події і наприкінці ХХ століття 

складали один з напрямів як моцартіанства, так і сальєрієзнавства.  

Одним з проявом тенденції виправдання віденського італійця стала 

спроба перетлумачення основного мотиву удаваної помсти обраного Богом 

Амадеусу: не А. Сальєрі, але В. А. Моцарт набував статуту заздрісника. 

Зокрема, С. Нечаєв увів до своєї монографії декілька розділів під назвою 

«Заздрість Моцарта» [124], а М. Бріон визнавав, що «престиж щасливого 

суперника, покровительство імператора, що їм користувався цей суперник, 

заважали … успіху Моцарта, який постійно, хоча й без особливого успіху, 

вимагав місця для німецького генія і німецьких артистів» [цит. за: 124, с. 17]. 

У науці кінця ХХ століття ставлення до А. Сальєрі як «злочинного 

невдахи» все більше витіснялося його тлумаченням як гідного класичного 

Відню музиканта (роботи Ф. Браунберенс [190], Л Кирилліної [72], Нєчаєва 

[124]). Поява робіт, зміст яких присвячений перегляду творчої постаті 

А. Сальєрі на основі розв’язання альтернативного за змістом питання, постає 

як ознака зміни у розкритті сутності протистояння «Моцарта і Сальєрі».  

Повне видання опер А. Сальєрі у 1972 році [121, с. 190-191], поява 

наукових праць, в яких віденський італієць постає не як зловісна «тінь» 

В.А. Моцарта, а як самостійна художня індивідуальність, повернення на 

сцену оперних творів композитора (зокрема, «Печеру Трофоніо», за 

С. Нечаєвим, 1955 р. поставив Веронський театр; «Фальстаф, або три жарти» 

1961 р. було відроджено упродовж Музичного тиждню у Сієні [124, c. 20]), 

значний інтерес до його інструментальної та хорової музики (приміром, у 

2000-і роки відбулися прем’єри сальєрієвського Реквієму в Харкові) 

засвідчують процес формування новітньої художньої і дослідницької 

сальєріани.  

Подолання стереотипів, встановлення типу творчої особистості 

композитора (на основі вивчення фактів біографії, прижиттєвих оцінок його 

творів у пресі, листування А. Сальєрі, зокрема, з Бомарше), подальше 

видання його оперних, хорових та оперних творів, розробка періодизації 
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творчості генія, у спадку якого (як і у спадку К. В. Глюка і В. А. Моцарта) 

поєдналися віденський, італійський і французький стилі, поглиблене 

вивчення його спадку з жанрово-стильових позицій, постають як нагальні 

завдання, вирішення яких потребує розвиток сучасного сальєрієзнавства. 

З 1723 року і до 1990-х років складовими сальєріани поставали: 

міфологічно-художнє осмислення постаті та творчості А. Сальєрі, що 

обумовило тяжіння до міфотворчості навіть у наукових роботах; 

взаємовпливи художньої та наукової компонент у створенні творчого 

портрету музиканта; «перекриття» об’єктивної оцінки композиторського 

доробку музиканта тлумаченням його постаті як символу безталанного 

заздрісника; співставленням постатей придворного капельмейстера 

А. Сальєрі і В. А. Моцарта – вільного художника, який нічого не мав, окрім 

генія (за І. Белзою); взаємодії між моцарто- та сальєрієзнавством. 

Аналіз музичних творів А. Сальєрі, здійснений поза вкоріненим 

тлумаченням його особистості як вбивці В. А. Моцарта та втіленням 

алгебраїчного розрахунку, що царює над натхненням, має сприяти 

формуванню об’єктивної оцінки спадку композитора, що набуває значення 

актуального завдання не лише сальєрієзнавства та моцартознавства, а й 

музикознавства в цілому. 

 

1.2 Постать А. Сальєрі в оточенні геніїв віденського класицизму  

 

Характер творчих відносин Х. В. Глюка, В.А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена і А. Сальєрі значною мірою розкриває як сутність творчої 

особистості останнього, так і специфіку прояву віденського класицизму в їх 

творчості. Діяльність Х. В. Глюка обумовлена підготовкою стилю віденського 

класицизму; період, що об’єднує А. Сальєрі, В. А. Моцарта та молодого 

Л. ван Бетховена, постає як розквіт стилю віденського класицизму. Однак 

дослідники, попри той факт, що з 16 років (а саме з 1766 р.) А. Сальєрі жив і 

працював у Відні, що він був учнем Гассманна і Глюка, продовжуючи 
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традиції оперного реформатора у власній творчості, та був призначеним 

головним капельмейстером Віденського театру, іменували його «італійським 

композитором, диригентом і педагогом» [174].  

За версією, наведеною А. Л. Порфірьєвою [127], саме народження міфу 

про злодійство А. Сальєрі обумовлено завданням протиставити італійській 

природі творчості композитора австро-німецький геній В.А. Моцарта. Однак 

численні німецькомовні дослідження, спостереження Ф. Браунберенса [190; 

191], згідно якому вплив Х. В. Глюка сприяв перетворенню А. Сальєрі з 

представника «проіталійського» напряму на віденського композитора, 

знайдені Л. В. Кирилліною численні впливи оперної драматургії А. Сальєрі 

на твори В. А. Моцарта і Л. Бетховена, засвідчують, що на сучасному етапі 

розвитку сальєріани композитора та його творчість прийнято тлумачити як 

такі, що мають відношення до віденської класичної музичної школи. За 

спостереженнями дослідниці, «А. Сальєрі як композитор ближче до 

віденських класиків», оскільки «він добре володіє сонатною формою і вміє 

створювати динамічні номери і сцени, користуючись принципом наскрізного 

розвитку (саме розвитку, але не нанизування коротких розділів) [172, с. 64], а 

в його творчості значними є «співпадіння з естетичними тяжіннями 

віденських класиків» та віддалення від «тодішньої італійської оперної 

практики» [там само].  

За Ф. Браунберенсом, вплив Х.В. Глюка сприяв перетворенню 

А. Сальєрі з представника «проіталійського» стильового напряму, на 

уособлення «проглюківського тренду» [190]. Про приналежність А. Сальєрі 

до німецької школи писав і критик Ф. Кастиль-Блаз: «Хоча Сальєрі і був 

італійцем, його музика належала німецькій школі: він написав партитуру 

„Данаїд“ у Відні, під наглядом Глюка, свого останнього вчителя» [цит. за: 

124, с. 16]. Про близькість А. Сальєрі до віденської школи засвідчує, зокрема, 

успадкування ним такої іманентно властивої його творчості риси, як 

рівнозначне володіння різними національними музичними стилями, 

притаманне як його великому попереднику Х.В. Глюку, так і його 
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геніальному молодшому сучаснику В. А. Моцарту. Багаторівневі зв'язки 

віденського Маестро італійського походження з класицизмом розкриває 

Дж. Райс у роботі «Антоніо Сальєрі і віденська опера» [215].  

Як Х. В. Глюк і В. А. Моцарт, А. Сальєрі нині постає визнаним 

представником віденського класицизму, маючи відношення до віденської 

музичної школи. А. Сальєрі розподілив із Глюком і Моцартом функцію 

підготовки народження віденської класичної музичної школи.  

Як головне питання монографічного дослідження Тimo Jouko Herrmann, 

присвяченого вивченню творчої постаті Антоніо Сальєрі та його 

німецькомовним творам для музичного театру (Ляйпціг, 2015) [198], постає 

визначення можливості тлумачення італійського за походженням композитора 

як «національного німецького художника» [198, с. 1-3]. Як відповідь на 

поставлене притання слід вважати думку Т. J. Herrmann щодо значущості 

музично-театральної творчості композитора, написаної німецькою мовою. 

Зокрема, дослідник окрімо підкреслює значущість першої «німецької опери» 

А. Сальєрі – musikalische Lustspiel 1781 р. «Der Rauchfanqkehrer, oder Die 

unentbehriche» [198, с. 3] («Сажотрус»). Характерним свідченням сприйняття 

А. Сальєрі як німецького композитора з боку Ф. Шуберта є такий, на перший 

погляд, незначний факт, як додавання до прізвища віденського італійця 

німецького префіксу «фон»: геніальний учень називав себе «учнем пана фон 

Сальєрі» [64, с. 115]. 

«Французькі» оперні шедеври А. Сальєрі виникли тієї пори, коли 

віденська класична музична школа переживала свої тріумфи у 1780-і рр. Три 

«французькі» опери А. Сальєрі представляють не тільки особистий творчий 

злет композитора, а й постають свідоцтвом загального розквіту віденської 

класичної музичної школи. А. Сальєрі належить унікальне історико-художнє 

місце в історії віденського класицизму. Молодший сучасник К. В. Глюка 

(1714-1787), старший – В. А. Моцарта (1756-1891), Л. ван Бетховена, 

Ф. Шуберта Ф. Ліста, А. Сальєрі (1750-1825) виконав своєрідну медійну 

функцію між генераціями представників віденського класицизму та 
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преромантизму. Показово, що один з її проявів був обумовлений музично-

театральними жанрами, що захоплювали представників «віденської трійці» 

(Глюка, Сальєрі, Моцарта).  

Попри значущості медіійної функції А. Сальєрі, у музикознавстві 

склалася традиція «парного» розгляду віденських композиторів та їх оперної 

творчості. Характерною традицією музикознавства є таке порівняння–

протиставлення: Х. В. Глюк – В. А. Моцарт. Музикознавці, обминаючи 

оперний спадок віденського класика італійського походження (А. Сальєрі), 

проводять безпосередні паралелі між оперними реформами доби віденського 

класицизму – глюківською і моцартівською. Х. В. Глюк і В. А. Моцарт 

постають у класичному музикознавстві сталою «парою»; співставлення 

сутності оперних реформ композиторів постає характерною у контексті 

компаративного аналізу науковою темою.  

У тяжінні до музичної драми, Х. В. Глюк і В. А. Моцарт йшли, як 

відомо, різними шляхами: декларованій реформі володаря ордену золотої 

шпори протистояло мовчазне переосмислення музично-театральних традицій 

у творчості «сонячного юнака»; якщо Х. В. Глюк пов'язував замислену ним 

реформу із приматом драми над музикою, то В. А. Моцарт надавав переваги 

музиці. Підкреслимо: реформаторські опери Кавалера Глюка були написані 

композитором, що досяг зрілого віку; В. А. Моцарт підійшов до оперної 

реформи у віці 25 років, напередодні віденського періоду, коли звернувся до 

сюжету «Ідоменею». 

Розглядаючи творчість В. А. Моцарта як спадкоємця Х. В. Глюка в 

оперній справі, науковці не приділяють достатньої уваги тому факту, що сам 

Кавалер Глюк бачив як свого нащадка саме А. Сальєрі.Отже, проблематика 

Х. В. Глюк і А. Сальєрі за глибиною змісту має утворити спеціальний 

дослідницький напрямок у структурі музикознавства. 

1778 року Глюк порадив дирекції «Ла Скала» А. Сальєрі як 

талановитого композитора, який створив для цього театру декілька опер; 1783 

року, знаходячись у Парижі, наприкінці власної кар’єри оперний композитор-
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реформатор передав своєму учню замовлення Королівської академії музики 

на створення «Данаїд» [134]. Саме А. Сальєрі Х. В. Глюк, досягши 

«шляхетного віку» (за Н. Савицькою [135]), відчуваючи погіршення здоров'я 

та нестаток творчих сил для здійснення нової французької опери, доручив 

написати музичну драму на сюжет Р. Кальцабіджі – лібретиста-реформатора, 

у співдружності з яким він 20 років тому створив свою першу 

реформаторську оперу віденського періоду. І А. Сальєрі у «Данаїдах» гідно 

продовжив глюківську «лінію» у добу передреволюційної Франції (див. про 

це: [134, с. 6]. Задум Кавалера Глюка сприяв тому, що у Парижі А. Сальєрі 

узнали не лише як автора яскравих комічних опер, а і як композитора, якому 

властивий героїчний оперний стиль (див. про це: [196; 124, с. 202-206; 

210-211].  

Огляд критичних зауважень щодо того, як у Парижі сприйняли оперу 

А. Сальєрі, набув поширення у роботах музикознавців межі ХХ – ХХІ 

століть. Перший оперний шедевр А. Сальєрі у французькому стилі – 

«Данаїди» (1784) – важлива ланка в еволюції французької опери – на перших 

постановках визначалася як сумісний твір Глюка і його учня. Лише після 

безсумнівного успіху опери Глюк об’явив А. Сальєрі єдиним автором твору. 

Заяву Глюка у «Журнал де Парі» наводить Л. Кирилліна: «Музика „Данаїд“ 

цілком належить пану Сальєрі, а я брав у ній участьь лише у формі порад, які 

він побажав прийняти від мене і на деякий час мене охопила виключно моя 

повага до нього» [72, с. 61]. Оглядач «Mercure de France» писав: «Заява Глюка 

зробила неможливе. Вона підняла у загальній думці і без того усіма визнаний 

талант пана Сальєрі. Його прекрасна опера засвідчує істинне знання нашого 

театру і дозволяє сподіватися на появу нових постанов, яких ми маємо право 

від нього дожидати» [цит. за 196]. Оглядач «Журналь де Парі» (Journal de 

Paris) відзначив: «Не cхоже, щоби публіка помітила будь-яку невідповідність 

у композиції, що дозволяє зробити висновок, що пан Сальєрі гідний того, 

щоби пов’язати себе з цією великою людиною, і що він вміє поважати 

театральні звичаї» [124, с. 66]. 
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18 травня 1784 року А. Сальєрі, не бажаючи поступатися у шляхетності 

учителю, опублікував у «Журналь де Парі» чемну відповідь, в якій пов’язав 

ім’я Глюка зі своїм «в авторстві цього твору», підкреслюючи, що “Данаїди“ 

було написано цілком під керівництвом Глюка, геній якого освітлював його 

шлях. У підсумку вдячний обранець Глюка зазначав: «всім, що є доброго … в 

опері „Данаїди“, я зобов’язаний автору „Іфігенії“» [124, с. 67]. А. Сальєрі 

успадкував від Глюка саму ідею драматичного розвитку, тлумачення опери як 

музичної драми. Ученик перетворився на найвідданішого спадкоємця 

Кавалера Глюка, продовжуючи принципи його оперної реформи. З 

«Данаїдами» пов’язане офіційне визнання А. Сальєрі як гідного 

продовжувача реформи Глюка. Не випадково, що 1784 року Йосип ІІ писав 

австрійському посланнику в Парижі (графу Ф. Мерсі д’Аржанто), що саме 

А. Сальєрі – учень Глюка, «буде єдиним, хто зможе замінити його, коли 

прийде час» [196].  

Л. В. Кирилліна підкреслила, що послідовник не був епігоном Глюка, 

адже у А. Сальєрі формувався «власний музичний стиль, побудований на 

контрастах, яких у той час не знала і класична симфонія», вміння 

«поєднувати в одному творі трагічне і комічне», змішувати «високе» і 

«низьке», що «виводило оперу Сальєрі за межі класицизму, до якого мав 

відношення Глюк» [72, с. 62-63]. Отже, у «Данаїдах» виявилися акласичні 

ознаки, що наближували твір до преромантизму і жанрових рис dramma 

giocoso.  

Успіх опери був настільки значним, що невдовзі А Сальєрі дістав новий 

заказ на створення французької ліричної трагедії: адресований безпосередньо 

віденському композитору, він свідчить про визнання спадкоємця Х. В. Глюка 

як самодостатньої творчої особистості. «Провал» наступної «французької» 

опери А. Сальєрі «Горації», обумовлений тим, що композитор дозволив собі 

надто сміливі відходження від жанрового канону, внаслідок чого відбувся 

«розрив» із можливостями тогочасного художнього сприйняття. Остання 

французька опера А. Сальєрі – «Тарар», поряд із низкою оригінальних 
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знахідок і «сміливостей», відповідала інтересам французької публіки 

передреволюційної доби, що дозволило композитору повернути собі славу 

генія у паризькій пресі. 

Глюківська думка щодо обдарованості А. Сальєрі, як і ставлення до 

нього як свого спадкоємця, була виваженою, адже була сформована значно 

раніше. На початку 1770-х років Х.В. Глюк, відзначивши перші опери 

молодого італійця, що знайшов себе як митець у Відні, запримітив 

талановитого юнака. З цього приводу Б. С. Штейнпресс зазначав: «Вже перші 

опери» А. Сальєрі «були відзначені Х. В. Глюком» [174, c. 827]. Після того, як 

Х. В. Глюк високо оцінив ранню оперу А. Сальєрі, визнаний Майстер став 

давати йому уроки композиції, надаючи йому переваги серед своїх 

послідовників (за Б. С. Штейнпрессом [там само]). Як спадкоємець 

Х. В. Глюка, А. Сальєрі спершу виступив як капельмейстер і диригент 

Віденської придворної опери. З 1778 року А. Сальєрі заміняв свого великого 

попередника (його було призначено на цей пост 1756 р.), який у1778-1779 

роках був зайнятий постановкою опери «Іфігенія в Тавриді» у Парижі 

(поставлена у «Гранд-Опера» 1779 р.). Починаючи з 1779 року, коли 

Х. В. Глюк став серйозно хворіти, й до смерті Учителя (1787), А. Сальєрі 

виконував обов’язки диригента Віденської опери, обіймаючи почесну посаду 

до 1790 року. Укоріненість тлумачення А. Сальєрі як спадкоємця Х. В. Глюка 

була характерною для тієї доби: саме його нащадок виконував останній твір 

Учителя («De profundis» для 4-голосного хору і оркестру) на його похоронах. 

Вивчення паралелі Х. В. Глюк – А. Сальєрі має значні перспективи 

щодо розвитку наукової думки: саме у цьому «дуеті» можливо розглядати 

внесок представників віденського класицизму до історії «французької» опери. 

Адже В. А. Моцарт, врахувавши французькі досягнення в оперному жанрі, 

звернувшись до комедії французького драматурга як до основи 

реформаторської комічної опери («Весілля Фігаро» за П. Бомарше) або до 

класичної трагедії у жанрі оpera-seria («Митридат, цар понтійський», на 

лібрето В.А. Чинья-Санті за Ж. Расіном), не створив французької опери як 
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такої, тобто опери французькою мовою і на основі відповідної жанрової 

традиції. Щодо французьких паралелей, то показовим є звернення обох 

віденських композиторів до сюжету «Арміди» (визнаного шедевру 

Ж. Б. Люллі). Причому 20-річний А. Сальєрі випередив знаного реформатора, 

написавши оперу на той же сюжет на три роки раніше від Х. В. Глюка 

(сальєрієвська версія виникла 1770, глюківська – 1774 року). Отже, 

спадкоємності між Х. В. Глюком і А. Сальєрі у сфері французької опери 

передували етапи учнівства у сфері композиції, функціонування в «амплуа» 

оперного диригента. А. Сальєрі виявився вірним своєму наставнику та 

спільній праці упродовж майже 20 років. 

Характерним для музичної науки є і порівняння–протиставлення 

Моцарт і Сальєрі. Історія розвитку цієї вічної теми мистецтва і музичної 

науки охоплює більше двох століть. Нагадаємо, що характер її тлумачення на 

довгий час обумовило геніальне творіння О. С. Пушкіна – «маленька 

трагедія», що набула композиторської інтерпретації в однойменній опері 

М. А. Римського-Корсакова.  

Поруч із моцартоцентрістськими концепціями особистості і творчості 

А. Сальєрі, у сучасному музикознавстві існують і такі, в яких підкреслюється 

безпідставність і безпричинність тлумачення образу автора «Тарара» як 

заздрісника, що покарав Моцарта за властивий йому геній, як зловісної «тіні» 

та судді, злодія, вчинок якого є несумісним з геніальністю. Перевага 

офіційного положення А. Сальєрі у світі музичного мистецтва Відню і 

Парижу, визнаного лідера серед віденських, а потім і французьких 

композиторів, придворного капельмейстера і композитора при Імператорі 

Австрії, у співставленні з Моцартом, який шукав, але так і не знайшов 

постійної роботи музиканта, вимушено ставши «вільним художником» 

(першим в Європі), є очевидною.  

Загальновідомі такі історичні факти: А. Сальєрі постійно мав вигідні 

замовлення на створення опер (на які нерідко так мученицькі довго очікував 

Моцарт), успадкував від Х. В. Глюка посаду придворного капельмейстера 
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Віденської опери, яку обіймав до кінця своєї кар'єри музиканта (тобто як за 

життя, так і після смерті В. А. Моцарта). 40 опер у різних жанрах і 

національних стилях, написані італійським композитором, творче життя 

якого з 20 років було пов'язано із Віднем і, завдяки Х. В. Глюку, з Парижем (у 

другій половині 1780-х років), засвідчують високе визнання обдарування 

А. Сальєрі серед його сучасників. Е. Т. А. Гофман – кумири якого Глюк, 

Моцарт, Бетховен – герої «Крейслеріани», відзначає обдарованість А. Сальєрі 

як рівну за своїми масштабами геніальності В. А. Моцарта, уводячи 

віденського італійця до ряду геніїв. Показовим є наведений Дж. Райсом 

вислів Е. Т. А. Гофмана щодо «Аксура»: «Музика цієї опери, як завжди у 

Сальєрі, прегарна: багатство думок і досконалість декламації ставлять її в 

один ряд з творами Моцарта. … Якщо я створив би таку оперу, я вважав би 

своє життя успішним!» [215, с. 2]. Підкреслимо, що ця оцінка опери 

А. Сальєрі, надана моцартіанцем Е. Т. А. Гофманом, виникла до того, як гідне 

ставлення до «першого музиканта імперії» було спростоване міфом про 

отруєння. 

Переваги А. Сальєрі не вичерпуються історичним випередженням 

моцартівських досягнень і посіданням тих посад, про які В. А. Моцарту як 

молодшому сучаснику успішного суперника залишилося лише мріяти 

(приміром, «Данаїди» – 22-а опера А. Сальєрі, була написана у період 

розквіту оперного стиля й створення оперних шедеврів “сонячного юнака”). 

Означені переваги стосуються і суто творчих аспектів. Наявність історичного 

та певного творчого випередження дозволяє переформулювати звичну тему 

таким чином – «Сальєрі і Моцарт». Музика А. Сальєрі досить часто 

більшою мірою відповідала смакам його сучасників, зокрема, й імператора 

Йосифа ІІ, від якого була залежною кар’єра придворного музиканта, ніж 

творчість Амадеуса, який залишився першим «вільним художником». 

Показовим у цьому відношенні є відомий факт, наведений у монографії 

С. Нечаєва: у творчому поєдинку Моцарта і Сальєрі, які представили два 

одноактних спектаклі з музикою, написані на замовлення імператора Йосифа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гофман,_Эрнст_Теодор_Амадей
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ІІ (зінгшпіль «Директор театру» та італійська опера «Спочатку музика, а 

потім слова»), перемогу отримав італійський віденець, тоді як твір молодого 

зальцбуржця зазнав поразки [124, c. 18-19]. 

Як перемогу італійського віденця розглядає О. Д. Улибишев у «Новій 

біографії Моцарта» (1843) успіх сальєрієвського «Аксура», який «повністю 

затьмарив» «Дон Жуана» у прем’єрних постановках опер: тоді «Сальєрі 

отримав публічну перемогу над Моцартом». О. Д. Улибишев підкреслював, 

що А. Сальєрі «переміг завдяки неосвіченості віденців, завдяки своєму 

таланту музичного директора … і завдяки вірності своїх підлеглих. … Але 

Сальєрі при цьому був … ще й великим музикантом» [145]. 

Оперні твори А. Сальєрі й, перш за все, «Данаїди», набули для 

Амадеуса значення тих взірців жанру, сприйнятих Віднем і Парижем, на яких 

він вчився. Спираючись на досягнення А. Сальєрі, Моцарт створював ті свої 

«відкриття», які вважаються моцартівськими «прозріннями». Значну 

кількість такого роду моцартівських знахідок, які від початку належали 

А. Сальєрі, наводить Л. В. Кирилліна у дослідженні «Пасинок історії» [72]. 

Тут міститься ряд прикладів з французьких опер А. Сальєрі «Данаїди» і 

«Тарар», що стали прообразами тих геніальних прозрінь, що традиційно 

пов’язуються із оперними шедеврами пізнього В. А. Моцарта.  

Наведемо спостереження Л. В. Кирилліної, яка відзначила ознаки 

«концепційного і творчого стикання» між «Данаїдами» Сальєрі та 

моцартівським «Дон Жуаном». Отже, Моцарт «по-своєму» скористувався 

ідеєю Сальєрі, що міститься на початку увертюри до «Данаїд», безмежно 

«загостривши контраст образів як у межах увертюри, так і в межах всього 

твору … Музика вступу в Моцарта страшніша і величніша. Але пріоритет 

художнього відкриття належить … Сальєрі» [72, с. 5]. 

В Увертюрі до сальєрієвських «Данаїд» В.А. Моцарт, очевидно, 

віднайшов джерела натхнення, що були переосмислено представлені ним в 

Увертюрі до «Дон Жуана» і, відповідно, й в усій опері в цілому. Такими 

витоками слід вважати властиве сальєрієвській Увертюрі контрастне 
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співставлення однойменних тональностей d-moll/D-dur, як і властивої їм 

семантичної означеності. Якщо з тональністю d-moll, В. А. Моцарт слідом за 

А. Сальєрі пов’язав символіку смерті, то з D-dur, знов наслідуючи і 

розвиваючи задум свого попередника, «сонячний юнак» виразив ідею радості 

життя. Наслідував щасливий обранець долі і таку знахідку звинуваченого у 

його передчасній смерті попередника, як зв’язок з образом смерті 

псалмодичних побудов на одному звуці і пасажів, що мають семантику 

пекельних вихорів. Якщо у А. Сальєрі останні пов’язані із помстою та люттю 

Даная, як і його пекельними муками, то у В. А. Моцарта вони супроводжують 

появу статуї Командора як вісника пекла, що очікує на Дон Жуана. 

Л. В. Кирилліна підкреслює: «“Данаїди” безпосередньо випереджають 

“Дон Жуана”» у характері розвитку матеріалу. «На початку II акту опери 

Сальєрі дія відбувається у темному підземному храмі Немезиди, і перший 

образ увертюри трансформується так само, як змінюється музика, що 

характеризує Командора, у II акті опери Моцарта: діатоніка хроматизується, 

акорди стають такими, що дисонують, експозиційній лаконізм замінюється 

могутнім розвитком». Знаходить дослідниця й зв’язки між фіналом опери 

Сальєрі із демонстрацією пекельних страждань та «падінням до пекла Дон 

Жуана», а також між ІІІ актом «Данаїд» та сценою шлюбу Церліни і Мазетто 

(весільний хор B-dur на 6/8 у дусі тарантели у Сальєрі завершує «Пантомімі» 

G-dur у ритмі менуету, що «співпадає з тим, що з’явиться у менуеті з фіналу 

першого акту “Дон Жуана”»).  

Дещо моцартівське, за Л. В. Кирилліною, відчувається «у ліричних 

висловлюваннях головної героїні опери Гіпермнестри, яка любить, страждає» 

і залишається стійкою. В аріозо героїні опери Сальєрі з II акту, «де дівчина 

благає непохитного батька не ставати вбивцею, ми чуємо зворушливі 

інтонації, знайомі нам по клавірній сонаті a-moll, по симфонії g-moll (№ 40), 

по скорбній арії Паміни з II акту “Чарівної флейти”». 

Аналіз взаємодій між сальєріевськими «Данаїдами» та оперним стилем 

Глюка, а також моцартівським «Дон Жуаном», дозволяє Л. В. Кирилліної 
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дійти наступного висновку: «“Данаїди“» набувають значення твору, поетика і 

стилістика якого, з однієї сторони, розвиває глюківську традицію, а з іншої, 

передбачає ознаки пізньої творчості Моцарта. Але по відношення до Глюка 

Сальєрі не є епігоном, а по відношенню до Моцарта – багато в чому є 

безпосереднім попередником» [72]. Оперна творчість віденського італійця – 

одне з джерел, з глибин якого В. А. Моцарт здобував оперно-театральні 

натхнення. Опери А. Сальєрі не відіграють роль тієї «темряви», на фоні якої 

яскравіше сяє зірка генія В. А. Моцарта. 

Паралель «А. Сальєрі – Л. Бетховен», окрім суто біографічного 

аспекту, має і творчо-стильові рівні вияву. Певною мірою їх також визначає 

Л. В. Кирилліна, яка на підставі вивчення «Тарару», підкреслює, що 

«Героїчний стиль А. Сальєрі передбачає Бетховена» [73]. Крім того, «Тарар» і 

його італійська редакція «Аксур» А. Спльєрі містять ознаки сюжетної 

схожості з «Фіделіо» Л. ван Бетховена. У Сальєрі оперний сюжет 

обумовлений передчуттям революційних подій, а у Бетховена – 

революційними ремінісценціями. Дещо спільні ознаки має фінал опер, де 

презренного тирана скинуто, шляхетний Герой очолює народ.  

 

1.3 Французька лірична трагедія у контексті періодизації  

оперного спадку А. Сальєрі  

 

Визначення місця і ролі французької ліричної трагедії серед 

внутрішньожанрових пріоритетів А. Сальєрі у часопросторі європейської 

опери другої половини ХVIII – початку ХІХ століття потребує вирішення 

наступних взаємообумовлених завдань: осягнення особливостей жанрового 

розподілу всього корпусу творів композитора обраного жанру; встановлення 

їх співвідношення із закономірностями загальної періодизації оперного 

спадку композитора та знаковими датами творчої біографії композитора.  

Доцільно встановити значення французької опери у контексті оперного 

спадку композитора: встановлення місця французької ліричної трагедії у 
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структурі оперного спадку А. Сальєрі передбачає звернення до історичного та 

жанрового принципів, застосування яких уможливлює створення періодизації 

музично-театральної творчості композитора. Тут слід уяснити, чи можливо 

підпорядкувати періодизацію оперної творчості митця класичним 

закономірностям, згідно яких актуалізується загальноприйнятий у новітньому 

музикознавстві розподіл композиторського спадку на три періоди (ранній, 

центральний, пізній), чи при вирішенні цього завдання переважного значення 

набудуть певні специфічні ознаки, що обумовлюють нетиповий розподіл опер 

А. Сальєрі на творчі періоди.  

Періодизація оперного спадку композитора постає як важлива 

передумова цілісного охоплення його доробку. Умовою створення 

періодизації оперної творчості А. Сальєрі є спирання не лише на відомі події, 

що мають безперечне відношення до обраного для дослідження жанру, а й їх 

співвідношення з найважливішими датами в житті композитора. 

Більш ніш 40 взірців жанру, написаних упродовж 36 років – з 1768, 

коли 18-річним юнаком була написана перша опера «Весталка» (нажаль, 

втрачена) по 1804, коли виникла остання опера знаного композитора «Негри» 

(Die Neger) – зінгшпіль на 2 акти, відображують характерні зрушення у 

стильових орієнтирах композитора, етапи його творчої еволюції, жанрові 

пріоритети та їх оновлення і зміну упродовж насиченого творчого життя 

А. Сальєрі. Тому визначення опери як найбільш послідовно представленого 

жанру в спадку А. Сальєрі дозволяє тлумачити його як ту призму, крізь яку 

можливо охопити розвиток музичної творчості композитора, виокремити 

періоди творчого розвитку його спадщини в цілому.  

Результатом аналізу творчого шляху А. Сальєрі, представлений у 

монографічному дослідженні Рудольфа Aнгермюллера (1974, München) [185], 

постає своєрідно вибудована періодизація. Її своєрідність обумовлена 

домінуванням оперного підходу, а також засвідчує оригінальність, властиву 

творчій постаті митця, яка «не вміщується» у загальноприйняті «рамки» 

розподілу на життєтворчі фрагменти.  
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Автори німецькомовного дослідження про життя і творчість А. Сальєрі, 

розробляючи періодизацію його спадку, скеровують свої спостереження 

наступними критеріями:  

1. географічним (переміна місця проживання митця);  

2. змінами у його послужному списку (тут на перший план виходить 

місце служби композитора);  

3. виокремленням найзначніших творів, що визначають творчі 

досягнення композитора певного періоду.  

Географічний та «послужний» підходи до періодизації творчого шляху 

А. Сальєрі дозволяють зробити висновок щодо того, що такий підхід до 

виокремлення етапів творчого розвитку композиторської особистості 

відповідає прийнятому у бахознавстві. Триєдність наведених критеріїв, за 

умов відсутності жанрово-стильового підходу, обумовлює відсутність 

визначних для музичного мистецтва ознак у процесі хронологічного 

розподілу творчого спадку композитора та появі часової нерівномірності 

виокремлених періодів творчості А. Сальєрі.  

Автори монографії не вважають за доцільне дотримуватися традицій 

триетапного розподілу композиторського спадку щодо творчості А. Сальєрі. 

Натомість вони надають переваги, скоріше, виокремленню ознак творчого 

зростання композитора, змін у його творчих пошуках. У процесі розробки 

періодизації спадку А. Сальєрі німецькі дослідники значною мірою виходять 

з ролі та значення опери як найпослідовніше розвинутого у творчості 

композитора наскрізного жанру. В цілому вони розподіляють життєвий шлях 

А. Сальєрі від народження до смерті на шість періодів; а його 

композиторський, і, перш за все, оперний спадок – на чотири періоди. Слід 

зазначити, що перший (1750-1766), і останній (1805–1825) з виокремлених 

періодів життєтворчості А. Сальєрі не мають безпосереднього відношення до 

композиторської діяльності музиканта.  

Отже, творчих періодів у спадку Сальєрі-композитора залишається, за 

Rudolf Angermüller, чотири, але, якщо брати до уваги педагогічну та 
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капельмейстерську роботу «першого музиканта імперії», що продовжувалася 

до його смерті, то таких періодів у біографії маестро слід нарахувати п’ять. 

Сутність кожного з чотирьох періодів композиторського спадку обранця 

Глюка, визначених німецькими дослідниками, обумовлюється, перш за все, 

співвідношенням такого роду: А. Сальєрі і опера.  

На основі вивчення періодизації спадку А. Сальєрі, уміщеної у 

монографії, що аналізується, слід зробити висновок щодо того, що жанр 

опери для німецьких вчених постає як визначальний в доробку композитора. 

Опероцентрістський підхід до спадку А. Сальєрі обумовлений тим, що саме 

жанр опери постає у його структурі як найпоказовіший, наймасштабніший, 

наскрізний, представлений спектром різножанрових оперних концепцій та 

новаторських відкриттів на кожному етапі 36-річного творчого шляху 

віденського композитора італійського походження. 

Дитячо-юнацький період життя А. Сальєрі обумовлений доленосними 

датами: народженням 1750-го року у Леньяго; смертю батьків (матері – 1763 

р. та батька - 1764 р.); короткочасним перебуванням у домі відомого мецената 

Дж. Моченіго у Венеції (з 1765 р.), де він почав співати у соборі Св. Марка; 

ініційованим Флоріаном Леопольдом Гассманном (цього Майстра С. Нечаєв 

називає «другим батьком Антоніо» [124, с. 3]), який вважав А. Сальєрі 

найобдарованішим зі своїх учнів, переїздом до Відню (1766). Дитячо-

юнацький період у творчій біографії А. Сальєрі продовжувався до 17 років 

майбутнього музиканта. Саме тоді, 1767 року, розпочалася його професійна 

музична кар’єра, що продовжувалася упродовж 57 років, аж до його смерті 

(1825). Від асистента Гассманна, а згодом – клавесиніста-концертмейстера 

придворного оперного театру (1769) А. Сальєрі пройшов шлях до обрання на 

посаду першого капельмейстера імператорського двора: з 1788 і до кінця 

життя [174, с. 825].  

1768 року, коли під керівництвом Ф. Л. Гассманна (під час навчання у 

його класі), було написано першу – навчальну – оперу Vestale – «Весталка» 

(нажаль, втрачену), має значення своєрідного уведення до оперного спадку 
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композитора. Символічно, що творчий шлях А. Сальєрі – оперного 

композитора – розпочався через рік після постановки другої реформаторської 

опери Х.В. Глюка «Альцеста» (1767). Можливо, саме під впливом реформи 

Глюка жанр «Весталки» було визначено як музична драма. Тяжіння 

композитора до музичної драми розпочалося на початку його кар’єри 

оперного композитора; подалі жанрові ознаки музичної драми 

спостерігаються у його найвидатніших оперних творах.  

Зречений на музично-театральну кар'єру, А. Сальєрі через рік (1769) 

набуває посади асистента Ф.Л. Гассманна, а невдовзі – клавесиніста-

концертмейстера італійської опери Відня. Юнак зсередини пізнавав закони 

музично-театрального мистецтва, що обумовило подальший успіх його 

оперних вистав.  

Перший період оперного спадку композитора (якщо виходити з даних, 

поданих Rudolf Angermülle) охоплює 1770–1773 роки. Його розпочинають 

комічні опери 1770 року – «Освічені жінки» і «Безвинне кохання» (обидві за 

лібрето Giovanni Gastone Boccherini – брата композитора Luigi Boccherini). Ці 

опери молодий композитор написав замість Гассманна, зайнятого іншою 

роботою. Саме Гассманн довірив своєму учню здійснити відповідальну 

роботу, яку не мав можливості зробити сам. Перші опери 20-річного 

композитора йшли на тій самій сцені, на якій ставив свої реформаторські 

шедеври тодішній придворний капельмейстер Віденської опери.  

У зв’язку із втратою «Весталки», яка, до речі, мала учнівський 

характер, дві комічні опери італійською мовою 1770 року, прем'єри яких 

відбулися в оперному театрі Відня, слід тлумачити як початок оперної кар'єри 

композитора. Оперу Le donne letterate (прообразом її лібрето є однойменна 

комедія Ж. Б. Мольєра) на три дії (opera in tre atti) було поставлено на 

початку сезону (у січні); на його закінчення – двохактну L'amore innocente 

(«Безвинне кохання») (opera in due atti); ця опера дістала першу схвальну 

оцінку Х. В. Глюка (див. про це: [124, с. 3]). А. Сальєрі розпочинав музично-

театральну кар'єру з експериментування у межах комедійного жанру: першу з 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Gastone_Boccherini
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Boccherini
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опер він створив в анормативній триактовій структурі; жанрову специфіку 

другої визначав поняттями «оперета» і «пастораль». Якщо Х. В. Глюк надавав 

переваги французькій комічній опері, то А. Сальєрі — італійській.  

Наступний 1771 рік позначений зверненням двадцяти однолітнього 

Сальєрі до жанрового відкриття представників Флорентійської камерати –

dramma per musica. То була «Armida» (in three acts, за лібрето Marco 

Coltellini, створеним за поемою Т. Тассо «Звільнений Іерусалім», 1575 р.). 

Сальєрієвська «Арміда» – «перший цілком надрукований твір Сальєрі» [124, 

с. 4] – має подвійні зв'язки з історією опери: за жанром вона співвідноситься з 

італійською традицією (флорентійська драма через музику), за сюжетом – з 

знаменитою французькою ліричною трагедією Ж.Б. Люллі. Поєднання 

італійських і французьких оперних традицій у подальшому стане 

характерною ознакою музично-театральних пошуків Сальєрі, успадкованих 

від Х. В. Глюка. Спрямовані на торжество музичної драми (характерна ознака 

оперної реформи Х.В. Глюка), пошуки композитора виходять з творчого 

досвіду молодого А. Сальєрі. За словами М. Дітца (1890), «Арміда» 

А. Сальєрі стала першою оперою глюківського типу, що не була написаною 

самим Глюком [194, с. 227–228].  

Остання третина ХVIII століття в історії австро-німецької школи 

позначена пошуками музичної драми, про що засвідчують творчі відкриття не 

лише Х. В. Глюка та В. А. Моцарта, а й А. Сальєрі. 

Звернення до світу італійської опери спостерігається у п’яти музично-

сценічних творах А. Сальєрі 1771–1772 рр. У них композитор втілював різні 

грані комічного, поєднувавши традиції і новаторські шляхи їх подолання. 

Перша з них – «Мода або Домашній переполох» (La moda ossia scompigli 

domestici) на 2 акти (1771) – написана у жанровій традиції opera-buffa. 

Наступним був театральний дивертисмент у 2 актах (1771, поставлений 

1777 року) Don Chisciotte alle nozze di Gamace («Дон Кіхот на весіллі 

Гамачо»). Поставлена з великим успіхом у січні 1772 року триактова opera 

buffa «Венеціанський ярмарок» – La fiera di Venezia (за лібрето Giovanni 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dramma_per_musica
https://en.wikipedia.org/wiki/Marco_Coltellini
https://en.wikipedia.org/wiki/Marco_Coltellini
https://en.wikipedia.org/wiki/Opera_buffa
https://en.wikipedia.org/wiki/Opera_buffa
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Gastone Boccherini) мала ознаки commedia per musica. Саме з успіху цієї 

опери розпочалося історія протистояння А. Сальєрі і Леопольда Моцарта, 

який підтримував інтереси свого юного сина (див. про це [124, с. 4-5]).  

Після комічної італійської опери, композитор повернувся до жанру, що 

більшою мірою передбачав творчі пошуки і новаторські експерименти, метою 

яких був вихід з кризи серйозної опери. Про це засвідчує наступний оперний 

твір А. Сальєрі «Викрадене цебро» (La seccia rapita, в 3-х актах, 1772), жанр 

якого було визначено автором як героїко-комічна опера. Завершує оперні 

пошуки А. Сальєрі 1772 року ще одна опера-буфа «Барон старої гори» – «Il 

barone di Rocca antica» у 2-х актах. Дві буфонні опери обрамлюють 

музично-театральні пошуки композитора 1771–1772 років.  

1773 року А. Сальєрі написав єдину оперу «Трактирниця» – «La 

locandiera» (у трьох актах) на лібрето Domenico Poggi, створеному за 

мотивами однойменної комедії К. Гольдоні. Звернувшись до жанру 

мелодрами (melodramma), композитор визначив свою приналежність до 

пошуків на шляху створення музичної драми. Згідно періодизації Rudolf 

Angermüller, опера за комедією Карло Гольдоні завершує перший період 

творчої біографі А. Сальєрі.  

Упродовж першого періоду творчості А. Сальєрі з 1770 по 1773 роки 

композитором було написано дев’ять опер в італійській манері, з яких 4 – у 

жанрі опери-буфа, 1 – у жанрі дивертисменту, тоді як інші відображують 

пошуки композитора на шляху до створення музичної драми ліричного 

(пастораль), різних втілень комічного (commedia per musica; героїко-комічна 

опера, melodramma) або «серйозного» типів (dramma per musica).  

Другий оперний період (з 1774 по 1783 рр.), що значно перебільшує 

перший за тривалістю, позначений тим, що 24-річний А. Сальєрі, діставши 

посаду придворного композитора камерної музики і заступника 

капельмейстера італійської опери у Відні (після смерті свого учителя 

Флоріана Леопольда Гассманна, коли його місце першого капельмейстера 

імператорської капели получив композитор Йозеф Бонно [див. 124, с. 5]), 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Domenico_Poggi&action=edit&redlink=1


 50 

отримав можливість глибше зануритися в таємниці оперного мистецтва. 

Цього року А. Сальєрі вперше дістав перемоги у суперництві з 

В.А. Моцартом: віденський італієць, на відміну від зальцбурзького генія, за 

розпорядженням Йосифа ІІ, отримав одну з посад, яку раніше займав його 

учитель. А 1778 року А. Сальєрі отримав посаду першого імператорського 

капельмейстера, що обумовило подальше встановлення його історичного 

права «першого музиканта імперії», закріпленого за ним до самої смерті.  

Упродовж другого оперного періоду композитором було створено 12 

взірців жанру. Своєрідність другого оперного періоду в творчості А. Сальєрі 

обумовлена переходом від цілковитого перебування «у полоні» італійської 

опери до виходу поза її межі, що спостерігається у створенні німецького 

музично-театрального спектаклю «Сажотрус» («Der Rauchfanqkehrer, oder Die 

unentbehriche» на 3 дії) у жанрі musikalisches Lustspiel (1781), що передував 

зінгшпілю В.А. Моцарта «Викрадення з сералю» (1782) та «Данаїд» у жанрі 

французької ліричної трагедії (1783).  

