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Дисертацію присвячено вивченню камерно-вокальної творчості Ж. Массне в 

аспекті її жанрово-стильової домінанти. Загальною тенденцією європейського, 

російського та вітчизняного музикознавства кінця ХХ – початку ХХІ століть є 

вивчення творчого спадку Ж. Массне як оперного композитора. Звичайно в 

дослідницьких працях камерна-вокальна творчість французького митця залишається 

мало опанованою як менш вартісна. Між тим, творчий спадок Ж. Массне досить 

об’ємний: до його складу входять різні музичні жанри, що формували розвиток 

жанрово-стильової системи музичного мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ 

століть. Камерно-вокальна творчість французького композитора представлена 

вокальними циклами, жанрами пісні й романсу, в цілому – понад 200 зразків. Саме в 

них найбільш системно проявилися ті риси стилю Майстра, а саме камерність, 

вишуканість, вкрадливість, що так високо цінував у спадку свого сучасника і 

співвітчизника К. Дебюссі. 

Довести значущість камерно-вокальної творчості Ж. Массне для музичної 

культури сучасності, й зокрема, для таких її сфер, як музичне виконавство, музична 

освіта, музикознавство – актуальне завдання сучасної вітчизняної науки. 

У дисертаційній роботі здійснено історико-теоретичне обґрунтування та 

запропоновано шляхи розв’язання проблеми визначення сутності жанрово-стильових 

домінант камерно-вокальної творчості Ж. Массне. Серед взірців композитора, котрі 

набувають значення призми, крізь яку можливо спостерігати характерні жанрово-

стильові ознаки не тільки камерно-вокальної творчості Ж. Массне у цілому, а й 

знаходити образно-змістовні зв’язки з оперною спадщиною Майстра. 



На основі залучення об’ємних критичних і дослідницьких матеріалів, історичний 

обсяг яких охоплює більше ста років, у дисертаційній роботі обумовлені причини 

недооцінки камерно-вокальної творчості Ж. Массне в науковій літературі та 

виконавській традиції. 

У результаті вивчення історії розвитку масснезнавства стало можливим 

виокремити два нерівних за масштабами періодів: прижиттєвий (1907 – 1912) та 

післяжиттєвий – з 1912 року по теперішній час. Аналіз змін в оцінках особистості і 

творчості композитора у другому періоді масснезнавства дозволив вирізнити 

наступні етапи: 1950-і роки; 1960-ті роки; 1970-1980-ті роки; 1990-ті роки; два перших 

десятиліття ХХІ століття.  

Переломне значення у процесі розвитку масснезнавства надане 1950-м роком, 

коли були сформовані передумови об’єктивного оцінювання особистості і творчості 

композитора. М. Купер, Е. Ч. Саквіль, Д. К. Шоу-Тейлор виступили провозвісниками 

«нової ери» оперної спадщини Ж. Массне. Значення 1960-х років у історії 

масснезнавства полягає в узагальненому осягненні творчого спадку композитора 

(праця Ю. Кремльова). Але і перша, і друга хвилі ренесансу особистості і творчості 

Ж. Массне обминули камерно-вокальний спадок композитора. Опероцентристська 

спрямованість домінує і на початку ХХІ століття, зокрема у вітчизняному 

масснезнавстві, що обумовлено вагомою роллю даного жанру у творчому доробку 

французького митця. 

Порушення опероцентристського підходу до вивчення творчої спадщини 

Ж. Массне на початку ХХІ століття обумовило поширення дослідницької уваги на 

камерно-вокальний спадок композитора – енциклопедію французької романсової 

лірики. На межі ХХ – ХХІ століть камерно-вокальна творчість Ж. Массне набула 

значення самостійного предмету дослідження як гідного системного вивчення у 

музикознавстві. Ознакою розквіту масснезнавства рубежу ХХ – XXI століть є 

актуалізація камерно-вокальної спадщини Ж. Массне як проблеми монографічної 

науки в структурі музикознавства (роботи М. Шампаня, 1995; Шае Енхе, 2000; Хюн 

Мін Лі, 2005; Дж. Холмквеста, 2009). Як Ф. Носке, так і М. Шампань декларують 

Ж. Массне як фундатора жанру французького камерно-вокального циклу.  



Зіставляючи хронологію творчих етапів французького композитора, поданих в 

монографії Ю. Кремльова, з періодами розвитку оперного доробку митця, що 

міститься у дисертації Л. Мудрецької, автором дисертації запропонована 

періодизація камерно-вокальних циклів у творчості Ж. Массне, що умовно 

поділяється на три періоди: 1. Ранній охоплює 1866–1876 роки, від дати створення 

«Квітневої поеми» до появи «Жовтневої поеми» (1876); 2. Центральний (1879 – 

1895), що відповідає датуванню другого оперного періоду; 3.  Пізній (1901) – 

створення останнього вокального циклу «Декілька пісень в лілових тонах». 

Історичні паралелі між періодизацію оперного і камерно-вокального спадку 

композитора засвідчують як глибинність зв’язків між двома жанровими гілками 

його творчості, так і правомірність розподілу творчого спадку композитора, 

узятого у всій його цілісності. Аналіз динаміки розгорнення камерно-вокальних 

циклів у доробку Ж. Массне дозволив констатувати наскрізну функцію цього 

жанру, що охопив усі періоди творчої еволюції композитора.  

У результаті аналізу встановлено жанрові ознаки поеми у камерно-вокальних 

циклах композитора та виявлені притаманні їм принципи циклоутворення. Авторське 

жанрове ім’я «поема» тлумачено: 1. як жанрову характеристику кожного з номерів; 

2. як жанрову властивість кожного з «малих» (внутрішніх) циклів; 3. як жанрове 

утворення камерно-вокальної цілісності. Наскрізність ознак жанру поеми у камерно-

вокальних циклах композитора, як і принципів циклоутворення, засвідчують єдність 

творчого методу Ж. Массне.  

Тлумачення камерно-вокальних поем Ж. Массне як макроциклу, що 

пронизаний наскрізними образно-художніми та інтонаційно-драматургічними 

зв’язками, дозволило визначити їх як «Пори року». Аркові зв’язки між камерно-

вокальними циклами композитора створюють певний «ланцюг»: «Квітнева поема», 

«Жовтнева поема», «Зимова поема» і «Поема одного вечора», у складі якої міститься 

номер, визначений нами як «Липневий». 

Якщо тема «Пори року» об’єднує до макроциклу чотири камерно-вокальні цикли 

композитора, то розвиток теми спогадів про кохання пов’язує усі вісім вокальних 

поем Ж. Массне в єдиний метацикл, де роль драматургічного центру слід надати 



«Поемі спогаду» та «Поемі кохання», фіналу – «Поемі одного вечора», коди – 

останньому циклу «Декілька пісень у лілових тонах». 

Зміст останнього циклу відсилає до першого періоду камерно-вокальної 

спадщини композитора, а в його межах – до другого взірця жанру – «Поеми спогаду»: 

спогадом про перше кохання навіяний «сюжет» останнього твору цієї жанрової гілки. 

Повернення в спогадах людини «шляхетного віку» (за Н. Савицькою) до часів 

молодості, до початку любовного почуття обумовлює утворення життєвого та 

творчого кола у спадщині Ж. Массне: герой, який увійшов до останнього періоду 

життєтворчості, повертається до початку історії кохання. Попри те, що в «Лілових 

піснях» підведення підсумків розвитку жанру камерно-вокального циклу у творчості 

композитора обумовлено утворенням нескінчених арок до минулого, до його 

попередніх Poèmes, останній вокальний цикл Ж. Массне виконує творче завдання 

розмикання художнього змісту прикінцевого взірця жанру в безкінечність.  

Ключові слова: вокальний цикл, поема, періодизація, макроцикл, метацикл, 

творча особистість, циклоутворення, творчий метод. 
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