Поряд із продовженням розвитку жанрових «ліній», сформованих у 

першій період, поширюється жанрова палітра італійської опери другого 

періоду спадку А. Сальєрі. Визначимо ті опери другого періоду творчості 

композитора, що мали жанрові аналоги упродовж 1770 – 1773 років. Жанр 

опера-буффа представлений La calamita de’cuori – «Сердечна біда» (у 3-х 

актах, 1774) та двома операми 1779 року – «Школою ревнощів» (La 

scuola de'gelosi, у 2-х актах, 1779), що за Гете, набула значення «опери-

фаворита в публіки» [цит. за.: Нечаєв, с. 11]; «Талісман» (Іl Talismano, у 3-х 

актах); жанр commеdia per musica – La finta scena – «Удавана дурна» (у 

2-х актах, 1775); пастораль („Azione pastorale“) – Daliso e Delmita (у 2-х 

актах, 1776, за лібрето Giovanni De Gamerra); жанр dramma per musica 

втілений у двохактній опері «Визнана Європа» (Europa riconosciuta) за 

лібрето Mattia Verazi (1778); написана за рекомендацією Х. В. Глюка, ця опера 

й дотепер йде на сцені театру «Ла Скала», для якого її було написано.  
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Відзначимо, що у другому періоді творчості композитор звертається й 

до тих жанрових моделей італійської оперної творчості, що раніше не мали 

аналогів у його творчості. Тут слід підкреслити значення жанрової моделі 

dramma giocoso, до якої мають відношення опери: La scuola de' gelosi 

(«Школа ревнощів» in due atti su libretto di Caterino Mazzolà, 1778); 

«Фальстаф або три жарти» (Falstaff, ossia Le tre burle) in two acts su libretto by 

Carlo Prospero Defranceschi за William Shakespeare's, створена 1779).  

Як інтермецо визначений автором жанр опер «Неочікуваний від’їзд» 

(La Partenza inaspettata, у 2 частинах, 1779) і «Пані-пастушка» (La dama 

pastorella, у 2 частинах, 1780). «Семіраміда», створена 1782 року за лібрето 

Пьєтро Метастазіо, є взірцем жанру ореrа-seria (3 акти) у творчості 

А. Сальєрі.  

Завершує другий період оперного спадку А. Сальєрі (за Rudolf 

Angermüller) французька лірична трагедія «Данаїди» (Les Danaïdes у 5 актах, 

1783, за лібретто Лебланка дю Руле та Барона Чуді, які адаптували до 

французького музичного театру італійську драму Раньері де Кальцабіджі.), 

виникнення якої обумовлено протекцією, наданою Х. В. Глюком колишньому 

учню.  

Третій період оперного спадку А. Сальєрі, за концепцією Walter 

Kolneder і Rudolf Angermülle, охоплює 1784 – 1787 роки. Його часові рамки 

визначають: третя у спадку А. Сальєрі dramma giocoso «Il ricco d'un giorno» 

на три акти за лібрето Lorenzo Da Ponte (1784) та остання французька 

опера композитора «Тарар» (Tarare) у п’яти актах з прологом за лібрето 

П. О. Бомарше (поставлена у Парижі 1787 року). 

1785 року А. Сальєрі написав свою найкращу (за загальним 

визнанням) оперу-буфа «La grotta di Trofonio» («Печера Трофоніо») у двох 

актах (та п’яти сценах) за libretto byGiovanni Battista Casti. Властивий опері 

музичний стиль базувався на поєднанні «невимушеного мелодизму 

італійської опери-буфа і мови австрійського чарівного зінгшпілю» [72, с. 68]. 

Як підкреслює C. Рицарєв, А. Сальєрі, як і Глюк, звернувся до жанру опери-
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буфа, що розвивався у напрямі «музичної драми»; Глюк, зокрема, переніс до 

«серйозної опери» ті принципи, що у другій половині XVIII століття в Італії і 

Франції затверджувалися у молодому жанрі комічної опери [134, с. 12].  

Показово, що Дж. Райс встановлює численні паралелі між французькою 

ліричною трагедією «Данаїди» і італійською буфонною оперою «Печера 

Трофонія». Це означає, шо у творчості А. Сальєрі на той час вже було 

сформовано той авторський оперний стиль, що проявлявся у різних жанрових 

моделях. Не менш значним чинником, відзначеним Дж. Райсом, є думка щодо 

того, що моцартівський «Дон Жуан», написаний два роки потому (1787), 

натхненний знахідками обох опер А. Сальєрі, добре відомих у другій 

половині 1780-х років [215].  

Одноактна опера Prima la musica, e poi le parole (Спочатку музика, а 

потім слова) зa лібрето Giovanni Battista Casti (1786, Vienna) постає як вираз 

характерного для італійської оперної спадщини А. Сальєрі принципу, згідно 

якому музичне начало домінує над вербальним. Цій опері належить особливе 

місце в історії суперництва Моцарта і Сальєрі. За Корті, сальєрієвська «Prima 

la musica» перемогла у змаганні з моцартівським «Директором театру» [78, с. 

86]. 

Приголомшуючий провал у контексті не тільки третього творчого 

періоду оперного спадку А. Сальєрі, а й усієї його оперної спадщини, 

пов’язаний з оперою «Les Horaces»(The Horatii) у жанрі французької 

ліричної трагедії (operatic tragédie lyrique), створеної на текст Nicolas-

François Guillard за однойменною трагедією П. Корнеля (1786). Проте аналіз 

опери (вміщений у 3.1. даної роботи) дозволив дійти висновку щодо того, що 

сальєрієвські «Горації» постають як одне з найзначніших художніх відкриттів 

оперної спадщини А. Сальєрі. Саме новації, уведені композитором, 

обумовили несприйняття сучасниками створеного ним оперного твору. 

Остання французька опера А. Сальєрі «Тарар» (Tarare) в п’яти 

актах, написана за лібрето П. О. Бомарше (поставлена у Парижі 1787 року), – 

єдина у спадку композитора, чиє жанрове ім’я не набуло авторського 
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визначення. Поставлена з надзвичайним успіхом, вона набула визнання як 

одна з найуспішніших опер А. Сальєрі. Як зазначає дослідник, «завдяки 

успіху „Тарара“ Сальєрі дістав численні пропозиції щодо співробітництва від 

французьких лібретистів. Композитор укріпив власну репутацію (вже 

європейську) як найталановитіший музикант свого часу» [124]. Однак 

наступні суспільно-політичні події не сприяли реалізації очікуваних 

перспектив щодо подальшої творчості А. Сальєрі у сфері французької опери. 

Смерть учителя А. Сальєрі Х. В. Глюка (15 листопада 1787 р.) сприяла 

посиленню того «вододіла», що розподілив третій і четвертий періоди 

оперного спадку віденського італійця. 

Четвертий період у спадку А. Сальєрі (1788 – 1804) розпочинається 

постановкою 8 січня 1788 року у Віденській опері італійської редакції 

«Тарара» – «Аксур, цар Ормуза» (Axur Re d’Ormus, у 5 актах) у жанрі опера-

семісеріа або operatic dramma tragicomico за лібрето Л. да Понте. Поява цієї 

опери обумовлена надзвичайним успіхом «Тарара», в наслідок чого на 

прохання імператора А. Сальєрі склав його італійську версію, яку було 

зроблено після смерті великого Х.В. Глюка. Приголомшевий успіх «Аксура» 

засвідчив оригінальність обдарування нащадка володаря ордену золотої 

шпори. Того ж року А. Сальєрі закінчено героїко-комічну оперу на 2 акти 

«Хублай, великий хан татарський» (Cublai gran kan de’Tartari).  

Значною подією четвертого періоду стало призначення А. Сальєрі на 

посаду першого капельмейстера імператорського двора (після смерті 

Йозефа Бонно 15 квітня 1788 року). Це місце Антоніо Сальєрі займав до 1824 

року. Як голова заснованого Гассманном Музичного товариства, А. Сальєрі 

керував благодійними концертами до 1818 року.  

Окрім останнього зінгшпілю «Негри» (Die Neger) на 2 акти 1804 р. – 

четвертий період визначається написанням опер в італійській традиції. 

Після «Аксура» було створено оперу-семісеріа «Вірний пастух» (Il pastor 

fido) на 4 акти (1789).  
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Попри суспільне визнання таланту, покровительство Габсбургів, що 

виявилося у наданні посади першого капельмейстера імператорського двора 

(з 1788), 1790 рік пов’язаний із творчою кризою в житті А. Сальєрі. 

Інформація про творчу кризу, що її переживав А. Сальєрі 1790 року, міститься 

у «Хронологічній таблиці», вміщеній наприкінці «книги лікарів» [57], що 

супроводжується вступною статтею І. Белзи [20, c. 265]. Своєрідним 

підтвердженням цієї інформації постає такий факт творчої біографії оперного 

композитора: упродовж трьох років – з 1789 по 1791 – А. Сальєрі не написав 

жодної опери. Крім того, і після «Катіліни» 1792 року перший капельмейстер 

імператорського двора також упродовж трьох наступних років не писав 

опери. Отже, період з 1789 по 1794 можливо тлумачити як творчу кризу у 

спадку А. Сальєрі, що подовжувалася шість років.  

Тобто творча криза у житті А. Сальєрі, діяльність якого до тих пір 

характеризувалась творчою активністю, була досить довгою. Характерно, що 

у період кризи А. Сальєрі відбулася та доленосна подія, що визначила 

сутність останніх років життя композитора, обумовивши і зміст його 

посмертної біографії. Йдеться про смерть В. А. Моцарта 5 грудня 1791 року. 

Слід зробити припущення, що тодішній перший капельмейстер 

імператорського двора переніс її доволі тяжко.  

Лише через три роки композитор знов звернувся до опери, створивши 

«Катиліну» (Catilina) у 2-х актах (1792). Якщо «Аксуру» судилося стати 

першою оперою А. Сальєрі, написаною після смерті Х. В. Глюка, то 

«Катиліну» було створено наступного року після смерті В. А. Моцарта.  

Трирічна пауза розподіляє «Катиліну» і наступні опери композитора. 

1795 року три опери були представлені А. Сальєрі віденській публіці. З них 

дві тлумачено як різного роду музичні драми і одну – як оперу-буфа. У 

Віденському Burgtheater було здійснено постановку опери «Світ уверх дном» 

«Il mondo alla rovescia» у жанрі dramma giocoso (у 2-х актах) за лібрето 

Caterino Mazzolà, створеного за однойменною комедією Carlo Goldoni. Того ж 

року у Kärntnertortheater in Vienna відбулася постановка dramma eroicomico 
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«Пальміра, королева Персії» («Palmira, regina di Persia», у 2-х актах) за 

лібрето Giovanni de Gamerra. Оперу-буфф «Геракліт і Демокріт» («Eraclito 

e Democrito») на 2 дії, лібрето якої також склав Giovanni de Gamerra, було 

поставлено у Burgtheater di Vienna 13 серпня 1795 року. З 1795 роком 

пов’язаний останній злет у творчості А. Сальєрі – оперного композитора. 

Після 1795 року оперна творчість А. Сальєрі вже не зазнала напруженої 

продуктивності. З 6 останніх опер композитора, створених з 1796 по 1804 

рік, дві, а саме «Три філософи» (Тre fіlosofi) – двоактова опера за лібрето 

Джованні де Гомерра (1797) та опера-буф «Прекрасна дикунка» (La bella 

selvaggia на 2 акти, 1802), за життя композитора не виконувалися. На 

завершення кар’єри оперного композитора А. Сальєрі повернувся до жанру 

опери-буф: до нього належать «Мавр» (Іl moro, у 2-х актах, 1796) та 

«Анджоліна або подружжя за умов тиші» (L'Angiolina ossia il matrimonio per 

Susurro у 2-х актах, 1800). 1800 року з’явився ще один взірець жанру 

героїко-комічної опери в спадку композитора – «Цезар на Фармакузі» 

(Cesare in Farmacusa, у 2-х актах).  

Останньою оперою А. Сальєрі став єдиний у його оперному спадку 

зінгшпіль «Негри» (Die Neger, на 2 акти, 1804). Слід зазначити, що того ж 

року було написано твір, якому композитор надав функції підсумування 

власного творчого життя. Реквієм, завершений 1804 року, став останнім 

твором у спадку композитора. Подібно до В. А. Моцарта, який вважав, що 

замовлений йому Реквієм, створений ним для самого себе, А. Сальєрі через 

13 років завершив власний творчий шлях твором у тому ж жанрі, 

призначення якого пов’язував із виконанням на власних похоронах. У листі 

до графа Генріха Вільгельма Рауха, складеного у березні 1821 року, 

А. Сальєрі, зокрема, відзначав, що прохає адресата виконати власний Реквієм 

на своїх похоронах у «приватній капелі заради спасіння його душі» [цит. за: 

20, с. 9]. 
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У п’ятий період творчого шляху А. Сальєрі (1805 – 1825) композитор 

надав переваги викладацькій та науковій діяльності, де також проявив себе 

доволі результативно.  

У дослідженні Rudolf Angermüller значення найвидатніших дістають дві 

з трьох французьких опер, написаних А. Сальєрі у Парижі упродовж 

чотирьох років, а саме «Данаїди» (1784) і «Тарар» (1787). Особливого 

значення набуває і третя – центральна – з французьких опер композитора: 

«Горації» (1786), з якою пов’язаний єдиний «провал» у музично-

театральному спадку композитора. Тобто саме ті опери, що дістали значення 

матеріалу дослідження у дисертаційній роботі, набули видатного значення у 

контексті оперного спадку А. Сальєрі. Саме ці опери виокремлено з 

загального списку, їм надано більш-менш розгорнутого аналізу, акцентовано 

увагу на їх лібрето і змісті.  

Виділяючи опери А. Сальєрі, написані для Парижу на основі 

французької традиції, Rudolf Angermülle вважав за доцільне розподілити їх і 

помістити у різні періоди творчого спадку композитора. Приміром, «Данаїди» 

тлумачено як вершинний здобуток другого творчого періоду в спадку Сальєрі 

(з 1774 по 1783 роки), тоді як «Горації» та «Тарар» набувають значення 

знакових музично-театральних творів третього творчого періоду (з 1784 по 

1786 роки).  

Поряд із збереженням концепції німецьких вчених, слід підкреслити 

доцільність об’єднання «французьких» опер А. Сальєрі, написаних у 

середині 1780-х років (з 1783 по 1786 роки), до одного етапу оперного спадку 

композитора. Виокремленню французьких опер композитора як самостійного 

етапу в контексті його творчості сприяла оцінка «Данаїд» та «Тарара» як 

найуспішніших у спадку А. Сальєрі в цілому. Що стосується єдиної 

«провальної» опери у спадку А. Сальєрі – «Горації», то наданий у даній 

роботі аналіз (у підрозділі 3. 2.) містить підґрунтя для переоцінки цього 

нещасного творіння італійського віденця у наслідок перегляду достоїнств та 

новаторських відкриттів, що надає можливість її тлумачення як ще однієї 
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видатної опери композитора у «французькому» стилі. Отже, виокремлення 

етапу французької опери у спадку А. Сальєрі постає доволі обґрунтованим.  

Поряд з тим, виокремлений нами етап є неоднорідним з жанрово-

стильової точки зору: поряд із французькими операми, композитор тоді ж 

писав й італійські. Якщо французькі опери А. Сальєрі більшою чи меншою 

мірою співвідносилися з жанровою моделлю ліричної трагедії (див. про це у 

розділах 2 і 3 дисертації), то три написані у той же час опери італійські (усі 

вперше поставлені у Відні) мають відношення до різних жанрових типів і 

структурних утворень: «Il ricco d'un giorno» («Багач на день») на три акти 

за лібрето Lorenzo Da Ponte має авторське визначення dramma giocoso 

(поставлена у Відні 6 грудня 1784 року); «La grotta di Trofonio» («Печера 

Трофоніо») тлумачена як opera comica (на два акти) за лібрето Giovanni 

Battista Casti (представлена на сцені 12 жовтня 1785 року); «Prima la musica 

e poi le parole» («Спочатку музика, а потім слова») – an opera in one act, що 

має ознаки дивертисменту, також за лібрето Giovanni Battista Casti 

(поставлена 7 грудня 1786 р.).  

Показово, що, як і три французькі опери А. Сальєрі, італійські опери 

виокремленого етапу належать до вершинних творінь у спадку композитора. 

Підкреслимо, що, за періодизацією німецьких авторів, «Аксур, цар Ормуза» 

(Axur Re d’Ormus) – опера-семісеріа у 5 актах 1788 року, належить вже до 

четвертого періоду оперного спадку А. Сальєрі. Однак, враховуючи її 

надзвичайний успіх у публіки, тобто, на основі аксіологічного фактору, 

«Аксур» також можна віднести до числа тих оперних шедеврів А. Сальєрі, 

що пропонується об’єднати до одного етапу. Отже, 1783 (створення 

«Данаїд») – 1788 (завершення «Аксуру») роки пропонується тлумачити як 

кульмінаційний етап творчого доробку А. Сальєрі, що об’єднує заключний 

рік другого, третій і початковий рік четвертого періодів в оперній 

творчості композитора. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Da_Ponte
https://it.wikipedia.org/wiki/1784
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Casti
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Casti
https://en.wikipedia.org/wiki/Opera
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Casti
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Отже, А. Сальєрі, розвиваючи в оперній творчості традиції Х. В. Глюка, 

долучив до неї не лише італійський і німецький досвід, але й французький 

(на відміну від В. А. Моцарта).  

Висновки до Розділу 1 

1. У Розділі 1 осмислені прижиттєві та посмертні підходи до вивчення 

особистості і творчості А. Сальєрі, встановлено роль «маленької трагедії» 

О.С. Пушкіна «Моцарт і Сальєрі» у формуванні сальєрієзнавства; розглянуто 

творчу постать А. Сальєрі в оточенні геніїв віденського класицизму; на 

основі періодизації творчого шляху обранця Х. В. Глюка, розробленої Rudolf 

Angermülle, визначено місце «французьких» опер віденського італійця у 

контексті його оперного спадку.  

У розвитку сальєрієзнавства як переломний визначено 1823 р., коли 73-

річний А. Сальєрі у сповіді нібито зробив зізнання про отруєння 

В.А. Моцарта, що стало витоком зловісного міфу. Того ж року на захист 

А. Сальєрі виступив італійський журналіст Джузеппе Карпані (1752–1825), 

заступницьку місію якого І. Белза обумовлює виконанням проплаченого 

Габсбурзьким двором доручення австрійської таємної поліції. Виникненню 

міфу передували події 1790-х рр.: поширення чуток щодо того, що 

В.А. Моцарт вважав, що його отруїли; судження першого біографа Амадеуса 

– Ф. Немечека (1798). «Маленька трагедія» О. С. Пушкіна «Моцарт і Сальєрі» 

(1830) – «заключний акорд» у народженні міфу про «мерзенного отруювача». 

Співставлення Моцарта і Сальєрі як алегорій генія і злочину перетворилося 

на «вічну тему» музикознавства і мистецтва.  

Удавана документальність стала ознакою моцартіани та сальєріани. 

Упродовж майже 40 років (1791 – 1830) було сформовано концепцію 

трагічної провини А. Сальєрі, що майже 200 наступних років скеровувала 

плин художньої та наукової думок представників гуманітарної науки та 

мистецтва. Поряд із історичним, затвердився міфологічний підхід до 

тлумачення особистості і творчості А. Сальєрі. Визнанню генія улюбленця 

Габсбургів (старшими сучасниками – Ф. Л. Гассманном, Х. В. Глюком, 
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П. О. Бомарше; численними учнями; біографом Сальєрі – І. фон Мозелем; 

М. Діцем у праці 1790; А. фон Германном у роботі 1897; Ф. Рохліцем, який 

присвятив некролог пам’яті «найосвіченішого австрійського музиканта», 

[цит. за 84] протиставлено його тлумачення як «безталанного злодія». 

Постало ключове питання сальєрієзнавства та моцартознавства – 

причетність обранця будинку Габсбургів до вбивства генія музики. 

Друга половина ХХ століття – переломний етап у розвитку сальєріани: 

протиріччя оцінок особистості і творчості «першого музиканта імперії» 

загострилися. 1955 р. Г. Аберт надав А. Сальєрі позитивну характеристику; 

1960 р. К. М. Писаровиць вивчав «темні сторони постаті Сальєрі» (за І. 

Белзою). Й. Дальхов, Г. Дуда, Д. Кернер, В. Риттер у «книзі лікарів» (1966) 

доводили факти насильницької смерті В. А. Моцарта. Тлумачачи сповідь 

Сальєрі як міф, Б. С. Штейнпресс у 1963 – 1980 рр. нищив самий виток 

концепції злочинної провини обранця К. В. Глюка.  

У той самий час І. Белза звинувачував визнаного імперією Габсбургів 

музиканта не тільки у смерті Моцарта, але й у помсті учням (Бетховену і 

Шуберту). У 1950-і рр. Г. Абертом висунуто гіпотезу щодо причин 

звинувачення А. Сальєрі: біографи Моцарта звинувачували італійця «під 

впливом почуття помилкового національного патріотизму». Спостереження Г. 

Аберта у 1990 рр. підтримала А. Л. Порфірьєва: першим біографам Моцарта 

було важливо підкреслити значущість австро-німецької традиції, 

протиставивши її італійському впливу. До розвитку цієї версії 2014 р. 

долучився С. Нечаєв, наводячи такий факт: 1721 року Г. Сиверс зробив заяву 

щодо того, що Моцарт став жертвою якихось «італійців».  

Повне видання опер А. Сальєрі 1972 року символізувало художню 

реабілітацію спадку композитора, а його виправдання на судовому процесі 

1997 р. у Мілані юридично підтвердило його невинність. 

З 1723 року до 1990 рр. складовими сальєріани поставали: міфологічно-

художнє осмислення постаті та творчості А. Сальєрі, що обумовило тяжіння 

до міфотворчості у наукових роботах; взаємовпливи художньої і наукової 
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компонент у створенні творчого портрету музиканта; «перекриття» 

об’єктивної оцінки композиторського доробку музиканта тлумачення його 

постаті як символу безталанного заздрісника; співставлення постатей 

придворного капельмейстера А. Сальєрі і В. А. Моцарта – вільного 

художника, який нічого не мав, окрім генія (за І. Белзою); взаємодії між 

моцарто- та сальєрієзнавством. 

Виправдання віденського італійця обумовило перетлумачення мотиву 

заздрощів та помсти: не Сальєрі, але Моцарт набував статуту заздрісника 

(праці М. Бріон, С. Нечаєва). На межі ХХ – ХХІ століть ставлення до А. 

Сальєрі як «безталанного невдахи» витісняється його тлумаченням як гідного 

класичного Відню музиканта (роботи Ф. Браунберенса (1992), Л Кирилліної, 

Нєчаєва).  

2. Розгляд постаті А. Сальєрі в оточенні геніїв віденського класицизму 

дозволив встановити властиву йому медійну функцію між генераціями 

представників віденського класицизму.  

Хоча характерною традицією музикознавства є проведення 

безпосередніх паралелей між глюківською і моцартівською оперними 

реформами, саме А. Сальєрі став визнаним спадкоємцем Х.В. Глюка, який 

бачив у своєму учневі продовжувача власної оперної реформи та 

капельмейстерської справи. Успіх перших опер Сальєрі (початок 1770-х рр.), 

дозволив Глюку довірити своєму учню виконання обов’язків диригента 

Віденської опери. Від 1778 р., коли оперний реформатор порадив дирекції 

«Ла Скала» свого учня як талановитого композитора, до 1783 року, коли 

наприкінці власної кар’єри Кавалер ордену золотої шпори передав 

віденському італійцю замовлення Королівської академії музики на створення 

«Данаїд», позначено визнанням Сальєрі гідним спадкоємцем Глюка. 1784 р. 

Йосип ІІ писав, що саме учень Глюка, «буде єдиним, хто зможе замінити 

його, коли прийде час» [196]. А. Сальєрі виявився вірним своєму наставнику 

та спільній праці упродовж майже 20 років. За Л. В. Кирилліною, Сальєрі, 

сформувавши «власний музичний стиль», що виходив за межі класицизму, 
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ніколи не був епігоном Глюка. Вивчення паралелі Х. В. Глюк – А. Сальєрі 

уможливлює розгляд внеску віденських класиків до історії «французької» 

опери, до якої не має відношення В. А. Моцарт.  

У розгляді вічної теми мистецтва і музичної науки – «Моцарт і Сальєрі» 

акцент зроблено на перевагах, які випали на долю суперника генія музики в 

оперній справі. Перемоги Сальєрі в оперних змаганнях з Моцартом 

(«Спочатку музика, а потім слова» – «Директор театру»; «Аксур» – «Дон 

Жуан»), здійснене Е. Т. А. Гофманом порівняння «прегарної» музики 

«Аксура» з творами В. А. Моцарта засвідчують: опери «першого музиканта 

імперії» відповідали художнім смакам сучасників і нащадків, набувши 

значення взірців, вивчаючи які геній музики створював свої «відкриття» та 

«прозріння».  

За Л. В. Кирилліною, між «Данаїдами» і моцартівським «Дон Жуаном» 

існують ознаки «концепційного і творчого стикання». Оперна творчість 

А. Сальєрі перестає відігравати роль тієї «темряви», на фоні якої яскравіше 

сяє зірка генія В. А. Моцарта. 

Паралель «А. Сальєрі – Л. Бетховен», окрім суто біографічного 

аспекту, має творчо-стильові рівні вияву. Л. В. Кирилліна підкреслює, що 

«Героїчний стиль А. Сальєрі передбачає Бетховена». «Тарар», як і «Аксур», 

містить деякі ознаки сюжетної спільності з «Фіделіо» Бетховена. У Сальєрі 

оперний сюжет обумовлений передчуттям революційних подій, у Бетховена – 

постреволюційними ремінісценціями. Спільні ознаки має фінал опер: 

презренного тирана скинуто, шляхетний Герой очолює народ. 

3. Визначення місця «французьких опер» у 36-річному творчому шляху 

Сальєрі (1768-1804) здійснено на підставі звернення до періодизації, 

розробленій Rudolf Angermülle. Автори монографії вміщують французькі 

опери композитора у різні періоди творчого спадку: «Данаїди» – вершинний 

здобуток другого періоду (1774-1783), «Горації» та «Тарар» – знакові 

музично-театральні твори третього періоду (1784–1786).  
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На основі жанрової єдності та видатної ролі (аналіз «провальної» опери 

«Горації» у підрозділі 3.2. містить підґрунтя для її переоцінки як 

новаторського відкриття) у даній роботі пропонується об’єднання 

«французьких» опер до одного періоду в спадку композитора.  

Період з 1783 по 1786 роки неоднорідний з жанрово-стильової точки 

зору: поряд із французькими операми, композитор писав італійські у різних 

жанрових типах: dramma giocoso («Il ricco d'un giorno», 1784); opera comica 

(«La grotta di Trofonio», 1785); комічна опера з ознаками дивертисменту 

(«Prima la musica e poi le parole», 1786). Як і французькі, італійські опери 

виокремленого періоду належать до вершинних творінь у спадку 

композитора. За періодизацією німецьких вчених, «Аксур, цар Ормуза» 

(Axur Re d’Ormus) – опера-семісеріа (1788), відкриває четвертий період 

оперного спадку А. Сальєрі. Враховуючи, що «Аксур» – «італійська» редакція 

«Тарару» – продовжує низку оперних шедеврів А. Сальєрі, пропонується 

приєднати цю оперу до того періоду, сутність якого визначає створення 

найуспішніших опер композитора. Отже, 1783 (створення «Данаїд») – 1788 

(завершення «Аксуру») роки пропонується тлумачити як кульмінаційний 

період оперного доробку А. Сальєрі, втілення композиторського акме 

віденського італійця.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1784
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РОЗДІЛ 2 

«ДАНАЇДИ» А. САЛЬЄРІ — ОРИГІНАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ 

ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІРИЧНОЇ ТРАГЕДІЇ ОБРАНЦЯ Х. В. ГЛЮКА 

 

2.1. Авторська інтерпретація міфологічного першоджерела  

як передумова створення оригінальної оперної концепції  

«Данаїд» А. Сальєрі 

 

Французька лірична трагедія «Данаїди» («Danaïdes») у 5 актах, 

прем’єра якої відбулася 26 квітня 1784 р., відкриває сальєрієвський етап у 

здійсненні оперної реформи, що розпочався під орудою Х. В. Глюка. Перша з 

французьких опер А. Сальєрі постає як найближча до самої сутності реформи 

Глюка, тоді як дві подальші французькі ліричні трагедії характеризуються 

більш наочним відходженням від ідеалів попередника. У них проявляється 

більша самостійність і оригінальність музично-сценічного мислення 

віденського італійця. Означена закономірність пояснюється, зокрема, тим, 

що саме для Х. В. Глюка призначалося лібрето опери, створене (у італійській 

версії) його найближчим соратником Раньєрі де Кальцабіджі, який і тут 

залишився вірним принципам, розробленим сумісно с Кавалером Ордену 

Золотої шпори.  

Крім того, і сам А. Сальєрі мав більшою мірою відповідати глюківській 

ліричній трагедії, адже перші постановки «Данаїд» йшли за співавторством 

оперного реформатора. Однак «Данаїди» містять багато художніх відкриттів, 

через що слід зробити висновок щодо створення безпосереднім автором 

опери оригінальної музично-сценічної концепції. Її сутність полягає не 

тільки у тлумаченні міфологічного прообразу, що має значною мірою саме 

глюківський характер, а й у музично-драматургічному вимірі, обумовленому 

цілком обдаруванням автора. Розкриття сутності означеної проблеми 

потребує попереднього аналізу тлумачення міфологічного сюжету в першій 

опері А. Сальєрі у жанрі французької ліричної трагедії. 
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«Данаїди», за M. Dietz, стали «однією з найкращих опер Сальєрі, поряд 

із “Тараром”» [194, с. 230–231]. Про це засвідчує її фінансовий успіх і той 

факт, що опера протрималася у репертуарі Паризького театру за 

інформацією, що міститься в праці М. Дитця, до 1828 року. Саме опера 

«Данаїди» набула сценічного відродження у період ренесансу особистості та 

спадку А. Сальєрі (тобто, у другій половині ХХ ст.).  

Опера постала взірцем взаємодії реформаторських принципів 

Х.В. Глюка (у «Данаїдах», за Е. Браудо, Сальєрі показав себе «гідним учнем 

Глюка» [36, с. 105]) і тих прозрінь у світ опери майбутнього, що були 

досягнені її безпосереднім автором. Взаємодія жанрових ознак героїко-

трагічної і ліричної музичних драм, утілена у масштабах французької 

ліричної трагедії в опері А. Сальєрі, сприяла розкриттю головного конфлікту 

доби Просвітництва – протистоянню почуття і обов’язку. Вивчення 

особливостей розгорнення конфлікту почуття і обов’язку в інтонаційній 

драматургії опери «Данаїді» сприятиме встановленню історичної ролі 

А. Сальєрі у процесі формування як опери доби Просвітництва, так і опери 

майбутнього.  

Успіх «Данаїд» обумовлений досконалістю художніх елементів усієї 

вертикалі музично-сценічної цілісності, серед яких значне місце належить 

лібрето, укладеному на основі інтерпретації грецького міфу в дусі ідеалів 

Просвітництва та принципів оперної реформи Х. В. Глюка. Тому аналіз 

інтерпретації міфологічного першоджерела оперного лібрето, створеного на 

основі адаптації призначеного для Х. В. Глюка драматичного твору Раньері 

де Кальцабіджі (іт. Ranieri Simone Francesco Maria de’ Calzabigi; 1714–1795) 

– італійського лібретиста, драматурга, поета, переробленого для французької 

опери Лебланком дю Руле і Бароном Чуді, постає як самостійне наукове 

завдання. 

Не лише з реформаторськими операми Х. В. Глюка, а й з творами 

молодого А. Сальєрі пов’язане ім’я знаного лібретиста Раньєрі де 

Кальцабіджі [71] – знавця італійської опери, автора 13 лібрето опер (серед 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кальцабиджи,_Раньери_де
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кальцабиджи,_Раньери_де
https://ru.wikipedia.org/wiki/1714
https://ru.wikipedia.org/wiki/1795
https://ru.wikipedia.org/wiki/Италия
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Лебланк_дю_Руле&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Барон_Чуди&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кальцабиджи,_Раньери_де
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кальцабиджи,_Раньери_де
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композиторів – П. Моранді, Дж. де Майо, Дж. Паізієлло) і музичних комедій. 

Автор лібрето трьох перших реформаторських опер Глюка віденського 

періоду – «Орфей та Евридика» (1762), «Альцеста» (1767), «Парис та Єлена» 

(1770), Р. Кальцабіджі ще до початку співпраці з великим віденцем став 

автором лібрето (у співпраці з Дж. Г. Боккеріні) двох комічних опер 

А. Сальєрі – «Освічені жінки» і «Невинне кохання» (1770). «Данаїди» стали 

третьою оперою А. Сальєрі, що через 14 років після двох юнацьких опер була 

написана композитором на основі переробленого у відповідності до традицій 

французького музичного театру італійського лібрето Р. де Кальцабіджі. 

Отже, з А. Сальєрі творча діяльність Р. де Кальцабіджі була пов'язана до 

того, як драматург став однодумцем Х. В. Глюка і відбулася «випадкова» 

співдружність у «Данаїдах».  

Призначене для Х. В. Глюка лібрето Р. де Кальцабіджі «Гіпермнестра 

або Данаїди» (1778), що вимагало звернення до реформованих засад 

італійської оpera-seria, шість років поспіль було перероблено у відповідності 

до реформованих жанрових основ французької опери, виникло у 

«несвоєчасний» у долі композитора період. Середина і друга половина 1770-х 

років була присвячена оперним реформатором преображенню французької 

опери. Упродовж 1774–1779 рр. чи не кожний рік Х. В. Глюк створював нову 

оперу у французькому стилі або редагував власні реформаторські опери 

1760-х років, пристосовуючи їх для французького театру (1774 – «Іфігенія в 

Авліді», французька редакція «Орфея та Евридики»; 1775 – нова редакція 

«Чарівного дерева», призначена для Версалю; 1776 – постановка опери 

«Альцеста» у французькій редакції; 1777 – постановка «Арміди» у Гранд-

Опера; 1779 – постановка «Іфігенії в Тавриді» та останньої опери 

композитора «Луна та Нарцис»).  

Очевидно, повернення до жанрових засад італійської опери не 

відповідало творчим планам композитора. Унеможливив звернення до 

лібрето Р. Кальцабіджі і стан здоров’я капельмейстера Віденської опери, що 

значно погіршився, починаючи з 1779 року. Лібрето геніального 
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Р. Кальцабіджі не відповідало творчим завданням Х. В. Глюка на час своєї 

появи.  

Закладені в основу оперного лібрето як продовження реформи 

італійської опери за часів сумісної праці Р. де Кальцабіджі і Х. В. Глюка були 

збережені його французькими редакторами у «Данаїдах». Контраст між 1 і 2 

діями як співставлення світу і пітьми, життя і смерті; розвиток теми 

жертовності в ім’я любові, значущість хору, оркестрових сцен та пантоміми, 

властиві «Данаїдам», – лише деякі ознаки реформованої Х. В. Глюком 

італійської опери. Риси італійського оперного стилю відрізняють французьку 

редакцію «Данаїд» в оперній драматургії А. Сальєрі. Лібрето французької 

опери має італійське коріння, враховуючи ознаки реформи італійського 

музичного театру.  

Поряд з тим, слід зазначити, що творча біографія Р. де Кальцабіджі 

значною мірою пов’язана із французькою оперною культурою. За 9 років 

перебування в Парижі (1751–1760) драматург мав можливість вивчити 

жанрові принципи французької опери, надавши їм пізніше іронічного 

переосмислення в героїко комічній поемі 1789 р. «Люлліада, або буфони, 

вигнані з Парижу» («La Lulliade о I buffi scacciati di Parigi»). Але не тільки 

над французькою оперою іронізував драматург. Його іронії зазнала і 

італійська опера: триактова сатира «Театральна критика», що була покладена 

на музику учителем А. Сальєрі Ф. Л. Гассманном (1769), набувши 

визначення «оpera-seria», відображує особливості створення, репетицій та 

виконання серйозної італійської опери кризисної доби. 

Оскільки глюківська реформа від початку базувалася на синтезі 

здобутків італійської і французької оперних шкіл, досвід Р. де Кальцабіджі 

став у нагоді в процесі впровадження реформи. Глюківська реформа 

близькістю до французького музичного театру певним чином була 

обумовлена й знанням французької опери, яким володів Р. де Кальцабіджі.  

Міфологічний прообраз оперних «Данаїд», що, за традицією італійської 

опери-seria і французької ліричної трагедії, запозичений з грецької міфології, 
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вирізняється масштабністю, охоплює значний часовий період, життя 

декількох поколінь, земне прощення та безкінечність пекельного 

посмертного катування грішників. Звернувшись до одного з найтрагічніших 

сюжетів грецької міфології, Р. де Кальцабіджі, вірний принципам оперної 

реформи Глюка, значно скоротив часовий обсяг міфологічної дії, вилучив 

ряд подій та героїв, поглибив психологічну мотивацію дії, змінив зміст 

картини посмертного катування підступного Даная та вірних його волі дочок, 

у відповідності до ідеалів Просвітництва розвинув конфлікт між почуттям та 

обов’язком.  

Загальний характер трансформацій міфологічного сюжету в оперному 

лібрето обумовлений головним постулатом глюківської реформи, сутність 

якого полягає у перетворенні опери на музичну драму. Закладені 

Р. Кальцабіджі основи тлумачення міфологічного прообразу в оперному 

лібрето «Данаїд» було збережено в його французькій версії. Оскільки лібрето 

постає як передумова створення музичного тексту твору, важливим 

завданням постає аналіз драматичної інтерпретації міфологічного прообразу, 

а також його композиторського тлумачення.  

Давньогрецький сюжет слід віднести до ряду близнюкових міфів [66], в 

яких брати символізують полярні сторони однієї сутності, перебуваючи у 

одвічно суперечливих стосунках, доповнюючи один одного. Близнюковість – 

центральний мотив, міфологема оригінального міфу. Втіленням міфологічної 

близнюковості у даному міфі постають Данай і Єгипт, що мають царське 

походження. Предметом їх близнюкової ворожнечі, що набуває дзеркального 

характеру, постають влада і любов: Данай – цар Лівії, змушений у наслідок 

братовбивчої війни з Єгиптом, який силою забажав заволодіти землями, що 

належали братові, бігти до Арголіди, де згодом став правителем. Подальший 

намір Єгипта полягав у перемозі наслідків війни між братами за владу 

заключенням шлюбу між їх дітьми. Помсті Даная, який вважав її 

справедливою, протистояла спокутна любов однієї з його дочок – 
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Гіпермнестри. Символом посмертної кари Даная для підступних дочок 

постає відома «бочка Данаїд». 

Лібрето Р. де Кальцабіджі, створене на основі античного міфу, 

розвинено за глюківськими принципами, сформованими у реформаторських 

операх – як італійських, призначених для Відня, так і франко-паризьких. Р. де 

Кальцабіджі продовжував справу оперного лібретиста, соратника оперної 

реформи Глюка. Потреба у вилучені дійових осіб, що не мають достатньо 

вираженої драматичної функції, віднайшла прояв у лібрето опери, зокрема, у 

виключенні з оперної дії образа брата Даная та батька 50 синів – Єгипта. 

Здавалося би, близнюковість як центральна міфологема стародавнього 

джерела має мати в опері ослаблений характер. Але, попри той факт, що 

образ Єгипту постає лише у згадках Даная, зокрема, в його оповіді про 

передісторію оперних подій, помста батька Данаїд подана у настільки 

загостреному вигляді, що близнюковість зберігає своє значення центральної 

міфологеми.  

Аналіз партитури опери А. Сальєрі дозволяє дійти висновку: 

композитора, як і авторів лібрето, не цікавила постать Єгипту як своєрідного 

двійника свого мстивого брата. Крім того, у відповідності із початком 

міфологічної дії, розпочинаючи зі сцени шлюбу, автори опери ніби 

підкреслюють, що ворожнеча братів мала би залишитися у минулому, що 

нині вона, за виключенням мстивого Даная, вже не мала би мати значення до 

розвитку дії. Ось чому авторську увагу було цілком присвячено розкриттю 

багатогранно поданого образу підступного Даная як втілення ідей 

неправедної помсти і порушеної клятви. 

Деякою мірою відсутність образу Єгипта в опері А. Сальєрі компенсує 

розгорнений образ його старшого сина Лінкея – нареченого Гіпермнестри, 

який перебирає на себе функцію голови роду. Приміром, саме Лінкей разом 

із Данаєм постає як упорядник шлюбного обряду на початку оперної дії; саме 

він здійснює священну помсту, караючи Даная і його дочок, а потім 
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спостерігає пекельні муки, на які боги Тенара зрікають підступного царя та 

Данаїд. 

Подібно до легендарного «Орфея», музична драма «Данаїди» 

розпочинається зі сцени, в якій закладені передумови подальшого розвитку 

подій. Якщо у реформаторській опері Глюка 1762 року такою переломною 

сценою постає обряд поховання на честь померлої Евридики, на фоні якого 

згодом розгортається протест Орфея, що кидає виклик жорстокості богів та 

має намір повернути кохану до життя, то понад 20 років потому в опері 

«Данаїди» подібні функції виконує сцена шлюбу, удавану ідилічність якої 

руйнують кроваві видіння. Набуття цією сценою функції переломної події 

обумовлено тим, що саме у ній проявляється внутрішня сутність злочинного 

Даная, який порушив клятву, пояснюються причини його посмертного 

покарання. Завдяки такому початку опери злочин Єгипта, залишаючись у 

минулому, ніби нівелюється, тоді як підступна провина пов'язується 

виключно з Данаєм як із носієм ідей жорстокої помсти, обману, порушення 

клятви, з чим стикаються не тільки земні герої, а й боги, які надали 

сакральної освяченості шлюбу, перетвореного на передумову страшної 

помсти.  

Розвиток реформаторських принципів Х. В. Глюка, на основі втілення 

яких відбулося створення оригінальної оперної концепції «Данаїд» 

А. Сальєрі, спостерігається на декількох рівнях, серед яких особливе 

значення має втілення конфлікту почуття та обов’язку. «Злочин і покарання», 

вибір між батьківською і шлюбною любов'ю, батьківським і супружнім 

обов'язком, клятва та її порушення – у русі подібної проблематики 

розвивається драматична інтерпретація міфу у лібрето Р. Кальцабіджі. Їі 

доповнює проблема розв'язання конфлікту почуття і обов'язку, що набуває в 

опері ускладненого вирішення. Його носіями постають, перш за все, старша з 

Данаїд – Гіпермнестра, яка залишається вірною клятві, даної Гіменею, і 

Данай, для якого його дочки постають як умова здійснення даної ним клятви 

помсти.  
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Якщо виходити з клятви шлюбної вірності з І дії, то відбувається 

синхронізація почуттів та обов'язку, обумовлених шлюбними обітницями. 

Але клятва Немезиді, дана Данаєм, який підкорює волю дочок, у ІІ дії 

перекреслює первинні зобов'язання; відтепер головним началом є виконання 

обов'язку, чого вимагає від дочок Данай як ознак вірності батькові. Таким 

чином, виникає конфлікт між двома уявами про співвідношення обов'язку та 

почуття. 

Як розвиток характерного «глюківського» прийому постає контрастне 

співставлення І і ІІ дії: тут стикаються земне-небесне і підземне, життя та 

смерті, любов та помста. Згідно із глюківськими традиціями, в опері значне 

місце приділено хоровим і балетним сценам, уведення яких, за 

М. Мугінштейном, відповідає французьким традиціям [121, с. 183]. Головні 

етапи розвитку міфологічного сюжету сальєріївських «Данаїд» слід пов'язати 

із конфліктним протистоянням почуття любові та примусовою відмовою від 

кохання заради всепоглинаючої помсти.  

Усі початкові міфологічні події аж до примусового шлюбу Данаїд і 

синів Єгипта залишаються поза межами оперного сюжету, набуваючи 

значення його передісторії. До передісторії оперних подій віднесено 

сакральну історію народження братів (їх предками були Зевс та Іо), розподіл 

земель між ними, перше сватовство синів Єгипта, відмова дочок Даная, війна 

між братами, втеча Даная до Арголіди. Крім початкових, в опері відсутні 

численні міфологічні сцени: кара, яку Данай призначив дочці, яка 

насмілилася не підкоритися батькові, суд над Гіпермнестрою, де на її захист 

стала сама Афродіта; мотив божественної нагороди вірному подружжю 

(численне потомство, до якого належав й Геракл).  

З оперної дії виключений міфомотив тимчасового земного прощення 

Данаїд, наданого Зевсом, та їх другий шлюб. Результатом такого скорочення 

в опері постає стрімке покарання нещасних грішників: разом з батьком 

Данаїди мучаться у ріках крові у пеклі. Міфологічні посмертні муки у 

вигляді наповнення бездонної «бочки Данаїд», в опері сценічно представлено 
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їх покарання: занурення разом із підступним батьком у тенети кроваво-

вогняного пекла. Але в опері збережений головний мотив, властивий цим 

сценам міфу: бажання батька стратити власну дочку за неслухняність, 

відмову покоритися батьківській настанові, за право на вірне кохання.  

Опера розпочинається з переломного моменту міфологічного сюжету - 

сцени урочистого гучного шлюбу, що мала би означати (як і у міфі) 

можливість закінчення попереднього етапу ворожого протистояння братів і 

початку мирного періоду існування, основаного на любові і братерстві. 

Мотив примусового шлюбу визначає подальший розвиток оперних подій. 

Рішення Даная взяти своєрідний реванш та помститися братові, що жорстоко 

образив його раніше, змінює хід подальших подій.  

Якщо у міфологічному джерелі між сценами шлюбу і вбивства не має 

перерви, то в опері їх розподіляють важливі події. Це й клятва Немезиді, що 

відбувається у підземному храмі богині помсти, й духовне протистояння 

Даная і Гіпермнестри — найстаршої з дочок царя. Сцена у храмі Немезиді 

додає до опери сюжетний мотив подвійної клятви, що значне ускладнює її 

психологічну напругу: друга клятва нібито нівелює значення першої. Мотив 

вірності клятві здобуває неоднозначності: якщо для Даная і вірних йому 

дочок має значення лише помста, то для Гіпермнестри залишається єдино 

важливою клятва вірності шлюбному коханню.  

Завдяки розгорнутим сценам протистояння Даная і Гіпермнестри — 

персоніфікацій ідей помсти, освяченої Немезидою, та вірності любові, якій 

покровительствує Гіменей, – в опері поглиблюється процес психологізації 

образів героїв. Протистояння Гіпермнестри і Даная визначає етапи розвитку 

музичної драми. Якщо гнів Даная в міфологічному джерелі розпочинається 

лише після «зради» дочки, то в опері він проявляється значно раніше, коли 

лише у словесних намірах Гіпермнестра насмілюється протистояти 

батьківській жорстокості. 

Поява Афродіти, яка у міфі захищає Гіпермнестру на земному суді від 

людського покарання, очевидно, постала витоком уведення до оперного 
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сюжету імен численних античних богів, кожен з яких є покровителем певних 

подій у розвитку дії (серед них – Юнона, Гіменей, Бахус, Парка, Немезида).  

В опері А. Сальєрі, за визначенням М. Мугінштейна, традиційний 

конфлікт дочірнього обов’язку і почуття жінки перетворюється на глобальну 

проблему злочину і покарання [121, с. 182–183]. Але автор «Хроніки світової 

опери» вказує лише на одну сторону багаторівневого оперного конфлікту: в 

розумінні Даная і підкорених йому дочок має домінувати почуття обов'язку з 

боку дочок, тоді як Гіпермнестра віддає перевагу подружньому обов’язку. 

Конфлікт почуття і обов’язку обумовив особливості драматургічного 

розвитку глюківських реформаторських опер, в яких, після численних 

випробувань, все ж таки торжествує щасливий фінал. Однак у «Данаїдах» 

фінал поданий як втілення неоднозначного розв'язання ускладненого 

конфлікту. Кульмінацією опери є фінальна сцена: ідея невідворотності 

відплати, за М. Мугінштейном, репрезентована у ній «із страхітливою 

величчю» [121, с. 183].  

Торжество вірної любові Гіпермнестри і Лінкея подане у контрапункті 

із посмертним покаранням Даная і вірних йому дочок у пекельних лавинах 

пролитої ними крові: спокуту доповнює посмертне покарання. Взаємодія ідей 

спасіння і покарання вирізняє сальєрієвський і глюківський оперні фінали. 

До втілення конфлікту включені й численні хорові сцени, насичені високою 

емоційністю.  

Значним оновленням міфологічного джерела постає уведений до однієї 

з передфінальних (а саме, до ІХ) сцен 5 дії опери сюжетний мотив повстання 

підданих Даная проти жорстокої влади і всеохоплюючої помсти «царя-

варвара». У співвідношенні із тлумаченням образу оперного Даная як тирана 

і варвара (наприклад, у репліках Гіпермнестри) сюжетний мотив повстання 

підлеглих йому військ набуває значення художнього передчуття майбутніх 

революційних подій, що за 5 років відбудуться у Франції. 

Вбивство Даная, який гине від руки у минулому вірному йому Пелагса, 

рятує Гіпермнестру від гніву батька-варвара, бажаючого її жертовного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мугинштейн,_Михаил_Львович
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вбивства. Смерть грішного царя супроводжується землетрусом і зануренням 

його палаца у земні надра.  

У Фіналі опери (ХІ сцена 5 дії) перетлумачена ідея посмертного 

покарання Даная та його грішних дочок. У Тартарі, замість того, щоби 

нескінченно наповнювати водою бездонну бочку, оперні Данаїди, разом із 

батьком, зреченні на довічне перебування у потоках крові та пожирання 

демонами та зміями: в цьому відчувається вплив християнського тлумачення 

пекельних мук. 

Теми родової помсти, прокляття, примушеної відмови від кохання, 

спокутної любові, покарання, гніву, порушених клятв, милості, фатуму 

набувають значення головних в оперній драматургії, створеній А. Сальєрі. У 

сюжеті опери набула розвитку ідея саможертовності в ім’я кохання. Властива 

драматичному мистецтву доби Просвітництва в цілому, вона відбилася у 

глюківських операх на лібрето Р. де Кальцабіджі. В опері «Данаїди» вона 

набуває розвитку у зв’язку із ліричною драмою, що базується на розкритті 

теми вірної любові Гіпермнестри та Лінкея.  

Якщо глюківські герої відстоюють любов як вищий прояв людяності у 

боротьбі із долею, тлумаченою як втілення волі богів, тобто, надлюдяного 

начала, то жертовні герої опери А. Сальєрі протидіють жорстокості земного 

царя, образ якого тлумачений як втілення варварської жорстокості. Звідси 

значним стає розвиток ідеї протистояння жорстокості та милосердя, що 

пронизує оперну дію, завдяки численним сценам-діалогам духовного 

протистояння Даная та Гіпермнестри. 

Хоча у французькому варіанті оперного лібрето було змінено його 

висхідну назву («Данаїди» замість «Гіпермнестра або Данаїди»), 

лібретистами, як згодом і Сальєрі, було збережено тлумачення ролі старшої 

дочки Даная як такої, чий образ визначає розвиток змісту твору. Першість її 

ролі в оперному творі Сальєрі, який відчув і тонко втілив драматургічний 

задум, дозволив у даній роботі оцінити ряд оперних сцен як монодраму 

Гіпермнестри, як жанрово-історичний прообраз майбутньої моноопери.  
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Протистояння Гіпермнестри і Данаїд дістає другорядного значення в 

опері, тоді як більш значущим постає конфлікт уявлень про почуття та 

обов’язок, що розгортається між Данаєм – «батьком-варваром» і вірною 

дружиною Лінкея – втіленням просвітницької ідеї жертовності в ім’я любові, 

що віднайшла відображення у реформаторських операх Х. В. Глюка («Орфей 

і Евридика», «Альцеста»). Гіпермнестра як втілення співчуття виявляє 

душевну доброту, що переходить у мужню незламність, не лише у тих 

сценах, де героїня протистоїть закликам до помсти Даная, а й у 

передфінальній сцені (10, V) страти самого тирана, благаючи про збереження 

його життя. 

Авторська інтерпретація міфологічного сюжету в опері обумовлена 

розвитком глюківського принципу концентрованої подачі оперно-сценічних 

подій, мінімізації кількості дійових осіб, контрастного протистояння етапів 

розвитку музичної дії, психологізацією персонажів, надання оркестру, хору, 

балету, пантомімі драматургічних функцій. Авторами опери збережений 

центральний міфомотив: перевага подружнього обов'язку над дочірнім. 

Важливе значення у процесі авторської інтерпретації має психологізація 

образів головних героїв – Гіпермнестри, Даная, Лінкея, що відображена у 

музичній драматургії.  

Поряд із збереженням традиції античного театру, згідно якій кроваві 

події не мають відбуватися на сцені, постаючи як предмет оповіді різного 

роду вісників (як, приміром, у трагедії Софокла «Цар Едип»), автори опери 

не завжди дотримуються її. Якщо вбивство братів Лінкея не має 

безпосереднього сценічного втілення, то смерть і пекельні муки підступного 

Даная та його дочок стають об’єктом сценічного показу.  
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2.2. Інтонаційна драматургія «Данаїд» А. Сальєрі:  

приховані новації у відтворенні жанрових традицій 

 

Інтонаційна драматургія опери А. Сальєрі «Данаїди» символізована і 

семантизована. Ознакою оперної драматургії постає взаємодія жанрових 

властивостей героїко-трагічного і ліричного типів музичної драми, що 

спостерігається, зокрема, у тлумаченні образів Гіпермнестри і Лінкея. При 

чому домінуюча роль у тлумаченні любовної пари з точки зору значущості 

участі у розвитку конфлікту почуття і обов’язку належить Гіпермнестрі, тоді 

як Лінкею більшою мірою належить пасивна функція.  

До розгортання конфликту почуття і обов’язку має відношення і батько 

Данаїд. Розвиток конфлікту почуття і обов’язку виявляється від початку 

опери (сцена клятви Юноні з І дії) і до її закінчення, у сценах духовного 

поєдинку Даная із Гіпермнестрою, відстоюючи ідею дружби між царями-

ворогами, перешкоджаючи кровавій розправі над Лінкеєм, якому вона дала 

обітницю подружньої вірності.  

Велична монументальна Увертюра до сальєрієвських «Данаїд» 

постає як втілення глюківських уявлень щодо симфонічного вступу до 

оперної дії. Як відомо, ці положення набули теоретичного осмислення і були 

викладені у Передмові до другої реформаторської опери капельмейстера 

Віденської опери «Альцеста» (1767). Головними аспектами, що відповідають 

новаторському тлумаченню оперної Увертюри у «Данаїдах» А. Сальєрі, 

постають два наступні. По-перше, це надання їй функції симфонічного 

втілення головної ідеї та конфлікту майбутньої музичної драми – 

протистоянні світла і темряви, урочистої клятви вірності та видінь пекельних 

мук. По-друге, до Увертюри до «Данаїд» уведені інтонеми символічного та 

наскрізного характеру, значення яких проявиться у майбутній оперній дії.  

Серед них особливого значення набувають наступні. Інтонема 

фатуму, що вирішена як рецитація на одному звуці; інтонема караючої 

божественної блискавки у вигляді низхідного пасажу 32-ми тривалостями; 
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тема щасливих любовних зв’язків (у функції побічної партії); інтонеми 

люті Даная та пекельних вихорів (утворюють тематичну основу епізоду у 

розробці). Уведення до коди (Presto) бурхливих пасажів, тлумачених як вираз 

люті Даная, низхідного руху по тонах мінорного тонічного тризвуку, 

«застиглих» акордових вертикалей як символу скам’янілої смерті, дозволяє 

тлумачити цей розділ Увертюри як симфонічний провісник Фіналу опери – 

картини покарання грішників у надрах Тартара.  

Композитор вміщує в Увертюру головний конфлікт опери, ідею 

протистояння образів світлої любові, кровавої помсти та фінального 

покарання грішників. Уведений до Увертюри тематичний матеріал набув 

визначення у відповідності до сценічних ситуації та вербального тексту, що 

супроводжує його функціонування у процесі розвитку музичної драми. 

Увертюра набуває значення симфонічного узагальнення, провісниці 

майбутньої музичної трагедії. 

Своєрідність тлумачення сонатної форми Увертюри обумовлена 

розкриттям змісту майбутньої опери. Лаконічний Вступ (Andante maestoso) у 

d-moll (12 тактів), базований на темі монологічного характеру з властивими 

їй драматичними ходами на широкі інтервали. У формо- та змістотворенні 

Увертюри драматичний речитатив надає симфонічному розвитку епічно-

оповідального характеру. Проведений двічі (у вступі і на грані розробки та 

скороченої репризи), драматичний речитатив постає як свого роду тема 

авторського голосу, що, подібно до ораторського коментаря, закликає 

слухача до уваги, уводячи до атмосфери трагедії помсти та надаючи 

Увертюрі ознак драматургії вторгнення. У музичній драматургії опери тема 

драматичного монологу неодноразово перериває розвиток інтонаційної 

драматургії за типом вторгнення, провіщуючи майбутню трагедію.  

Фермата відділяє Вступ від експозиції сонатної форми (Allegro assai). Її 

головна і побічна теми відповідають атмосфері 1 картини І дії: D-dur’на 

головна партія втілює образ шлюбного свята, тоді як побічна, проведена в А-

dur, основана на інтонаціях теми щасливих любовних зв’язків. Епізод у 
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розробці Увертюри введений за типом вторгнення. Це ще одна тема 

монологічного характеру, початкові інтонації якої народжуються з низхідних 

ходів речитативу у Вступі.  

Друга тема монологічного характеру супроводжується бурхливим 

фоном висхідних пасажів, що символізують гнів і лють Даная та постають як 

інтонаційний вираз пекельних мук грішників у Фіналі опери. Лаконічна 

розробкова частина основана на проведенні матеріалу головної партії: 

пекельні передчуття змінює сяюча атмосфера свята. Повернення D-dur, 

відзначене ремаркою Majeur, відзначає початок репризи сонатної форми.  

У скороченій репризі у збільшенні проводиться лірична тема побічної 

партії, з якої розпочинається оперна дія: композитор затверджує ідею 

торжества клятви вірності у шлюбі, порушення якої знаменує посмертне 

покарання грішників. Кода Presto (d-moll) репрезентує фінальну картину 

страждань грішників, які порушили клятві. 

Отже, на інтонаційному рівні в Увертюрі, форма якої обумовлена 

завданням втілення інтонаційної фабули оперної дії, розкриті головні ідеї 

опери – щасливих любовних зв’язків та символіка посмертного покарання 

грішників (пекельні вихорів). У відповідності до законів древньогрецької 

трагедії, І дія опери відбувається на відкритому повітрі, привселюдно: клятва 

вірності у шлюбі засвідчена народом і богами.  

Для 1 сцени І акту «Данаїд» як експозиції музичної драми, що має 

сакралізований характер і визначає розвиток подальшої оперної дії, 

характерно контрастне співставлення ідилічного і трагічного: ідилічну дію 

перериває вторгнення прообразів майбутньої трагедії.  

Прориви трагічного відбуваються на фоні ідилічного фону: світлий 

ранок, морський пейзаж, храм, в якому відбувається шлюб сестер і братів, 

згодом стають німими свідками пекельних видінь, що постають перед очима 

оперних героїв у разі порушення клятви любові і миру. 1 оперна сцена 

сповнена образами як світлої любові, так і передчуттів майбутнього 

порушення священної клятви. З першої сцени розпочинається розвиток тієї 
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подвійності оперного хронотопу, що визначає передумови трагічної 

розв'язки: сценічній реальності, пронизаної світлом, протистоїть підступний 

задум Даная.  

Про надання 1 сцені І акту ознак Прологу засвідчують і особливості 

оперної драматургії: Сальєрі мислить не номерами, а сценами: розвиток 

оперної драматургії визначає наскрізна дія. 

У наскрізній 1 сцені І дії можна виокремити чотири етапи. Перший 

етап – сцена клятви – постає як чергування світлої атмосфери шлюбу і видінь 

покарання відступників (клятва миру). Другий етап пов’язаний із хоровим 

зверненням до Гіменея. Третій етап – Аріозо Планкіппи – базовано на 

розвитку інтонаційної семантики «щасливих сімейних зв’язків». Четвертий – 

двочастинний монолог Даная, в якому благословення наречених змінюється 

неочікуваним пророцтвом смерті, пов'язаним з образами фатуму; саме тут 

втаємничені наміри підступного царя вперше набувають символізованого 

інтонаційно-драматургічного розкриття.  

Характерною ознакою конструювання 1 сцени І дії постає уведення 

оркестрових інтермедій на межі етапів розвитку музичної дії, завдяки чому 

посилюються зв’ язки між ними, а також розкривається намір композитора 

щодо симфонізації оперної драматургії. 

1 етап 1 сцени І акту (Alegro vivace) – клятва вірності любові і миру – 

містить два розділи. Перший з них – витриманий на оркестрових педалях 

діалог Даная і Лінкея (старшого з братів, нареченого Гіпермнестри), що має 

ознаки дуету згоди, завершує клятва забуття попередніх образ, що раніше 

виникали між двома сім’ями. Речитатив Даная (D-dur), який звертається до 

Юнони як свідка клятви вірності (stylo recitativo secco), має суворий характер. 

Героїчний висхідний хід в оркестрі по тонах тризвука Es-dur в октавному 

дублюванні, що розподіляє репліки Даная і Лінкея, постає як 

пробетховенське тлумачення цієї тональності (втілення героїчного начала у 

музиці). Згода між представниками сімейств, що нібито долають ворожнечу, 
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підкреслена на інтонаційно-вербальному рівні (квартові ходи, рецитації на 

одному тоні).  

Другий розділ клятви з сцени-sacra – хоровий, до якого долучаються і 

корифеї Данай та Лінкей – включає контрастні музичні образи Дня миру і 

Судного дня, на який мають очікувати порушники клятви. Співставлення цих 

музично-вербальних картин має значення вододілу в розвитку музичної 

драматургії 1 сцени І дії. Картина майбутньої кари набуває пророцького 

значення як видіння того покарання, що віднайде сценічне втілення у Фіналі 

опери (ХІ картина 5 дії). Повернення d-moll, рух по звуках низхідних 

мінорних тризвуків (відповідають словам про караючу божественну 

блискавку), інтонаційні символи фатуму і жорстокої долі (пунктирні 

рецитації у вокальних і оркестрових партіях символізують образи пекельного 

гніву), акордове тремоло в оркестрових партіях відповідає образам змій, що 

будуть терзати серця грішників; уведення дисонансів (зокрема, ум. інтервалів 

і акордів) доповнює інтонаційну картину пекельного видіння.  

Таким чином, простежується розвиток інтонаційної драматургії від 

світлої, урочистої героїки до фатуму. Слід зробити висновок, що доля 

оперного Даная визначена від початку музично-сценічної дії: його як 

порушника клятви очікує довічне пекельне покарання. У картині пекельних 

мук з 1 сцени, як і у подальших їх втіленнях, значну роль відіграють 

образотворчі прийоми музичної драматургії. Однак упродовж розвитку 

оперної дії картини пекла набувають все більше абстрагованого від слова 

характеру, набуваючи значення виключно музичних символів.  

За принципом контрастного співставлення як принципу оперної 

драматургії А. Сальєрі уведений 2 етап 1 сцени І дії – хорова молитва, 

звернена до Гіменея як скріплювача сімейних зв’язків (C-dur, Maestoso). В 

основі інтонаційної драматургії цього етапу розвитку оперної дії як героїчної 

ідилії – дві головні інтонаційні ідеї: тема щасливих любовних зв’ язків, що 

виконувала роль побічної партії в Увертюрі, та її варіант («Спустися, 

Гіменею»), оснований на чотирикратному збільшенні інваріанту. Наслідком 
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такого переінтонування постає тема Гіменея, базована на низхідному 

поступеневому русі як виразі ліричного начала, характерного і для 

романтичної музичної символіки. Героїчний характер ліричному епізоду 

надають оркестрові фанфари (пунктирні рецитації на одному звуці, висхідні 

ходи по тонах мажорного тризвуку). 

3 етап оперного розвитку 1 сцени І дії обумовлений продовженням 

розвитку світлого образу щасливих любовних зв’язків у аріозо Планкіппи 

(«Геть жахлива заздрість, хай буде чарівність щасливих любовних зв’язків»). 

На цьому етапі розвитку оперної драматургії Планкіппа набуває значення 

двійника Гімермнестри (у подальшому розвитку оперної дії сестра головної 

героїні пристане до Данаїд-месниць). Характерною ознакою драматургічного 

розвитку оперної дії є випередження сольного виступу головної героїні 

аріозо її двійника. 

4 – заключний етап 1 дії 1 сцени – утворює двофазний монолог Даная, 

де вперше виявляється лицемірство підступного батька Данаїд. У першому 

розділі монологу Данай постає як свого роду організатор шлюбного свята, 

призначаючи Лінкея і Гіпермнестру головними учасниками любовних ігор на 

честь Гіменея «у цей прекрасний день» та відсилаючи наречених до власних 

покоїв з тим, щоби вони дістали там «подвійне сп’яніння – від Бахуса та 

любові». Напружені, драматичні оркестрові «репліки» (у партії баса – 

висхідний рух на збільшену кварту, у струнних – на ундециму) переривають 

привітання жорстокого батька, звернені до молодої пари. У партію оркестру 

уведені інтонації драматичного монологу з Увертюри, що символізують 

пророцьке передчуття майбутньої трагедії. Композитор музичними засобами 

викриває брехливість привітальної промови царя Даная, який приховує свої 

справжні наміри. Залишившись наодинці (другий розділ монологу), Данай 

завуальовано, у символічній манері розкриває свої істинні наміри: насолоду 

закоханих має перервати несподівана смерть; човен фатуму забере їх навічно, 

здійснюючи невідому волю долі, скеровану Паркою.  
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Другий розділ монологу Даная вирізняється появою неприхованих 

інтонаційно-вербальних передчуттів трагічної розв'язки: уперше уведені до 

вербального тексту опери її вербальні символи («смерть», «удар», «доля»: «у 

будь-який момент човен фатуму може увезти без повернення; нікто з нас не 

знає, яку долю одного разу запропонує йому Парка»). Уведення імені Парки 

символізує початок дії персоналізованої «сили долі», що об’єднує всіх 

дійових осіб опери. У взаємодії з рецитаціями на одному звуці (інтонаційний 

символ фатуму), оркестровим тремоло (музичний символ душевного 

тріпотіння, Божого гніву), слова Даная про неочікуваність смерті, удару долі 

набувають значення втаємниченої підготовки до трагічного фіналу. 

До інтонаційної драматургії на цьому етапі розвитку оперної дії уведені 

інтонеми долі/смерті у вигляді рецитацій на одному тоні, мотиви пекельних 

вихорів, душевного тріпотіння, пасажів ярості. Показово, що в момент 

введення імені Парки в партії Даная проводиться лейтобраз долі/смерті у 

вигляді рецитацій на одному тоні з подальшим стрибком на чисту октаву 

уверх: відбувається ідентифікація музичних лейтобразів долі/смерті (фатуму) 

і Парки; лейтмотив фатуму в інтонаційній драматургії опери дорівнює за 

своїм значенням лейтмотиву Парки.  

Отже, монолог Даная у завершенні 1-ї сцени І дії базується на 

інтонемах-символах. У ньому втілений той принцип організації інтонаційно-

драматургічного процесу, що вирізняє 1 сцену опери в цілому: перехід від 

світлих образів любові до загрозливих знаків смертельного фіналу. У 

монолозі Даная з 1 сцени важливою є трансформація образу героя, що 

перетворюється з носія амплуа шляхетного батька на оперного злодія. Значну 

роль відіграє тут уведення ознак психологізаціїдомузичного вирішення 

образу Даная. У характеристиці Даная А. Сальєрі постає як пророк розвитку 

опери майбутнього: психологізація образов носіїв ідеї зла, як правило, 

пов’язується лише з романтичним періодом в історії опери. Взаємодія 

реальної течії подій і втаємниченого передчуття віддаленої трагічної 

розв’язки надає оперній дії ознаки подвійності, смислової неоднозначності, 



 82 

своєрідної двоствітовості, прояви яких, як правило, співвідносяться з 

романтизму в історії музичного мистецтва.  

Упродовж 1 сцени І акту уведені імена богів, під покровительством 

яких відбувається оперна дія. Юнона призвана Данаєм на 1 етапі оперної 

сцени; звернення до Гіменея відбувається в хоровій сцені (2 етап); Бахуса 

призвав служити Данай молодим нареченим у 1 розділі свого монологу; на 

його закінченні підступний цар проголосив ім’я суворої Парки – богині долі. 

Отже, на кожному етапі розвитку оперної дії у 1 сцені І акту виникало ім’я 

божества, яке відповідало його змісту: Юнона, Гіменей і Бахус стають 

свідками і покровителями шлюбних торжеств; Парка викликає передчуття 

трагічної розв’язки музичної драми.  

Упродовж 1 картини І дії набули розвитку лейтінтонеми – символи: 

щасливих шлюбних зв’язків, Гіменея; пекельних вихорів, пасажів ярості 

(гніву), фатуму/Парки. Оперну дію вирізняє поступове посилення пекельної 

символіки та музичного образу фатуму.  

Оскільки у 1-ій сцені І акту «Данаїд» втілений прообраз майбутньої 

оперної дії, що розвивається від клятви дружби та любові до передчуття 

тяжкого злочину (зради) і покарання грішників, виникають підстави для 

тлумачення цього розділу оперного цілого як Прологу, попри відсутність 

відповідної авторської ремарки у манускрипті.  

Розвиваючи принципи оперної реформи, розроблені Х. В. Глюком, 

композитор, замість алегоричного Прологу, що мав відносний зв’язок з 

наступною сценічною дією у французькій ліричній трагедії, надає 1 картині 

І дії значення сценічної інтродукції, основаної на наскрізному симфонічному 

розвитку, в якій закладено основи майбутнього становлення, включаючи 

передчуття трагічного фіналу. У 1 сцені І акту сформовано ознаки оперної 

драматургії А. Сальєрі: симфонізація (передумова народження оперного 

симфонізму), тяжіння до наскрізної дії (мислення сценами), семантизація 

інтонаційного процесу.  



 83 

На відміну від поліепізодної структури 1 сцени, 2 сцена І дії 

присвячена розвитку єдиного почуття – любові, що з’єднала представників у 

минулому ворожих сімейств – Лінкея і Гіпермнестру. Щодо її співставлення 

з фінальним розділом попередньої сцени, то тут композитор знову 

використав контраст пекельних видінь і образів любовної ідилії. 

Речитатив і дует закоханих Лінкея і Гіпермнестри, базований на 

розвитку інтонеми щасливих любовних зв’язків, постає як індивідуальний 

вираз загального свята кохання, представленого у 1 сцені. Якщо у 

початковому речитативі-діалозі ця інтонема двічі проходить в оркестрі у 

повному обсязі, то у дуеті із властивих їй низхідних мотивів формується 

загальна музично-образна драматургія. Тлумачення низхідного руху як 

музичного символу почуття любові – пророцьке передчуття А. Сальєрі щодо 

музичної символіки майбутнього. Речитатив і дует 2 сцени уводиться до 

«ліричних сцен» І дії як її кульмінація. О змістовній єдності «ліричних сцен» 

І дії засвідчує не лише інтонаційна, а й вербальна природа 2-ї сцени 

(«блаженні, щасливі зв’язки»). Про ліричне начало, що поєднує 1 й початок 

2-ї сцени І дії, свідчить інтонаційна і словесна спільність («блаженні, щасливі 

зв’язки»). Низхідний рух символізує почуття любові, благословенної 

Гіменеєм.  

Важлива роль у формуванні змісту 2 сцени належить фрагменту, 

основаному на протидії смислообразів – батьківської ненависті і кохання 

дітей, завдяки чому в опері А. Сальєрі втілюється шекспірівський мотив, 

близький трагедії «Ромео і Джульєтта». У фіналі любовного дуету 

Гіпермнемстри і Лінкея, поряд з інтонемою щасливих любовних зв’язків, 

уведена й інтонема героїчного поривання (стрибки на висхідну кварту); 

рецитації на одному звуці засвідчують силу фатуму, вторгнення якої 

відчувають герої у любовній сцені. Єдність інтонем клятви, фатуму, 

щасливих любовних зв’язків, душевного тріпотіння дозволяє дійти висновку 

щодо того, що закоханих героїв очікує спільна доля.  
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Поряд із розвитком ліричної дії опери, у речитативі 2 сцени І дії 

продовжується розвиток образів трагічних передчуттів, сумнівів, неясної 

погрози, обумовленої спогадами про минулу ворожнечу сімейств, що 

постають як швидкоплинна тінь на обличчях закоханих: рецитації на одному 

тоні засвідчують проникнення інтонеми фатуму до вокальних партій героїв. 

У підсумку в речитативі-діалозі відбувається взаємодія двох змістовних 

шарів – почуття любові, надій на щастя і передчуттів вторгнення фатуму. 

Таким чином, виявляється подвійність у розвитку музичної дії: А. Сальєрі 

здатний передавати у музиці не лише інтонаційні символи подій та почуттів, 

а відтворювати складні психологічні процеси, відсутні у вербальному тексті.  

У любовному дуеті (А-dur/E-dur) кохання визволяє героїв від тяжких 

передчуттів. Композитор заснував любовний дует на єдності двох принципів 

інтонаційного розвитку: по-перше, розподілі мелодійного руху між двома 

партіями, одна з яких продовжує попередню, й, по-друге, синхронному 

викладенні мелодії у двох вокальних голосах. У першому випадку 

розкривається тяжіння композитора до створення «безкінечної мелодії»; у 

другому - мелодичний рух вокальних голосів нібито уподібнений 

віддзеркаленню закоханих душ. Фрагмент хорового звернення до Гіменея 

(репліка «Спустися з мирних небес, Гіменею»), уведений у завершення І дії у 

вигляді лаконічної ремінісценції, має ознаки інтонаційної арки з 1 сценою.  

У І дії «Данаїд» сповна розкрився дар А. Сальєрі – вродженого 

мелодиста, який насичує французьку оперу красою італійського мелосу, і 

композитора-драматурга, здатного втілити суперечності розвитку музичної 

драматургії, обумовлені протистоянням оперних герої як носіїв конфліктного 

зіткнення ідей почуття та обов’язку. Так, сцени І акту співставлені між собою 

на основі методу монтажної драматургії: відсутність переходів надає 

музичній дії ефекту неочікуваності. Поряд із контрастним зіставленням, 

важливе значення має і арковий принцип музичної драматургії в оформленні 

оперної дії. Долаючи традиції номерної структури опери, А. Сальєрі 
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застосовує принцип наскрізного розвитку дії упродовж сцени. Оперний 

симфонізм постає як метод музичної драматургії «Данаїд». 

У першій сцені І дії утворено три інтонаційно-образні сфери, що 

набудуть розвитку упродовж усієї оперної дії. Уведені до 1 сцени І дії 

семантизовані теми-образи набувають наскрізного значення в опері. 

Ключовими інтонаційними ідеями, що втілюють героїко-славильне начало, 

постають кварто-квінтові стрибки, пунктирний ритм, висхідний рух по 

звуках мажорного тризвуку. Інтонації зітхань, стрибки на сексту, низхідний 

рух втілюють ліричний світ опери, що взаємодіє з ламентозним стилем. 

Рецитації на одному тоні, рух по звуках зменшених гармоній, численні 

послідовності 16-ми або 32-ми тривалостями (визначені нами як «пасажі 

люті»), «пекельні вихорі» символізують інтонаційну сферу фатуму. Загальна 

логіка, властива 1 сцені І дії, обумовлена переходом від почуття радості до 

передчуття трагічної розв’язки. 

Загальні закономірності побудови 1 сцени І дії дозволяють дійти 

висновку щодо ролі принципу контрастного співставлення сфери ідеального 

(клятва мира і любові, щасливі любовні зв’язки) і передчуттів трагічної долі, 

вторгнення фатуму, що відбувається на основі ознак монтажної драматургії. 

Сформована у 1 сцени ідея «неочікуваного удару» набуває значення 

провідної у драматургії опери в цілому. Принцип контрастного співставлення 

світла і пітьми постає як наскрізний, об’єднуючи етапи розвитку музичної 

драматургії всієї опери. Упродовж розвитку оперної дії сяяння світла стає все 

більш епізодичним, тоді як вторгнення пітьми – дедалі масштабнішим. 

У ІІ дії, що має ознаки контрекспозиції, відбувається поглиблення 

контрастного співставлення двох типів уявлення щодо світобудови: одно з 

них підкорено ідеї помсти, інше – цінності прощення і любові. 

1 сцена ІІ дії, поліепізодна за побудовою, обумовлена зміною місця дії, 

перенесеного до підземного храму Немезиди як прообразу пекла, сценічно 

втіленого у фіналі опери. Між І і ІІ діями утворюється контраст світла і 

темряви, дня і ночі, життя і смерті, властивий реформаторським операм 
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Глюка (наприклад, «Орфею»). Клятві Гіменею контрастує гімн Немезиді – 

втіленню невідворотної помсти. Гармонію чоловічого і жіночого начал 

втрачено. До оркестрової партії уведений такій інтонаційний символ inferno, 

як тремоло: у Фіналі опери цей прийом символізуватиме тремтіння землі, що 

нібито поглинає грішників. Рецитації на одному тоні в оркестровій і 

вокальній партіях набувають напруженого розвитку. А. Сальєрі успадкував 

реформаторській досвід К. В. Глюка щодо музичного відображення 

жахливого і смертоносного, надаючи йому багатозначного тлумачення.  

Під знаком помсти розвивається поліепізодно утворена 1 сцена ІІ дії, 

структуру якої утворюють чергування сольних і хорових епізодів. Данай 

розпалює ненависть у серцях Данаїд, вимагаючи від дочок відступництво від 

клятви, даної Юноні, та готовності на здійснення вбивства. Оркестровий 

вступ (Adagio), що втілює атмосферу храму богині помсти, відображує 

посилення значення образів фатуму, музичних символів жаху, властивих 

мистецтву останній третині ХVIII ст. Повернення d-moll, низькі регістри, 

уведення до оркестрової партії ансамблю тромбонів, зменшених гармоній, 

акордових педалей, чергування музичних фрагментів на р і ff, ритмоформула 

фатуму, інтонема пекельних вихорів, пасажі гніву та люті, душевного 

тріпотіння – така сукупність інтонаційних ознак, застосованих композитором 

для розкриття атмосфери підземного храму богині помсти, наближеного до 

музичної символіки пекла.  

Монолог Даная вирішений як оповідь про передісторію подій 

(переслідування та вигнання), відсутніх в опері. На думку Даная, Єгипт 

«руками власних синів має намір нанести удари, залити кров’ю свято 

шлюбу». Випереджаючи неправедні дії свого брата, Данай вимагає від дочок 

дати клятву Немезиді і служити його ненависті. В оповіді Даная втілені 

«довічні теми» оперного мистецтва: клятва, любов і ненависть, вигнання, 

помста, таємниця, фатум. Монолог-оповідь постає як вододіл у розвитку 

оперної дії, драматургічний злам: клятву кохання витісняє клятва помсти. 

Оповідь-монолог Даная про передісторію і удаваний плин подальших подій 



 87 

дозволяє співставити оперну драматургію А. Сальєрі не лише з нещодавнім 

реформаторським минулим, а й з новаторським майбутнім в історії опери. 

Йдеться про оповідь як відкриття оперної драматургії Вагнера (оповіді 

Лоенгріна, Тангойзера), Верді (оповіді Феррандо, Азучени). А. Сальєрі 

тлумачить оповідь як фрагмент розгорнутої сцени. Отже, знову виникає 

можливість постановки проблеми «Антоніо Сальєрі і опера майбутнього». 

Оповідь-монолог переходить у лаконічну клятву помсти (Es-dur) 

слухняних батьківській волі Данаїд. За принципом переосмисленої «арки» 

вона пов’язана з 1 сценою І дії: замість божественних персоніфікацій любові 

– Юнони і Гіменея – дочки Даная призивають Немезиду для здійснення 

жахливої помсти. Арію помсти Даная (d-moll) і гнівний хор Данаїд (D-dur) 

об’єднує темп (Allegro) і семантика пекельних вихорів у оркестровій партії: 

ідея неправедної помсти навіки з’єднала їх у підземному храмі Немезиди. 

2 сцена ІІ дії присвячена розкриттю конфлікту почуття та обов’язку. В 

ній відкривається черга духовних поєдинків між Гіпермнестрою – втіленням 

жертовної любові – і Данаєм – уособленням варварства і жорстокої помсти. 

На різних етапах розвитку музичної драми духовні поєдинки між Данаєм і 

Гіпермнестрою відображують загострення у протистоянні батька і дочки – 

носіїв різних моральних цінностей. Проблема вибору між почуттям і 

обов’язком, ускладнена різним розумінням їх сутності, набуває значення 

основної в оформленні художньої концепції опери. Хранителькою любові, 

вірною клятві Юноні і Гіменею, серед дочок Даная є лише Гіпермнестра, яка, 

на думку її батька, постає втіленням підступності. Перший духовний 

поєдинок Гіпермнестри і Даная, який вимагає від дочки підкорення його 

наказу, відбувається як діалог нерозуміння. Гіпермнестра має обирати між 

почуттям і обов’язком, відданістю батькові і коханням до чоловіка. 

Складність рішення проблеми вибору відображена у фразі Гіпермнестри: 

«Невже, для того, щоби вас любити, я маю любити злочин?». У речитативній 

сцені духовного поєдинку батька і дочки оркестрові педалі лише зрідка 

переривають прориви інтонем фатуму, Гіменея, душевного тріпотіння – 
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музичних знаків розгорнення конфліктної оперної драматургії, що 

підкреслюють приналежність героїв або до пекельного вогню, або до 

божественної волі. Інтонаційна драматургія сприяє психологізації оперної дії, 

формуванню музичних змістів, відсутніх у вербальному тексті.  

Змістовним центром діалогу нерозуміння є Lamento Гіпермненстри 

(Andante, g-moll). Властиву йому тричастинну репризну форму композитор 

вирішує як співставлення інтонацій благання (1 і 3 частини) і жахливого 

передчуття наслідків злочину, задуманого батьком. Проникнення інтонем 

фатуму і душевного тріпотіння у музичну драматургію середньої частини 

Lamento дозволяють тлумачити її як видіння Судного дня, що очікує на 

жорстокого батька. За своїми виразовими функціями Lamento Гіпермнестри 

відповідає розділам Реквієму: Lagrimoso – Diesirae – Lagrimoso.  

Речитатив Даная, що завершує 2 сцену ІІ акта, постає як залякування 

Гіпермнестри. У музичному розвитку А. Сальєрі вдається до уведення такого 

важливого у подальших етапах музичної драматургії інтонаційного символу, 

як політ смерті (пов’язаний із словами «над вами пролетить смерть»). Він 

утворюється подвійними репетиціями, що супроводжують кожний звук, 

сходинкоподібного руху, спочатку направленого уверх, потім – униз. 

Проведення наприкінці інтонаційного символу польоту смерті інтонеми люті 

засвідчує взаємообумовленість цих інтонаційних смислообразів. 

Третя (фінальна) сцена ІІ дії – речитатив і арія Гіпермнестри, що, 

залишившись наодинці у царині кровавих видінь і сумнівів та маючи 

«обирати між двома злочинами», звертається до богів з мольбою про надання 

їй смерті як спасіння від тяжких душевних тортур. Речитатив героїні 

сповнений музичною символікою пекла (уведення до голосів оркестру 

зменшених гармоній як у акордовому, так і у мелодійному видах, інтонеми 

фатуму, пасажів люті, скорботних „сплесків” речитативного типу). Вокальна 

партія містить запитальні інтонації, що відображують драму сумнівів 

Гіпермнестри («Чи необхідно, щоби я відкрила жахливу таємницю? Або у 

пітьмі я мушу її зберігати?») та проблему вибору («Якщо я буду говорити, то 
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вб’ю свого батька, якщо буду мовчати, загине мій чоловік!»). Арію 

Гіпермнестри («Небесна блискавка!») написано у тричастинній репризній 

формі, перший і третій розділи якої (звернення до небесної блискавки) 

основані на інтонаціях, що символізують властиву опері в цілому сувору 

героїку (низхідний рух по акордових тонах, квартові стрибки у вокальній 

партії; інтонема душевного тріпотіння у партії струнних), тоді як середній 

розділ оснований на втіленні тієї суміші афектів, що їх переживає героїня: 

ламентозні інтонації (мисленнєві звернення до коханого чоловіка) змінює 

музична символіка жаху (дисонансні ходи, приміром, на низхідну зменшену 

квінту; рецитації на одному тоні) при згадці про жорстокість батька-варвара 

та появі кривавих видінь замисленого ним вбивства. До динамізованої 

репризи, де мольба дочки Даная, яка бажає смерті, стає наполегливішою, до 

партій скрипок і альтів уведені пасажі 16-ми у низхідному русі, що у такому 

контексті символізують небесну блискавку як очікуване Гіпермнестрою 

спасіння. Оркестровою картиною прориву небесної сили до підземного 

царства Немезиди закінчує А. Сальєрі ІІ акт «Данаїд». 

Співставлення ІІ та ІІІ дій також побудовано за принципом 

контрасту: підземному світу відчаю і помсти протистоїть світла символіка 

наземного свята. Продовження сцени шлюбу у прикрашеному для свята 

Вакха і Гіменея саду сприяє утворенню образної «арки» до І акту. Третій акт 

вирішено як єдину наскрізну сцену, в якій тріумф шлюбних урочистостей 

переривається жахливим видінням Гіперместри: у келиху вина, що їй подає 

Лінкей, героїня бачить «кров вбивчого свята». Жахливому видінню 

Гіпермнестри надано функцію кульмінації першої половини оперної дії і 

драматургічного зламу у контексті не тільки третього акту, а й усієї опери. 

Розміщене у центрі третьої дії і опери в цілому жахливе видіння непокірної 

дочки Даная розподіляє музично-сценічну дію на «до» і «після»: трагічна 

розв’язка набуває неминучості, попри повернення світлих образів.  

Третю дію вирізняє значна кількість розгорнутих оркестрових і 

хорових сцен у святкових розділах. Успадкувавши принципи глюківської 
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оперної реформи, А. Сальєрі надав оперному оркестру і хору драматургічних 

функцій, перетворивши їх на учасників оперної дії. Завдяки оркестровим і 

хоровим фрагментам, основаним на музичній семантиці свята, композитор 

посилив тембровий контраст між ними і центральною сценою трагічних 

видінь героїні, тлумаченою як ансамблева (розгорнуте поліепізодне тріо 

Даная, Гіпермнестри і Лінкея). На особливу увагу заслуговує уведення 

пантоміми до фіналу ІІІ дії як сценічного втілення шлюбних ігор. 

Розвиваючи глюківську традицію, А. Сальєрі надає пантомімі функції 

втілення дійового начала поза вокальних засобів вираження. Показово, що 

завершення ІІІ дії тлумачено таким чином, що трагічне видіння Гіпермнестри 

нібито залишається понад дією, сповненою радістю свята. Але саме 

центральна сцена ІІІ дії набуває значення передумови розвитку трагічної дії, 

відстороненої святковими іграми.  

Функцію вводу до драматургічного зламу в ІІІ дії відіграє сольний 

епізод Даная: згідно із шлюбним ритуалом, батько Данаїд пропонує 

присутнім келих червоного вина, присвячений богам кохання, що, 

переходячи з рук у руки, має відзначити «кінець цього щасливого дня». 

Тональність B-dur, урочисті фанфарні інтонації в оркестрі (труби, гобої), 

скрипкові дублювання героїчної вокальної партії Даная, створюють ілюзію 

справжності намірів підступного царя щодо посилення всеохоплюючої 

радості. Але насправді для Даная, як і для його дочок, що стали на бік батька, 

«кінець цього щасливого дня» має інший зміст, а саме початок смертельної 

помсти. Тому неоднозначні за змістом урочисті інтонації речитативу Даная: у 

властивих їм пульсаціях на одному звуці відчувається прихований голос 

фатуму та смерті, що очікує на можливість проявитися у повну силу. Тріумф 

любові трансформується на передчуття торжества смерті.  

Подальший розвиток оперної дії А. Сальєрі вирішує як композитор-

драматург: передачі келиха, сповненого кровавим віном, до рук Лінкея і 

Гіпермнестри (саме з цього розпочинається драматургічний злам у ІІІ дії) 

передує розгорнутий весільний хор у D-dur «Кохання посміхається кожному 
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переможцю», на завершення якого до оркестру уводиться фрагмент інтонеми 

«щасливих шлюбних зв’язків». Композитор затримує вторгнення 

незворотного, утворюючи контраст між світлом, що нібито випромінює 

весільний хор, і відчаєм, породженим кровавим видінням Гіпермнестри.  

За ознаками наскрізної дії утворено тріо Даная, Лінкея і Гіпермнестри – 

центральна сцена ІІІ акту. До неї уведені такі вокальні епізоди: речитативний 

розділ, утворений репліками Лінкея, Гіпермнестри, Даная; аріозо Лінкея; 

лаконічний діалог Гіпермнестри і Даная; аріозо Гіпермнестри, речитатив 

Даная. Чергування речитативів і аріозо, сольних і ансамблевих епізодів 

засвідчує: сцена, сповнена почуттів, має раціоналізовану конструкцію. 

Контрастна єдність інтонаційної драматургії, домінування музичних образів-

знаків дозволяє визначити центральну сцену як тріо жаху і любові.  

Сцену жаху (кровавих видінь) Гіпермнестри уведену безпосередньо 

після хорової сцени, в якій оспівується кохання, освячене Гіменеєм, 

відкриває отримання келиху, поданого нареченій Лінкеєм. Жахливе 

перетворення вина – символу любові на «кров вбивчого свята», що 

відкривається погляду героїні, супроводжує пасаж гніву як інтонаційний 

символ майбутньої помсти, прорив страшних пекельних передчуттів. У сцені 

жахливого перетворення вина на кров у процесі розвитку образа 

Гіпермнестри виявляється втілення ознак «комплексу Кассандри»: трагічне 

передчуття героїні не знаходить розуміння у Лінкея, який приймає жах 

нареченої за втрату кохання; подібно до Кассандри, відчуваючи трагедію, 

героїня опери А. Сальєрі безсила її запобігти.  

В цій трагічній сцені відбувається драма відчуження Гіпермнестри, 

яка віддаляється не тільки від батька і сестер (життєві шляхи вірної жінки 

Лінкея і Данаїд, які обрали помсту, звідси йдуть у різні сторони), але й від її 

нареченого, який не розуміє на даному етапі розвитку дії поведінки коханої. 

Сцена жахливого видіння Гіпермнестри як передчуття трагічної розв’язки 

оперної дії майже позбавлена композитором оркестрового супроводу (лише 

оркестрові педалі підтримують репліки персонажів), що сприяє не тільки 
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контрастному зіставленню зі сценами свята, а й максимальному підвищенню 

уваги до слова та вокальної інтонації. 

Якщо сцену Гіпермнестри та Лінкея у І дії А. Сальєрі вирішив як 

любовний дует, то тут домінують ознаки діалогу нерозуміння. Гіпермнестра 

опиняється між двома дорогими для неї чоловіками, які уособлюють 

гранично різні уяви про її обов’язок: Лінкей намагається привернути 

наречену до взаємної довіри; батько потребує від неї виконання «святого 

обов’язку» (на фоні інтонеми фатуму) – свого злочинного бажання. 

Гіпермнестра, опинившись в центрі своєрідного «трикутника», між коханням 

і помстою має визначитися із проблемою вибору, що набуває максимального 

загострення. 

Двочастинне аріозо Лінкея («Поверни мені своє серце, свою довіру», 

С-dur – G-dur) розкриває почуття закоханого сина Єгипту. Перша частина 

аріозо, базована на розвитку низхідних інтонацій, пов’язаних з любовною 

символікою у музичній драматургії опери; друга сповнена надією на 

повернення любові («До переривання мовчання наші погляди дійшли 

згоди»). Проникнення зворотів інтонеми щасливих любовних зв’язків 

засвідчує вірність почуття любові, властиве Лінкею. Аріозо містить 

важливий образ з точки зору опери майбутнього: міфологема любовного 

погляду (liebenblick) набуде важливого значення в опері доби романтизму, 

зокрема в творчості К. М. Вебера та Р. Вагнера.  

Два аріозо закоханих розподіляє лаконічний діалог Гіпермнестри і 

Даная. Гіпермнестру, яка втрачає мужність, відмовляючись мовчати, залякує 

Данай, готовий на вбивство («Якщо твої вуста видадуть таємницю твого 

батька, я одразу уражу ваші серця»). Аріозо страждань Гіпермнестри постає 

своєрідною «парою» до аріозо Лінкея, сприяючи утворенню арки між 

«ліричними сценами», розташованими на відстані.  

Важливого значення набувають інтонаційно-драматургічні і жанрово-

функціональні зв’язки між віддаленими у часі-просторі музично-сценічної дії 

сценами. А. Сальєрі як істинний композитор-драматург не залишає без уваги 
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жодної деталі інтонаційно-драматургічного розвитку, розкриває її значення 

поступово, застосовуючи ознаки переінтонування, пересемантизації, 

контрастного співставлення. Відсутність аріозо у Даная як учасника 

розгорнутого тріо у центрі ІІІ дії може пояснюватись приналежністю героя 

до драми помсти на відміну від героїв ліричної драми – Лінкея і 

Гіпермнестри.  

Аріозо страждань Гіпермнестри (Es-dur – c-moll) продовжує 

розвиток проблеми вибору,що була поставлена у речитативі та арії героїні з 

3 сцени ІІ дії. Вибір між батьком і чоловіком для неї – «жахливе 

випробування». Складність вибору розкривають початкові звернення героїні 

(«Мій батько, мій чоловік»): А. Сальєрі укладає їх по звуках тонічного 

квартсекстакорду, що підкреслює значущість Даная і Лінкея в її житті, 

примхливу надію на гармонію у стосунках між ними. Вражаючим є варіант 

інтонеми фатуму: хід на чисту октаву вниз продовжує рецитація на її 

нижньому тоні (тут Сальєрі нібито передчуває викладення вердієвської теми 

прокляття з «Риголето»).  

Кохання (amour) і жах (deffroi) – ключові почуття аріозо страждань 

героїні. Об’єднані в єдину фразу («Ви не бачите, що я гину від кохання, 

примушення та жаху»), що чотири рази проводиться у вербальному тексті у 

першому та заключному розділах аріозо, вони набувають значення 

вербального лейтмотиву цього соло Гіпермнестри. Показово, що жодного 

разу композитор не повторює інтонаційні звороти, що супроводжують цей 

вислів героїні. Натомість, А. Сальєрі кожного разу надає цій фразі нового 

інтонаційного втілення, підкреслюючи постійне оновлення страждання, що 

його переживає героїня. За кожним разом композитор надає інтонаційному 

виразу цієї фрази все більшої напруги, пов’язуючи кульмінацію з її останнім 

проголошенням на закінченні аріозо. Якщо виходити з вербальної 

конструкції аріозо, то у композитора були усі передумови для створення 

тричастинної репризної форми з невеликим вступом. Але Сальєрі запобігає 
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створенню репризи, уводячи новий інтонаційний матеріал. Звернення Лінкея 

– «Гіпермнестра!» – сприяє розмиканню аріозо героїні. 

Речитатив Даная, що завершує центральну сцену ІІІ дії, викриває 

підступність батька Данаїд. Звертаючись до Лінкея, носій помсти відволікає 

нареченого Гіпермнестри від тяжких підозр, тлумачачи відчай дочки як 

«незрозумілий каприз», завіряючи майбутню жертву у щирості дружби. Про 

подвійність гри, що її веде злочинець, свідчить наказ мовчати, відданий 

Пелагусу (начальнику війська Даная). Неоднозначним постає зміст 

зловісного розпорядження Даная щодо продовження свята: «В іграх знайдете 

ви прекрасну долю. В обіймах Гіменея ви зустрінете смерть».  

До розгорнутої симфонічної сцени шлюбних ігор, що завершує ІІІ дію, 

композитор уводить лаконічний хор Данаїд, що стримують і маскують свої 

злочинні наміри. Хор інтонаційно відповідає святковій атмосфері, 

відтвореній в оркестровій партії. Тим жахливішим буде вбивство синів 

Єгипту, які й досі не очікують на страшні наслідки шлюбного свята.  

У IV акті «Данаїд», в якому Гіпермнестра репрезентована як провідна 

дійова особа, має здійснитися (і здійснюється) остаточний вибір між 

жорстокою помстою і жертовною любов’ю. Жанрові ознаки великої опери, 

характерні для попередніх дій, поступаються камернізації жанру. Духовний 

поєдинок Даная і Гіпермнестри (1 сцена), монолог Гіпермнестри (2 сцена), 

діалогічно-дуетна сцена прощання і прощення Гіпермнестри і Лінкея (3 

сцена) – такі етапи камерної драми, що передують фінальній страті 

Данаїдами наречених (4 сцена).  

Трагічний фінал IV дії має ознаки кульмінації внутрішньої драми 

Гіпермнестри – свідка жахливої помсти батька і вірних йому дочок. Рятівна 

втеча Лінкея, здійснена завдяки його вірній дружині (початок 4 сцени IV дії), 

переходить у сцену страти братів героя. Тут героїні сповна відкривається 

жорстокість її батька-варвара: її відчай супроводжує хор Данаїд – вбивць 

синів Єгипту. Втрата свідомості героїнею наприкінці ІІІ дії постає як 

умовний аналог смертельного вироку, що його виніс неслухняній дочці носій 
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беззаконня підступний Дана. Гіпермнестра нібито розділяє жахливу долю 

братів Лінкея. Слова героїні, що звучать на фоні передсмертних криків 

нещасних, постають як вирок безглуздій жорстокості і помсті. Оскільки 

упродовж всього ІV акту Гіпермнестра постає як головна героїня музично-

сценічної дії, на даному етапі розвитку оперної драматургії виявляються 

ознаки монодрами (моноопери). ІV дія опери А. Сальєрі «Данаїди» має 

відношення до тих шедеврів оперної драматургії, в яких відбувалося 

формування жанрових передумов моноопери як художнього відкриття 

Новітнього часу. 

У 1 сцені ІV дії протистояння Даная – втілення безжального варварства 

– і Гіпермнестри – уособлення людяності – сягає кульмінації: позиції батька і 

дочки гранично загострюються. Гіпермнестра продовжує молити про 

помилування і сподіватися на пом’якшення душі жорстокого батька, який 

потребує від неї подвійної жертви («Пожертвуй Лінкеєм і одразу помри, 

якщо хочеш») заради служіння власній помсті. Музичну драматургію 1 сцени 

ІV дії визначає контрастне співставлення інтонаційних символів: інтонема 

щасливих любовних зв’язків (в оркестрі) визначає сутність інтонаційної 

семантики партії Гіпермнестри, в якій домінують низхідні ходи 

(символізуючи мольбу і любов). Натомість партію Даная і супутнє їй 

оркестрове наповнення вирізняють погрозливі рецитації на одному тоні як 

інтонаційний символ фатуму/смерті, а також інтонема наказу («служи моїй 

помсті»), що остаточно кристалізується у вигляді низхідного руху по тонах 

мінорного тризвуку, до якого уведена рецитація фатуму.  

2 сцена IV дії – монолог Гіпермнестри, оснований на послідовності 

Речитативу (Adagio) і Арії-молитви (Andante Аgitato), зверненої до богів. 

Монологу Гіпермнестри з ІV дії належить визначальна роль у процесі 

формування образу героїні і розвитку подальших подій. Її вагання щодо 

вибору між батьком і коханим, помстою і любов’ю залишилися у минулому: 

порятунок Лінкея – мета, заради якої героїня здатна зректися на страждання, 

обумовлені тяжкою розлукою з коханим. Музичну драматургію Речитативу 
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визначає співставлення інтонаційних символів гніву Даная («Мої сльози, моя 

молитва, мій відчай дратують варвара»), щасливих любовних зв’язків, 

душевного тріпотіння (супроводжує доленосне рішення) і псалмодіювання на 

одному тоні як музичного аналогу фатуму. 

До богів звертається дочка Даная (Andante Agitatо) з надією на 

допомогу. Інтонаційна драматургія Арії-молитви, що завершує монолог 

Гіпермнестри, обумовлена втіленням ідеї саможертовності в ім’я кохання, 

життя її чоловіка. Музичний портрет Гіпермнестри, яка усвідомила свою 

місію, що полягає у спасінні Лінкея ціною розлуки, визначає, поруч із 

збереженням ролі наскрізних інтонем (фатуму, душевного тріпотіння, 

щасливих любовних зв’язків, жаху), уведення нових музичних знаків: 

героїчного поривання (базується на висхідному ході на чисту квінту), 

ніжності (розвиток інтонацій зітхання). Серед нових інтонем, уведених до 

музичного портрету Гіпермнестри, на особливу увагу заслуговують 

дворазове проведення партії басу хроматичного звороту, особливості 

конструкції якого відповідають темам, що обираються для створення варіацій 

на basso ostinato (хід на чисту октаву уверх, хроматичний хід униз по 

полутонах до квінти B-dur із її подальшим октавним закріпленням).  

Здавалося би, на варіаційному розвитку цієї теми у верхніх голосах 

фактури композитор мав би побудувати всю Арію, тлумачену як прощання з 

життям, що його переживає героїня напередодні трагічної розв’язки. Але 

тільки дворазове проведення теми на початку Арії засвідчує, що А. Сальєрі 

вирішив лише відштовхнутися від цього символу заради втілення 

багатогранного музичного образу Гіпермнестри. Адже, поряд з 

інтонаційними ознаками Арії прощання, сольний виступ героїні містить 

також ознаки героїчного, ліричного, фатумного начал. В останньому розділі 

Арії, що набуває значення коди (Largetto), у дерев’яних духових виникають 

ознаки музичної символіки Lacrimoso (рецитації на одному тоні в партіях 

дерев’яних інструментів на залігованому стаккато). Художній меті створення 

поліафектної Арії, що має розкрити суперечливість почуттів героїні, сприяє 
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розміщення контрастних інтонаційних смислообразів (поліобразність 

інтонаційної драматургії) як у лінеарній організації музичного тексту, так і 

по вертикалі (за типом одночасового контрасту). Наприклад, в оркестровому 

вступі у партії низьких струнних, символізуючи ідею фатальної зреченості, 

низхідний хроматичний хід супроводжує інтонема щасливих любовних 

зв’язків (у партії гобоя). Фраза Гіпермнестри «Віддаліть з цього палацу мого 

коханого» основана на взаємодії інтонеми фатуму (у вокальній партії), ходів 

по звуках висхідного зменшеного тризвуку у партії гобою (символ 

жахливого); інтонеми душевного тріпотіння (струнні).  

3 і 4 сцени IV дії об’єднані за принципом наскрізної драматургії. 

Розгорнутий, поліетапний діалог Лінкея и Гіпермнестри, що постає як драма 

кохання і розлуки, оснований на зміні афектів від світлої переможної героїки 

через почуття відчаю і ревнощів до спільного усвідомлення рятівної ролі 

любові (дует порозуміння «О, жорстока доля!») у 3 сцені, змінює дійова 4 

сцена ІV дії. Її відкриває повідомлення Пелагуса про початок страти синів 

Єгипту та втеча Лінкея з метою «помститися або загинути», а завершує сцена 

загибелі братів-наречених від мечей Данаїд та запаморочення Гіпермнестри. 

Драма кохання переходить до трагічного фіналу акту. З сцена репрезентує 

таку характерну оперну ситуацію, коли в ім’я спасіння коханого героїня 

віддаляє його від себе, а герой, який бере до уваги погрозу власному життю, 

докоряє своїй обраниці у порушенні клятви вірності (наприклад, фінальна дія 

«Трубадура» Дж. Верді). У дуеті Лінкея і Гіпермнестри на завершенні 3 

сцени (D-dur) формується антиномія варварської жорстокої долі та кохання і 

болі, що у музичній драматургії знаходить вираження через взаємодію 

інтонем фатуму, lacrimoso, низхідних ходів як символу любові.  

Стрімкість розв’язки вирізняє заключну сцену ІV дії (D/d): 

повідомлення Пелагуса про жахливий сигнал і втечу Лінкея (базовані на 

пасажах люті, інтонемах долі та душевного тріпотіння) передують картині 

вбивства наречених Данаїд, вирішеної як хор нещасних синів Єгипту, які 

молять про припинення варварського гніву, і реплік Гіпермнестри, яка 
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приєднує свій голос до мольби нещасних про помилування. Композитор-

драматург розгортає жахливу сцену вбивства перед очима Гіпермнестри, яка 

втрачає свідомість від споглядання кривавої помсти. Тут інтонему долі і 

пасажі гніву як наскрізні смислообрази опери доповнює багаторазово 

повторювана інтонація-мольба «Зупини!» у двох варіантах (низхідні рух на 

малу/велику терцію та чисту октаву), що об’єднує сольну та хорову партії.  

Розвиток оперної дії упродовж двох перших сцен V акту набуває 

значення продовження камерної драми ІV акту. Монолог Гіпермнестри (1 

сцена), останній діалог духовного протистояння Даная і його непокірної 

дочки основані на посиленні трагічного напруження дії: їх поєдинок 

оснований на розвитку ідеї боротьби за життя єдиного вцілілого сина Єгипту 

– Лінкея. Батько, душу якого й досі наповнює помста, доходить у своїй 

підступності вищого ступеню: за його задумом, вбивцею Лінкея має стати 

Гіпермнестра, а її радість з приводу того, що її чоловік залишився живий, 

визиває у Даная намір вбити «віроломну» дочку. Відповідь Гіпермнестри у 

заключенні 2 сцени («Я не боюся твоєї помсти») засвідчує кінцеву перемогу 

мужньої людяності над підступністю варварської помсти. Відповідь 

Гіпермнестри постає не тільки як фінальне вирішення конфліктного 

протистояння дочки і батька у 2 сцені V дії, а й як розв’язання конфліктного 

протистояння, що містилося у черзі діалогів духовного поєдинку між Данаєм 

і Гіпермнестрою – від 2 сцени ІІ дії до 1 сцени V дії. 

Як зв’язок з тембровою драматургією Х.В. Глюка в опері «Орфей», де у 

сцені в Єлисейських полях солюючій флейті доручено стати символом 

ніжно-печального потойбічного світла, що освітлює пошуки героя, постає 

тлумачення флейти-соло (її партію дублюють перші скрипки) як облігатного 

інструмента у речитативі Гіпермнестри, що передує її Арії. На початку V дії 

опери тембр флейти-соло символізує ту атмосферу Елізіуму, де опинилися 

душі щойно вбитих синів Єгипта, тоді як Гіпермнестра постає в ролі 

споглядача, якому відкривається потойбічне видіння. Це означає, що на 

початку V акта оперну дію нібито вже перенесено у позаземний часопростір, 
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у світ царини мертвих, пекельна картина якого завершує «Данаїд». Так на 

початку V дії та у фіналі «Данаїд» вибудовується вертикаль, що з’єднує рай і 

пекло художнього часопростору опери. 

Завдяки флейті, що солює, відбувається трансформація вокального 

соло Гіпермнестри – 1 частини її фінального монологу – в умовний дует. За 

законами музичної драми, таким чином висловлюється співчуття страднику з 

боку одухотвореної світобудови. Інтонаційну семантику трьох хвиль 

оркестрового вступу, що їх розподіляють акордові педалі оркестру, вирізняє 

відповідність образам lagrimoso, сформованих у монологах страждання 

Гіперменстри. У підсумку інтонаційна образність lagrimoso відповідає не 

тільки часопростору Елізіуму, а й внтурішньому світу героїні.  

Спогад про Лінкея пробуджує героїню до життя, усвідомлення 

жахливої загрози чоловіку (супроводжується пасажом люті й акордами 

фатуму в оркестрі). Звинувачення Даная як Тирана у центрі речитативу 

засвідчує, що в опері відображено самий дух французького Просвітництва: 

напередодні (за 5 років) до революційного перевороту обвинувачення тирану 

надає опері актуальності у контексті часу. Завдяки зверненню до античного 

міфу, втілюються образи, що висловлюють сутність соціально-політичної 

атмосфери доби: «вирок Тирану» постає як невідворотність. Значущість 

цього смислообразу з точки зору подальшого розвитку драми підтверджує 

його музичне вирішення: оркестрова педаль на р сприяє її максимально 

опуклому вокальному проголошенню. Смислообраз «жорстокий Тиран» 

набуває значення розкриття конфлікту між людяною цивілізацією Нового 

часу (її репрезентують носії ліричної драми Лінкей, Гіпермнестра) і 

жорстокістю помсти і варварства, що має відійти в минуле (Данай, Данаїди). 

Музичні образи смерті, на порозі якої знаходиться Гіпермнестра, на 

завершення речитативу набувають багатовимірного втілення. Крім 

«передбетховенської ритмоформули», А. Сальєрі відповідно до словесного 

образу «кроки смерті» подає його музичний аналог. Синкопований низхідний 

рух по акордових звуках в партії солюючої флейти на фоні інтонеми 
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душевного тріпотіння у струнних, відтворює музичний образ «кроків 

смерті», що розвивається.  

Остання Арія Гіпермнестри (Allegro Agitato, g-moll) як її мисленнєве 

звернення до Даная, постає як «звинувачення-вирок», що його висловлює 

Данаїда «батьку-варвару», та оплакування тієї страшної долі, що її призначив 

Тиран власній дочці та її чоловіку. Розкриттю складних почуттів героїні 

сприяє музична форма, яка на певному етапі розвитку змісту не співпадає зі 

структурою вербального тексту. Музична форма Арії вирішена як складна 

двочастинна репризна, кожний розділ якої постає як проста тричастинніть 

(«a» – «Батько-варвар, закінчується моє життя! Закінчується моє життя!»; «b» 

– «Ти зв’язав свою дочку і її нареченого, жінку і чоловіка, жінку і чоловіка»; 

«c» – «До мого серця поглиблюється твоя грішна рука, моє дихання 

зупиняється!»; «a1» – «Батько-варвар, закінчується моє життя! Закінчується 

моє життя!»; «b1» – «Ти зв’язав свою дочку і її нареченого, жінку і чоловіка, 

варвар, варвар!»; «d» – «Ти зв’язав свою дочку і її нареченого, жінку і 

чоловіка, жінку і чоловіка») з оркестровою кодою.  

В 1 частині Арії сформовані інтонаційні знаки-символи, що 

співвідносяться з таким вербальним текстом: щасливих любовних зв’язків, 

два інтонаційних втілення образу «Закінчується моє життя» (у розділі «а»); 

варіантне тлумачення теми щасливих любовних зв’язків у третьому розділі 

1 частини («Ти зв’язав»); базування на темі фатуму в оркестрі у розділі «с» 

(«До мого серця поглиблюється твоя грішна рука, моє дихання 

зупиняється!»). У другій частині Арії А. Сальєрі залишає в «а1» відповідність 

вербального та інтонаційного тексту, тоді як у «в1» пов’язує словесний текст 

«Ти зв’язав свою дочку і її нареченого, жінку і чоловіка» з першим 

інтонаційним варіантом, що відповідає словам «Закінчується моє життя» з 

«а» 1 частини, додаючи до нього звернення «Варвар, варвар» на інтонемі 

фатуму в оркестрі. Тобто, «в1» побудований на основі поєднання 

характерного інтонаційного звороту з «а» з вербальним текстом, що 

належить «в», після чого уведені вокально-вербальні «проголошення» 
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«Варвар, варвар» (кульмінація) у партії героїні, одноразово уводяться до 

Арії. Що стосується розділу «d», то він побудований на повторені 

вербального матеріалу з «в» («Ти зв’язав свою дочку і її нареченого, жінку і 

чоловіка»), основаного на новому інтонаційному вирішенні.  

Проведення в оркестровій коді ремінісценції інтонеми любовних 

зв’язків та інтонації, пов’язаної в «а» зі словами «Закінчується моє життя» 

надає завершенню Арії функцію своєрідної арки до початкового розділу. 

Триразове проведення фрази «Ти зв’язав дружину і чоловіка» у вокальній 

частині Арії сприяє набуттю нею значення ключової. Увагу надано також і 

тим словесним фразам, що єдиний раз проводяться в опері, а саме «До мого 

серця поглиблюється твоя грішна рука, моє дихання зупиняється!» 

(закінчення 1 частини, що супроводжується ферматою, нібито серце героїні 

дійсно зупиняється) та проголошення «Варвар, Варвар» (наприкінці «в1» у 2 

частині), що постає як кульмінація Арії.  

2 сцена V акту (Presto) – фінальне духовне протистояння Даная і 

Гіпермнестри як втілень помсти і страждання, що набувають максимального 

загострення. Останній духовний поєдинок носіїв ідей любові і помсти 

включає до свого складу сміливий виклик Гіпермнестри, призначений 

жорстокому Данаю: його непокірна дочка, попри погрози батька щодо 

вбивства і її, і її чоловіка, дякує богам за життя Лінкея (акордове проведення 

теми долі в оркестрі); наприкінці діалогу репліка Гіпермнестри «Я хочу 

врятувати свого чоловіка. Я не боюся твоєї помсти» супроводжує фраза 

оркестру в героїчному стилі. Зізнання героїні засвідчує її духовне зростання, 

здатність до рятівної дії, постає як переломний момент у розвитку оперної 

драматургії. Героїчні інтонації, що входять до партії героїні, засвідчують 

перехід від інтонаційного світу оплакування до здатності здійснення подвигу 

в ім’я кохання. Що стосується вокальної партії батька-варвара, то розкриттю 

її змісту сприяють такі інтонаційні символи: інтонема блискавки – втілення 

божої кари, що невдовзі очікує на грішника, пасаж люті, що звучить після 

мужнього зізнання Гіпермнестри («Я не боюся тебе»). Важливе значення 
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щодо створення музичного портрету Даная має тема оркестрового вступу до 

фінального діалогу: основана на фрігійському ладі, вона розкриває пекучу 

силу того невгамовного бажання помсти, що переповнює серце Даная. Данай, 

що не зупиняє свій гнів, наближаєтьсядо кровавої розв’язки — зреченості на 

одвічні тортури у Тартарі.  

Лаконічна 3 сцена V акту (Данай та його гвардійці) постає у функції 

зв’язку 2 і 4 сцен, наближуючи дію до розв'язки. Формування плану 

знищення Лінкея у речитативі-наказі підступного Даная, який й досі вважає, 

що пролито замало крові, чия ненависть й досі розпалюється і жадає нових 

жертв, базоване на залученні інтонеми фатуму.  

4 сцена V акту – тріумфальний хор злочинних Данаїд (Allegro assai, G-

dur), що постає як гімн Бахусу, Сітеру (богу мисливства) та Пентею («Слава, 

слава, Бахус, о боги всемогучі і вищівні!»). Перероджені на менад під 

впливом жорстокого вбивства, Данаїди у ході зі смолоскипами 

перетворюються на втілення руйнівної діонісійської сили, варварського 

ритуалу. Данаїди постають як озброєні кинджалами вакханки, чиє волосся 

скудовчено, одяг замінюють тигрові шкіри (з авторської ремарки, що передує 

початку сцени, с. 224 манускрипту). До жорстоких Данаїд приєднує свій 

голос і Планкіппа (сольне звернення до Бахуру), що під впливом жорстокого 

Даная також перетворилася на носія тріумфуючої, злобної помсти.  

Вододілом у процесі оформлення хорової вакханалії Данаїд (А – В – А1 

– В1 – А2) постає поліелементний рефрен, що у своєму повному обсязі 

охоплює два інтонаційні пласти, а саме: кличні інтонації жіночого хору по 

тонах тризвуку G-dur половинними тривалостями («Слава, слава, Еван») на 

фоні оркестрового tutti та низхідний рух у пунктирному ритмі у діапазоні 

чистої октави (флейти, гобої, кларнети, баси). Обрана А. Сальєрі 

концентрична форма сприяє розкриттю змісту хорової сцени як втілення ідеї 

нескінченної помсти, що сповнює душі Данаїд-вакханок. 

Своєрідністю музично-сценічного мислення композитора від 5 до 9 

сцени V акту постає відсутність авторської нумерації проміжних сцен, розрив 
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у наскрізній номінації. Пояснити таку особливість можна наступною 

гіпотезою: А. Сальєрі, який тяжів до наскрізного розвитку, «пропустив» 

нумерацію сцен з 5 по 9 у зв’язку з лаконічністю їх розділів та стрімкою 

появою другорядних героїв, які репрезентують спільну функцію вісника. 

Сцени з 5 по 9 послідовно приводять до двох фінальних сцен, 

пронумерованих композитором (Х – торжество відплати; і ХІ – пекельні 

страждання Даная і грішних Данаїд). На основі аналізу інтонаційної 

драматургії, слід припустити, що п’ять сцен, не пронумерованих 

композитором, мали би утворюватися з таких музично-сценічних подій.  

Сцена 5 (її можна назвати «Данай і Данаїди») вбирає такі епізоди: 

звернення Даная до вірних йому Данаїд із наказом «завершити помсту» 

(базується на акордах помсти в оркестрі) та хорова відповідь слухняних 

дочок (на акордовому втіленні інтонеми фатуму); зізнання «батька-варвара» 

щодо ненависті до чоловіка Гіпермнестри (на оркестрових педалях); хор 

гніву Данаїд (взаємодія інтонем «божественної блискавки», гніву, фатуму) із 

реплікою Даная наприкінці (уведення інтонеми «кроків смерті» в оркестрову 

партію) та Арія Даная, вирішена як «останній поєдинок» грішника з богами 

(одночасове проведення інтонем гніву та пекельних вихорів в оркестрових 

партіях). Достаток інтонаційних символів фатуму, помсти, гніву, 

божественної блискавки, кроків смерті в 5-й сцені слід тлумачити як 

розкриття ідеї наближення до трагічної розв’язки, що виражена А. Сальєрі 

виключно засобами музичної драматургії.  

Лаконічні сцени речитативного характеру (з 6 по 9) відображають 

наступні етапи розвитку музичної драми. Шоста і сьома сцени постають як 

повідомлення 1-го і 2-го офіцерів війська Даная щодо долі Лінкея та наказів 

«полководця» щодо проведення відповідних дій з метою вбивства чоловіка 

Гіпермнестри. Як восьму сцену слід тлумачити репліки Даная щодо бажання 

жертви з боку Гіпермнестри, звинувачення дочки у «злочині» (допомога 

чоловіку), звернення жінки, що бажає справедливості, по допомогу до богів. 

Дев’ята сцена має бути пов’язана зі звісткою 3-го офіцера про повстання 
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почту царя-грішника, відповіддю «батька-варвара», який мріє «двічі 

помститися», та неочікуваною смертю Даная від руки Лінкея. Божественна 

блискавка рукою Пелагуса покарала порушувача клятв, даних Юноні та 

Гіменею, зупинивши безглузду помсту царя-варвара. Саме до смерті Даная 

як умовного «першого Фіналу» націлений процес музично-сценічного 

розвитку в непронумерованих сценах опери, що слідують одна за одною на 

кшталт наскрізної драматургії. Мабуть, саме тому вони й не набули 

виокремлення у сальєрієвському манускрипті. Таким чином композитор, 

який, зазвичай слідував традиціям оперної драматургії в її сценічному 

оформленні, відверто відійшов від них заради розкриття художнього змісту 

на переломному етапі драматургічного розвитку музично-сценічного твору. 

За принципом attacca поєднує композитор 9 і 10 сцени «Данаїд». На 

два етапи слід розподілити 10 сцену. Перший з них містить звістку про 

смерть Даная, бажання Гіпермнестри зупинити криваву помсту і зберегти 

життя батька (своєрідною відповіддю дочці Даная є уведення акордів помсти 

до оркестрової партії) та резюме Лінкея щодо здійснення помсти за братів. 

Другий епізод 10 сцени – молитва вдячного Лінкея разом з хором, 

наляканого страшними наслідками гніву небес щодо долі грішників. До 

молитви Лінкея (C-dur) як втілення світлої героїки уведена інтонема фатуму 

у тріумфальному втіленні як символ справедливого покарання грішників.  

Фінальна 11 сцена (Es/c) також містить 2 епізоди. Якщо перший постає 

як картина божественного гніву, що супроводжується небесним громом, 

тремтінням землі й видінням пекла, що відкривається, «щоб очистити 

скривавлені місця під глибоким зводом», то другий, відзначений зміною 

декорацій, репрезентує Тартар, у глибинах якого – Данай і Данаїди, зречені 

на вічні муки.  

До фінальної сцени в опері домінує подвійність щодо визначення 

наскрізних питань музичної драми: що є гріх? що є підступність? 

Неслухняність Гіпермнестри або жорстока помста Даная і вірних йому дочок 

постає як втілення злочину? Данай, який порушує клятву миру, оцінює як 
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підступність «зраду» Гіпермнестри, повстання у минулому вірного війська і 

власне вбивство. Для Гіпермнестри – батько постає як варвар і тиран, який не 

знає милосердя. Але і його життя Гіпермнестра – втілення співчуття – хоче 

зберегти. Чи правий Лінкей, що радіє тому, що помстився за братів? Автори 

опери не дають прямих словесних коментарів і відповіді на ці питання; лише 

музична драматургія містить ті символізовані інтонаційні коментарі, що 

сприймаються як прихована відповідь на суперечливі питання. На слухачів 

поширюється та проблема вибору, що її упродовж майже усієї дії вирішує 

Гіпермнестра. Лише пекельне покарання, зреченість грішників на вічні муки 

як вирішення вищої божественної сили постає як та єдино можлива відповідь 

на питання, що упродовж музичної дії залишалися неоднозначними. 

Масштабна картина пекла у фіналі опери вирішена композитором як 

двохорова композиція (хору Данаїд відповідає хор богів Тенара). А. Сальєрі 

відмовився від зображення у музиці натуралістичних ознак у зображенні 

пекельних мук грішників, залишивши їх для сцени та вербального тексту. 

«Інфернальний пейзаж», що сягає дантевського розмаху, відтворений 

А. Сальєрі завдяки зверненню до музичних символів жахливого.  

Сцена inferno базується на взаємодії інтонем-символів (фатуму, 

тріпотіння, люті), сформованих упродовж усієї опери. Змістовні функції 

інтонем-символів inferno поступово викристалізовувалися у єдності 

сценічного та вербального аспектів, що сприяли конкретизації їх змісту. Слід 

підкреслити певну пересемантизацію інтонему люті у Фіналі опери. Набувши 

більш широкого діапазону (охоплює дві октави), вона перетворюється на 

музичний символ божественного грому.  

Висновки до Розділу 2 

1. У Розділі 2 встановлено особливості втілення конфлікту почуття та 

обов'язку в інтонаційної драматургії опери А. Сальєрі «Данаїди». З метою 

розкриття теми дослідження використаний інтонаційно-драматургічний та 

структурно-функціональний методи аналізу, призначені для вивчення 

найуспішнішої опери віденського композитора італійського походження. 
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Аналіз опери «Данаїди», що відноситься до числа шедеврів віденського 

Майстра, сприяє обґрунтуванню висновку щодо того, що відкриття 

А. Сальєрі є пророчими в історії опери майбутнього.  

Зміст музичної драми оснований на розкритті конфлікту почуття та 

обов’язку. Розкрито зміст центральної теми опери, сутність якої полягає у 

протидії двох антиномічних систем світосприйняття, одну з яких утворюють 

несумісні з ідеєю обов’язку помста, варварство, жорстокість, порушення 

клятви, тоді як іншу – жертовна любов у шлюбі, яка набуває значення 

святого обов'язку. Своєрідність інтерпретації головного конфлікту музичної 

драми полягає в ідентифікації жертовної любові із обов'язком (щодо образу 

Гіпермнестри). Рішення конфлікту свідчить: А. Сальєрі передбачив його 

романтичне тлумачення, згідно з яким почуття панує над обов’язком, подібно 

до того, як любов перемагає владу фатуму.  

2. Аналіз показав, що композитор не тільки розвив глюківське 

(реформаційне) тлумачення жанру французької ліричної трагедії як музичної 

драми, а й передбачив оперні новації майбутнього. А. Сальєрі виступив не 

стільки у ролі скромного наслідувача, скільки творчо переосмислив 

новаторські здобутки попередника та розкрив власну художню 

індивідуальність. Взаємодія героїко-трагічного і ліричного начал в опері 

А. Сальєрі сприяє розкриттю теми зіткнення ідеального та фатального. 

Вивчення особливостей розгортання конфлікту почуття та обов'язку в 

інтонаційної драматургії «Данаїди», знаходження інтонем-символів, завдяки 

яким відбувається семантизація оперної драматургії (зокрема, інтонем 

фатуму, душевного тремтіння, люті, щасливих любовних зв'язків, кроки долі) 

сприяє встановленню історичної ролі А. Сальєрі у передчутті опери 

майбутнього.  

Новаторським винаходом А. Сальєрі у музичній драматургії «Данаїд» є 

наскрізний розвиток образів пекла, що знаходять кульмінаційне втілення у 

Фіналі. Крещендування образів пекла постає як метод оперної драматургії, 
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властивий «Данаїдам» (див. про це: [98]), що демонструє самобутність 

композиторського обдарування А. Сальєрі.  

Крещендування образів пекла у «Данаїдах» постає як своєрідне 

втілення методу наскрізної драматургії – новаторського для опери останньої 

чверті ХVIII ст. Крещендування як метод інтонаційної драматургії «Данаїд» 

виявляється у зв’язку із поетапним розгорненням музичної семантики пекла 

аж до Фіналу, де втілені посмертні муки грішників. У цьому разі він сприяє 

змістотворенню оперного цілого завдяки зрощуванню та ущільненню 

інтонем, що репрезентують образ пекла.  

«Данаїди» можна тлумачити як свого роду театралізований «шлях 

грішників до пекла», оскільки до оперної драматургії поступово уводяться ті 

інтонеми, інфернальне призначеня яких повністю визначиться у фінальній 

сцені як втілення пекельних мук грішників у Тартарі. Має характер храмової 

сакральної дії, основаної на поганському сюжеті і представленому на 

театральній сцені.  

Задіяний композитором метод інтонаційного випередження, 

обумовлений уведенням до музичної драматургії смислообразів 

інфернального змісту, що передують їх сценічно-вербальному втіленню, 

засвідчує, що композитор створює оригінальну концепцію оперної 

драматургії, що вирізняється від її вербального оформлення. Інтонаційні 

прообрази Тартара, музично-сценічна картина якого подана у Фіналі, 

формується, розпочинаючиз 1 сцени І дії.  

Другий розділ спільної клятви миру, свідок якої – Юнона, містить 

лаконічну картину «жахливого покарання», що очікує на порушувачів 

обітниці. На їх голови паде удар «божественної блискавки», лють богів 

Тенара, на них очікує жахлива доля, серце сповнять «змії пекла». Цей розділ 

постає як прообраз, пророцтво майбутньої відплати, воздаяния, картины 

пекла, що у розгорнутому вигляді буде подана у Фіналі опери. 

У «Данаїдах» А. Сальєрі не тільки втілив найпрогресивніші тлумачення 

жанру опери доби пізнього Просвітництва, а й передбачив новації опери 



 108 

майбутнього. Успадковуючи основи глюківської реформи, композитор 

виявив й власну індивідуальність. У опері спостерігається прояв оперного 

симфонізму як методу музичного мислення А. Сальєрі. Як відзначає 

Л. Кирилліна, саме симфонізм наближує Сальєрі до віденських класиків, 

оскільки «перший музикант імперії» добре «володіє сонатною формою і вміє 

створювати динамічні номери і сцени, користуючись принципом наскрізного 

розвитку» [72, с. 64]. 

Автор «Данаїд» має бути віднесений до видатних композиторів-

драматургів в історії оперного мистецтва, оскільки сприяв ствердженню 

оперного симфонізму, наскрізної драматургії в оперному цілому.  
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РОЗДІЛ 3  

«ГОРАЦІЇ» ТА «ТАРАР»: ВІДТОРГНУТІ ТА СПРИЙНЯТІ 

СУЧАСНИКАМИ КОМПОЗИТОРА ОПЕРНІ РЕФОРМИ А. САЛЬЄРІ 

 

Гранично різними є сценічні долі другої та третьої французьких опер 

А. Сальєрі, появу яких відділяє всього декілька років. Якщо «Горації» 

зазнали жахливого провалу на прем’єрі 1786 року, після чого оперу невдовзі 

було знято з репертуару, то «Тарар» за загальним визнанням став 

найуспішнішою (після «Данаїд») оперою в творчій біографії композитора. 

Якщо сальєрієвська опера на корнелієвський сюжет (наскільки відомо) й досі 

не набула сценічної «реабілітації», то сценічний ренесанс «Тарара» – є 

ознакою відродження імені і творчості А. Сальєрі упродовж ХХ – початку 

ХХІ століть. Встановлення причин провалу «Гораціїв» й грандіозного успіху 

«Тарара» постає актуальним завданням сучасного музикознавства.  

 

3.1 «Горації» А. Сальєрі: музична драма  

у жанровій оболонці французької ліричної трагедії  

 

3.1.1 «Горації» у дзеркалі паризької критики: передумови 

формування об'єктивної дослідницької оцінки «провальної» опери 

композитора 

 

Друга французька лірична трагедія А. Сальєрі – «Горації» (Les Horaces, 

1786/7, у 3-х актах з інтермедіями) на лібрето Ніколя-Франсуа Гіллярда 

(1742–1814) по однойменній трагедії П’єра Корнеля – написана на заказ 

дирекції Паризької опери, що було обмовлено приголомшуючим успехом 

визнаною прекрасною опери «Данаїди» (1784). Після розкриття імені 

А. Сальєрі як справжнього автора опери, 34-річний придворний 

капельмейстер імператора Йосипа ІІ отримав почесне замовлення на 

написання ще однієї «паризької» опери. Від обранця Х. В Глюка очікували 



 110 

створення нового оперного шедевра. Але новий твір композитора був 

сприйнятий тодішньою критикою і публікою із розчаруванням. За виразом 

Кастиль-Блаза, опера А. Сальєрі «впала плиском» [цит. за: 124, с.19]. Оперу 

«Горації» тріумфально визнаного продовжувача реформи Х. В. Глюка після 

третьої постановки було знято з репертуару оперних театрів у Фонтебло і 

Версаля як невдалу. Однак після провалу «Гораціїв» геній А. Сальєрі знову 

знайшов підтримку парижан, які із захватом сприйняли третю (і останню) 

оперу віденського композитора у «французькому стилі». 

Доля написаної у французькій манері опери «Горації» унікальна у 

контексті оперного спадку композитора. Жодна з опер А. Сальєрі не зазнала 

провалу на прем’єрному показі. Не склалася і подальша доля опери. Її 

«реабілітація» й досі не зазнала широкого визнання. Здавалося би, подібна 

виключність постає підставою для визнання «Гораціїв» як дійсно невдалої 

опери Сальєрі. Однак можливий і інший висновок: «Горації» Сальєрі 

постають настільки новаторським взірцем тлумачення оперного жанру в 

творчості композитора, що це дістало негативну критику в другій половині 

80-х років ХVIII століття. З метою формування об’єктивної наукової оцінки 

опери є логічним вивчити критичні оцінки опери, надані сучасниками 

А. Сальєрі, надавши перевагу осмисленню тих аспектів «провальної» опери, 

що викликали здивування сучасників.  

У «Гораціях» (1786/7) композитор продовжив розвиток суворого 

героїчного стилю, що сподобався його сучасникам. Успіх на паризькій 

сцені«Данаїд» мав би визначити позитивнеставлення сучасників до 

А. Сальєрі як композитора-драматурга, здатного продовжити розпочату 

Х.В. Глюком реформу французького музичного театру, надавши останній 

оригінального развитку. Крім того, А. Сальєрі, одержавши визнання 

паризької публіки і сучасного йому художнього середовища, мав достатньо 

добре пізнати оперну кон’юнктуру доби, як і суспільні запити, щоби 

зміцнити своє положення спадкоємця Х.В. Глюка в процесі розвитку 

французького оперного театру. 



 111 

Історія світової опери знає чимало прикладів, коли новаторські твори 

при першій постановці зазнали провалу, оскільки публіка була не готовою до 

прийняття художніх відкриттів, глибини розриву міжмасштабами генія 

композитора і можливостями сприйняття його сучасників. Якщо численні 

опери, визнані сучасниками невдалими упродовж прем’єри у подальшому 

були визнані шедеврами, склавши репертуар оперних театрів світу, то 

«Горації» А. Сальєрі залишаються поза процесом відродження спадку 

композитора, що відбувається у наші дні. Зауваженя сучасної А. Сальєрі 

критики, розміщені в пресі, поясняють причини провалу твору в грудні 1786 

– січні 1787 років. Згадка про провал «Гораціїв» та цитування критичних 

зауважень міститься у відомих монографічних працях, присвячених 

А. Сальєрі. Серед них – «Антоніо Сальєрі і віденська опера» Йєна Фенлона 

[196]; праці Рудольфа Ангермюллера «Антоніо Сальєрі. Життя і творчість» і 

С. Нечаєва [124], автори яких наводять критичні судження сучасників 

композитора відносно опери обраного Х. В. Глюком нащадка, не пояснюючи 

причин її провалу. Для формування об’єктивної наукової оцінки опальної 

опери слід розглянути ті її аспекти, що визвали нерозуміння сучасників. 

Оглядач «Меркюр де Франс» писав: «У музиці мало піснеспівів, 

ефектів, цікавих задумів. У речитативах і в аріях містяться проблеми із 

просодією. Дух сцени також страждає не меньше … Автор не дотримується 

мотиву, не повторює слова. Це, нібито перед очима глядача швидко 

переміщували картини, не надаючи йому часу на те, щоби їх роздивитися. 

Від цього виглядаєш більш засліпленим, ніж задоволеним. Система, що має 

ряд переваг, не має бути сприйнятою ретельно, і пан Глюк, який увів її у 

практику першим, так не робив» [цит. за: 124, с. 19]. На відміну від «Данаїд», 

порівняння А. Сальєрі з Х.В. Глюком в оцінці опери «Горації» постає не на 

користь нащадка оперного реформатора. 

Паризький оглядач відзначив таку ознаку оперної драматургії, як 

відсутність повторів слів. Хоча з автором статті у «Меркюр де Франс» не 

можна погодитися (такі повтори містяться, зокрема, в аріях героїв опери), ця 
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ознака, що тлумачена у публікації як недолік, насправді таким не є. Поряд з 

тим, повтори слів відсутні у численних речитативах опери. Відсутність 

повторів у словесному тексті засвідчує, що композитор тяжів до музичної 

драми, де не умовні музичні «красивості», а наскрізний драматургічний 

розвиток посідав би чільне місце. А. Сальєрі відійшов від звичних для доби 

традиції заради посилення драматичного напруження оперної дії. Не є 

недоліком і та стрімкість розвитку музично-сценічної дії, яку критик у 1786 

року характеризував як «швидке переміщення картин».  

Швидкість просування оперної дії, що також є свідоцтвом драматизації 

опери, «заважала» слухачам її сприймати: А. Сальєрі випередив свій час з 

точки зору властивої публіці здібності сприймати швидкість музично-

сценічного розвитку дії. Але саме така напруженість плину художнього часу 

вирізняє оперну драматургію наступних етапів розвитку жанру. Тут 

А. Сальєрі постає не тільки як послідовник Глюка, а й як композитор, який 

значно розширив уведену його попередником «систему». Тобто, суворий 

критик, безумовно, сам того не бажаючи, відзначив певні пріоритети 

А. Сальєрі у процесі актуальної для того часу драматизації оперної дії.  

Один из критиков відзначав: «Сюжет цієї опери, близький до сюжету 

одноіменної трагедії Корнеля, був добре відомим публіці. Отже, справа була 

не у його недоліках, та і не в якості музики» [124]. Не сприйняла публіка і 

таку «новацію» оперної драматургії «Гораціїв», як наявність інтермедій між 

актами опери. Зокрема, Ф. А. Ж. Кастиль-Блаз відзначав: «Акти “Гораціїв” 

були пов’язані інтермедіями, схожими на хори з грецьких трагедій. Ця 

новація набула не більшого успіху, ніж все інше» [цит. за: 124, с. 20]. 

Оскільки уведені А. Сальєрі інтермедії сприяли провалу опери, доречно 

приділити увагу їх функціям у «невдалій» музичній трагедії композитора.  

Один із французьких журналістів у день прем’єри опери 7 грудня 1786 

року, пояснюючи причину провалу твору А. Сальєрі, зазначив: «Французька 

галантність бажає любові, спектаклю, танців, а все це рідко взаємодіє з 

історичними творами, де основу утворює суровий героїзм» [124, с. 20]. 
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Думку критика доповнює наступне ввисловлення: «Провал “Гораціїв“ ... 

довів, що трагедії з їх героїчним пафосом не настільки близькі 

розважальному музичному театру» [там само].  

Наведені думки сучасних А. Сальєрі критиків дістають висновку, що 

причини провалу опери обумовлені тим, що її сюжет, трансформовані 

жанрові ознаки, музична драматургія не відповідали естетиці «розважального 

театру» та ідеалам «французької галантності». Вивчення критичних 

зауважень сучасників дозволяє встановити ті аспекти «невдалого» створіння 

композитора, що викликали його несприйняття, після чого надати об’єктивну 

оцінку опери з урахуванням майбутніх шляхів розвитку жанру і сучасної 

оперології. Виходячи з таких методологічних настанов, як принцип 

історизму, аксіологічний, компаративний, структурно-композиційний методи 

дослідження, слід виявити причини провалу опери, вивчити негативні думки, 

щодо сальєрієвських «Гораціїв», слід представити спробу об’єктивної 

наукової оцінки невизнаного твору на основі аналізу його партитури.  

Слід врахувати й інші причини провалу опери А. Сальєрі. Обумовлені 

атмосферою передреволюційної Франції, передумови провалу «Гораціїв» 

мали суперечити змісту трагедії П. Корнеля. Базована на домінуванні ідеї 

служіння монархії попри втрати героїв у сфері ліричної драми, трагедія 

П. Корнеля мало відповідла передреволюційним настроям, що через три роки 

обумовили повалення Французької імперії. В опері трагедія П. Корнеля 

набула серйозної перетрактовки: були значно змінені драматургічний 

розвиток, структура, роль дійових осіб і художня концепція у цілому, 

композитор зберіг значення класицистського конфлікту почуття і обов’язку, 

базованому на служінні державі. Якщо властива опері атмосфера «сурового 

героїзму», як і розвиток глюківської теми жертовності в ім’я любові, що 

перевищує державний обов’язок, мали залучити прихильників майбутньої 

революції, то фінальне деспотичне підкорення Римом бунтарської душі 

Камілли, приниження і покора якої лише рельєфніше відтіняє торжество 

влади імперії, могло породити відторгнення корнелієвської опери А. Сальєрі. 
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«Провал» опери А. Сальєрі – центральної з трьох зразків французької 

ліричної трагедії у спадщині композитора – обумовлений рядом чинників, на 

перший погляд, досить суперечливих. Серед них визначальне значення 

мають не прийняті парижанами зміни драматичного першоджерела, 

привнесені композитором і лібретистом в оперну драматургію. Разом з тим, 

автори «Гораціїв», можливо, надто вільно тлумачили жанр французької 

ліричної трагедії, переглянувши його структуру і зміст. Подвійне 

переосмислення знакових основ французької художньої культури – шедевра 

П. Корнеля і оперного жанру, до якого колись звертався Ж. Б. Люллі, могли 

зумовити неприйняття паризькою публікою незвичайного твору А. Сальєрі.  

Властива опері естетика «суворого героїзму» (або «героїчного 

пафосу»), обумовлена розвитком стильової концепції успішних «Данаїд» та 

зверненням до трагедії П. Корнеля, який розкрив у ній уявлення про 

обов’язок, що панував у першій третині ХVII століття, увійшла у протиріччя 

з прагненням до показу атмосфери світських розваг у світі оперно-

театрального мистецтва, що переважав у французькому аристократичному 

суспільстві через 150 років усупереч наближенню революції 1789 року. 

Композитор відобразив суворі ідеали передреволюційної Франції, що жадала 

оперно-театрального вираження передових настроїв епохи, розвинувши ту 

тенденцію, яка знайшла відображення в реформаторських музичних драмах 

Х.В. Глюка, утіливши ідеали французьких енциклопедистів.  

Новаторське тлумачення опери як драми у «Гораціях» А. Сальєрі було 

відторгнуте аристократією, що ігнорувала висоту трагічного музичного 

театру і прагнула до продовження аркадійно-пасторальних традицій. Проте 

опера не могла бути підтримана і в революційних кругах в силу 

невідповідності монархічної концепції Фіналу очікуванням 

передреволюційного Парижу другої половини 1780-х років. Невизнана 

сучасниками опера Сальєрі потрапила у досить драматичну ситуацію, суть 

якої полягає в тому, що політична криза та конфлікт ідеалів позначилися на 

розвиткові мистецтва, що сповідувалися розділеною на два табори публіки – 
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аристократичного, що прагнув веселощів і насолод, і революційно 

налагодженого, спрямованого на державне перевлаштування. 

Створюючи оперу для французької сцени, А. Сальєрі, слідуючи 

закладеним Х. В. Глюком реформаторським тлумаченням жанру ліричної 

трагедії, спрямованим до музичної драми, насмілився ввести нововведення 

до художніх відкриттів попередника. Це не залишилося непоміченим 

французькою критикою другої половини 1780-х років. Критик «Меркюр де 

Франс» [цит. за 124] вказував на надмірно послідовне застосування традицій 

Глюка, що, на його думку, зумовило невдачу опусу.  

Оглядач «Меркюр де Франс» серед недоліків опери вказав як на ті, що 

торкаються її музичного боку (недостатність «співів, ефектів, цікавих 

задумів»; «проблеми з просодією» у речитативах і аріях), так і на ті, що 

пов'язані з «духом сцени», тобто, з драмою. На думку критика, відсутність 

повтору слів призвела до надто швидкої зміни картин, що не залишало часу 

на те, щоб «вдивитися у них», викликаючи свого роду засліплення. Серед 

«прорахунків» опери критик Ф. Кастиль-Блаз назвав таке «нововведення» 

композитора, як інтермедії, «схожі на хори з грецьких трагедій», що 

зв'язували між собою акти «Гораціїв» [124]. Якщо відсутність словесних 

повторів вела до занадто швидкого темпу розвитку дії, то інтермедії, згідно 

думки сучасника Сальєрі, гальмували його. Недоліки, за зауваженням 

критика, були викликані тим, що композитор не залишав місця глядачеві для 

розслабленого споглядання оперної дії, звичної для аристократичного кола, 

вимагаючи замість цього постійної напруги та уваги.  

Відзначені критиками особливості оперної драматургії «Гораціїв» 

А. Сальєрі не відповідали канонам придворного театру. Наданий ними 

перелік «недоліків» твору свідчить про властиві «провальній опері» 

композитора новаторські ознаки. Оскільки провалу опери значною мірою 

сприяла оригінальність її структури, наявність інтермедій між актами опери, 

доречно приділити увагу розгляду їх природи і функцій у «невдалій» 

музичній трагедії композитора.  
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Усупереч авторському жанровому імені опери, позначеному на титулі 

манускрипту, композитор не прагнув точно відтворювати відповідні традиції. 

А. Сальєрі був далекий і від того, щоб дотримуватися тих «канонів» 

класицизму, на яких ґрунтувалась трагедія П. Корнеля. Про це свідчить 

структура опери, що була неприйнята сучасниками. У структурній організації 

твору, поряд із жанровою традицією ліричної трагедії, перетвореної в умовах 

класицистської поетики кінця ХVIII століття, присутній інший жанровий 

прообраз. То є неаполітанська оpera-seria у своєму первинному – 

скарлаттієвському – прообразі, сформованому на початку ХVIII століття у 

вигляді 3-актової опери на «серйозний» сюжет, дії якої спочатку були 

розділені (і сполучені) сценічними інтермедіями буфонного характеру.  

Проте в композиторській інтерпретації А. Сальєрі скарлаттієвські 

традиції неаполітанської опери представлені дуже незвично. Замість 

комічних інтермедій (передвісників 2-актової оpera-buffa) обидві «гри між 

діями» в опері А. Сальєрі не виходять за межі властивого їй «серйозного» 

тону трагедії, що принципово міняє тлумачення барочного жанру, 

ґрунтованого на змішенні «високого» і «низького». У результаті А. Сальєрі 

здійснює оригінальний жанровий синтез, складові якого – французька 

лірична трагедія, про що свідчить дотримання таких властивих їй жанрових 

норм, як французька мова, домінування монологічно-діалогічних сцен, і 

неаполітанська оpera-seria скарлаттієвського типу. Кожна з жанрових 

складових «Гораціїв» під впливом жанрової константи, що взаємодіє з нею, 

зазнає значної модифікації, втрачаючи жанрово-стильову «чистоту».  

Це спостереження дозволяє зробити наступний висновок. А. Сальєрі в 

опері «Горації» створив оригінальний жанровий феномен, базований на 

методі синтезу, номінально, за допомогою жанрового нарративу, 

підкреслюючи перевагу французького прообразу перед італійським. 

Включені до складу триактової французької опери інтермедії дозволяють 

угледіти в ній своєрідне втілення оригінальних жанрових традицій: структура 

(3 дії, розподілені двома інтермедіями), що у трансформованому вигляді 



 117 

відтворює ту висхідну 5-частинність, що від початку була властивою 

ліричній трагедії Ж. Б. Люллі. Два великі італійці, чиї творчі долі розділені 

цілим століттям, зробили значний внесок у історію французької опери: 

Ж.Б. Люллі – як її фундатор, А. Сальєрі – як композитор доби її реформи.  

Крім власне оперних прообразів, французька лірична трагедія 

А. Сальєрі мала ще один, цілком пов'язаний з історією драматичного театру. 

Йдеться про античну трагедію. Одноактова структура античної трагедії, для 

якої характерно чергування сольних і хорових сцен, суворість її загального 

змісту та форми, вплинули на жанрово-структурну організацію опери 

А. Сальєрі. Це засвідчує наявність ознак одноактовості в опері, три дії якої 

об’єднані у єдиний художній хронотоп завдяки інтермедіям. Зв'язок з 

античною трагедією обумовлений також і таким чинником: оперним сценам, 

в яких проявляється рокова зумовленість дії, властивий хоровий характер.  

А. Сальєрі підпорядковував принципам реформи Глюка 

переосмисленні ним структуру та зміст трагедії П. Корнеля. Як і його 

великий попередник, віденський італієць сміливо «змішував» різні 

національні оперні традиції. У сальєрієвських «Гораціїв» є безпосередня 

«попередниця» серед реформаторських опер Глюка паризького періоду. Це – 

перша написана для Парижу опера Кавалера ордену Золотої шпори «Іфігенія 

в Авліді» (1774), в якій було суміщено зміст французької ліричної трагедії і 

жанрові «рамки» неаполітанської opera-seria.  

Проте А. Сальєрі, спираючись на реформаторські перетворення свого 

попередника, спрямувався далі, піддавши модифікації і самий структурний 

канон неаполітанської opera-seria. Віденський композитор італійського 

походження у своїй другій паризькій опері з'єднав три її акти за допомогою 

сценічних інтермедій, в яких сфера людських почуттів і страждань 

переносилася в інший вимір – в область сакрального: оголошення велінь 

оракула супроводжувалося покорою приймаючого їх хору. Наявність певних 

сюжетних паралелей дозволяє співвіднести корнелієвських «Гораціїв» з 

шекспірівською трагедією «Ромео і Джульєтта». В обох трагедіях спільна 
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тема – ворожнеча «двох однаково шанованих сімей», відтінена вірною 

любов'ю їх юних представників. Всупереч родовій ворожнечі розквітає 

любов юних героїв. Характерним моментом, що свідчить про типологічну 

спільність трагедій, є мотив провини від початку позитивного героя.  

У Корнеля даний сюжетний мотив отримав неоднозначне тлумачення: 

для Камілли її брат Горацій – не тріумфатор, який відвоював права Риму в 

боротьбі з повсталою Альбою, а жорстокий вбивця, який позбавив життя її 

нареченого і заборонив їй оплакувати коханого. Разом тим, «тінь» трагічної 

провини падає і на Каміллу: будучи ідеальною виразницею вірності, 

«вічножіночого» начала епохи французького класицизму, героїня «випадає» 

зі змістовного контексту тлумачення абсолютного торжества обов’язку, 

властивого епосі абсолютної монархії у Франції, коли служіння державному 

обов'язку перевершувало всі інші чесноти. 

Розв’язання конфлікту почуття і обов’язку, як і вирішення 

катарсичного фіналу, розрізняється у трагедіях Шекспіра і Корнеля. У 

трагедії Корнеля Камілла – втілення почуття, що не хоче примиритися з 

суворістю обов'язку – гине від руки власного брата, персоніфікації 

державного обов'язку; тріумф імперії відіграє катарсичну функцію. з 

посмертним торжеством любові, як. У «Ромео і Джульєтті» Шекспіра 

катарсис обумовлений торжеством любові – почуття, сильнішого за смерть.  

Шекспірівського масштабу досягає в опері боротьба пристрастей, 

властива образу Камілли, що в композиторській інтерпретації А. Сальєрі 

набуває значення провідного. Каміллу як головну героїню оточують 

персонажі, яким невідомі сумніви, які постають носіями однієї ідеї (вірного 

служіння державі як носії громадянського обов'язку).  В опері А. Сальєрі 

спостерігається взаємодія жанрових рис трагедії в її різних історико-

художніх іпостасях: античної, класицистської (трагедія П. Корнеля, опери 

Х. В. Глюка), барокової (В. Шекспір; опера Ж. Б. Люллі, оpеrа- seria).  

В творі А. Сальєрі проявився тип новаторства, властивий віденській 

класичній музичній школі в цілому. Його суть полягає в створенні нового на 
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основі комбінування апробованого, відомого раніше, такого, що піддається в 

результаті поєднання значній переробці і набуває в результаті оригінальних 

рис [133]. Взаємодія французького та італійського прообразів надають опері 

А. Сальєрі ту міру оригінальності, що досягає масштабів новаторства. 

Позбавлена комічного змісту французька лірична трагедія зі структурою 

неаполітанської opera-seria скарлаттієвського зразку, трансформованого на 

французький лад, мабуть, не знайшла розуміння у сучасників А. Сальєрі.  

Отже, провал сальерієвських «Гораціїв» у 1786/7 рр. обумовлений 

наступними причинами. По-перше, композитор не взяв до уваги 

протиборства аристократичних і революційних настроїв, що панувало в 

Парижі в другій половині 1780-х років, «не догодивши» уявленням про 

завдання музичного театру жодного суспільно-політичного «табору». В 

результаті композитор не отримав підтримки ні аристократів, ні 

республіканців, інтереси яких входили в розріз з ідейною концепцією 

корнелієвської опери А. Сальєрі. По-друге, композитор занадто захопився 

новаторськими можливостями французької опери, «насмілившись» піти 

шляхом її перетворення, дещо випередивши К. В. Глюка, що викликало 

нерозуміння намірів віденського італійця з боку його сучасників.Якщо перша 

причина зумовила поразку А. Сальєрі політичними мотивами, то друга – 

радикалізмом новаторства оперного композитора, який сучасники виявилися 

не в змозі оцінити. В оточенні А. Сальєрі в рік написання «Гораціїв» не 

виявилося музикантів і драматургів, здатних судити про музично-

драматичний твір композитора не з точки зору характеру відображення в нім 

політичних ідеалів, але на основі виключно художніх достоїнств. 

Об'єктивне судження про оперу композитора, здійснене з позицій 

музично-історичної науки початку ХХІ століття, полягає у визнанні 

правомірності наступного положення. Ті ознаки «Гораціїв» А. Сальєрі, що 

викликали негативну оцінку офіційної критики, що не приймала новаторські 

музично-драматичні відкриття композитора, насправді свідчать про те, що 

автор спрямував власний твір по невідомих у той час шляхах розвитку 
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оперної драматургії, передбачаючи розвиток опери майбутнього. «Горації» А. 

Сальєрі – оригінальний музично-драматичний твір, що являє собою 

постглюківський етап реформи ліричної трагедії, в якій була сформована 

новаторська концепція жанру, розроблена в опорі на продуктивний досвід 

італійської оpera-seria, античної трагедії, сучасних досягнень французького 

драматичного театру.  

Той факт, що А. Сальєрі не зміг перешкодити провалу своєї опери ні 

до, ні після прем'єри, що обумовило її зняття з репертуару, свідчить про те, 

що пов'язане з ним амплуа «інтригана» насправді мало відповідає реальності. 

Композитор постає, швидше, як художник, здібний до новаторського 

переосмислення опери, ніж «інтриган», якого цікавить виключно 

продукування успіху. Ознаки оперної драматургії «Гораціїв» А. Сальєрі, що 

викликали подив і нищівну критику в публічній печаті після невдалої 

прем’єри 1786 р., свідчать про властиві «провальній опері» композитора 

новаторські властивості.  

 

3.1.2 Композиторська інтерпретація трагедії П. Корнеля «Горації»  

в однойменній опері А. Сальєрі  

 

Критика часів А. Сальєрі не пов’язувала провал «невдалої» паризької 

опери «Горації» з сюжетом опери. Нагадаймо вираз критика: «сюжет цієї 

опери, схожий з сюжетом однойменної трагедії Корнеля, був добре відомий 

публіці. Значить, справа була не в його недоліках та не в якості музики» 

[124]. Автор рецензії несхильний шукати причину провалу сальєрієвської 

опери у композиторській інтерпретації «добре відомого» корнелієвського 

сюжету, як і в рівні музики. Проте відомий публіці кінця 80-х років ХVIIІ 

століття сюжет корнелієвскої трагедії 1640 р. – доби французького «золотого 

століття» – був значно перероблений композитором і лібретистами.  

«Горації» П. Корнеля займають перехідне положення між двома так 

званими манерами драматурга. Якщо перша з них обумовлена втіленням 
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образу «людини становлення абсолютизму з його ідеалістичними 

уявленнями про природу монархічної державності», то, починаючи з 1650 р., 

переживши творчу кризу, «у п’єсах другої манери П. Корнель переміщує 

центр конфлікту зі сфери політичних інтересів у сферу любовних відношень» 

[69, c. 9]. Тому перетлумачення сюжетних ліній розвитку та концепції 

трагедії генія французького класицизму в опері А. Сальєрі обумовлені її 

властивостями «перехідного» твору, що пов’язує дві манери А. Корнеля. 

У числі трансформацій драматичного першоджерела – зміна плину 

драматургічного розвитку, структури трагедії, функцій персонажів, 

зменшення їх кількості, як і зменшення кількості сцен, переосмислення 

розв'язки і, нарешті, концепції твору. Зберігши властиве трагедії П. Корнеля 

засадниче значення класицистського конфлікту між почуттям і боргом, 

композитор змінив і його тлумачення, як і тлумачення образів героїв 

драматичного першоджерела (приміром, Молодого Горація). У підсумку 

опера набула значення «нового твору» відносно трагедії генія французького 

класицизму. Як художнє явище, що належить до іншої історичної доби 

(«Гораціїв» П. Корнеля і А. Сальєрі розділяють 150 років), опера відобразила 

новації в сфері драматичного і музичного мистецтва. Отже, неприйняття 

публікою оперної вистави могло бути викликаним не лише трансформаціями 

корнелієвського оригіналу, але і незгодою з його інтерпретацією в оперному 

творінні А. Сальєрі. Порівняльний аналіз структури двох художніх творів – 

трагедії П. Корнеля та однойменної опери А. Сальєрі – має сприяти 

проясненню суті відмінностей в тлумаченні класицистської теми боротьби 

почуття і боргу, відображеної у творах, що належать різним історико-

художнім епохам в історії французького мистецтва.  

Лібрето опери «Горації» А. Сальєрі вирізняє пересемантизація і 

переструктурізація драматичного прообразу, в основі якого – історія 

протиборства Давнього Риму і Альби. Попри те, що А. Сальєрі зберіг 

загальну фабулу корнелієвської трагедії, в опері значно перероблено 

класичної сюжет. Трансформації корнелієвського драматичного 
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першоджерела, зроблені А. Сальєрі і Н.-Ф. Гійяром, вмотивовані художніми 

завданнями створення музичної драми, що розвиває глюківські традиції 

оперної реформи як втілення уявлень про сутність музичного театру, а також 

ідеалу людяності доби Просвітництва. Про тенденцію концентрованого 

подання сюжету корнелієвської трагедії свідчить не лише переформатування 

структури драматичного прообразу (з 5-актової трагедії формують 3-актову 

оперу у 16 сценах і 2-х інтермедіях). Скорочення драматичного 

першоджерела охоплюють різні рівні — від виключення певних образів до 

вилучення сцен і дій. Це було обумовлено метою динамізації оперної 

драматургії, більш рельєфного виявлення сюжетних ліній і сценічних 

положень. Зокрема, А. Сальєрі виключив з опери безліч монологів і діалогів 

щодо розв'язання проблеми вибору між почуттям і обов'язком.  

Показовий характер вирішення засадничої у драматичному 

першоджерелі проблеми вибору. Герої трагедії П. Корнеля, незалежно від 

приналежності до громадян Риму або Альби, що бореться за незалежність, 

можуть бути розподіленими на групи у відповідності до їх ставлення до 

проблеми вибору між почуттям та обов'язком. До однієї з них слід віднести 

персонажів, що не знають сумнівів у виборі між почуттям і боргом. При 

цьому герої, які представляють цю групу, опиняються по різні сторони 

«барикад», оскільки одні з них беззастережно підтримують ідею служіння 

Обов’язку, інші – Почуттю.  

До окремої групи слід виділити тих героїв, хто коливається в прийнятті 

єдино правильного рішення. Молоді чоловіки, що представляють рід 

Гораціїв, натхненні Старим Батьком, відважно б'ються за єдність держави, 

відмовляючись від почуття. Дочка і сестра мужніх Гораціїв і, в той самий 

час, наречена одного з Куріаціїв – Камілла – переконана в необхідності 

відстоювати всепереможну роль почуття, що виключає смертовбивство між 

сім 'ями, які давно зріднилися. До тихий героїв, які зазнають муки вибору, 

слід віднести жениха Камілли – Куріація, що усвідомлює, що, прийнявши ту 

або іншу сторону, він повинен вчинити зраду, відмовившись або від любов, 
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або від батьківщини. Однак за наказом герцога Альби, переживши тяжкі 

муки, наречений Камілли віддає життя, виконуючи покладений на нього 

обов’язок захисника своєї маленької країни, віддаючи перевагу честі. До 

числа героїв, душа яких понівечена проблемою вибору, має бути віднесена 

корнелієевська Сабіна, що не в змозі зробити вибір між почуттям і 

обов’язком. Колишня громадянка Альби, що стала римлянкою, будучи 

люблячою дружиною Молодого Горація, Сабіна тужить за загиблими 

братами, що склали голови за незалежність провінційної Альби.  

Особливе місце в трагедії П. Корнеля належить Валерію: вірний син 

Риму не насмілюється висловити Каміллі, закоханій у Куріація, свої щирі 

почуття. Усунувши образ Валерія з перших актів опери (на початку трагедії 

П. Корнеля цей персонаж постає як вираз шляхетного кохання), композитор 

зберігає його роль Вісника у другій половині заключної дії. Образ оперного 

Валерія відсторонений від сюжетної лінії кохання: з метою динамізувати 

музичну дію А. Сальєрі не надає розвитку цього персонажу як втілення 

беззавітного кохання. Валерій як Вісник, як Оповідач, приносить звістку про 

подвиг в ім’я Риму, що його здійснив єдиний вцілілий син Старого Горація, 

від якого батько зрікається і якого проклинає як зрадника.  

Окрім функції Вісника, Валерій залучений до числа персонажів (а саме 

до Старого і, меншою мірою, молодого Гораціїв), які висловлюють співчуття 

безумній Каміллі, яка втратила нареченого (на завершення передфінального 

епізоду 3-17). У цілому тлумачення образу оперного Валерія значною мірою 

прояснює репліка Камілли з сцени звинувачення нею Молодого Горація-

тріумфатора (епізод 3-17): «Рим! Я ненавиджу його так само, як і ціную твою 

гідність». Хоча ця репліка Камілли звернена до Молодого Горація, вона 

опосередковано має відношення й до Валерія. Оскільки ім’я Valere у 

перекладі з французької означає слово «гідність», слід зробити таке 

припущення: в опері Валерій постає як втілення гідності, що відповідає і 

його корнелієвському тлумаченню.  
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З усіх образів трагедії П. Корнеля лише Камілла до кінця залишається 

вірною почуттю, тоді як інші герої мають відношення до персонажів, що або 

«коливаються», або затверджують ідею боргу як єдино можливу. Рішення 

А. Сальєрі залишити єдиний жіночий образ в опері – образ Камілли – 

обумовлений його тлумаченням як втіленням духовної цілісності, символу 

вірності почуття. Але й цей образ в опері дещо перетлумачено по 

відношенню до трагедії Корнеля. Якщо корнелієвська Камілла свою любов 

спрямовує лише на свого нареченого Куріація, то оперна героїня здатна на 

співчуття і до власного батька, і до своїх братів (Арія Камілли з 1 картини ІІІ 

дії «Я віддячу вам фіміамом, о мої боги-покровителі»). Приміром, після 

зречення від єдиного сина, який залишився живим у поєдинку з Куріаціями, 

та його прокляття (епізод 3-7), оперна Камілла звертається до батька з 

проханням бути до вцілілого більш поблажливим (епізод 3-8). У підсумку 

оперна Камілла постає як втілення любові як такої.  

Концентрація уваги на образі Камілли зумовила виключення з числа 

діючих осіб опери такого важливого персонажа трагедії П. Корнеля, як 

Сабіна. У наслідку такого рішення авторів опери Камілла, на відміну від 

драматичного першоджерела, стала єдиним жіночим персонажем опери. 

Причина виключення образу Сабіни з опери Сальєрі може бути пояснена 

тим, що у трагедії П. Корнеля дружина Молодого Горація є деякою мірою 

«дзеркальним двійником» Камілли. Дружина одного з Гораціїв, ставши 

римлянкою, Сабіна страждає з приводу долі своїх братів Куріаціев, не 

перестаючи відчувати себе їх сестрою і уродженкою Альби. На відміну від 

неї, Камілла, залишаючись дочкою старого Горація і сестрою своїх братів, є 

нареченою одного з Куріаціев, якого палко любить. 

Героїнь П. Корнеля об'єднує нездатність зробити вибір на користь 

переможців: кожна з них вважає за краще співчувати потерпілому, 

оплакуючи його поразку й печальну долю. Однак у своїй пристрасті і 

стражданнях корнеліївська Камілла значно перевершує Сабіну. У трагедії 

П. Корнеля Камілла, не бажаючи забути загиблого нареченного, не кориться 
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і, отже, не погоджується прославляти його вбивцю – власного брата, єдиного, 

хто залишився в живих після смертельного побоїща. Якщо Сабіна лише 

молить про те, щоб чоловік убив її, настільки нестерпним для неї є горе, то 

Камілла, викликаючи гнів Горація-переможця, стає його жертвою.  

Вказані відмінності і спільність між героїнями П. Корнеля зумовили 

вибір авторів опери на користь Камілли. Її менш виразний, менш радикально 

налаштований двійник був «виключений» з числа дійових осіб. Це зумовило 

можливість сконцентрувати увагу виключно на образі Камілли, скоротивши 

тривалість оперної дії. Крім того, відсутність образу Сабіни позбавила 

композитора від втілення протиріч між почуттям і обов’язком в душі 

шляхетного Молодого Горація: в опері втілення цієї складової пов’язано 

виключно з розкриттям образу Куріація. Оже, й у вирішенні чоловічих 

образів А. Сальєрі також обминув імовірність створення своєрідних 

«віддзеркалень», що затягувало би розвиток музично-сценічної дії. 

Поряд з тим, в опері змінений фінал трагедії, а відтак – і доля Камілли. 

Героїню трагедії, не здатну миритися із загибеллю коханого нареченого та 

жорстокою забороною на його оплакування, вбиває єдиний з уцілілих братів 

Гораціїв, розгніваний тим, що для його сестри доля Риму менш дорога, ніж 

любов до загиблого нареченого. У Фіналі опери трагічна доля Камілли, 

уготована героїні П. Корнеля, немов би «скоригована» долею Сабіни, яка, 

всупереч її благанням до чоловіка вбити її, залишається в живих, пасивно 

приймаючи ідею державної влади Рима, визначену богами.  

Однак в оперному Фіналі збережена бунтівна пристрасність, властива 

корнелієвській Камілли. Згідно авторській ремарці, Камілла, яка дізналася 

про розв'язку доленосної битви, на початку фінальної сцени перебуває «в 

стані люті». Як звинувачення у жорстокості звучить її монолог, звернений до 

римлян, які прийшли «на огидне свято» перемоги. Не відразу впізнають вони 

у розгніваній фурії, що з’являється перед ними, гордовиту дочку старого 

Горація, що не стримує страждань. Духовний поєдинок, що розгортається у 

присутності римлян між Горацієм-тріумфатором і Каміллою, яка карає 
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«героя» за його жорстокість, постає як картина боротьби почуття і обов'язку, 

вирішена у персоніфікованому ключі.  

У Фіналі опери протистояння між братом і сестрою — носіями ідей 

почуття і обов'язку – не доходить до трагічної розв'язки: її «знімає» 

заступництво Валерія (в ролі захисника збожеволілої від горя героїні 

благородний Валерій в останню мить перемикає увагу римлян і молодого 

Горація на «радість від цього великого дня») і репліка Старого Горація («О, 

Боже, пробач її слабкість. Її лють не відає межі, але ніщо не зіпсує радості від 

цього великого дня»), завершують епізод Епілогу (3-17). Після усунення від 

дії образу збожеволілої від горя героїні йде лаконічне хорове ствердження 

тріумфу вільного Риму («Рим вільний» – завершальний епізод опери 3-18).  

Фінальний духовний поєдинок Горація-тріумфатора і Камілли, що 

викриває його жорстокість, – завершальна картина боротьби почуття і боргу, 

вирішена в персоніфікованому ключі. На відміну від автора трагедії, Каміллу 

– викривачку Риму як джерело зла, прагнучу покарання для Горація як 

вбивці, автори опери залишають в живих, перемикаючи увагу на загальне 

свято торжествуючого Риму. А. Сальєрі, позбавивши оперну Каміллу від 

кривавої помсти молодого Горація, завдяки заступництву Валерія і Старого 

Батька, зберіг протистояння почуття і боргу аж до самого закінчення опери. 

Слід припустити, що прийняте авторами опери рішення зберегти життя 

Каміллі зумовило збереження образу такого персонажа трагедії, як Валерій. 

В опері роль цього епізодичного персонажу, введеного в дію незадовго до 

розв'язки (у фрагменти 5 сцени 3 дії), набуває в Епілозі (17 фрагмент 3 дії) 

справжнього значення в сцені заступництва, завдяки якому Камілла А. 

Сальєрі залишається жити.  

Вірність Камілли почуттю, здатність захищати любов до останнього 

подиху обумовили провідне значення цього жіночого образу в драматургії 

опери А. Сальєрі. Пріоритетна роль Камілли, відведена А. Сальєрі в опері, 

дозволяє зробити висновок про те, що композитор, на відміну від П. Корнеля, 

що відстоює певний паритет героїв, які представляють як торжество боргу, 
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так і всевладність почуття, знаходиться на стороні героїні, що кинула виклик 

оточенню у боротьбі за свою любов. Усупереч тому, що опера закінчується 

лаконічною хоровою одою, що прославляє велич Риму, увесь хід 

драматургічної дії дозволяє зробити висновок про те, що велич і скорбота 

Камілли, що страждає, перетворюють її на головну героїню опери А. Сальєрі. 

Фінальна хорова ода на честь величі Риму набуває значення післямови дещо 

формального характеру, що навряд урівноважує за емоційним напруженням 

сповнене люті викриття гнівної Камілли.  

У відповідності до естетичних норм епохи в опері А. Сальєрі 

представники роду Гораціїв (Старий і Молодий – Батько і Син) набувають 

певного пом'якшення у виразі ідеї служіння Риму та ставлення ворогів – 

Куріаціїв як гідних синів Альби, а також Камілли, яка отримує прощення у 

Фіналі опери (замість її страти в трагедії П. Корнеля). Оперним Гораціям, на 

відміну від драматичного першоджерела, властива більша людяність, 

спроможність на страждання (щодо долі власних синів) і співчуття (перш за 

все, до нещасної Камілли), здатність на повагу та відчуття гідності 

супротивника (у 2 сцені ІІІ дії, епізод 3-2 Старий Горацій звертається до 

Камілли «Я ціную Куріаса і поважаю його братів»), за умов беззаперечного 

служіння Риму («Але Рим наказав, і потрібно скоритися», там само). У 

підсумку в опері набуває розвитку така сюжетна лінія, як лицарський 

поєдинок чеснот, шляхетності, що відбувається між Гораціями і Куріацієм.  

Пом’якшення образів Молодого та Старого Гораціїв обумовило 

досягнення відносної гармонії між батьком і дочкою, непримиримість 

протистояння між якими дещо «знімається». Поряд з тим, у напруженій 4 

сцені ІІІ дії (епізод 3-4), вирішеної як двохорова композиція (тут хор виконує 

функцію Вісника, повідомляючи про події з поля битви, про тимчасову 

перемогу Альби та загибель двох синів Старого Горація), батька більш 

цікавить доля Риму, ніж його синів. Ганебною він вважає втечу одного з них: 

особисте спасіння – це ганьба і злочин, коли Рим у небезпеці. У цьому 

відношенні тлумачення образу Старого Горація як узагальнення вірності 
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Риму А. Сальєрі слідує за корнеліївським текстом. Отже, образ Старого 

Горація в опері далекий від однозначності: він перестає бути носієм однієї 

ідеї – служіння всевладному Риму; натомість А. Сальєрі надає герою 

здібність на вираження співчуття до долі своїх ворогів і закоханої Камілли. 

У сальєрієвських «Гораціях» дістала розвитку важлива і для «Данаїд» 

тема, основана на необхідності здійснити вибір між Батьком і Коханим 

(тобто, між Римом і коханням), що пов’язаний з образом головної героїні. 

Тема вибору у «Гораціях» деякою мірою поширюється й на образ Куріація: 

епізод 2-8 з 5 сцени 2 дії постає як арія представника Альби («Жертва 

кохання, жертва честі»). Але закохані по-різному вирішують проблему 

вибору, перед якою їх ставить доля. Якщо Камілла віддає перевагу коханню, 

то її обранець – честі, тобто вірності вітчизні. 

Враховуючи значущість образу Камілли у драматургії опери 

А. Сальєрі, «Гораціїв» слід віднести до числа тих опер останньої третини 

ХVIII ст. (поряд, наприклад, з «Альцестою» Х. В. Глюка), що упередили той 

тип романтичної музичної драми, головним «стрижнем» у формуванні змісту 

якої був суперечливий і багатогранний образ жінки та її трагічна доля. Перша 

сцена І дії дозволяє віднести сальєрієвських «Гораціїв» до числа прообразів 

такого жанрового різновиду опери майбутнього, як монодрама. Відтак, 

А. Сальєрі слід віднести до числа тих пророків романтизму, що передбачали 

оперу майбутнього на завершальному етапі розвитку епохи Просвітництва. 

А. Сальєрі зберіг властивий драматичному прообразу принцип 

чергування сцен трьох змістовних типів. Перші з них базовані на світлих 

ілюзіях, надіях на можливість безкровного вирішення конфлікту, збереження 

братерньої і подружньої любові; в інших представлено занурення до безодні 

відчаю, обумовленого перебігом розвитку трагедії; третій змістовний тип 

обумовлений беззастережною вірністю державному обов'язку. Однак 

кількісна сторона чергувань сцен такого роду значно зменшена в опері у 

порівнянні із трагедією.  
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На відміну від П. Корнеля, який надає переваги багаторазовому 

варіантному показу переходів «від темряви до світла», від втілення краси 

почуття та стриманості у викладенні ідеї обов'язку, А. Сальєрі тяжіє до 

лаконізму у викладі центральної ідеї опери. «Згорнення» часу-простору 

трагедійного першоджерела в ім’я концентрації оперної дії – творче завдання 

А. Сальєрі. Згорнення масштабів корнелієвського прообразу сприяло не 

тільки оголенню драматичного конфлікту, а й переоформленню трагедії з 5-

актного на 3-актний музично-драматичний твір. Скорочення першоджерела 

відповідає положенням глюківської реформи, ґрунтованим на динамізації 

оперної драматургії, усуненні побічних сюжетних ліній, оголенні провідної 

драматичної ідеї. А. Сальєрі виступив справжнім послідовником Х. В. Глюка, 

прагнучи до реформи оперного театру.  

Увага авторів опери зупиняється на таких основоположних фрагментах 

драми почуттів: зверненні Камілли до оракула і його рішення; сцені світлих 

любовних ілюзій закоханих (Камілла і Куріацій) щодо спільного 

подружнього щастя, що переривається фатальною звісткою; поява 

закоханого у Каміллу Валерія як можливої альтернативи шлюбу з Куріацієм, 

що внаслідок загибелі героя Альби став неможливим.  

В опері акцентовано увагу на стрімкості розгорнення подій, скерованих 

долею, коли упродовж одного дня надія змінюється втратами (епізод 1-1, 

партія Камілли: «В один день мені дали і відібрали те, що я люблю»). При 

тому А. Сальєрі зберігає таку рису корнеліївскої трагедії, як її оформлення на 

основі двох драматургічних ліній, що розвиваються у взаємодії, – ліричної і 

громадянської. Як і у першоджерелі, принцип взаємодії «двох драм» в опері 

полягає у наступному: від домінування почуття на початку опери – через 

відносно паритетне їх експонування та розвиток – до абсолютного торжества 

ідеї громадянського обов'язку: трагічне завершення ліричної драми 

протилежне «розквіту» громадянських ідеалів. 

Зберігши і такий тип контрастного зіставлення, наявний в 

драматичному прообразі, як зіткнення оцінок подій, що відбуваються, одна з 
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яких обумовлена торжеством ідеї боргу, інша – почуття, композитор значно 

скорочує їх кількість з метою уникнути переосмислених сценічних повторів і 

досягти динамізації дії. Сальєрі спрямовується до лаконізму у викладі 

центральної ідеї опери, на відміну від Корнеля, що тяжіє до багаторазового 

варіантного показу драматичних колізій. Піддавши скороченню сцени 

трагедії, в яких опукло представлений поєдинок між почуттям і обов’язком, 

А. Сальєрі зберіг значущість любовних визнань Камілли і Куріація, що дали 

один одному обітницю вірності і любові. 

В опері значно посилено роль сакральної дії. Наприклад, І акт, як і 

1 інтермедія, вирішені композитором у ракурсі проявлення божественної 

волі. Якщо розвиток двох перших сцен обумовлений очікуванням Камілли на 

рішення оракула, а третя постає як пізнання божественної волі щодо долі 

Рима, розкрите Горацієм, то Перша інтермедія – це уславлення «рушійної 

сили Всесвіту» (партія Великого Жерця з хором). Ритуальна дія зв’язана як із 

ліричною драмою, так і з пізнанням майбутнього Риму.  

Таким чином, у «Гораціях» А. Сальєрі не тільки пропонує оригінальне 

жанрове тлумачення опери, а й розробляє самобутній принцип оперної 

драматургії. Відштовхнувшись від структури драматичного першоджерела, 

композитор створює оригінальну музично-драматичну концепцію. 

 

3.1.3 Етапи оперної драматургії сальєрієвських «Гораціїв» 

 

Переосмисливши зміст і структуру корнелієвської трагедії, композитор 

сформував відповідні засади новаторської оперної драматургії. Авторські 

ремарки щодо її оформлення засвідчують властивий мисленню композитора 

високий ступінь раціоналізму, необхідний для втілення та усвідомлення 

оригінальності художнього задуму. Тут сповна проявилася властива 

А. Сальєрі «алгебра» (за О. С. Пушкіним) його художнього мислення; але, 

разом з тим, другим «крилом», що надає його відкинутому твору гармонії, 

постає композиторське натхнення.  
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Як і у «Данаїдах», у «Гораціях» композитор також мислив сценами як 

структурною одиницею актів, відмовившись від традицій «номерної опери». 

Про посилення переходу до музичної драми засвідчує уведення до оперної дії 

двох інтермедій із властивими їм «персонажами над дією» (образ Великого 

Жреця у Першій та Великого Священника у Другій Інтермедії). Про ознаки 

музичної драми засвідчує і тлумачення образу головної героїні, з яким 

пов’язані всі етапи розвитку опери, що дозволяє відзначити у ній жанрові 

властивості монодрами. 

Два типи тлумачення оперної сцени запропонував А. Сальєрі у 

«Гораціях»: сцени «єдиної» (або наскрізної) побудови і поліепізодної 

структури. До сцен єдиної побудови(тобто, до таких, шо не розподіляються 

на виокремлені композитором фрагменти), слід віднести: 2 сцену 1 дії– 

молитву Каміллиз хором; третю– повідомлення про призначення братів 

Куріаціїв; четверту(«О, жахливий вибір! Сумна і згубна звістка!»); шосту з 

ІІ дії – вибір Куріація між коханням і Альбою; першу – монолог Камілли і 

другу – оповідь Валерія про подвиг Молодого Горація та загибель доблесних 

Куріаціїв, а отже, й перемогу Риму з ІІІ акту.  

Сцени поліепізодної побудови (до них, зокрема, мають відношення і 

обидві інтермедії), утворені на основі декількох виокремлених 

композитором, завдяки специфічній цифровці, фрагментах, кількісно 

перебільшують сцени єдиної побудови. Фрагменти, що включені до складу 

певної поліепізодної сцени, композитор ретельно фіксує завдяки 

оригінальній нумерації. Розвиваючи тип оперної драматургії, розроблений у 

«Данаїдах», композитор у «Гораціях» застосував до організації сцен та дій 

дещо інший спосіб оформлення, що уточнював його оригінальний творчий 

задум. А. Сальєрі використовував своєрідну цифровку (наприклад, 1-1, 1-2; 

2-5; 3-17), супроводжуючи її відповідною жанровою вказівкою (якщо така є 

актуальною, приміром, речитатив або марш) таінформацією про участників 

сцени, як і початковою вокальною реплікою. Цифрові коди у сальєрієвській 

партитурі означають наступне: 1-1 слід тлумачити як визначений 
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композитором перший фрагмент І дії, тоді як, наприклад, 2-5 означає п’ятий 

фрагмент ІІ дії; 3-17 – сімнадцятий фрагмент ІІІ (фінальної) дії. Поліепізодні 

побудови фіксуються за допомогою трьох числових рядів, де відображені дія, 

сцена, номер епізоду. Кількість епізодів може коливатися від 1-го (як, 

наприклад, в 1 сцені 3 акту) до 8 (в 1 сцені 1 акту).  

З метою втілення ідеї безперервного розгорнення музичної драми 

композитор вдається, зокрема, до речитативного і/або хорового обрамлення 

монологічного висловлення, завдяки чому воно втрачає значення 

виокремленого «номера», тяжіючи до перетворення на монолог, який 

охоплює декілька виокремлених епізодів. А. Сальєрі, завдяки «внутрішній 

нумерації», підкреслює значення етапів розвитку музичної дії, позначаючи їх 

як пронумеровані епізоди у структурі сцени та дії. Такими епізодами – 

складовими масштабних сцен – постають не лише вокальні висловлювання, 

але й ансамблі,інструментальні епізоди (дві синфонии, марш, дивертисмент, 

гавот). Характерною ознакою оперної драматургії «Гораціїв» стає 

запобігання створення окремих хорових сцен, замість чого хор залучається 

до сольного вислову як колективний співрозмовник. 

Не тільки етапи сценічної дії, а й Увертюра набуває свій «номер» у 

контексті становлення музичної драматургії, а саме 1-0. В Увертюрі розкрито 

інтонаційну концепцію музичної драми, що полягає у гармонії почуття та 

обов’язку. Тут сфокусовано увагу на двох образних світах: героїчного, 

обумовленого розкриттям ідеї служіння Риму (втілення ідеї громадянського 

обов’язку), і ліричного, відображеного у двох темах у партії солюючого 

гобоя як тембрового аналога почуття кохання (побічна партія і тема епізоду у 

розробці). Сонатна форма з епізодом у розробці, де відсутній будь-який 

прояв батальності як виразу конфлікту, сприяє розкриттю ідеї гармонічної 

єдності між почуттям та обов’язком. На відміну від Увертюри до «Данаїд», в 

оркестровій «передмові» до «Гораціїв» символіка фатуму, жорстокої долі не 

набуває музично семантизованого характеру. Натомість пунктирні рецитації 

на одному тоні, що в «Данаїдах» утворюють символіку фатуму, входячи до 
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складу або тематичних структур, або фактурних шарів. Доповнючи теми 

героїчного характеру в Увертюрі до «Гораціїв», композитор, утіливши ідею 

гармонії любовного почуття та громадянського обов’язку, не вважав за 

доцільне розкривати її ідейну концепцію як таку, що потребує втручання 

жорстокої долі (фатуму). Художня концепція Увертюри принципово 

відрізняється від втіленої в опері ідеї конфліктного протистояння почуття та 

обов’язку як передумови музично-сценічної трагедії.  

5 сцен та 12 епізодів І дії репрезентують експозицію та зав’язку драми 

очікування та вісті. 1 сцена І дії уводить до переломного моменту в історії 

Риму: його ворогом стало нещодавно дружнє герцогство Альба. Композитор 

на початку опери розкриває зміст цієї політичної ситуації не завдяки показу 

воєнного зіткнення, але втілюючи образ жінки, доля якої трагічно змінилася 

в наслідок ворожнечі між нещодавно дружніми державами. Сповнений 

суперечностями образ Камілли: передчуваючи тяжкі випробування, її серце 

сповнює й крихка надія на допомогу богів. 1 сцена І дії, що налічує 8 

епізодів, постає як сповнена сумнівів і надій драма очікування Каміллою 

божественної вісті про майбутнє Риму і її власну долю. Це породжує певні 

аналогії з романтичною оперою (розкриття стану ідеальної героїні), 

вбачаючи у 1 сцені І дії опери А. Сальєрі прообраз монодрами (моноопери).  

Епізод 1-1 у межах 1 сцени І дії – речитатив Камілли із почтом – 

репрезентує той стан душі героїні, що спонукає її звернутися до оракулу. 

Страх пізнання божественного пророцтва, обумовлений передчуттям дістати 

жахливу вість («Слово може дати мені смерть»), душевні коливання 

(«Потрібно скоріше бігти, не знаючи власної долі»), розуміння того, що вона 

безсила проти безумства двох держав, – ось та суміш пристрастей, що 

розривають душу героїні. Речитатив Камілли, яка знаходиться біля храму 

Егерії з метою пізнати власну долю, пронизують музичні символи фатуму у 

вигляді пунктирних рецитацій у партії оркестру і сольній партії героїні. 

Інтонаційні символи фатуму, уведені за типом драматургії вторгнення, 

з речитативу Камілли з хором переходять до її арії (1-2), що надає 
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можливості тлумачити обидва епізоди як єдиний сольний часопростір 

героїні, яка перебуває між надією та відчаєм. В арії («Заради Альби, які 

обітниці мені давали?») відтворюється динаміка переходу у сфері 

інтонаційної драматургії від ліричного до драматичного. Тут формується 

credo героїні: «мої сльози – переможеним, моя ненависть – переможцям». 

Цьому credo Камілла буде вірною і в останній сцені опери – сцені 

звинувачення Риму і його героя, що дістали свій тріумф ціною життя 

нещасного Куріація та його братів. 

Суперечливість емоцій характеризує душевний стан героїні на цьому 

етапі розвитку музичної драми. У речитативному епізоді 1-3 – перед 

святилищем, що відкривається, Камілла, відчуваючи наближення до 

божественного пророцтва, гостро відчуває своє буття між життям і смертю 

(«Отже, що я отримаю? Життя чи смерть?»). Епізод 1-4 – лаконічна 

Sinfonia(перша з двох, що містяться у межах 1 дії) – знаменує перехід від 

внутрішньої дії до зовнішньої. Тембральний контраст сприяє підкресленню 

зміни інтонаційної природи опери: замість напружених інтонацій драми 

почуттів композитор уводить досить нейтральні інтонаційні «знаки» 

прелюдійного характеру. Вокальне як тембральний вираз «людяного» начала 

змінюється інструментальним як символом надлюдяного змісту.  

Цей тембральний контраст, колись винайдений К. Монтеверді в опері 

«Орфей», й після А. Сальєрі слугував втіленню подібної ідеї. Sinfonia має 

зображувальний характер: у жанрі мініатюрної двохчастинної прелюдії (або 

інтерлюдії), призначеної для засурдинених струнних (цей прийом надає дії 

певної утаємниченості), композитор створює картину відкриття входу до 

святилища Егірії. Молитва Камілли з хором (епізод 1-5) переходить у 

відповідь оракула (1-6). Хвилеподібним інтонаціям та жіночим тембрам 

молитви («Богиня, допоможи, я тебе благаю») контрастує відповідь оракула, 

подана як речитатив баритону на «Аs» великої октави (один із варіантів 

музичного символу фатуму) на фоні дерев’яних духових інструментів. 

Спільний темп (un poco adagio) надає обом епізодам певної часопросторової 
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єдності: тут дія переходить у надлюдяну сферу. Лаконічна, позбавлена 

емоційності відповідь оракула («Війна між Альбою і Римом сьогодні 

закінчиться: цього дня твій коханий навіки тебе покине») має надзвичайно 

важливу функцію у контексті розвитку музичної драматургії опери. На 

початку музично-сценічної дії, на етапі формування її зав’язки 

передбачено фінал, трагічну розв’язку. Епізод 1-6 постає як перший 

драматургічний злам у розвитку оперної дії: у сповнений протиріч 

почуттєвий світ Камілли відбулося вторгнення жорстокого фатуму.  

Епізоди 1-7 і 1-8 – речитатив і арія Камілли. З повторення заключної 

фрази оракула розпочинається речитатив героїні: зберігаючи слова оракулу, 

композитор надає їм людяності, завдяки хвилеподібній інтонації. Якщо у 

речитативі Камілла слідує розуму, маючи намір дослухатися волі богів 

(«Коли небо говорить, сумнів недоречний»), то в арії її душа сподівається на 

щастя («Так, в моєму щасті я впевнена»). Характерною ознакою любовної 

арії Камілли постає надання їй ознак героїчного стилю: рух по тонах 

тризвуків, кварто-квінтові ходи, пунктирна ритміка засвідчують мужність 

натури героїні, здатної захистити своє кохання. Отже, 1 сцена І дії як драма 

очікувань Камілли розкриває багатство внутрішнього світу героїні – від 

сумнівів та страждань до торжества кохання, яке переповнює її душу.  

Тяжіючи до наскрізного розвитку, композитор вміщує перехід до 

2 сцени І дії у межах сцени першої. Зрікаючись від будь-якої цезури після 

закінчення арії, за типом контрасту, що вторгається, А. Сальєрі уводить темп 

(Presto) та характерну фактуру 2 сцени у заключні такти 1 сцени. На відміну 

від 1 сцени І дії, друга складається з одного епізоду (1-9). Якщо у 1 сцені хор 

грав допоміжну роль, то у 1-му епізоді 2-ї сцени мішаний хор набуває 

функції молитовника та вісника. Арія Камілли переходить у хорову молитву 

римлян (акордові рецитації) до Егірії – захисниці нещасних – обумовлена 

звісткою про отримання «сигналу до битви». Народні благання про захист 

Риму, про порятунок «нещасної країни» перериваються речитативом 

Камілли, яка склоняється перед досконалістю богів.  
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У епізоді 1-9 композитор подає співвідношення індивідуальної і 

народної драм, об’єднаних тривожною вістю та зверненням до богів. Сцена 3 

(розпочинається з епізоду 1-10) також уводиться композитором без перерви: 

молитву римлян перериває звернення до них Старого Горація («Люди, годі 

боятися, боги дали нам мир»). Ця репліка Старого Горація – Вісника має 

значення драматургічного злому: війна, що тільки-но розпочалася, 

перетворюється на мир завдяки волі богів.  

Як оповідь Старого Горація про диво (волю короля) слід тлумачити 

сповнений величного пафосу епізод 1-11, що переростає у розгорнену сцену 

(до голосу оповідача долучаються хор, Горацій-син, Камілла, Куріацій). 

Поєдинок між трьома кращими синами Риму і Альби вирішить перемогу між 

братерськими країнами і їх існування у міцній імперії. Як ансамбль квартету 

солістів (Старий Горацій, Молодий Горацій, Куріацій, Камілла) з хором 

вирішений фінал 1 дії – величний епізод 1-12. Розподіл вокального квартету 

на два дуети – Молодого та Старого Гораціїв і закоханих Куріація і Камілли 

– відображує властиві їм пріоритети. Якщо для Гораціїв пріоритетне 

значення має Рим, то для закоханих – благословення у любові. Одначе у 

цьому епізоді гармонія, обумовлена миром і любов’ю, постає як та спільна 

якість, що об’єднує серця учасників квартету з хором. 

Перша Інтермедія (утворена шістьма епізодами – 1-13 – 1-18), що 

постає як поліетапна ритуальна сцена. Її мета – визначити трьох воїнів, що 

стануть захисниками (месниками) Риму. Тут припиняється розвиток 

внутрішньої дії, деактуалізується значення індивідуалізації персонажів як 

носіїв людських переживань. На перший план виходить ідея обов’язку, яка 

набуває сакралізованого характеру. Усвідомлення величі богів та 

безпорадності людини – «іграшки долі» – скеровує зміст величної молитви 

Верховного жреця з хором «Могутній двигун всесвіту» (1-14), де урочисті 

інтонації героїчного характеру доповнюють рецитації на одному тоні як 

музичне втілення долі/фатуму. Респонсорний характер викладення надає 

епізоду 1-14 сакралізованого характеру.  
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У жанрі маршу (проста двочастинна форма) вирішений наступний 

музично-сценічний етап – жертвоприношення богам (1-15). Попри 

відсутність відповідної авторської ремарки, слід припустити, що цей епізод, 

пов’язаний із ритуальними діями (римляни, «у процесі ходи запалюють ладан 

і приносять вино в жертву богам»), має бути вирішений сценічно як 

пантоміма: новація Х. В. Глюка щодо драматизації дії віднайшла своє 

відображення в опері А. Сальєрі на рівні оформлення сценічної дії. Як 

своєрідний гімн Вічному місту вирішений епізод 1-16: пророцтво щодо 

світового панування Риму обумовлює урочисто-суворий тон монологу 

Головного жреця з хором. Мініатюрна Sinfonia (1-17, c-moll, un poco adagio, 

проста 2-хчастинна форма), якій також надано ритуального характеру з точки 

зору розвинення сценічної дії, уводить до фінальної хорової молитви на 

завершення Першої Інтермедії (1-18): в об’єднанні божественної сили і 

римського сенату – запорука перемоги Вічного міста («О боги, які 

захищають наші закони»).  

У ІІ дії (відбувається у палаці Горація) розкриваються трагічні глибини 

конфлікту та протистояння почуття та обов’язку, сподівань на щастя, 

обумовлених звісткою про припинення братовбивчої війни (епізоди 2-1 –2-2), 

та їх руйнуванням у наслідок божественного вибору як захисників – Гораціїв 

(з боку Риму, епізод 2-3) та Куріаціїв (зі сторони Альби, епізод 2-5). Тут 

вирішується проблема вибору: обрані богами воїни Риму та Альби надають 

перевагу честі (служіння батьківщині); Камілла залишається самотньою у 

своїй відданості коханню. Братолюбіе витісняється правом служити державі.  

У ІІ дії домінуюче значення надано діалогічно-ансамблевим сценам. 

Лише епізод 2-8 з 5 сцени вирішений як сольний: це – арія Куріація «Жертва 

любові, жертва честі», де герой, попри жахливі випробування, робить свій 

вибір на користь громадянського обов’язку. Арія Куріація – сольний центр 5 

сцени 2 дії (розгорнутого діалогу закоханих). На «коханого–варвара» у 

свідомості римлянки перетворюється Куріацій, адже він надає переваги 

загибелі за волю Альби сімейному щастю і коханню нареченої. Але, попри 
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вибір на користь громадянського обов’язку, Куріацій залишається втіленням 

ліричного героя, чому сприяє музична драматургія його сольної сцени. Саме 

5 сцена постає як ліричний центр не лише ІІ дії, а й усієї опери: іншої зустрічі 

жорстока доля вже не подарує закоханим римлянці та громадянину Альби. 

Друга Інтермедія (відбувається у сільській місцевості біля Риму, у 

присутності воїнів Риму і Альби, що стоять перед олтарем) вирішена як 

сцена воїнської угоди щодо проведення битви та майбутньої долі імперії 

(епізоди 2-16 – 2-18). Тут, як і в Першій Інтермедії, зовнішня дія витісняє 

розвиток індивідуальної драми. Але, поруч із урочисто-гімнічною 

атмосферою, епічністю розвитку дії, Другій Інтермедії властивий стрімкий 

розвиток подій і драматичний характер. Три хвилі драматургічного розвитку 

слід виокремити в епізоді 2-17. Перша з них утворена зверненням Головного 

Священнослужителя до воїнів Альби та Риму, що переходить у клятву 

зречення від помсти та гніву та підкорення переможцю заради припинення 

ворожнечі та об’єднання в єдину імперію.  

Розвиток другої хвилі у структурі епізоду 2-17 (чоловічий ансамбль з 

мішаним хором) обумовлений порушенням урочистої атмосфери Другої 

Інтермедії. Тут представники Гораціїв і Куріаціїв усвідомлюють сутність 

того «жахливого вибору», що зрікає їх – друзів і братів – на ганебний 

поєдинок честі, схожий на вбивство. Урочисто-гімничний тон, сформований 

у 2-16 (Mаestoso) та розвинутий у епізоді клятви на початку 2-17, у сцені 

протесту/повстання та покарання його учасників начальником армії (Allegro) 

супроводжується бурхливими пасажами та сигнальними інтонаціями в 

оркестрі: під впливом родинних почуттів, що охопили воїнів, вони гідні 

припинити вороже протистояння. Третя хвиля драматургічного розвитку 2-17 

позначена поверненням до урочисто-епічного тону дії: до слухання мудрості 

богів призиває героїв Альби та Риму Головний Священнослужитель. Епізод 

2-18 є лаконічним хоровим резюме: воїни підкорюються волі богів. Поєдинок 

Гораціїв і Куріаціїв, як і трагічний фінал, стає невідворотним. 
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Побудову ІІІ акту обумовлює розподіл на дві контрастні частини. 

Його першу половину вирішено як драму очікування та скорботи (сцени 1 – 

4, епізоди 3-1, 3-8), що, на відміну від 1 сцени 1 дії, охоплює усіх 

представників Риму. Колективну драму очікування укладають й 

індивідуальні драми – Камілли та Старого Горація. За традицією античного 

театру, про жахливі події, що відбуваються поза сценою, повідомляють 

Вісники, які у своїх репліках та оповідях відкривають лише частину істини у 

відповідності до подій, що вже відбулися. Колективну драму очікування 

вирішено (у дусі трагедії П. Корнеля) як чергу звісток, що декілька разів 

докорінно змінюють течію оперної дії. 

Другу половину ІІІ дії слід визначити як уславлення переможного Риму 

та його героя (фінал 4 сцени – епізод 3-9 та 5, 6, та 7 сцени, аж до епізоду 3-

18 включно). Підкреслимо, що плин другої половини ІІІ дії порушує 

трагічний епізод, в якому нещасна Камілла звинувачує безжальність Риму та 

її героя (сцена 7, 3-17). Поява Валерія в оперній версії «Гораціїв» у 5 сцені ІІІ 

дії постає як наступний етап (після 3-9) драматургічного зламу (епізоди 3-10, 

3-11), перехід від драми очікування та скорботи до тріумфального 

уславлення величі Риму. Якщо славильний хор наприкінці 4 сцени ІІІ дії 

постає як неочікувана радість та не містить інформації про перемогу Риму та 

його героя, то у сольній сцені Валерія (3-11) після сповненого нерозуміння 

речитативу (3-10), послідовно викладені етапи поєдинку Куріаціїв та 

Гораціїв. Оповідь Валерія (3-11) про події, що не відбувалися на сцені має 

значення своєрідного центру ІІІ дії, постаючи в оточенні епізодів скорботи 

(епізоди 3-6, 3-7, 3-8) і радощів (епізоди 3-12 – 3-16) Старого Горація і 

римлян. На початок глоріальної другої половини ІІІ дії деякою мірою 

поширюється властива першій половині акту драма очікування, адже Валерій 

постає як той останній Вісник, що приносить фінальну й найповнішу звістку 

про подвиг Молодого Горація та остаточну перемогу Риму.  

Тяжіння композитора до наскрізної драматургії виразно засвідчують 

етапи розвитку ІІІ дії. А. Сальєрі тлумачить заключний епізод 4 сцени (3-9) 
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як хорове уславлення переможця, який приніс волю Риму, безпосередньо 

після сцени гніву Старого Горація, направленого на вцілілого сина (3-8). 

Тобто, у межах однієї сцени міститься і найвищий прояв відчаю щодо долі 

Риму, і перший вираз уславлення переможця – персоналізація слави вічного 

міста. Крім того, принцип накладання двох драм – колективного очікування 

та уславлення переможця та Риму, завдяки збереженню у ній функції 

Вісника, наданої Валерію, засвідчують значущість наскрізної дії у 

драматургії ІІІ акту. 

Важливе значення у процесі осмислення ІІІ дії має визначення 

кульмінації. Здавалося би, величні сцени уславлення Риму та його героя 

(епізоди 3-12 – 3-16) мають мати значення кульмінації не лише ІІІ дії, але й 

усієї опери. Але 7 (останній!) сцені ІІІ дії надано значення не тільки другого 

фіналу опери, але й її другої кульмінації. Кульмінацію зовнішньої драми 

(драми Риму) змінює кульмінація драми внутрішньої – трагедія незворотних 

втрат в особистісній долі Камілли. Кульмінація внутрішньої драми вирішена 

як поєдинок Камілли, скорбота якої не знає меж, із тріумфом безжального 

Риму, персоніфікованого в образах, передусім, Молодого і Старого Гораціїв.  

Якщо на початку оперної дії для Камілли Рим і Кохання виступали як 

рівнозначні за своїм значенням сили, то наприкінці дії для героїні більш 

немає альтернативи між ними, як немає протистояння між життям, коханням 

та смертю. Така еволюція образа Камілли – свідоцтво значущості наскрізної 

дії та ролі монодрами героїні у контексті поліперсонажного оперного цілого. 

Лаконічний заключний епізод опери (3-18) – хорова сентенція щодо 

торжества вільного Риму – не врівноважує ту висоту скорботи, як і 

звинувачення у жорстокості, що його висловлює Камілла, у своєму монолозі 

гніву. Так композитор уходить від однозначності вирішення ключового 

конфлікту музичної драми – вибору між почуттям та обов’язком. 

Сольні сцени, розташовані упродовж ІІІ дії, відображують етапи 

стрімкого драматургічного розвитку, визначені змінами у проявах 

примхливої долі. Арія-молитва Камілли (1 сцена ІІІ дії, 3-1) – «Я віддячу вас 
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фіміамом, о мої боги-покровителі», відповідає тому етапу розвитку дії, коли 

доленосний поєдинок ще не розпочався та відображує душевний стан героїні, 

для якої рівнозначно важливим постає збереження життя «нещасних» – і її 

коханого, і братів. Структура двохчастинної арії Старого Горація (4 сцена ІІІ 

дії, 3-7) обумовлена реакцією героя щодо звістки про перемогу Альби над 

Римом. Як реквієм постає її 1 частина: нещасний батько оплакує своїх 

загиблих синів, провіщуючи вічну пам’ять героям Риму.  

Натомість 2 частина арії Старого Горація, для якого «Влада – це 

обов’язок» (з заключної репліки героя з 7 сцени ІІ дії, 2-14) постає як 

прокляття/зречення: гнів батька обумовлений звісткою про вцілілого сина: 

замість того, щоб ціною власного життя захищати Рим, він надав переваги 

порятунку власного життя, втікаючи від ворога. Оповідь Валерія (5 сцена ІІІ 

дії, 3-11) розкриває справжній і кінцевий розвиток подій: славний поєдинок, 

що коштував життя трьом Куріаціям, завершився перемогою Молодого 

Горація й, відповідно, Вічного Риму. Наступна арія Старого Горація, у фіналі 

якої композитор долучає мішаний хор (продовження 5 сцени ІІІ дії, 3-12), 

постає як уславлення Молодого Горація – гордості Риму. Уславлення 

Молодого Гораціія доповнює мотив спокутування провини Старого Горація, 

що полягає у звинуваченні визволителя Рима в епізоді 3-7 («О мій син, мій 

любий Горацій, повернись, хай моя ніжність спокутує ганьбу підозри, що 

обманула наші зв’язки!»).  

У сольному епізоді Камілли з 7 сцени ІІІ дії (3-17), що з’явилася на 

«відверненому святі», перемога Рима та подвиг Молодого Горація постають 

як негідні уславлення, адже надто висока ціна сплачена за них. Героїня дає 

відсіч Молодому Горацію, який звинувачує нещасну сестру у зухвалості та 

вважає її промову ганебною. Воїнський «трофей» – єдине, що залишилося на 

згадку про переможеного Куріація, для Камілли стає втіленням не героїзму 

Молодого Горація, а символом зла, жаху та люті, що їх випромінює Вічне 

місто. Помсти богів потребує героїня для удаваного героя, подвиг якого 

полягає у братовбивстві. Суперечливі події ІІІ акту розгортаються між 
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сольними сценами Камілли, у першій з яких героїня, сповнена надією, 

звертається до богів-покровителів з молитвою про спасіння братів і коханого, 

тоді як у заключній постає обвинувачкою Молодого Горація, перемога якого 

в очах нареченої страченого Куріація потребує божої кари.  

Розгляд етапів оперної драматургії сальєріївських «Гораціїв» дозволяє 

зробити наступні спостереження. Оперна дія розгортається від дещо 

епічного темпу, властивого І акту, до напруженого, сповненого драматизму, 

розвитку подій у ІІІ акті; від монодрами Камілли у 1 дії – до накладання 

декількох драм у ІІІ дії.  

Завдяки уведенню незвичної цифровки, композитор відмічає етапи 

розвитку музичної драми, підкреслюючи самоцінність кожного з них. 

А. Сальєрі запобігає уведення до партитури такого авторського жанрового 

визначення, як арія/монолог, надаючи в авторських ремарках перевагу 

речитативу як формі сольного або діалогічного висловлювання. Але це не 

означає відсутність арій/монологів як таких у драматургії опери.  

Характерною ознакою тяжіння композитора до наскрізної дії в оперній 

драматургії «Гораціїв» постає поєднання актів сценічними інтермедіями. 

Незважаючи на зміну декорацій, композитор поширює наскрізну нумерацію 

епізодів від дій на інтермедії. Так, якщо 1 дію завершує епізод 1-12, то 

Першу інтермедію розпочинає 1-13; якщо на завершення ІІ дії композитор 

вміщує епізод 2-15, то Другу інтермедію починає 2-16. Така нумерація 

засвідчує, що автор мислив інтермедії не як самостійні пласти розвитку дії, а 

як такі, що безпосередньо продовжують її. 

В основі кожного акту композитор закладає драматургічні ознаки, 

обумовлені змістом розгорнення музичної драми. Якщо 1 і 2 сцени 1 дії 

вирішені як сольні, оскільки їх тлумачено як драму сумнівів, передчуттів, 

очікування та надій Камілли (героїні відповідає лише хор та оракул в епізоді 

1-6); то заключна сцена 1 дії постає як ансамблева (на кшталт оперних 

фіналів), у епізодах якої (з 1-10 по 1-12), окрім Камілли і хору, беруть участь 

Старий та Молодий Горації і Куріацій, а до Інтермедії долучається Великий 
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Жрець. Триєдність місця, часу і дії, відсутність глибоких цезур між 

виокремленими композитором епізодами, сприяє домінуванню наскрізної дії 

в розвитку оперної драматургії. 

Показовим є функціонування хорових та оркестрових сцен в оперній 

драматургії «Гораціїв». Якщо у 1 і 3 діях хорові та оркестрові сцени мають 

більшою мірою рівнозначне значення, то у 2 дії композитор, уводячи до його 

першої половини (сцени 1, 2, 3) хор, запобігає включення самостійних 

оркестрових фрагментів, акцентуючи увагу на розкриття ліричної драми 

Камілли і Куріаса. 

Ознакою оперної драматурги «Гораціїв» є поступове збільшення 

кількості виокремлених композитором, завдяки специфічній цифровці, 

епізодів у структурі кожної з трьох дій. Якщо І дія містить 12 таких епізодів, 

то ІІ дія – 15, а ІІІ дія – 18. Від дії до дії композитор збільшує драматичне 

напруження у оформленні подій опери. Поряд з тим, якщо брати до уваги 

структуру І і ІІ дій разом із інтермедіями, то кількість епізодів у кожній з 

трьох дій буде рівною (дорівнює 18). Якщо 1 і 2 інтермедії постають як 

репрезентанти епічного начала, то фінальна (7) сцена ІІІ дії – втілення вищої 

драматичної напруги, конфліктного протистояння упродовж усієї опери. 

Принципом оперної драматургії «Гораціїв» постає постійне 

балансування як зовнішньої, так і внутрішньої дії між надією на щастя і її 

стрімким руйнуванням. Контрастні зіставлення радості в скорботи 

пронизують оперну драматургію, обумовлюючи властиві їй інтонаційні 

контрасти. 

Кожна дія опери постає як драма очікування і вісті, розкриття якої 

невідворотно пов’язане із непередбаченими зворотами примхливої долі, коли 

надія на щастя змінюються відчаєм. Оскільки вість у процесі розгорнення 

оперної дії завжди постає як вторгнення божественної волі у сповнене 

ілюзорних очікувань земного щастя, «Горації» набувають також значення 

драми фатуму.  



 144 

Перша сцена І дії постає як драма очікування вісті, що її переживає 

Камілла, сподіваючись на сприятливу відповідь оракула. Вірність відповіді 

оракула – лаконічної і загадкової – підтверджується розв’язкою оперної дії. 1 

сцена І дії – концентрований інваріант подальших етапів розкриття драми 

очікування, вісті та фатуму, що поступово набуває більш розгорнутого та 

конкретизованого характеру у варіантних проявах первинної ситуації у 

наступних діях опери.  

Другу половину І дії вирізняє зміна двох контрастних вістей. Одну з 

них (про початок битви) несе мішаний хор (2 сцена). Другу (про наданий 

богами мир) сповіщає римлянам Старий Горацій (3 сцена, 1-11). У ІІ акті 

вість двічі вторгається у дію, змінюючи характер її розвитку, руйнуючи 

атмосферу спокою, надії та удаваного миру. Просякнуте надією очікування 

охоплює 1 сцену ІІ дії; вість скеровує розвиток другої (звістка про вибір 

братів Гораціїв як захисників Риму) і третьої (вість про призначення 

Куріаціїв захисниками Альби) сцен.  

Що стосується наступних сцен ІІ дії, то їх вирішено як переживання та 

осмислення «жахливого вибору» (4 сцена); любовне протистояння закоханих 

Камілли та Куріаса (5 сцена); перетворення Молодого Горація та Куріація з 

братів та друзів на захисників ворожих Риму та Альби супроводжується 

відчаєм Камілли (6 та 7 сцени). У ІІІ акті драма очікування та вісті охоплює 

перші п’ять сцен, тоді як шоста сцена має виключно славильний характер, а 

сьома постає як трагедія Камілли. Таким чином, оперу «Горації» А. Сальєрі 

слід визначити як музичну драму очікування, вісті і фатуму.  

Характерними ознаками музичної драматургії «Гораціїв» постають, по-

перше, поширення кількості учасників драми очікування і, по-друге, зміна 

носіїв функції вісника. Якщо в І дії функцію першого персоніфікованого 

вісника доручено Горацію, то у 2 сцені ІІ дії роль вісника (щодо вибору 

братів Гораціїв як захисників Риму) доручено хору, у 3 сцені тієї ж дії 

вісником, який сповіщає про честь, надану Альбою Куріаціям, постає 

представник повсталого герцогства. У ІІІ дії кількість вісників, як і звісток, 
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збільшується. Вісником, який підтверджує вибір богів щодо захисників 

Альби і Риму постає Римлянин (3 сцена, 3-4); про тимчасову перемогу Альби 

над Римом сповіщає жіночий хор (сцена 4, 3-5); про смерть двох синів 

Горація звістку приносить Римлянка; про кінцеву перемогу Риму спочатку 

сповіщає хор (сцена 4, 3-9). Ім’я захисника і переможця Риму називає 

Валерій, якому надано функцію останнього вісника подій, розкриває 

поступово, в наслідок чого вість охоплює епізоди 3-10 і 3-11. Функцію 

Вісника А. Сальєрі доручає то хору, то герою; то жіночому, то чоловічому 

персонажу; то індивідуалізованому (Старий Горацій, Валерій), то не 

персоналізованому (представник Альби, Римлянин, Римлянка) персонажу.  

 

3.2 «Тарар» А. Сальєрі–П. Бомарше:  

на перетині епох в історії опери 

 

3.2.1 Специфіка творчої співдружності А. Сальєрі і П. Бомарше –  

співавторів опери «Тарар» 

 

Через рік після провалу «Гораціїв» примхлива Фортуна знову привітно 

посміхнулася А. Сальєрі. У ролі «доброго генія» тут виступив могутній 

П. О. Бомарше, який зупинив свій вибір у досить тривалих пошуках 

композитора задля сумісної роботи над оперою «Тарар» (прем’єра відбулася 

1787 р.), драматичний текст якої був створеним заздалегідь, на А. Сальєрі, 

слава якого як талановитого музиканта об’єднала Відень і Париж, що 

запам’ятав тріумф першої ліричної трагедії віденського італійця «Данаїди». 

1784 року – у рік завершення «Весілля Фігаро» (тобто, за два роки до 

завершення спільної праці, на що звертає увагу В.В. Хайруллаєв у праці 

«Бомарше і Сальєрі: от „Тарара“ до „Аксура“» [154]), розпочалася історія 

співпраці Антоніо Сальєрі і П’єра Огюста Карона де Бомарше. Цю 

інформацією доповнює американський дослідник музики XVIII століття 
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Дж. Райс, вказуючи, що Антоніо Сальєрі не пізніше 31 липня 1784 року був 

запрошений Бомарше для сумісного обговорення опери «Тарар» [215, с. 385].  

Значення «Тарара» (прем’єра опери відбулася 8 червня 1787 року) у 

спадку А. Сальєрі (так само, як і «Данаїд») як найуспішнішої опери 

композитора Л.В. Кирилліна обумовлює не лише художнім або фінансовим 

показником, а й тим ажіотажем, який порівнюється лише «з постановками 

“найскандальніших” опер Глюка» [72]. Отже, двом французьким операм 

А. Сальєрі судилося стати найуспішнішими операми в його 

композиторському доробку.  

Але історико-художнє значення «Тарара» як найуспішнішої опери 

А. Сальєрі виходить за межі суто сальєрієвських досягнень. Сама ідея 

створення опери, її лібрето, як і запрошення А. Сальєрі належать 

П. О. Бормарше. Але роль драматурга у створенні «Тарара» – 

«найуспішнішої» опери А. Сальєрі – не обмежується лише створенням 

літературного тексту. Успіхом «Тарара» А. Сальєрі зобов’язаний 

П. О. Бомарше не тільки як геніальному літератору, а й видатному 

імпресаріо, що «організував» поблажливе ставлення до твору з боку 

французької королівської сім’ї, найближчого до неї оточення, читав текст 

опери у паризьких салонах, скеровував роботу композитора над музичним 

полотном опери, корегував його зміст під час репетицій. 

Історичні відомості щодо створення «Тарара» пов’язані із проблемою 

вибору композитора, що її мав вирішити П.О. Бомарше, після відмови 

хворого Х.В. Глюка, якому лібрето було призначено. Перед тим 

П.О. Бомарше довірив В. А. Моцарту написати музику до «Весілля Фігаро», 

яка стала шедевром оперного мистецтва, комедіограф прислухався до поради 

Х.В. Глюка і запросив для написання музики «Тарара» А. Сальєрі. Попри те, 

що «сонячний юнак» – геній музичного театру, очікував і сподівався на 

новий заказ на написання опери та появу вдалого оперного лібрето, 

драматург надав переваги саме А. Сальєрі у написанні музики до «Тарару».  
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Цей факт, зазвичай, визиває нерозуміння критиків: як міг геній 

французької драматургії обрати А. Сальєрі у той час, коли Моцарт очікував 

на замовлення нової опери? Саме такий подив викликало рішення 

П.О. Бомарше у його біографа Фредеріка Гранделя («Моцарт жив у Відні, але 

Бомарше звернувся до Сальєрі» [124, с. 20]). Але, надавши В.А. Моцарту 

належну увагу (1785 року поет віддав композитору «Весілля Фігаро»), 

лібрето «Тарара» П. О. Бомарше все ж таки віддав А. Сальєрі. Нагадаємо, що 

оперу В. А. Моцарта на комедію «Весілля Фігаро» П.О. Бомарше почув лише 

1793 р., тобто вже після смерті віденського генія, тоді як «Данаїдами» 

милувався ще під час прем'єри опери у Парижі. Певною мірою на рішення 

П.О. Бомарше міг вплинути той факт, що В.А. Моцарт на той час був менше 

відомим у Парижі як оперний композитор. Нарешті, відсутність у 

В.А. Моцарта творчого досвіду у сфері французької опери, на відміну від 

А. Сальєрі, також могла відіграти роль у виборі автора музики для «Тарара».  

Отже, Бомарше у середині 1780-х років майже одночасно співпрацював 

з Моцартом і Сальєрі - віденськими композиторами, яких доля знов 

перетворила на суперників. Твори Моцарта і Сальєрі сприяли перетворенню 

Бомарше на видатного оперного драматурга епохи.В операх віденських 

композиторів поєдналися французьке передреволюційне волелюбство, 

витончена італійська манера івіденський класицистичний стиль. Така 

стильова триєдність цілком обумовлена властивістю віденської класичної 

музичної школи та функцією Відню як «культурного центру Європи», 

здібного об’єднувати різнонаціональні культурні традиції, надавши їм нової 

художньої єдності.  

Відповідь на питання, що й досі хвилює музикознавців, певною мірою 

дав сам П.О. Бомарше. Французький драматург в авторській Передмові до 

«Тарара» оцінив талант А. Сальєрі таким чином: «Великий композитор, 

гордість школи Глюка, який засвоїв стиль знаного композитора, від природи 

отримав витончене почуття, ясний розум, драматичний талант і виключну 

плідність» [32, с. 555]. П.О. Бомарше шанував А. Сальєрі як генія (з листа Дю 
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Рулле [191, с. 126]). Наведені думки П.О. Бомарше дозволяють дійти такого 

висновку: очевидно, автор лібрето «Тарара» був зацікавленим у розвитку 

глюківських настанов щодо тлумачення музичної драми як базованої на 

домінуванні слова та дії, тоді як моцартівські ідеали, згідно яких справжньою 

«королевою» опери завжди залишалася музика, меншою мірою захоплювали 

драматурга. Провідна роль драми відповідала творчій меті драматурга, що 

полягала у розкритті представленого у метафорах та алегоріях політичного 

змісту, втіленого у «Тарарі».  

Слід взяти до уваги і той факт, що тісна співпраця Бомарше і Сальєрі 

перетворилася на творчу дружбу. А. Сальєрі дозволив драматургу відчути 

свою першість у процесі сумісної роботи над оперою. П.О. Бомарше у 

співпраці з композитором обрав для себе ведучу роль у створенні оперної 

цілісності, як з точки зору організації її сценічного успіху, так і у зв'язку з її 

художнім оформленням, підкоряючи творчу волю музиканта власному 

баченню музичної драми. Зокрема, дослідники співпраці Бомарше і Сальєрі 

зазначали: «Поет проводить Сальєрі у салони дворянства і знайомить зі 

своїми багатими друзями. Бомарше розгортає справжню рекламну кампанію 

на підтримку опери, і вона приносить свої плоди. Лідерство Бомарше в його 

тандемі з Сальєрі проявлялося навіть на репетиціях опери. У одному із звітів 

видання „Memoires secrets“ повідомлялося, що поет коментує буквально все, 

навіть робить зауваження стосовно музики, тоді як Сальєрі виглядає 

підлеглим» [191, с. 135].  

Таку увагу до підготовки опери до постановки й, зокрема, її музичної 

складової, що її приділив П.О. Бомарше, слід обумовити особливою 

обережністю драматурга, спровокованою відомим історичним фактом. 1782 

року король, прочитавши п’єсу П.О. Бомарше, висловив наступну думку: 

«Потрібно зруйнувати Бастилію, інакше постановка цієї п'єси буде 

небезпечною непослідовністю. Ця людина сміється над всім, що повинно 

шануватися священним у державі» (цит. за: [146, с. 217]). Відчуваючи 

відповідальність за долю свого твору, досвідчений драматург присвятив час її 
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попередньому уведенню до історичного контекту доби, надаючи й 

композиторові відповідних рекомендацій. 

А. Сальєрі проявив бажану для П.О. Бомарше «слухняність», начебто 

поступившись правом композитора визначати хід музичної дії опери, лібрето 

якої вдячний драматург присвятив своєму новому другу (див. про це у роботі 

Л.В. Кирилліної [72]). Але подібні шляхетні поступки були взаємними. 

Подібно до того, як А. Сальєрі з увагою приймав побажання П. О. Бомарше, 

так і французький драматург поблажливо поставився до змін у лібрето, 

запропонованих композитором. Поет Дю Рулле, один із лібретистів опери 

«Данаїди», таким чином описував сприйняття П.О. Бомарше виправлень у 

вербальному тексті, запропонованих А. Сальєрі: «він зачарований ними, 

вважає їх повними розуму, і вирішив прийняти Ваші побажання. Ваші листи 

змусили випробувати до Вас ще більшу повагу і збільшують його думку про 

Ваші достоїнства і Ваш геній» [191, с. 126]. Отже, окрім інформації про 

відношення драматурга до зауважень та побажань композитора, наведений 

фрагмент засвідчує, що А. Сальєрі для П. О. Бомарше — без сумніву, геній! 

А. Сальєрі дещо поступився тим творчим принципом, який як гасло був 

сформований, зокрема, в італійській опері композитора того ж періоду – 

«Спочатку музика, потім слова». Але така покірливість А. Сальєрі відносно 

свого права першості композитора принесла свої плоди: музична драма 

виграла від тих музичних скорочень, які вимагав драматург. Опера мала 

шалений успіх у сучасників, а імператор Йосиф ІІ, захоплений музикою, що 

здавалася йому прекрасною, замовив італійську версію шедевру (йдеться про 

«Аксур», що також уславив композитора). Успішне сценічне буття музично-

сценічного шедевру П. О. Бомарше – А. Сальєрі, що охопило різні оперні 

країни, його вплив на розвиток опери майбутнього дозволили, 

М.П. Алексеєву дійти висновку щодо того, що «Тарар» складав «епоху в 

історії опери» [9]. Такий висновок вченого означає, що «Тарар» уславлений 

не лише властивими йому драматургічними знахідками, а й суто музичними 

досягненнями. 
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П. О. Бомарше високо оцінив поступливість А. Сальєрі. Зокрема, 

драматург у передмові до «Тарара» відзначав про співпрацю з А. Сальєрі 

наступне: «Він мав мужність відмовитися заради мене від численних 

музичних красот, якими блищала його опера, виключно потому, що вони 

надто подовжували сцену і гальмували дію…» [32, с. 555]. «Геніальна 

людина», як називав А. Сальєрі П. О. Бомарше, виконав ту місію, яку 

пов’язував драматург із музичною складовою опери. А. Сальєрі у «Тарарі» 

створив той «мужній і енергійний стиль, а також стрімкий і гордовитий тон 

всього твору», підняти музику «на висоту … поеми» [цит. за: 124, с. 21]. 

Драматург оцінив жертовність композитора, який зміг відмовитися від 

наміру пом’якшити «думки, знищити фрази», що «псують оперу» [там само], 

здібного поступитися музичними прикрасами заради досконалості оперної 

драматургії в цілому, перетворення опери на драму. Усвідомлював лібретист 

і роль композитора у процесі надання драматичному тексту значення витвору 

музично-театрального мистецтва. У тексті присвяти лібрето опери 

композиторові драматург, зокрема, відзначив: «Мій друже … Я присвячую 

Вам мою працю, тому що вона стала Вашою. Я її тільки породив – Ви її 

підняли до висот театру» [32, с. 545].  

Відносна поступливість А. Сальєрі-композитора визначалася 

декількома факторами. П. О. Бомарше підтримав А. Сальєрі у тяжкий для 

композитора час провалу опери «Горації», запропонувавши свою дружбу, 

про яку вдячний композитор згадував довгі роки, а також підтримку, довіру, 

дім і, нарешті, лібрето успішної опери. П. О. Бомарше на початку сумісної 

праці над «Тараром» був відомим драматургом: автор комедій «Севільській 

цирульник» (1775) і «Весілля Фігаро» (1784) мав значний досвід, що 

посприяв спільному успіху опери. Нарешті, П.О. Бомарше володів даром 

передчуття, відчувши відповідність обдарування А. Сальєрі стилю «Тарара» 

не лише в успішних «Данаїдах», а й у провальних «Гораціях»: «Моєю 

головною заслугою у даному випадку є то, що я передбачив оперу “Тарар” у 

“Данаїдах” і “Гораціях”» [32, с. 545]. З музикою А. Сальєрі пов’язував 
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драматург і здійснення такої художньої мети, як втілення у музичній драмі 

засад античної трагедії, про що зазначав наступне: «Ви допомогли мені, мій 

друже, надати французам деяку уяву про грецький театр, яким я його собі 

малював» [там само].  

Якщо А. Сальєрі підкорився драматургу, скорегувавши свої амбіції та 

натхнення композитора з тим баченням оперного спектаклю, що його 

пропонував П.О. Бомарше, то В.А. Моцарта в аналогічній ситуації 

представити неможливо. Моцарт, що створював реформаторські музичні 

драми на основі першості музичної думки, вочевидь, не зміг би підкорити 

свій геній і натхнення диктату слова, навіть тоді, коли воно належало такому 

драматургу, як П. О. Бомарше. Виявивши певну поступливість, А. Сальєрі 

надав П. О. Бомарше відчути себе музикантом. Натомість драматург надав 

композитору право проявити себе як поета. Зокрема, комедіограф відзначав 

наступне: «пан Сальєрі народжений поетом, а я трохи музикант» (цит. за: 

[32, с. 556]).  

Визнання Бомарше-драматургом поетичної обдарованості А. Сальєрі 

важко переоцінити. Аналіз оперних партитур Сальєрі дозволив зробити 

висновок щодо проникливого ставлення композитора до музичного 

розкриття змістовно-образних глибин, що містяться у слові, розкриваючи тут 

свою поетичну обдарованість. П. О. Бомарше, який, як відомо, в юнацькі 

роки був вчителем музики французьких принцес, проявив свої музичні 

здібності як арфіст, флейтист та альтист.  

Таким чином, у частковій зміні творчих функцій співавторів під час 

роботи над «Тараром» відбувся прояв тієї травестії, що постає як одна з 

художніх основ сумісно написаної «найуспішнішої опери». Натхненні 

батьківсько-синовні творчі стосунки (Бомарше ставився до Сальєрі «по-

батьківські», називаючи «милим Антоніо», що склалися між авторами опери, 

віднайшли втілення у творчому процесі. Не випадково А. Сальєрі називав 

«Тарар» спільним твором, описуючи творчий процес, що поєднував 

композитора і лібретиста: «я співаю йому те, що вигадав для нашої великої 
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опери, він аплодує, підбадьорює мене, наставляє на шлях істинний зовсім по-

батьківськи» [124] Своєрідність взаємовідносин композиторської і 

драматургічної складових набувала оцінки як прояв новаторства в опері. 

Французький драматург Ла Гарп залишив такий відзив про «Тарара»: «Це 

перший випадок, коли поема не підкоряється музикантові, це уперше, з 

іншого боку, коли музикант підпорядковує себе авторитету поета. Це перший 

раз, коли оркестр добровільно відмовляється від претензій на верховенство 

над співом на сцені і пригніченням голосів акторів; уперше, коли можна було 

прекрасно чути слова опери» [215, с. 401]. 

Але, довірившись П. О. Бомарше, композитор жодного разу не 

поступився принципами новаторської оперної драматургії та музичної мови, 

настановами оперної реформи Х. В. Глюка, залишившись його спадкоємцем і 

продовжувачем. За Л. В. Кирилліною, «Музика А. Сальєрі, що створювала 

значне враження, посилила вплив тексту» [72]. Адже віденський італієць 

майстерно використовував новітні на той час досягнення музичної складової: 

«виразність оркестру, яскравість музичних характеристик, могутні контрасти 

сольних і масових сцен, живописні звукові картини» [там само].  

Але найбільше вражав сучасників властивий опері «сильний героїчний 

стиль», що іноді безпосередньо передвіщував Л. ван Бетховена [72]. Поряд із 

пророцьким передчуттям симфонічного стилю молодого Бетховена, 

сальєрієвська «найуспішніша опера» вплинула й на пізній оперний стиль 

В. А. Моцарта. Слід нагадати, що опера А. Сальєрі в її італійській редакції 

1795 р., коли змінилася як політична, так і художня атмосфера Європи, коли 

суперник А. Сальєрі («сонячний юнак») вже покинув цей світ, була високо 

оцінена відомим моцартіанцем Е. Т. А. Гофманом, який вважав, що ця опера 

може бути поставлена «в один ряд з творами Моцарта» [там само], а впливи 

сальєрієвського «Аксура» на останні опери В. А. Моцарта («Милосердя 

Тита», «Чарівна флейта») відзначив Дж. Райс [215]. 

Якщо «сильний героїчний стиль» сальєрієвського «Тарара» посприяв 

формуванню симфонізму молодого Бетховена, то «Аксур» був оцінений не 
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тільки як гідний моцартівських творінь, але й як той виток, що надихав 

великого В. А. Моцарта в його останніх оперних пошуках. Якщо 

сальєрієвська революційна героїка «Тарара» вплинула на ранній симфонізм 

Бетховена, то «Аксур» – на оперний стиль пізнього Моцарта (прем'єра 

італійської редакції «Тарара» відбулася 1788 року). Таким чином, «Тарар» і 

«Аксур» сприяли розвиткові наступних етапів віденського класицизму в 

останніх роках ХVIII cтоліття як в симфонічному, так і в оперному вимірах. 

Деякою мірою музичний стиль «Тарара» вплинув і на формування 

«музики Французької революції», адже «у мелодії однієї з арій Тарара 

пізніше розчули „Марсельєзу“, - хоча запозичити її міг лише Руже де Ліль у 

Сальєрі» [72, с. 66]. При цьому відсутність безпосередніх глюківських 

паралелей у музичній драматургії опери, віднайдених науковцями, може 

сприяти висновку щодо того, що тут композитор вже йшов власними 

шляхами, виробляючи новий оперний стиль, що відповідав актуальнішим 

художнім завданням доби.  

Поступливість А. Сальєрі, що її проявив композитор щодо думок 

П.О. Бомарше відносно музичної драматургії опери, більшою мірою мала 

зовнішній характер, не торкаючись глибинних основ музичної складової 

опери. Передчуття новітнього інтонаційного складу, успадкованого 

Бетховеном і Моцартом, засвідчують оригінальність музичного мислення 

А. Сальєрі у «найуспішнішої опері» Слід припустити, що «слухняність» 

композитора посприяла тому, що опера, пронизана, за Л. В. Кирилліною, 

«революційним пафосом» та сповнена «політичною злободенністю», 

поданим в алегоричному світлі, у передреволюційній Франції мала 

надзвичайний успіх, замість того, щоби зазнати утисків і стати забороненою. 

П.О. Бомарше - досвідчений царедворець, вдало корегував музичні 

натхнення свого співавтора. Бомарше долучив Сальєрі до передчуття 

Французької революції, втіленого в опері «Тарар». 

Але не тільки у художньому відношенні «Тарар» виявився 

передбаченням майбутніх перспектив розвитку мистецтва. Слова короля, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Марсельеза
https://ru.wikipedia.org/wiki/Руже_де_Лиль,_Клод_Жозеф
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висловлені 1782 року щодо необхідності руйнування Бастилії, мимоволі 

виявилися пророчими. За сім років після постановки «Тарара» Бастилію було 

зруйновано, а Фінал доленосної опери автори доповнили сценою «Коронація 

Тарара». Автори опери передбачили політичні події, що відбулися на початку 

ХІХ століття (йдеться про коронацію Наполеона 1804 року).  

Активна діяльність П.О. Бомарше щодо попереднього пропагування 

опери, створення музичної драматургії якої комедіограф довірив А. Сальєрі, 

слід пояснити напруженою соціально-політичною атмосферою, що панувала 

у Парижі, а також численними завуальованими або доволі відвертими 

аналогіями із оточуючою історичною дійсністю, уміщеними до оперного 

цілого. Наприклад, Л. Кирилліна зазначає: «На усіх значних сценах Європи 

різко почастішали постановки опер з тираноборчими і навіть царевбивчими 

сюжетами» [72, с. 65]. Дослідниця також підкреслює, що «головним в 

„Тарарі“ була та якість, яка традиційно не зв'язується ... з особою Сальєрі – 

яскравий тираноборчий пафос» [там само]. Тираноборчий пафос опери, до 

сприйняття якої Бомарше вміло підготовив публіку, був поблажливо 

сприйнятий сучасниками авторів «Тарару». 

Отже, саме А. Сальєрі відповідав творчим вимогам П. О. Бомарше як 

той композитор, що створить музику у відповідності до уявлень драматурга. 

В особі А. Сальєрі П. О. Бомарше знайшов музиканта, про якого міг сказати 

«ви - тільки мій композитор» та висловити гордість, відчуваючи себе поетом, 

слугою і другом обраного ним музиканта [72].  

Підкреслимо, що А. Сальєрі дістав можливість відстояти свої амбіції 

композитора в італійській редакції «Тарара» – «Аксурі». У створеному на 

основі переробки французького лібрето генієм італійської опери Л. да Понте 

драматичного тексту «Аксура» (на замовлення імператора Йосифа ІІ) Сальєрі 

продемонстрував незалежність композиторського таланту повною мірою.  

Таким чином, слід дійти висновку, що А. Сальєрі володів мистецтвом 

написання опери, як виходячи з першості музики, так і слова, володіння як 

французькою, так і італійською оперними манерами. Якщо у французькій 
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опері на першому місці виявилося слово, то в її італійській редакції — 

музика. Володіння двома оперними манерами засвідчує певний універсалізм 

обдарування, властивий спадкоємцю Х. В. Глюка.  

 

3.2.2 Жанрова специфіка «Тарара»: художня загадка  

та досвід її наукового розв’язання 

 

Драматург і композитор, відчувши оригінальність жанрової специфіки 

свого спільного музично-сценічного твору, залишили без конкретизації його 

жанрове ім’я, обмежившись нейтральним визначенням «opera». «Опера у 

п’яти актах із Прологом» – саме таким чином визначено авторське жанрове 

ім'я на титульному аркуші манускрипту. Відсутність жанрової конкретизації 

обумовлена усвідомленням авторами опери невідповідності власного 

художнього творіння традиційним жанровим ознакам французької ліричної 

трагедії. А. Сальєрі – П. О. Бомарше, замість очікуваної опери у жанро-стилі 

французької ліричної трагедії створили унікальне художнє явище, базоване 

на синтезі відомих жанрово-стильових засад, їх переосмисленні та подоланні. 

Відсутність жанрового визначення вирізняє «Тарар» не тільки серед двох 

попередніх «французьких» опер композитора, але й з усього оперного спадку 

А. Сальєрі в цілому. Зазначимо, що подібна невизначеність щодо жанрової 

основи опери не відповідає а ні віденському, а ні французькому класицизму, 

що дозволяє дійти висновку щодо достатньо суперечливого втілення 

стильових ознак класицизму у творчості авторів опери.  

Відсутність авторського визначення опери «Тарар» породжує багато 

роздумів у музикознавчій сфері. Але спроба визначити жанрову специфіку 

опери у відомій науковій літературі відсутня. Тому у даному підрозділі 

актуальним завданням постає висунення наукової гіпотези щодо жанрової 

специфіки «Тарару» на основі аналізу відомих думок авторів музично-

сценічного твору, суджень науковців щодо його природи, характеру 

запозичень з літературного прообразу. В цілому плин науковій думки у 
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цьому підрозділі обумовлений завданням розпізнання жанрових ознак опер 

різного видового походження у «сумісному творі» А. Сальєрі – 

П. О. Бомарше. 

Оперу характеризує відсутність притаманної класицизму (як 

віденському, так і французькому) єдності жанрово-стильових ознак. «Тарар» 

вирізняється змішенням різних образних сфер, на що вказує Дж. Райс. 

Зокрема, американський дослідник відзначає, що П. О. Бомарше і А. Сальєрі 

«представили на сцені Королівської Академії музики музичну драму, яка 

об'єднує трагедію і комедію, екзотику і романтику, разом з політичною 

алегорією, яка зверталася до передреволюційної публіки. Конфлікт між 

Тараром і Атаром – це конфлікт між розумом, характером і гідністю, з одного 

боку, і насильством, егоїзмом, ненавистю, – з іншою. Сальєрі і Бомарше 

показали скинення короля для повної справедливості, навіть якщо його 

самогубство не було необхідним. Зробивши так, вони допомогли заснувати 

ідеологічний і емоційний фундамент для революції, яка спалахнула двома 

роками пізніше» [215, с. 400]. Підкреслимо, що Дж. Райс тлумачить «Тарар» 

як музичну драму, основану на єдності трагедії і комедії, що набули 

розподілення у естетиці класицизму; наявність властивих шедевру 

П. О. Бомарше і А. Сальєрі комічних рис не відповідає жанровим ознакам 

французької ліричної трагедії. 

Концепція Дж. Райса знаходить розвиток в працях Л. Кирилліної та 

М. Мугінштейна. Приміром, Л. Кирілліна зазначає, що в лібрето Бомарше 

поряд із трагічними героями перебували і комічні, зокрема, євнух Кальпіджі і 

гаремні слуги, колишні європейці. Відповідно до своєрідності лібрето, і «у 

музиці Сальєрі трагічне органічно співвідносилося із комічним, піднесене із 

приземленим, що було … подоланням жорстких канонів класицизму (яких 

дотримувався Глюк), що не допускали змішення “високого“ і „низького“ 

жанрів» [72, с. 65; 62-63; 67]. 

За М. Мугінштейном, опера А. Сальєрі уявляла собою «сплав seria і 

buffa, трагедії і пародії, сатири і філософії, галантних і драматичних 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Классицизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Опера-сериа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Опера-буффа
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настроїв» [121, с. 209]. Жанрово-стильова неоднозначність опери обумовлена 

властивими її змісту контрастами: «політична злободенність в алегоричній 

оболонці, екзотична видовищність, що відповідала моді на турецько-

персидський Схід, барвистість і виразність оркестру, яскравість мелодійних 

характеристик, потужні контрасти сольних і масових сцен створювали 

чарівний ефект, що сприяв довгому і масовому успіху цього твору у будь-

якій аудиторії» [72, с. 66]. Перебування стилю опери між бароко і ампіром 

(за спостереженням М. Мугінштейна) також є свідченням неоднорідності, 

властивою твору А. Сальєрі-П. О. Бомарше.  

«Спільний твір» А. Сальєрі-П. О. Бомарше з’явився на перетині епох, 

про що Л. Кирилліна, зокрема, зауважує: «“Тарар“ опинився в такій 

історичній точці, з якою відкривалися широкі види як в минуле, у барокові 

XVII та XVIII століття, так і в майбутнє, – в століття XIX. Широке 

міжнародне визнання обох версій твору, як „Тарара“, так і „Аксура“, 

свідчило не лише про достоїнства музики, а й про те, що цей жанровий і 

стилістичний напрям сприймався як надзвичайно актуальний і 

перспективний» [72, с. 66]. Однак властиве опері поєднання високого і 

низького, обумовило той факт, що безпосередньо після прем’єри паризька 

«консервативна критика цей сплав не прийняла», називаючи оперу 

«конфузом жанру», «драматичним і ліричним монстром» [121, с. 209.]. 

Отже, жанрово-стильове тлумачення опери А. Сальєрі–П. О. Бомарше 

дозволяє зробити припущення щодо того, що в цьому творі наявні традиції 

неаполітанської опери доби Ф. Провінцалє – А. Скарлатті (до розподілу на 

жанрові категорії seria і buffa), взаємодія ознак французької ліричної трагедії 

і комічної опери. Поряд з тим, у ній відчувається передчуття того принципу 

змішення жанрів і стилів, що незабаром стане визначати сутність 

романтизму. Крім італійського і французького впливів, «Тарар», що має 

пророцькі зв’язки із героїчним стилем Бетховена, відображує і властивості 

австро-німецької музичної культури. 
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Притаманний опері взаємозв’язок ознак комічного і трагічного, 

«високого» і «низького» стилей засвідчує властиву їй акласицистську 

концепцію. Від початку створення опери композитор врахував перспективи 

синтезу італійської і французької традицій, що віднайшло втілення і в 

італійської редакції «Тарара» – «Аскур». Наявність «прихованого» 

італійського «сліду» у французькій опері деякою мірою обумовила 

закономірність появи її італійської редакції, в якій Тарар був перетворений на 

Аксура. Жанровий синтез, властивий опері А. Сальєрі, оснований на 

взаємодії як апробованих жанрових різновидів, так і передчутті жанрових 

ідеалів «опери майбутнього». Поруч з різножанровими італійськими та 

французькими традиціями в історії опери, композитор пророчо передрікає 

шляху розвитку опери майбутнього, що базується на синтезі різнорідного. 

«Конфуз жанру» виявився передчуттям відкриттів опери майбутнього.  

Оперу А. Сальєрі – П. О. Бомарше вирізняють доволі парадоксальні 

зв'язки із основами глюківської реформи. Означена парадоксальність 

виявляється на всіх рівнях оперного цілого, починаючи сюжету і лібрето. На 

відміну від оперного реформатора, який тяжів до «очищення» опери від 

«зайвих» сюжетних поворотів та дійових осіб, надто заплутаної інтриги, 

лібрето французької опери А. Сальєрі – П. О. Бомарше перенасичено 

персонажами та подіями доповнюючого характеру, взаємодією політичної 

лінії та досить ускладненої любовної драми, до яких додається й соковита 

східна екзотика. При чому кожна з сюжетних ліній в опері набуває вагомого 

драматургічного розвитку, а їх сплетіння надає музичній драмі напруженості 

та певної дієвої перевантаженості.  

Характер розвитку сюжету із захватом сприйнятої сучасниками 

А. Сальєрі опери не відповідає глюківському аскетизму «античного» типу, 

характерного для його реформаторської діяльності. Попри те, що як і у 

випадку з «Данаїдами» лібрето опери «Тарар» драматург від початку 

призначав для Глюка, чию «оперу “Альцеста” він просто обожнював» [70, 

с. 353], драматичний текст певною мірою суперечить принципам оперної 
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реформи Кавалера Глюка. Хоча лібрето виявляється достатньо віддаленим 

від суворості афінської трагедії, Бомарше вважав, що йому, завдяки музиці 

А. Сальєрі, вдалося її відтворити (з листа Бомарше до А. Сальєрі: «Ви 

допомогли мені, мій друг, дати французам деяке поняття про грецький театр, 

яким я його собі уявляв» [32, с. 545].  

Разом з тим, А. Сальєрі, розвиваючи традицію оперної реформи 

Х.В. Глюка, вважав за краще будувати оперу за законами драми, коли логіка 

розвитку дії зумовлює роль і значення музики. Комопзитор став на той шлях 

формування музичної драми, який був пріоритетним для нього як 

послідовника Глюка. При цьому саме тлумачення музичної драми, сприйняте 

Сальєрі у «Тарарі», в силу пріоритету драми над музикою ближче до 

глюківської, ніж до моцартівської. Попри жанрову багатошаровість 

драматичного тексту, А. Сальєрі зберіг ідеальний героїчний стиль музичної 

мови опери. Учень і послідовник Глюка гідно справився з завданнями, 

запропонованими драматургом.  

Натомість, тут можна шукати інші прообрази, також актуальні для 

доби, що відповідає другій половині 1780-х років у розвитку французькій 

театральній культурі. Структура «Тарара» за типом розвитку сценічних подій 

відповідає тому типу спектаклю, що, по-перше, є характерним для комедій 

П. О. Бомарше, перенавантаження вражень у яких сприяли створенню 

постійної напруги, в якій перебували глядачі. Тут виникають певні паралелі з 

таким моцартівським шедевром, як «Викрадення з сералю»: зіткнення 

європейської і східної цивілізацій, перебування похищеної красуні в гаремі, 

мужність її коханого, який відправився на її пошуки, ризикуючи власним 

життям, наявність євнуха як комічного персонажу – це лише деякі ознаки 

спорідненості з моцартівським зінгшпілем. Французька драма має приховані 

ознаки німецького зінгшпілю моцартівського типу.  

Процес з’ясування жанрової специфіки «Тарара» потребує 

фрагментарного звернення до його італійської редакції, тобто до «Аксура», 

де ознаки оперної драматургії оригіналу набули більш рельєфного вияву. В 
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«Аксурі», довірившись традиції італійської опери, композитор дозволив не 

тільки розвернутися власному музичному обдаруванню, вивільнитися з 

«кайданів» тих люб’язних утисків, якими оточив його П. О. Бомарше, але й 

надав визначення жанрової природи опери. Тобто, оскільки прообразом 

«Аксура» є «Тарар», то в опері, створеної сумісно з Бомарше, мають 

міститися жанрові передумови, що в італійській версії опери набули 

авторського жанрового імені.  

Отже, передумови фрагментарного звернення до «Аксуру» у межах 

даного дослідження обумовлені метою прояснення жанрового визначення 

«Тарара», оскільки в італійській редакції французької опери було збережено 

не тільки сюжетні основи, але й властива оригіналу жанрово-стильова 

розмаїтість. 

Слід гіпотетично припустити, що французький оригінал хоча би 

деякою мірою має містити прообрази того авторського жанрового імені, що 

було висвітлено композитором в італійській редакції. Отже, оскільки 

прообразом «Аксура» є «Тарар», то в опері, створеної сумісно з Бомарше, 

слід шукати ті жанрові передумови, що були визначені в італійській версії 

опери. Але, поряд із гіпотетичним урахуванням можливості винайдення 

спільних жанрових засад між «Тараром» і «Аксуром», слід усвідомлювати й 

той факт, що французький оригінал і його італійська версія – два різні 

художні твори. Осмисленню цього факту сприяє урахування думки 

А. Сальєрі, наведеної Мозелем: «Музиці, написаній для французьких 

співаючих акторів, бракує мелодій для італійських граючих співаків» (цит за: 

[215, с. 404]). Думку композитора доповнює оцінка французького драматурга 

Ла Гарп, висловлена у відзиві на постановку «Тарара»: «Це вперше, коли 

оркестр добровільно відмовляється від претензій на зверхність над співом на 

сцені і пригніченням голосів акторів; уперше, коли можна було прекрасно 

чути слова опери» [215, с. 401]. Наведені коментарі щодо музичної мови 

французької та італійської версій опери А. Сальєрі вказують на принципову 
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відмінність між ними: «Тарар» більшою мірою орієнтований на музичну 

драму, в основі якої закладено декламацію, тоді як «Аксур» – на оперу.  

Зважаючи на можливість поширення жанрового визначення, наданого 

«Аксуру» як італійської опери, на французький оригінал слід врахувати й 

наступне. Композитор висунув інші критерії до італійського «Аксуру», ніж 

до французького «Тарару». Тут доречно провести паралель з творчим 

принципом Глюка, який кардинально переглядав свої італійські опери, 

переробляючи їх у французьких редакціях. А. Сальєрі, створюючи італійську 

редакцію «Тарара», видалив ті її елементи, що найпереконливіше свідчили 

про французьку природу. З «Аксуру» було видалено пролог, дивертисмент 3 

акту, а також політизований фінал, в якому відчувалося передчуття 

Французької революції, що наближувалася. Крім того, до італійської версії 

було додано комічні елементи, що посилили її буфону природу. Нарешті, у 

французькій версії немає розгорнутих арій, на відміну від італійської, котра 

надає більше можливостей для «чистого» співу. Окрім суттєвих переробок у 

партитурі, А. Сальєрі додав до сцени європейського свята в сералі (ІV дія) в 

італійському спектаклі «Арлекінаду», якої не було у «Тарарі»: комедія дель 

арте набула тлумачення образу Європи [121, с. 209.]. Одначе, попри всі 

відмінності, «Аксур» зберіг жанрову неоднозначність, успадковану від 

«Тарару». 

При вирішенні завдання визначення жанру «Тарару» слід враховувати 

значущість алегоричного змісту оперної дії. Потрібно усвідомлювати, що, 

хоча події «Тарару» винесені за межі європейського світу, саме з ним 

відчутні паралелі із подіями у «спільному творі». Приміром, втілення 

традицій античного театру у тих межах, що були властиві Просвітництву, 

постає, у відповідності до письмового зізнання П. О. Бомарше, як одна з 

жанрових рис опери (див. звернення комедіографа до А. Сальєрі). 

Жанрові ознаки французької ліричної трагедії, властиві «Тарару», 

здебільшого мають зовнішній характер, відобразившись у структурному 

оформленні опери, значної ролі хору та балету, наявності Прологу, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ария
https://ru.wikipedia.org/wiki/Комедия_дель_арте
https://ru.wikipedia.org/wiki/Комедия_дель_арте
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п’ятиактної структури, а також урахуванні особливостей французької мови 

при створенні вокальної драматургії опери. Дж. Райс підкреслює, що 

наслідування жанрової традиції французької ліричної трагедії у «Тарарі» має 

лише зовнішній характер, будучи відбитим лише в організації її структури. 

Сутнісним же для визначенням жанру опери постає те наповнення, яке було 

поміщено у «прокрустове ложе» структури французької ліричної трагедії. 

Наявність Прологу і алегоричних фігур в нім (Природа і Геній Вогню) 

свідчить про те, що опера А. Сальєрі має бароковий генезис, як і про те, що 

французька лірична трагедія Ж.-Б. Люллі постала для композитора одним з 

художніх прообразів.  

Як показує дослідження В. Даньшиної, присвячене оперній творчості 

Ж.Б. Люллі [58], насичений алегоріями Пролог – одна з жанрових 

властивостей французької ліричної трагедії, що має риси як бароко, так і 

класицизму. Взаємодія класицизму і бароко – жанрова риса французької 

ліричної трагедії від початку її створення Ж. Б. Люллі. Мабуть, властивість 

опери Сальєрі-Бомарше, якій властиві риси як бароко, так і класицизму, 

також слід пов'язувати з родовою якістю оперної спадщини Ж.Б. Люллі.  

Опера А. Сальєрі у французькій манері успадкувала жанрово-стильові 

риси ліричної трагедії, властиві її фундатору. Але, поряд із ознаками 

французької ліричної трагедії, що, як відзначалося, мають зовнішній 

характер, слід відзначити й ті властивості, які не відповідають жанру, 

започаткованому Ж. Б. Люллі. Звернемося до наукових робіт, де, перш за все, 

відзначається, що опера написана на не властивий жанру французької 

ліричної трагедії сюжет, покладений в основу «Тарара». Якщо для ліричної 

трагедії було характерне звернення до міфології («Данаїди») або древньої 

історії («Горації»), то «Тарар», як зазначав П. О. Бомарше, було створено за 

мотивами «Однієї арабської казки», сюжетні перипетії якої комедіограф 

дещо переробив [цит. за: 124, с. 21].  

Як доводить Дж. Райс, сюжет «Тарара» був утворений на основі 

переробки певного літературного джерела, а саме «The Talesofthe Genii», 
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створеного Джеймсом Ридлі, натхненним «Арабськими ночами» і, перш за 

все, історією «Sadakand Kalasrade» [215, с. 392]. У лібрето «Тарара» 

орієнтальний сюжет було не лише перероблено, а й стилізовано, завдяки 

чому він набув ознак удаваного запозичення із стародавньої історії. Дж. Райс 

відзначає, що Бомарше узяв з цієї історії майже усі головні елементи: Садак 

став Тараром, Каласрад – Астазією [там само]. «Ім'я Тарар – це жарт, що 

ймовірно відноситься до переконання Бомарше, що опера повинна 

охоплювати комедію і трагедію», а також «провокувати цікавість і 

збільшувати продажі квитків» [там само].  

Але, поряд із спільними моментами, є й ті, що відрізняються від 

оригіналу. Доцільно відзначити специфіку авторського перетлумачення 

властивостей оповіді з «Арабських ночей». 

На відміну від Тарара, суперник султана — від початку знатна людина, 

наділена генеральським чином. Його воєнна кар’єра на початок оперної дії 

вже завершилася: полковник перебуває у відставці, що дозволяє 

передбачити, що він має більш поважний (шляхетний) вік, ніж Тарар, який 

тільки-но перетворився на генерала. Кар’єра одного завершилася, тоді як 

інший її тільки розпочинає. Крім того, Садак з «Арабських ночей» 

позбавлений двійника-заздрісника у вигляді генерала. Відсутність сюжетного 

мотиву зілля трансформує причину смерті султана (царя), як і наказ султана 

щодо катування героя і його дружини. Відсутні і такі ключові ознаки сюжету 

Бомарше, як постійна метаморфоза героїв, травестія, їх перебування між 

життям і смертю, що обумовлює такий прийом, властивий трагедії, як єдність 

небезпеки.  

Сюжетному прообразу властиві ситуації і мотиві, розвинені Бомарше 

(заздрощі чужому щастю; викрадення дружини генерала, розміщення її в 

гаремі і бажання султана зробити її власною дружиною; звернення генерала 

по допомогу до султана; допомога євнуха; смерть султана; призначення 

генерала султаном за волею народу).  
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Жанрові ознаки комічної опери. Про наявність у «Тарарі» ознак 

комедійної опери засвідчує такий історичний факт, що, здавалося би, має 

зовнішній характер. Це замовлення імператором ЙосифомІІ італійської версії 

«спільного твору», що була би призначеною для трупи комічної опери. У 

«Тарарі» від початку було закладено комедійні ознаки. 

Ознаки комедійності у «Тарарі» наочно виступають завдяки численним 

проявам травестії. Оперна дія постає як відображення принципу комедійної 

театральності, що базується на метаморфозах образів героїв та інверсії 

подій, подібних руху колеса Фортуни, та єдності інтриги – традиційної 

ознаки комедійного жанру. Сценічна доля Тарара і героїв, що оточують його, 

основана на постійних змінах їх функцій, зовнішніх ознак та емоційних 

станів. Травестія – наскрізна ознака оперної драматургії «Тарара» – охоплює 

численних персонажів опери, відображуючи принципові зміни у їх долі.  

Головний герой – Тарар – з солдата перетворюється на полководця, з 

полководця – на чорношкірого старого раба, з раба – на царя. Підкреслимо, 

що саме із Тараром як головним героєм опери відбувається найбільша 

кількість перетворень, обумовлених тими примхами долі, що їх переживає 

колишній солдат і майбутній цар. Як негативний двійник Тарара, 

метаморфози у житті якого «дзеркально» відображують зміни у долі 

головного героя опери, вирішений образ Атара, що в наслідок свого негідної 

поведінки втрачає царський престол. Як суперник Тарара постає й заздрісний 

Альтамор. Астазія – з щасливої жінки люблячого Тарара – на полонянку 

гарему царя, обрану Атаром для перетворення на власну жінку.  

Травестія супроводжується зміною не тільки зовнішнього вигляду 

героїв, але й переміною їх імен. Приміром, Астазія, викрадена за дорученням 

Атара, перетворюється на Ірізу, оскільки цар пропонує їй зовсім інше життя, 

ніж те, що вона вела до сих пір. На основі своєрідного віддзеркалення 

складаються і події у розвитку оперної драматургії. Приміром, запланована 

страта Тарара перетворюється на неочікувану загибель Атара. У розвитку 

оперної дії «Тарара» слід відзначити значення образу головного євнуха 
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Кальпіджі (тенор-альтіно) – своєрідного посередника між дійовими особами 

і етапами музично-сценічної драми. Він – радник героїв і учасник 

перетворень, що відбуваються з ними; йому надана роль своєрідного 

медіатора оперних подій і їх «організатора» (цей образ деякою мірою 

подібний Фігаро у «Севільському цирульнику» або «Весіллі Фігаро») завдяки 

чому у Фіналі опери відбувається торжество справедливості у дусі 

просвітницьких ідеалів.  

У кожній дії опери спостерігаються прояви травестії. I дія має ознаки 

драми заздрощів і помсти, основаної на травестії. Її «рушійною силою» 

певною мірою виступає Кальпіджі: надана ним хвала, присвячена Тарару – 

нещодавно простому солдату, призначеному на посаду полководця, який 

врятував властителя від смертельної небезпеки, пробуджує ревнощі у душі не 

тільки царя Атара, але й генерала Альтамора. Стрімке набуття величі 

Тараром постає як прояв травестії, що спостерігається у зміні положення 

центрального героя драми. Така сценічна ситуація виступає як пророцтво 

долі Наполеона Бонапарта, який невдовзі переверне історію Європи.  

Помста володарів Ормуза Тарару полягає у спаленні його дому, 

викраденні його дружини Астазії і її розміщенні як наложниці у царському 

гаремі. Тарар перетворюється з щасливого сім’янина на одинака, його 

дружина – на полонянку. У зав'язці драми виявляється передумова 

майбутнього конфлікту і розв'язки: це, по-перше, суперництво двох 

виконавців однієї функції (полководця) і, по-друге, передчуття майбутнього 

усунення царя. Претендентом на виконання відповідних «вакантних» ролей 

проти власного бажання постає Тарар. 

У II акті розвиток травестії продовжується. Прояви травестії 

обумовлені зміною функцій персонажів та розвитком подій. Перетворення 

Астазії з дружини героя на полонянку гарему, яку Атар у майбутньому мріє 

зробити власною жінкою, закріплюється зміною імені героїні, яка стає 

Ірізою. Оскільки виявляється і справжні імена «крадіїв» чужої жінки, з носіїв 

шляхетності вони перетворюється на втілення підступності. Але смерть 
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Альтамора упоєдинку з Тараром позбавляє Атара небезпечного свідка: тепер 

ніхто не зможе довести участь царя у викраденні чужої дружини. Прояв 

травестії помітний і під час ритуалу: замість імені Альтамора, обраного 

Атаром воєначальника, Эламір (юний вихованець авгурів) вимовляє ім'я 

Тарара (пророцтво майбутнього торжества героя). 

У III акті травестія набуває нових проявів. З метою врятувати свою 

дружину, герой переодягається, перетворившись на чорношкірого 

безсловесного старого раба. Це перетворення Тарара має функцію 

своєрідного віддзеркалення: генерал перетворюється на раба, білий – на 

чорного, той, що говорить – на німого. Але за наміром Атара саме за 

допомогою її невпізнаного чоловіка, перевтіленого на негра, Астазія має 

перетворитися на дружину царя. Знову втративши свободу, полонений Тарар 

постає перед судом жорстокого Атаром.  

У IV акті двічі відбувається сцена викриття Тарара – невід’ємна 

складова травестії. Спочатку полонена Астазія, яка страждає серед розкошів 

гарему Атара, дізнається, що негр – це Тарар (викриття). Потім євнух 

Кальцапіджі перешкоджає виконанню наказу Атара, що бажає кинути негра 

на корм крокодилам, повідомляючи солдатів, хто насправді ховається під 

«маскою» негра. Травестійної функції набуває прохання Астазії, звернене до 

Спінетти, зіграти її роль (подібна сценічна ситуація відома у зв'язку із 

фіналом «Шлюбу Фігаро»).  

У V акті як приречені на страту постають Тарар і його дружина, яка 

готова разом з чоловіком піднятися на вогнище. Але знову обертається 

колесо Фортуни: повсталі солдати і раби визволяють полонених. В останніх 

епізодах дії відбуваються фінальні метаморфози: заляканий Атар зрікається 

царської влади і вмирає, вбиваючи себе власним кинджалом. Відбувається 

почергова загибель ворогів Тарара. Розвінчання і смерть Атара означає велич 

і тріумф Тарара: за волею народу, улюблений полководець обраний їх царем.  

Хоча на титулі партитури «Тарара» авторське жанрове ім’я опери 

відсутнє, тем не менш, намір щодо його визначення міститься у 
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літературному фрагменті спогадів А. Сальєрі. Там композитор, описуючи 

сумісний із П. О. Бомарше процес роботи над «спільним твором», називає 

його «нашою великою оперою» [124]. Чи то не є спроба авторського 

жанрового визначення опери та випередження історичного факту її 

народження? Наведена цитата зі спогадів А. Сальєрі засвідчує важливість не 

тільки композиторського тексту, а й дотичного до нього контексту в процесі 

визначення авторського задуму, що витікає з розвитку такого наукового 

напряму мистецтвознавства та музикології, як авторологія. На користь 

значущості жанрових ознак великої опери у «Тарарі» слід підкреслити, що 

Р. Ангермюлле, розглядаючи твори А. Сальєрі, підкреслює значення 

«великих» опер («„grossen“ opern») у творчому спадку композитора [185]. 

Про вагомість передчуття жанрових ознак великої опери засвідчують 

історичні данні щодо італійської редакції «Тарара» – «Аксур, цар Ормуза», 

наведені у праці Ф. Брауенберенса. Як відзначає дослідник, «Аксуру» 

судилося відіграти значну роль в утворенні жанрових засад польської 

великої опери. Як зазначає Ф. Брауенберенс, 1793 року співак, імпресаріо та 

драматург Войцех Богуславський зібрав трупу польських артистів з метою 

виконання опер польською мовою, обравши для дебюту сальєрієвського 

«Аксура». Згідно інформації, поданій у праці Дж. Райса, 1812 року у виданні 

«Allgemeine musikalische Zeitung» з’явилася анонімна стаття (до речі, автор 

дослідження про А. Сальєрі вважає, що її автором міг би бути 

В. Богуславcький), в якій зазначено, що з прем’єри «Аксура» розпочинається 

історія польської великої опери [215, с. 420].  

Зазначимо, що прем’єра «Аксуру» постає якщо не відправною точкою у 

долі польської великої опери, то, безперечно, має функції віхи в її 

передісторії. Але потрібно підкреслити, що жанрові елементи «великої 

опери» властиві і «Тарару» як прообразу «Аксура». Наведені історико-

художні факти засвідчують, що «Тарар», а згодом і «Аксур», постають як 

жанрові передвісники великої опери, що згодом увійшла жанрової структури 

французької опери. 
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Що стосується жанрових рис опери спасіння у «Тарарі» (про їх 

передчуття пише Л. Кирілліна [72], що виникне через декілька років після 

«Тарару», то, перш за все, їх прояв слід шукати у значенні комічної складової 

і тлумаченні Фіналу «спільного твору» А. Сальєрі–П. О. Бомарше. Фінал 

«Тарара» постає як передумова формування провідних жанрових рис 

французької опери спасіння, що, як відомо, виникла вже після Французької 

революції на межі ХVIII –ХІХ століть (найвідоміша з них – «Водовоз» або 

«Два дні» виникла 1800 р.) у творчості ще одного французького композитора 

італійського походження Луїджі Керубіні (1760 – 1848).  

Наявність комічних персонажів, уведених до драматичного сюжету, 

складні перипетії якого у фіналі приводять до ситуації, в якій загибель 

шляхетних героїв із можливої майже переходить до реальної, відповідає 

жанровим рисам опери спасіння. Але якщо ідея опери спасіння 

керубінієвського типу визначається вже у І дії, де, за М. Черкашиною, 

складається висновок («той, хто робить добро, може розраховувати на 

вдячність за свій добрий вчинок» [162, с. 116]), в опері А. Сальєрі Тарар, 

який зробив добро царю, підпадає в немилість заздрісного месника, який 

бажає його смерті. Розв’язка «Тарара» постає як передчуття фіналу 

майбутньої опери спасіння. Коли у передфінальній сцені опери 

Сальєрі-Бомарше її головні герої – Тарар і Астазія – опиняються на порозі 

загибелі (страти), відбувається їх неочікуване спасіння та покарання 

підступного царя.  

Відштовхнувшись від жанрової основи французької ліричної трагедії, 

хоча і представленої у вигляді «схеми», композитор створив прообрази 

французької опери майбутнього. Це означає, що «французький» слід в опері 

А. Сальєрі, усупереч схематизму, проте, дуже значний.Зазначимо, що і опера 

спасіння, і велика опера – жанрові явища французької оперної культури. А. 

Сальєрі – віденський італієць, долучившись до французької оперної 

культури, сприяв формуванню жанрових феноменів, що стали окрасою 

французької оперної культури майбутнього. 
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Синтез постає як той художній метод, що визначає жанрову специфіку 

«Тарара» А. Сальєрі – П. О. Бомарше. Синтез жанрових ознак французької 

ліричної трагедії, комічної опери, передчуття великої опери та опери 

спасіння надає можливість визначити «Тарар» як музичну драму. «Тарар» 

відобразив значення передреволюційної Франції і Парижу як такої музичної 

столиці Європи, якої по силах засвоїти різні національні жанрово-стильові 

традиції. Але поруч із значенням Франції, слід також відзначити і наступне. 

А. Сальєрі як представник віденського класицизму втілив у «Тарарі» чи не 

найголовнішу його ознаку – здатність будувати музичне мистецтво на основі 

оволодіння кращими традиціями, незалежно від того, під якими небесами 

вони би не народжувалися.  

Підсумовуючи спостереження щодо жанрової неоднозначності 

«Тарара», сутність якої розкриває поєднання трагічного та комічного, може 

прояснити та узагальнити те жанрове ім’я, яке композитор, відчувши творчу 

свободу у співпраці із Лоренцо да Понте, надав італійському «Аксуру» 

(1788). Жанр «Аксура» було визначено її авторами як opera-semiseria 

(підкреслимо, що й опера 1789 «Вірний пастух» – Il pastor fido – на 4 

актитакож була визначена композитором як опера-семісеріа), однак J.A. Rice 

визначає її як «dramma tragicomico» [215, с. 416]. Ознаки напів-серйозної 

опери, як і трагікомедії, властиві й французькому «Тарару». Враховуючи, що 

жанр трагікомедії є органічним французькій національній культурі (саме 

таким чином визначений жанр корнелієвського «Сіду»), слід припустити, що 

«Тарар» А. Сальєрі–П. О. Бомарше відповідає жанровим ознакам 

трагікомедії. Саме на єдності трагедії та комедії було вибудовано 

сальєрієвську музичну драму, якій судилося відіграти визначну роль у долі 

французької і світової опери. 

Поряд із запропонованими жанровими визначеннями, до «Тарара» 

доречно й застосування жанрових імен героїко-комічна опера або dramma 

eroicomico, властивих оперному спадку А. Сальєрі. Згадаймо, що жанрове 

ім’я героїко-комічної опери було запроваджено А. Сальєрі вже у першому 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dramma_eroicomico
https://en.wikipedia.org/wiki/Dramma_eroicomico
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періоді творчості («Викрадене цебро» – Lasecciarapita у 3-х актах, 1772), тоді 

як dramma eroicomico репрезентована у музично-сценічному творі 1795 року 

«Пальміра, королева Персії» («Palmira, reginadi Persia»). Таким чином, опера 

1772 року, попри її відношення до італійської традиції, у контексті оперного 

спадку композитора має значення своєрідного жанрового прообразу 

французької опери, написаної 15 років потому. Що стосується «Пальміри» 

(1795), то тут постає наявним переростання героїко-комічної опери на драму.  

На основі аналізу «Тарара» слід дійти висновку щодо відповідності 

його художній природі таких жанрових визначень, як dramma tragicomico і 

dramma eroicomico як тих показників, що конкретизують сутність опери 

А. Сальєрі як музичної драми.  

 

3.2.3 Деміургійно-есхатологічна концепція Прологу «Тарара»  

як художня алегорія поліжанрового тлумачення опери 

 

У вивченні опери А. Сальєрі «Тарар» дослідники відзначали історію її 

створення, відсутність жанрового визначення та своєрідність поєднань 

непоєднуваного в її жанровій структурі, успішність сценічної долі твору і 

його італійського двійника «Аксура». Одначе поза межами дослідницької 

уваги завжди залишався Пролог до опери. Його новаторську природу як 

квінтесенції суперечливих ознак опери не було оцінено відповідним чином. 

Скоріше його звично тлумачать як ту ознаку опери, що у її складній жанровій 

«суміші» відповідає саме традиціям французької ліричної трагедії. Тем не 

менш, Пролог до «Тарара» вирізняє високий ступінь оригінальності, що його 

тлумачення як ознаки французької ліричної трагедії набуває лише 

зовнішнього характеру. Пролог постає як прообраз опери, в якому 

відтворюється своєрідно втілена концепція художньої цілісності і, перш за 

все, її своєрідної жанрової природи.  

Саме у Пролозі сформована парадигма майбутніх відносин між трьома 

героями майбутньої опери - Атаром, Тараром і Альтамором: наявна 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dramma_eroicomico
https://en.wikipedia.org/wiki/Dramma_eroicomico
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алітерація в їх іменах сприяє встановленню певних двійникових відносин між 

ними. У межах Прологу відбувається виклад ідеалів авторів опери, що 

засвідчує їх приналежність до числа геніїв і мислителів передреволюційної 

епохи в історії Просвітництва. Пролог до «Тарару» є тим художнім 

матеріалом, дослідження якого збагачує уяву щодо світосприйняття його 

авторів, про властиве А. Сальєрі тлумачення жанру опери, що обумовлює 

необхідність його вивчення. Пролог до опери А. Сальєрі – П. Бомарше постає 

як відображення художніх та філософсько-релігійних ідей авторів — 

сучасників передреволюційної атмосфери Франції кінця 1780-х років, 

розкрити сутність закладеної у ньому концепції.  

У Пролозі опери Сальєрі-Бомарше відображено взаємодію двох 

характерних для завершення доби Просвітництва концепцій — деміургічної 

та есхатологічної. Пролог постає як релігійно-філософська драма творіння 

художнього світу з його наступним руйнуванням як невдалого досвіду. 

Своєрідність художнього тлумачення деміургійно-есхатологічної музичної 

драми Прологу, що має достатньо закінчену форму, полягає в тому, що її дія 

націлена на створення витвору мистецтва – майбутньої опери, з властивими 

їй героями і характером взаємовідносин між ними. Пафос Прологу як драми 

утворення/руйнування художнього світу опери обумовлений ідеєю 

написання принципіально нового твору мистецтва.  

Однак, на відміну від деміургійно-есхатологічних сил Прологу - 

Природи и Духа Вогню - Сальєрі та Бомарше не зруйнували, але надали 

публіці можливість винести вирок утворену ними оперу, що не відповідає 

жанровим канонам сучасності. Наявність руйнівної передфінальної сцени 

дозволяє зродити висновок щодо того, що ідея руйнації «творіння рук 

людських» у випадку осягнення його недосконалості мала би займати розум 

обох геніїв – лібретиста та композитора. У Пролозі авторами опери був 

запрограмований варіант руйнації створеного ними твору у випадку його 

провалу, обумовленого властивого йому виключно оригінального задуму. 
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Наявність Прологу подібного роду означає, що автори опери сповна 

усвідомлювали новаторську природу створюваного ними творіння, про що 

оповіщали сучасників вустами своїх героїв у деміургійно-есхатологічному 

уведенні до опери. Якщо К.В. Глюк викладав новаторські ідеї, що стосуються 

власної оперної реформи у відомих Передмовах (наприклад, до «Альцести»), 

то Сальєрі і Бомарше вважали за краще переосмислити глюківську традицію 

декларованого новаторства шляхом викладу принципів тлумачення опери у 

художньо-алегоричній формі оперного Прологу. Реформаторський задум 

опери сполучався із викладом філософсько-громадських та релігійно-

політичних ідеалів. Актуальні для передреволюційного етапу століття 

Просвітництва ідеї, що містили інноваційну енергію, якою пронизана 

музична деміургійно-есхатологічна драма Прологу, висловлені не тільки 

алегоричними персонажами, а й створеними та знищеними ними 

прообразами (тінями) майбутніх персонажів.  

Головні дійові особи Прологу – алегоричні втілення деміургійної сили 

в її жіночій і чоловічій іпостасях – Природа і Дух Вогню. Якщо з образом 

Природи пов'язано завдання констатації гармонії досконалого всесвіту, то з 

Духом Вогню – персоніфікацією животворящої сили – створення нового 

художнього світу, який потім отримає розвиток в 5 діях опери.  

Масштабному Прологу властива поліепизодна побудова. Структура 

Прологу, його розподіл обумовлені зв'язком з певним етапом біблійного 

створення світу. Показово, що композитор розподіляє деміургійні етапи за 

допомогою розмежувальних позначень (подвійна тактова риса, інтонаційний, 

фактурний, ладо-тональний контрасти), завдяки чому деміургійна структура 

Прологу набуває особливої наочності. 

Оскільки події, що відбуваються в Пролозі, надзвичайно видовищні, 

дієві, представляється можливим властиві драмі створення світу розділи 

(частини) означати поняттям «сцени». Розгорнута 1 сцена Прологу містить 

ряд етапів, де опис існуючого Всесвіту, коли «лише ефір панує у всьому світі, 

не знаючи хвилювань», доповнюють ідеї щодо створення нового світу, нової 
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людини і держави. Програма створення нової людини і держави викладається 

носіями деміургійної сили – Духом Вогню і Природою. Ось чому 1 частину 

Прологу можна визначити як Вступ у структурі Прологу, як свого роду 

«пролог у Пролозі».  

У Монолозі Духу Вогню здійснений перехід від опису гармонії 

Природи – «чудовим облаштуванням Землі», захоплення різноманіттям 

«минулих рас», що нескінченно розсіяні у Всесвіті, до викладу деміургійної 

програми, для досягнення якої належить зібрати розосереджені у світі 

елементи.  

Першим «пунктом» деміургійної програми для сили, що створює, стає 

ідея створення «людської раси змішаної породи». Ідея створення людини 

змішаної природи, мабуть, набуває значення підґрунтя, що обумовлює 

тлумачення оперного цілого, позбавленого жанрової єдності: неоднозначно 

поданий герой діє у межах опери, для якої характерною ознакою постає 

поєднання різножанрових ознак. Для здійснення цього досвіду, Дух Вогню 

передусім звертається до землі (набирає «жменю землі»), подібно до 

біблейської історії створення роду людського. Живільним стає вогонь, що 

володіє деміургійною силою, яка вкладається Духом в руки і душі знову 

створених людей, щоб одухотворяти «їх ефемерне існування». Так в Пролозі 

«Тарара» виникає прометеєвська тема, обумовлена тлумаченням вогню як 

алегорії преображення людини. 

Другим «пунктом» творіння, згідно з планом Духу Вогню, стає 

збирання різних елементів до єдності з метою створення «величезної 

Імперії». Таким чином до оперного контексту входить ідея утворення 

всеоб’єднуючої Імперії, що має стати символом актуальних для 

передреволюційної доби ідеалів свободи, рівності, братерства. Тут знов 

виникає алегорія із задумом оперного твору. Як майбутня «величезна 

Імперія» має бути утвореною з різнорідних елементів, так і опера у задумі 

Бомарше та Сальєрі має об’єднати у художній єдності різні жанрові 

(змістовні) ознаки.  
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Третій «пункт» створення нового світу обумовлений втручанням до 

деміургійного процесу Природи. Його сутність полягає в необхідності 

створення «прекрасної мови» – усмішливої, благородної, «майже 

надприродної», який сприятиме впорядковуванню атомів, пожвавленню поки 

ще ненатхненних, «холодних людей». Якщо Дух Вогню завдання 

«впорядковування елементів», з яких створюється новий людський рід, 

вирішував за допомогою державного устрою (чому служить Імперія), то 

Природа здійснює те ж завдання шляхом одухотворення людства за 

допомогою його навчання прекрасній мові, що об'єднує і просвіщає його.  

Умовою створення світу на третьому етапі постає уведення до нової 

мови усмішливості, що означає важливість й обумовленість комічного 

елементу у структурі та розумінні категорії Прекрасного в оперному 

мистецтві. Взаємодія різних ідеалів об'єднання і впорядковування людства, 

висунених Духом Вогню і Природою, служать досягненню однієї мети – 

переходу від хаосу до логосу, від відокремленості «атомів і стихій» до їх 

єдності, від беззаконня до нового закону мистецтва, даного «зверху». 

Викладена Бомарше і Сальєрі деміургійна програма створення художнього 

світу з різнорідних елементів, що досягають гармонії у новому об'єднанні, 

набуває функції естетичного обумовлення поєднання різнорідного у 

жанровому вирішенні оперного цілого «Тарара».  

Наведені етапи створення світу з 1 сцени Прологу мють програмний 

характер щодо майбутньої оперної дії. Наступні 6 сцен Прологу (з другої по 

сьому) за змістом подібні біблейським дням творіння. 

2 сцена Прологу є початком власне творіння. Його «Перший День», 

пов'язаний із створенням прообразу нового людського роду. Він 

обумовлений здійснюваним Духом Вогню пробудженням до життя Тіней, що 

з'явилися на сцені, їх олюдненням, одухотворенням. Хор Тіней являє собою 

уславлення тієї «дивної миті» – «невідомої чарівності», «неясного 

задоволення», що торкнулося «розквітаючих сердець», що набули здатності 

дихати, виразити себе, відчувати і бажати, готових до придбання плоті і духу. 
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3 сцена Прологу є діалогом деміургійних сил – Природи і Духу Вогню, 

предметом обговорення (філософської полеміки) яких є те, яким має бути 

майбутнє тільки-но створених Тіней – абсолютно щасливим, завдяки 

здатності «тільки любити», або ґрунтованим на знанні добра і зла. 

Пробуджена Тінь Альтамора, що відокремилася від нонперсоніфікованих 

побратимів, – героя, який в майбутній оперній дії дасть згоду виконати наказ 

царя Атара про вбивство Тарара і викрадення Астазії, вносить дисонанс до 

можливого щастя створеного роду людського. У контексті майбутньої 

оперної дії образ Альтамора гратиме ту роль, що дозволить співвіднести його 

із Спокусником, Змієм. Як і у Біблії, втілення гріха породжене раніше 

одухотворення (просвіти) роду людського. 

Важливе значення в оформленні демиургийной концепції Прологу має 

репліка Природи, що визнає одухотворяючу роль Вогню («Марно Природа 

плідна: без іскри твого священного Вогню моя робота мертва»). Так 

формується тлумачення Вогню як втілення природної любові, 

прометеївського начала, що оживлює душу новоствореної Людини як 

прообразу героя майбутньої опери.  

4 сцена Прологу – сольна Gloria Духу Вогню, що уславляє вічну 

мудрість, безсмертну любов – умову досягнення такого ідеалу епохи 

Просвітництва, що знайде втілення в опері «Тарар», як чутливість. Тут 

представленоторжество деміургійної сили, подібно до змісту біблійного 

виразу«І сказав Він, що це добре», хоча власне деміургійна подія тут 

відсутня. Gloria виконує функцію фіналу 4 сцени Прологу, коли були 

створені тіні – прообрази людей, інтелектуальні і духовні сили яких доки не 

проявлені. 

В основі деміургійної концепції 5 сцени Прологу покладене здійснення 

двох завдань. Перше з них – створення Жінки, свого роду нової Єви, а услід 

за цим – і відданого їй «Адама», які, проте, у Пролозі залишаються тінями. 

На відміну від біблійноїісторії створення людського роду, Сальєрі і Бомарше 

за допомогою деміургів – Природи і Духу Вогню – спочатку створюють 
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образ ідеальної Дружини і лише після цього – вірного їй Чоловіка. Друге 

завдання пов'язане з наріканням іменами тіней головних героїв майбутньої 

оперної дії – закоханої подружньої пари – прекрасної Астазії і її чоловіка, 

мужнього воїна Тарара. Так в 5 сцені Прологу створюються головні герої 

майбутньої опери і затверджується характер стосунків між ними.  

Зміст 6-ої сцени Прологу, також поліетапної (складається з 4-х етапів), 

пов'язаний з деміургійним визначенням долі тіней Атара і Тарара.  

1 етап 6 сцени Прологу відкриває монолог Природи, що вітає 

створення любові – наслідку створення подружньої пари Астазії і Тарара, що 

супроводжується відродженням квітів, що виділяють чудовий аромат. Проте 

цим не вичерпується зміст 6 розділу Прологу. Увагу деміургів привертають 

«дві красиві тіні», що здаються мовчазними і сумними. Деміурги міркують, 

кого з ще ненароджених (тобто таких, що ще не набули плоті) тіней зробити 

королем, а кого – солдатом.  

Попри те, що на питання Духу Вогню: «Хто з вас король, який хоче 

свободи»? відгукується тінь Атара, що вигукує, –«Король!», тоді як Тарар 

вимовляє «Я не почуваю себе готовим до цієї місії», деміурги не поспішають 

прийняти остаточне рішення. Усвідомлюючи його принципову важливість, 

Дух Вогню побоюється можливої помилки, що «може зробити століття 

нещасним». Адже умовою набуття королівської влади постає свобода – один 

з іделів передреволюційного Просвітництва. Свобода поєднання різного 

набуває першочергового значення і у жанровому контексті опери.  

2 етап 6 сцени Прологу – Хор тіней, що перебувають в очікуванні 

доленосного «вироку життя», що його вирішать деміурги щодосценічних 

функцій Атара і Тарара.  

3 етап 6 сцени Прологу являє собою свого роду репетицію, близьку 

оперно-театральній. Тут Дух Вогню, подібно режисерові або авторові 

майбутнього спектаклю, здолавши сумніви, розподіляє ролі між створеними 

їм тінями. Звертаючись до тіні Атара, Дух Вогню велить: «Говори, я 

імператор Атар! Деспот Азії». Знаходиться роль і для Тарара, який стане 
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солдатом. «Народжений від невідомих батьків», Тарар приречений страждати 

від призначеною йому фантазією деміурга долі солдата. Усупереч 

розділенню ролей між героями майбутнього оперного спектаклю, Природа, 

затверджує властиву їм близькість. Звертаючись до інших тіней, вона 

проголошує: «Скоро ви станете свідками їх майбутньої схожості!». 

4 (завершальний) етап 6 сцен Прологу – пророчий монолог Природи 

«Діти, цілую вас», грунтований на розвитку ідеї схожості короля і солдата – 

Атара і Тарара, рівних за своєю природою», хоча і розділених між собою, 

подібно до «гордої величі» і «приниженої бідності». В той же час, Природа 

припускає можливість подолання цього «розриву», у тому випадку, якщо 

виникне єдність короля і народу. Так у монолозі Природи передбачаються 

шляхи розвитку майбутньої оперної дії, спрямованої від єдності героїв через 

їх розмежування до повернення можливої єдності. Тут виникає можливий 

сценарій розвитку майбутньої оперної дії. 

7 сцена Прологу є хором вдячних тіней, серед яких виділені партії не 

лише Астазії і Тарара, але і такого важливого персонажу майбутньої оперної 

дії, як євнух Кальпіджі. Оформлення партитури дозволяє розглядати цей 

розділ як квартет солістів з хором басів. Сенс ансамблево-хорової молитви, 

звернений до божества Дніте, полягає в не допущенні «знищення рівності» 

персонажів, «панування однієї людини над братом».  

Слід визнати, що подібного роду заклик цілком узгоджується з 

передреволюційними ідеалами, незабаром проголошеними Наполеоном 

(«свобода, рівність, братерство»). Хор тіней пов'язаний і з розвитком драми. 

Авторська ремарка свідчить: «Єдина тінь Атара не співає і віддаляється 

гордовито». Протистояння загальному уславленню рівності, заподіяне ще не 

одухотвореною тінню Атара, яка відчула себе королем, не залишилося 

непоміченим Духом Вогню, який залучає до цього вчинку тіні героя, що 

починає діяти незалежно від волі деміургів, увагу Природи.  

Закінчення 6 дня творіння (8 епізод Прологу) викликає розчарування у 

деміургійних сил. За закликом Природи починається знищення створеного 
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світу як недосконалого, перехід до есхатологічної концепції, свого роду 

апокаліпсису. 8 епізод Прологу є радикальним переломом у розвитку 

деміургійної концепції. Побачивши загрозливу можливість розділення 

людства на «можновладців» і безправних у створеному деміургами світі, 

розчаровані Природа і Дух Вогню вирішують знищити створене ними 

творіння як недосконале: «Гасимо у зародку велику ідею, створену для 

щасливішого часу». Тут можлива паралель з реплікою шекспірівського 

Гамлета: «Так гинуть задуми із розмахом». Деміурги стають втіленням 

есхатологічних сил.  

Знищення створеного музично-поетичного світу у 8 сцені Прологу 

може бути уподібнене тому, як художник, розчарувавшись у власних працях, 

знищує («стирає») тільки що написаний на листах паперу твір з тим, щоб 

створити щось досконаліше. Знищення недосконалого світу, втілене у 

Пролозі, віднаходить свій своєрідний аналог в оперній дії: загибель 

Альтамора і самовбиство Атара символізують закінчення історії 

недосконалого світу в оперній дії «Тарара». Отже, окрім алегоричного 

обгрунтування жанрової специфіки опери, Пролог містить також 

символізовано представлені прообрази розвитку майбутньої оперної дії. 

Пролог до «Тарару» постає втіленням тієї ігрової концепції, яка 

властива мистецтву ХVIII століття. Головними в цій театральній грі стають її 

улаштовувачі і режисери – Природа і Дух Вогню, деякою мірою – двійники 

авторів опери, Бомарше і Сальєрі. Подібної метаморфози – переходу 

деміургійної концепції в есхатологічну – не знає музичне мистецтво ХVIII 

століття, обумовлене втіленням біблейської історії створення світу. Для 

століття Просвіти характерніший інший логічний ланцюжок, втілений, 

наприклад, в ораторії Гайдна «Створення світу», розвиток художньої дії якої 

спрямований від хаосу до логосу. Руйнування створеного деміургами світу 

характерніше для епохи романтизму, про що, наприклад, свідчить 

вагнерівська концепція «Перстня Нібелунга»: в її останній частині разом із 

загибеллю богів згорає і створений ними світ. Чи не свідчить це про те, що 
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А. Сальєрі, як і Бомарше, має бути віднесений до числа найзначніших 

пророків своєї епохи, разом з Глюком та Моцартом?  

Картина загибелі тільки що породженого світу, представлена в 8 

розділі Прологу, постає як один з можливих «сценаріїв» апокаліпсису: 

всесвітній потоп («Води падають і втрачаються в океані» – репліка з партії 

Природи). Разом із загибеллю світу, повертаються до небуття і «майбутні 

смертні»: «тіні занурюються в землю і зникають». У цій сцені 

деміургиз'являються в ролі своєрідного Сатурну, що породжує і пожирає, 

подібно до Хроносу, власних дітей. Показова фінальна в есхатологічній 

картині Прологу репліка Духу Вогню: «Хоча наша глибинна суть пожирає 

простір і час, звуки музики вічно чутні і видні на світовій сцені». 

Умиротворяючий характер цієї фрази, що пом'якшує руйнівну жорстокість 

апокаліптичної сцени та повертає дії атмосферу, що властива початку 

Прологу, – гармонію світу до його створення. «Мораль» фрази-післямови 

Духу Вогню подібна до латинського вислову: «Ars longa, vita brevis». Завіса, 

що закрила сцену, в створеному Сальєрі і Бомарше Theatrum mundi – цей 

своєрідний театр тіней – залишила позаду усі надії, красу, печалі і 

страждання створеного і зруйнованого світу, існування якого уподібнене до 

короткої миті.  

9 частина Прологу – його другий Фінал, реприза Gloria з 4-ої частини 

Прологу. Тут знову оспівується краса і гармонія всесвіту після руйнування 

недосконалого творіння. Реприза Gloria, уперше введеної після створення 

тіней, що не відають одухотворення, тобто до того, як деміурги відзначили 

«помилку»у поведінці тіні гордовитого Атара. Таким чином, фінальна Gloria 

вихваляє той етап творіння, що передував одухотворенню тіней. Отже, 

надскладне завдання створення власне людського світу залишено деміургами 

як нездійсненне. Пожвавлення тіней, створених деміургами в Пролозі, 

станеться вже власне в оперній дії. Перетворені на оперних героїв, вони 

переживуть перетлумачення власних функцій. 
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Загальна побудова Прологу така: у 1 сцені представлений всесвіт до 

початку творіння, 8 і 9 сцен містять картини руйнування створеного світу, 

після чого відбувається оспівування гармонії світу до його одухотворення; 

створення світу як таке міститься у шести сценах, розташованих у центрі. 

Таке розташування змісту дозволяє співвіднести сцени створення світу в 

Пролозі опери «Тарар» з числом днів біблейського Творіння світу. В той же 

час, шукати прямі, безпосередні аналогії між біблійним і просвітницьким 

тлумаченням створення світу немає підстав. У Пролозі до опери Сальєрі– 

Бомарше створення світу обмежується тільки прообразами представників 

людського роду у вигляді ненатхненних, нематеріалізованих тіней. 

У сценах 2 – 7 Прологу до опери «Тарар» Сальєрі і Бомарше створили 

свого роду фантазію на тему завершення 6-го дня біблейського Творіння, 

його вінця – створення Людини. Оперні автори – «деміурги» не насмілилися 

претендувати навіть на оперно-сценічне уподібнення своєї ролі художників – 

потужності Господа, що творить. Художнє творіння не виходить за межі 

створення непробуджених до життя тіней – прообразів майбутніх героїв 

опери. 

Створений за канонами відповідного розділу французької ліричної 

трагедії, Пролог «Тарара», в той же час, є втіленням новаторських ідей, 

оскільки уміщені в нім філософсько-теологічна концепція деміургійно-

есхатологічного характеру, як і алегорії, нічого спільного не мають з 

придворною естетикою. Деміургійно-есхатологічна концепція Прологу 

містить вихід на рівень політичного контексту епохи: пронизаний ідеєю 

створення нового світу, яким правлять закони мудрості, любові, почуття, що 

одухотворяють Нову Людину (людину майбутнього), він відображає ту 

передреволюційну ідеологічну ситуацію, що була характерна для 

французької Просвіти кінця 1780-х років. У Пролозі представлена 

альтернатива доброчесності у вигляді втілень зла – жорстокості, безглуздя, 

заздрісті. Якщо з доброчесністю в Пролозі зв'язується образ майбутнього, то 

з втіленням зла асоціюється минуле, що зжило себе; якщо доброчесність 
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постає як живильне тепло, то зло асоціюється з холодом як символом 

безживності, смерті. Герої, що оживають під впливом деміургійних сил 

Природи і Вогню, піддаються у Пролозі диференціації на групи, одна з яких 

символізує «застарілий світ», що з'являється як похмурі тіні; інша є 

втіленням прийдешнього «нового світу», облаштованого за законами 

гармонії, любові, чутливості як провідних доброчесностей епохи.  

Алегоричний Пролог до опери «Тарар» упереджає майбутню оперну 

дію, символічно передбачаючи її ідею: створення нового світу неможливе без 

знищення старого. Якщо у Пролозі ця ідея виражена як своєрідне 

відображення «божественної гри» («Божественної комедії»), то в опері вона 

набуває соціально-політичного відтінку, зв'язаного з орієнтальним 

колоритом.  

Висновки до Розділу 3. 

1. У Розділі 3 поданий аналіз двох останніх французьких опер 

А. Сальєрі – «Горації» і «Тарар», різних за сюжетом та змістом, за втіленими 

у них жанровими основами. Різна доля спіткала ці опері твори, як у 

прижиттєвий період творчості композитора, так і після його смерті. Різним 

виявився і масштаб наукового інтересу до творів, вивчених у Розділі 3. Якщо 

опера «Горації» не набула глибокого вивчення, то з дослідженням «Тарару» 

пов’язаний один з напрямів наукового відродження постаті і творчості 

А. Сальєрі.  

Відповідно до сукупності ознак, що відрізняють «Гораціїв» та «Тарар», 

у дисертаційній роботі було обрано різні шляхи вивчення музично-сценічних 

цілісностей. Якщо вивчення «Гораціїв» ґрунтується, перш за все, на аналізі 

прижиттєвої критики опери з метою вивчення передумов її «провалу» та 

визначення новаторських ознак, то залучення жанрово-стильового підходу до 

дослідження «Тарару» обумовило спробу визначення жанрової природи 

«найуспішнішої» опери А. Сальєрі. 

Композиторська інтерпретація трагедії П. Корнеля «Горації» в 

однойменній опері А. Сальєрі полягає у трансформації ходу драматургічного 
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розвитку, структури трагедії, функцій персонажів, їх кількості, розв'язки, 

концепції твору. Композитором змінено тлумачення класицистського 

конфлікту між почуттям і обов’язком, динамізовано оперну дію, яка набула 

жанрових ознак драми фатуму. Опера набула значення «нового твору» 

відносно трагедії генія французького класицизму. Як новаторський «твір 

сценічний», що випередив свій час, опера набула рис музичної драми, 

ґрунтованої на багатовимірному відображенні центрального жіночого образу 

– Камілли, завдяки чому опера набула властивостей монодрами (моноопери).  

Здійснені авторами опери трансформації драматичного першоджерела, 

що відносяться як до різноманітних купюр, так і зміни концепції трагедії, не 

мають «випадкового» характеру. Здійснені Сальєрі-Гійяром трансформації 

драматичного першоджерела обумовлені художніми завданнями створення 

музичної драми, вмотивовані метою динамізації оперної дії, акцентуванням 

уваги на образі Камілли. В оперних «Гораціях» зміщено увагу з паритетності 

почуття і обов’язку, властивої трагедії П. Корнеля, на перевагу кохання над 

ворожнечою. Скорочення кількості дій, сцен і персонажів драматичного 

прообразу, сприяли динамізації оперної драматургії, переосмисленню 

концепції шедевру Корнеля.  

Опера А. Сальєрі «Горації» за лібретто Н.-Ф. Гійара – новаторський 

«твір сценічний», що випередив свій час, і тому знехтуваний французькою 

публікою кінця 80-х рр. ХVIII століття. Відмова від характерних ознак 

французької ліричної трагедії, конструкції та концепції драматичного твору 

П. Корнеля обумовили трансформацію опери на музичну драму, 

визначальною ознакою якої є наскрізна драматургія. Надання провідної ролі 

її головній героїні – Каміллі як втіленню усеосяжного почуття, 

протиставленого братовбивчому жорстокому обов’язку, надає «твору 

сценічному» ознак монодрами. Виявлення подібних ознак побудови кожного 

з трьох актів опери обумовило визначення її специфіки як музичної драми 

очікування та вісті. 
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2. Оскільки оперна творчість Сальєрі пророчо провіщує властивості 

музичної драми майбутнього, ґрунтованої на багатовимірному відображенні 

центрального жіночого образу, «перший музикант імперії», як і Глюк, і 

Моцарт, набуває функції пророку романтизму. Поєднання непоєднуваного, 

властиве сальерієвському «Тарару», зумовило усвідомлену авторами 

неоднозначність його жанрового тлумачення та невідповідність визначенню 

«французька лірична трагедія», наслідком чого постала відсутність 

авторського жанрового імені на титульному аркуші партитури.  

Поєднання ознак високого і низького, пародійного і сатиричного, 

філософського і галантного, піднесеного і земного, екзотичного, серіального 

і комічного, класицистського і барочного, як і різних типів змісту, обумовлює 

неможливість застосування до опери «Тарар» жанрового визначення 

«трагедія» як самодостатнього. Такого роду поєднання непоєднуваного 

(умова народження парадоксальності) вирізняє й оперні шедеври 

В.А. Моцарта, зокрема, «Дон Жуан», що, за думкою Л. Кирилліної, постає як 

переусвідомлення сальєрієвських художніх знахідок, втілених у «Данаїдах». 

Наявність ознак парадоксальності, властивих «Тарару», дозволяє віднести 

його автора до числа геніїв доби віденського класицизму.  

Але не лише подолання жанрових кліше вирізняє оперу А. Сальєрі, що 

разом із «Данаїдами» входить до складу «найуспішніших» у спадку 

композитора. Неоднозначними постають зв’язки «Тарара» із канонами 

віденського і французького класицизму. Визначальною для «Тарара» є 

взаємодія тих властивостей, що в атмосфері класицизму сприймалися як 

несумісні. Опера А. Сальєрі виходить за загальноприйняті межі класицизму, 

а не відповідає ним.  

Факт відмови А. Сальєрі від жанрового імені «Тарара» засвідчує, що 

спадкоємець Х. В. Глюка був дійсно тонким і добре освіченим музикантом, 

наділеним раціоналізмом, що сприяв усвідомленню щодо того, що наявності 

лише зовнішніх – структурних – ознак французької ліричної трагедії не 

достатньо для того, щоб дати «Тарару» жанрове ім'я французької ліричної 
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трагедії, що зобов'язує до дотримання відповідних традицій. А. Сальєрі не 

міг не розуміти і того, що музично-драматичний зміст його опери є занадто 

новаторським для того, щоб виразити його за допомогою традиційного 

жанрового імені. Усвідомлення вагомості цих чинників (а також, можливо, і 

ряду інших) зумовило те, що композитор визначив жанр «Тарара» гранично 

узагальнено – оpera, не конкретизуючи його, не доповнюючи жодним з 

відомих на той час жанрових визначень, оскільки жодне з них не відповідало 

тій широті сенсів, що вклав А. Сальєрі у свій «химерно-дивний» (бароково-

преромантичний!) шедевр.  

У роботі висловлено гіпотезу щодо можливості поширення жанрового 

імені «Аксура» (1788, за лібрето Л. да Понте) на «Тарар» на підставі 

наявності в оригіналі сукупності ознак італійської редакції французької 

опери, створеної за лібрето П. О. Бомарше. Тому в дисертаційному тексті 

пропонується визначити французьку оперу А. Сальєрі, авторське жанрове 

ім’я якої відсутнє, як «dramma tragicomico» [215, с. 416], оскільки воно повно 

охоплює ті ознаки «Тарара», що постають як несумісні.  

Систематизовано й подано ознаки тих жанрових моделей опери 

ХVIII століття, що спостерігаються у «Тарарі». На користь французької 

ліричної трагедії засвідчують, перш за все, наявність Прологу, на відміну від 

першого зразка жанру французької ліричної трагедії в творчості А. Сальєрі 

(«Данаїди»), яка відкривалася безпосередньо експозицією драми помсти, 

фатуму і порятунку. Композитор і лібретист «Тарара» зберегли Пролог як 

жанрову рису французької ліричної трагедії, наситивши його, в той же час, 

принципово новим змістом. Про жанрові ознаки французької ліричної 

трагедії засвідчує і загальна 5-актна структура «Тарару».  

Здійснені Сальєрі «поступки» оперним традиціям лише підкреслюють 

значущість новаторських трактувань і художніх завдань, що привели до 

відмови від позначення авторського жанрового імені на титульній сторінці 

опери. Про тип комічної опери свідчать численні ознаки травестії, що 

виявлені у кожному з 5 актів «Тарару». Щодо жанрових ознак опери спасіння 
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та великої опери, то Сальєрі як автор «Тарару» постає тут як композитор, що 

став провісником жанрових відкриттів французької опери майбутнього. 

Аналіз Прологу до «Тарару» довів, що у цьому розділі музичної драми 

композитор і драматург у системі алегорій обґрунтували властиві їй 

естетичні принципи. Базування на ідеї створення нового художнього світу 

передбачає змішення різних елементів як на рівнях жанру та стилю, так і у 

тлумаченні образів героїв. 

Відштовхнувшись від ліричної трагедії, хоча і представленої у вигляді 

«схеми», залучивши жанрові ознаки комічної опери, віденський класицист 

італійського походження створив у «Тарарі» прообрази жанрових різновидів 

французької опери майбутнього – опери спасіння та великої опери. Отже, 

роль «французького» начала у «Тарарі» А. Сальєрі охоплює як національні 

традиції, так і пророкує майбутні шляхи розвитку «твору сценічного». 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та 

запропоновано шляхи розв’язання проблеми визначення жанрової специфіки 

взірців французької опери у творчості А. Сальєрі. Проведене дослідження й 

виконання поставлених мети та завдань надали підстави зробити такі 

висновки. 

1. Визначено основні етапи становлення наукового сальєрієзнавства. 

З’ясовано, що високі прижиттєві оцінки «першого музиканта імперії» 

кардинально змінилися у процесі перетворення його імені на символ 

заздрісного невдахи після 1830 року; відродження чесного імені віденського 

італійця почалося з другої половини ХХ ст. 

Зазначено, що 1823 рік є вступом у історію сальєріани: удаване 

зізнання А. Сальєрі про скоєний ним злочин обумовило його перетворення з 

«найосвіченішого австрійського музиканта» (за Ф. Рохліцем) на безталанного 

злодія. Як ключове питання сальєрієзнавства та моцартознавства з’ясована 

причетність обранця будинку Габсбургів до вбивства генія музики. Єдність 

історичного та міфологічного підходів понад століття визначала сутність 

розвитку сальєрієзнавства. Формування міфологізованої концепції трагічної 

провини А. Сальєрі відбулося упродовж майже 40 років (поширення думки В. 

Моцарта про його отруєння; судження першого біографа «сонячного юнака» 

Ф. Немечека, 1798; вигадане зізнання А. Сальєрі у вбивстві Моцарта і спроба 

самогубства «першого музиканта імперії», 1823; «маленька трагедія» 

О.С. Пушкіна «Моцарт і Сальєрі», 1830). Співставлення Моцарта і Сальєрі як 

втілення генія і злочину перетворилося на «вічну тему» музикознавства і 

мистецтва. Удавана документальність набула значення моцартіани та 

сальєріани. 

Друга половина ХХ ст. – переломний період у розвитку сальєріани. 

Позитивній характеристиці, наданій Г. Абертом (1955), протистояли оцінка 

постаті композитора, подана К. М. Писаровицем (1960) та викладені 
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авторами «книги лікарів» аргументи щодо насильницької смерті Моцарта 

(1966), які набули характеру звинувачення завдяки вступній статті І. Белзи. 

Б. Штейнпресс об’явив трагічну сповідь А. Сальєрі міфом (1963–1980); 

І. Белза (1952–1991) звинувачував улюбленця Габсбургів в отруєнні генія 

музики. Народження міфологізованих суджень про А. Сальєрі обумовлено, за 

Г. Абертом, «помилковим патріотизмом» біографів Моцарта, що виставляли 

італійця «як зловісного інтригана» і безталанного музиканта.  

Констатовано, що існуюче у свій час протиставлення австро-німецької 

традиції італійському впливу А. Сальєрі обумовило визнання світовим 

суспільством невинності А. Сальєрі – Майстра, гідного класичного Відню 

(1970). Повне видання опер А. Сальєрі (1972), поява новітніх наукових праць, 

повернення на сцену оперних творів композитора, творів інструментальної та 

хорової музики – ознаки формування новітньої сальєріани.  

2.Охарактризовано творчу постать та здобутки А. Сальєрі у контексті 

віденського класицизму на основі порівняльного аналізу з творчими 

манерами Х. В. Глюка, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Визначено медійну 

функцію «першого музиканта імперії» між поколіннями віденських 

класицистів. Співставлення оперних реформ Х. В. Глюка і В. А. Моцарта – 

традиційна тема класичного музикознавства; на основі порівняльного аналізу 

з’ясовано шляхи реформаторів до музичної драми.  

Порівняння Глюк – Сальєрі має набути статусу дослідницького напряму: 

оперний реформатор бачив як свого нащадка саме італійського віденця. З 

1770-х років Х.В. Глюк наблизив до себе віденського італійця як учня, 

композитора та капельмейстера. А. Сальєрі продовжив починання 

Х.В. Глюка у справі розвитку оперної реформи та капельмейстерській роботі 

у Віденській опері, але, успадкувавши ідею тлумачення опери як музичної 

драми, віденський італієць створив «власний музичний стиль». На основі 

співставлення творчих пошуків Глюка – Сальєрі визначено вплив 

представників віденського класицизму на розвиток «французької» опери. 
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Зазначено, що історія розвитку вічної теми мистецтва і музичної науки 

Моцарт і Сальєрі охоплює майже два століття. На сучасному етапі, поруч із 

моцартоцентрістськими концепціями, актуалізовані переваги Сальєрі над 

«генієм музики». Придворний капельмейстер і композитор історично був 

протиставлений В. Моцарту, який вимушено став «вільним художником». 

Доведено, що перемоги Сальєрі у творчих поєдинках з Моцартом сприяють 

визнанню таланта «великого музиканта». Визначення моцартівських 

запозичень з «Данаїд» Сальєрі, розвинених у «Дон Жуані», дозволило 

визначити А. Сальєрі безпосереднім попередником Моцарта. У сфері героїки 

простежується паралель Сальєрі – Бетховен. 

3. Встановлено місце «французьких» опер А. Сальєрі у творчості 

композитора на основі визначення періодизації його оперного спадку. Якщо 

у монографії R. Angermülle три опери А. Сальєрі, написані для Парижу на 

основі французької традиції, розміщені у різні періоди творчого спадку 

композитора, то в даній роботі зроблено припущення щодо можливості їх 

зосередження в одному оперному періоді з 1783 р. (рік створення «Данаїд») 

по 1786 р. (завершення «Тарара»). Зазначено, що виокремленню французьких 

опер композитора до самостійного періоду в його творчості сприяє їх 

відношення до одного жанрового прообразу, а також оцінка «Данаїд» та 

«Тарара» як найуспішніших у спадку А. Сальєрі. Виявлено, що період 1783 – 

1786 рр. неоднорідний з жанрово-стильової точки зору: поруч з 

французькими, було написано й італійські у різних жанрах: drama giocoso 

(1784); opera comica (1785); комічна опера з ознаками дивертисменту (1786). 

Доведено, що як і французькі, італійські опери А. Сальєрі, створені у той 

самий час, належать до вершинних творінь у спадку композитора. Оскільки 

до вершинних оперних творінь композитора належить й «Axur» (італійська 

редакція «Тарара», 1788), означену оперу також можна віднести до періоду 

шедеврів у творчості А. Сальєрі. Отже, 1783–1788 рр. визначено 

кульмінаційним етапом оперного доробку Сальєрі.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1784
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4. Представлено інтонаційно-драматургічний («Данаїди») та жанрово-

стильовий («Горації», «Тарар») аналіз французьких опер А. Сальєрі. У 

символізованій та семантизованій інтонаційній драматургії опери «Данаїди», 

заснованій на взаємодії жанрових властивостей героїко-трагічного і 

ліричного типів музичної драми, відзначено домінуючу роль Гіпермнестри у 

розвитку конфлікту почуття та обов’язку, що виявляється від початку опери 

до її закінчення, у сценах духовного поєдинку Даная із нескореною 

Данаїдою. 

Інтонаційний аналіз «Данаїд» дозволив встановити систему наскрізних 

інтонем-символів, що пронизують музичну тканину опери, серед них: 

інтонеми фатуму/Парки, караючої божественної блискавки, щасливих 

любовних зв’язків, героїчного поривання, люті, пекельних вихорів, душевного 

тріпотіння, завдяки яким розкривається головний конфлікт опери, ідея 

злочину і покарання, протистояння варварства і спокутної любові.  

Домінуюча роль Гіпермнестри у розвиткові оперної драматургії 

сприяла встановленню ознак монодрами у французькій ліричній трагедії, 

виявлено принцип крещендування пекельної музичної символіки від І дії до 

Фіналу опери. Встановлено драматургічні функції етапів оперної драматургії 

(І акт – експозиція-пролог, в якій крізь ідилічне прориваються ознаки 

майбутньої трагедії, постає як прообраз майбутньої оперної дії; ІІ дія – 

контрекспозиція; ІІІ – драматургічний злам і ІV дії обумовлені зростанням та 

кульмінацією конфлікту, що доходить до першого етапу розв’язки; у 5 дії 

конфлікт сягає нової кульмінації, що приводить до остаточної розв’язці в 

епілозі). 

На основі вивчення причин провалу «Гораціїв», виявлення 

особливостей композиторської інтерпретації корнеліївського драматичного 

прообразу та етапів оперної драматургії «твору сценічного», визначено 

ознаки монодрами та жанровий тип опери. Оперна дія «Гораціїв» 

розгортається від монодрами Камілли у 1 дії – до накладання декількох драм 

(зокрема, зовнішньої і внутрішньої) у ІІІ акті. Ознакою наскрізної дії в 
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оперній драматургії «Гораціїв» визначено поєднання актів сценічними 

інтермедіями, відсутність глибоких цезур між виокремленими композитором 

епізодами. До принципу оперної драматургії «Гораціїв» віднесене 

балансування дії між надією на щастя та її руйнуванням.  

На основі аналізу кожної дії, оперу «Горації» визначено як музичну 

драму очікування, вісті та фатуму. Її характерними ознаками постають 

поширення кількості учасників драми очікування, зміна носіїв функції 

вісника, до якої на різних етапах розвитку драматургії залучаються Старий 

Горацій, хор, представник Альби, Римлянин, Римлянка, Валерій. «Горації» 

Сальєрі – новаторський твір сценічний – випередив свою історико-художню 

добу, що обумовило його несприйняття сучасниками композитора. 

Розв’язання художньої загадки «Тарара» обумовлено жанровою 

специфікою опери. Відсутність жанрової конкретизації обумовлена 

усвідомленням авторами опери її невідповідністю традиційним жанровим 

ознакам французької ліричної трагедії. Унікальний «сумісний твір» А. 

Сальєрі – П. О. Бомарше базований на синтезі жанрово-стильових засад, їх 

переосмисленні та подоланні. Відсутність характерного для класицизму 

розподілу на «високе і низьке» заміщується змішенням у музичній драмі 

різних жанрових та образних сфер – трагедії та комедії, екзотики і 

романтики, «разом з політичною алегорією» (за Дж. Райсом), що надає твору 

акласицистської спрямованості. «Конфуз жанру» виявився передчуттям 

відкриттів опери майбутнього, що базується на синтезі різнорідного. 

З’ясування жанрової специфіки «Тарара» обумовило звернення до «Аксура» 

– італійської редакції французької опери, жанр якої набув авторського 

визначення.  

У роботі встановлено властиві «спільному творові» жанрові ознаки 

французької ліричної трагедії (відображені у структурі опери), комічної 

опери (численні прояви травестії у кожній дії «Тарара»), пророцьке 

передчуття великої опери (авторське визначення у листі Сальєрі, думка Р. 

Ангермюллера щодо «„grossen“ opern» композитора, відзначена Ф. 
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Брауенберенсом роль «Аксура» у формуванні польської великої опери) та 

опери спасіння (комічна складова, «рятівний» фінал) – знакових для 

французької культури внутрішньожанрових різновидів опери. Синтез 

визначено як художній метод, що визначає жанрову специфіку «Тарара» А. 

Сальєрі–П. О. Бомарше, визначеного як музична драма.  

Спостереження щодо жанрової неоднозначності «Тарара» 

підтверджено в контексті екстраполяції авторського жанрового імені 

«Аксура» opera-semiseria на «сумісний твір» Сальєрі–Бомарше. Оскільки 

ознаки напів-серйозної опери властиві й «Тарару» з його трагікомедійним 

змістом, пропонується поширити це жанрове визначення на «спільний твір» 

А. Сальєрі – П. О. Бомарше з урахуванням його французької специфіки. У 

спробі визначення жанрового імені «Тарара» враховано відповідні твору 

аспекти відповідності жанровій специфіці «dramma tragicomico», оскільки 

жанр трагікомедії властивий французькій національній культурі. Доведено, 

що стосовно «Тарару» доречно використання жанрових імен героїко-комічна 

опера або dramma eroicomico, властивих оперному спадку А. Сальєрі. 

Визначення dramma tragicomico і dramma eroicomico конкретизують 

жанрову сутність опери А. Сальєрі як музичної драми.  

5. Виявлено ознаки еволюції авторського тлумачення жанрової моделі 

французької ліричної трагедії на основі з'ясування балансу традицій і новацій 

у взірцях оперного жанру у творчості А. Сальєрі. Три «французькі» опери А. 

Сальєрі вирізняє поступове віддалення від жанрових ознак ліричної трагедії. 

Якщо у «Данаїдах» вони втілені найповнішою мірою (А. Сальєрі виступив як 

найпослідовніший спадкоємець Х. В. Глюка), то у «Гораціях» помітний 

відхід від їх домінуючої ролі (триактова структура, замість 5-акової; 

наявність інтермедій між діями), незважаючи на збереження відповідного 

авторського жанрового імені; у «Тарарі» усвідомлення невідповідності 

жанровому прообразу, попри збереження таких зовнішніх ознак французької 

ліричної трагедії, як Пролог, 5-актова структура, які обумовили відмову 

композитора та драматурга від авторського визначення жанру твору. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dramma_eroicomico
https://en.wikipedia.org/wiki/Dramma_eroicomico
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На основі аналізу жанру французької ліричної трагедії в оперній 

творчості А. Сальєрі баланс новаторського та традиційного, який поступово 

змінювався у напрямку домінування першого. Жанр французької ліричної 

трагедії у творчості Сальєрі набув авторського тлумачення. Неоголошена 

реформа французької ліричної трагедії у творчості Сальєрі обумовлена 

мисленням сценами, наскрізною драматургією, психологізацією музичної дії, 

перетворенням опери на музичну драму, що розвивається за ознаками 

оперного симфонізму. Домінування ролі головних героїнь у французьких 

операх композитора дозволило виявити ознаки майбутньої моноопери 

(монодрами). Якщо у «Данаїдах» ознаки неоголошеної оперної реформи не 

виходили за межі жанру французької ліричної трагедії, то у «Гораціях», 

незважаючи на наявність авторського жанрового імені, було значно 

переосмислено структуру «сценічного твору». Порівняно з цим, у «Тарарі» 

жанрові ознаки французької ліричної трагедії перетворюються на зовнішню 

схему (зокрема, комічної опери, а також передчуття жанрових ознак опери 

спасіння та великої опери).  

Проведене дослідження не претендує на вичерпність історичного та 

теоретичного аналізу французької ліричної трагедії у творчості А. Сальєрі з 

позицій встановлення у них традицій і новацій. Перспективними в цьому 

сенсі можуть стати подальші розвідки з історії, теорії та практики виконання 

французьких опер А. Сальєрі в контексті світової оперної культури першої 

третини ХХІ століття.  
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Мистецькі пошуки: зб. наук. праць. Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. Вип. 6. 

С. 56-60. 

7. Лю Бінь. Опера А. Сальєрі «Горації» в музикознавчому дискурсі. 

Мистецькі пошуки: зб. наук. праць. Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. Вип. 7. 

С. 60-65. 
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Відомості про апробацію результатів дослідження 

Основні положення дисертації були представлені на 2 міжнародних і 2 

всеукраїнських конференціях: 

- міжнародні: «Трансформація музичної освіти і культури: традиція та 

сучасність» (ОНМА імені А. В. Нежданової, Одеса, 2015); «Мистецька освіта 

України ХХІ століття: євроінтеграційний вектор» (Харків, 2016);  

- всеукраїнські: «Герменевтика в науках про дух» (Харків, 2016, 2017). 

 

  


