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АНОТАЦІЯ 

Бучок Л. В. «Фортепіанна творчість закарпатських композиторів: 

стильові виміри». – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво». – 

Національна академія карівних кадрів культури і мистецтв, Київ, 2021. - 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 

2021. 

Концепцію дисертації визначає ідея представлення фортепіанної 

творчості закарпатських композиторів в європейському та 

загальноукраїнському контекстах. Проблема, однак, полягає у тому, що 

становлення й розвиток цього творчого активу має особливу передісторію та, 

головне, свідчить про значне історичне відставання від вже минулих в 

історичному часі яскравих стильових явищ: становлення національних 

композиторських шкіл, антиромантична реакція в особі імпресіонізму та 

експресіонізму, модерн, зародки авангардизму і, урешті-решт Модернізм з 

його неостильовими «формантами». 

А отже, відповідним чином обумовлюються структурні принципи 

дисертації, які визначаються наміром поетапного розгляду спадкоємності 

стильових традицій, що під виглядом асиміляцій мали історично визначену 

логіку «похопливого надолужування» (за І. В. Костецьким) стосовно 

опанування стильовими інваріантами – від класичних / академічних 

принципів, постромантизму й модерну / сецесії, крізь модерністичні інтенції 

до епохи постмодерну. Причому, кожного разу мова йшла про регіонально 

визначений перебіг опанування певними стильовими моделями; наприклад, – 

стосовно історично запізнілих виявів принципу «дегуманізації мистецтва» 

(Х. Ортега-і-Гасет), що увійшов до європейської музичної традиції ще з 

імпресіонізмом та експресіонізмом на початку ХХ століття, а в фортепіанній 

творчості закарпатських композиторів має місце у постмодерних проєктах. 
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Більше того, у фортепіанній творчості закарпатських композиторів 

навіть постромантичні та модерні ініціативи сполучаються також із 

неостильовим дискурсом – у намірі втілення «ідеї глобального культурного 

синтезу» (за О. В. Козаренком), наслідком якої є гетерогенність 

(неоднорідність) стильової моделі та супровідна концепція «змішаного» 

стилю, коли принципове значення має не лише вектор щодо історично 

відомого, але й визначений автором «полюс стильового притягання» (за 

М. І. Лобановою). 

Значну увагу в дисертації присвячено висвітленню історично 

визначеної долі Закарпаття як мультиетнічного регіону (українські, угорські, 

словацькі, чеські, румунські та німецькі корені), що було украй важливо для 

встановлення самих причин запізнілого формування закарпатської 

професійної традиції. Аналітичний екскурс з цього питання довів, що 

перешкодою були складні геополітичні обставини: закарпатський край 

поперемінно належав до складу сусідніх держав і це спричиняло передусім 

нівелювання «етнонаціональної форми собітотожності» (вислів Н. Попової та 

М. Фурси) закарпатської культури в цілому. Проте, потужні будительські та 

просвітницькі рухи безнастанно оживляли форми етнічної ідентичності 

(замкнута у собі формація) та її переростання у форму національної 

ідентичності (відкрита назовні формація) як запоруки входження у простір 

«тотожності різних» (за К. Ясперсом) – також національно структурованих 

систем у такій їх історичній множині, як світова художя культура. 

З’ясовано, що витоками професійної музичної творчості на Закарпатті 

були етнокультурологічні розвідки, фольклористична діяльність 

просвітителів та дяко-учительська діяльність, мету якої становила ідея 

усвідомлення громадою власних етнічних коренів та перспектив 

культурницького розвитку регіону, і що саме ця ідея надавала чіткої 

визначеності першим професійним артефактам. 

Встановлено, що власне професіоналізація музичної творчості 

закарпатських композиторів відбулася передусім у сфері фортепіанних 
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композицій: як найбільш абстрактний вид музичної творчості, це надавало 

можливість для активної апробації стильових інваріантів академічної й 

новітньої музичної традицій та їх синтезування з інтонаційним фондом 

фольклору Закарпаття в дусі постромантизму і модерну. Причому, найбільшу 

міру прикладання зусиль здобула початкова музична освіта: у числі перших її 

засновників – Зиґмунд Лендєл, очільник приватної музичної школи, для 

фортепіанного класу якої він створював власні фортепіанні композиції у 

намірі як стилізації етнічно характерного фонду фольклорних традицій краю, 

так і їх уподібнення з академічними нормами музичного мислення. 

Осібним чином слід виокремити просвітницькі інтенції й наступних 

поколінь закарпатських композиторів (Дезидерій Задор, Еміль Кобулей), які 

здобули професійну освіту в престижних західноєвропейських закладах 

академічної музичної освіти (Будапешт, Прага), і як наслідок – поповнили 

дидактичний потенціал педагогічної фортепіанної літератури достойними 

зразками асиміляції академічного досвіду музичного мислення із 

фольклорною спадщиною закарпатського регіону. Більше того, засновники 

закарпатської професійної композиторської традиції незабаром здобули своїх 

послідовників; наприклад, в особі Іштвана Мартона – воістину автодидакта, 

геніальність якого високо цінував його педагог Дезидерій Задор. 

Вивчено наявний у різних джерелах досвід безпосереднього 

дослідження фортепіанної творчості закарпатських композиторів: 

встановлено, що його особливістю є пріоритетність автобіографічного та 

морфологічного підходів; тобто – поза врахуванням новітніх аналітичних 

алгоритмів та понятійно-смислових значень фундаментальних категорій 

сучасного систематичного музикознавства (інтонаційний вміст лексичних 

форм тематизму, композиційно-драматургічна логіка, семантика жанрової 

форми, металогіка стильового інваріанту тощо). У зв’язку з цим у процесі 

дослідження конкретних фортепіанних творів враховувалися аспекти 

інтонаційного моделювання, структуротворчих принципів, драматургічних 

співвідношень сегментів концепції та світовідчуттєвої специфіки стильового 
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«образу» автора. Відповідно, лише відтак виводилися судження щодо 

актуалізації певного стильового інваріанту та його варіантного втілення. 

Поряд з тим, приділено увагу й якості виконавської інтерпретації: наприклад, 

щодо вимог бездоганно вірогідної на тон-манеру артикуляції звукових форм і 

застереження щодо оманливої присутності буквальних асоціацій із, 

наприклад, романтичною фортепіанною музикою, яка принципово підлягає 

модернізації. 

Спеціальним чином наголошено на тому, що загалом фортепіанна 

творчість закарпатських композиторів другої половини 20-х років ХХ 

століття - до початку ХХІ століття несе у собі значення комунікативно-

рецептивних (генеративних) аспектів українського музичного модернізму в 

ролі регіонально характерної художньо-стильової моделі з власними 

культурологічними параметрами – у намірах осягнення етнонаціональної 

собітотожності (національна координата творчості). Зокрема, власне модерні 

інтенції розглядаються в сенсі інноваційних змін у художній свідомості, які в 

концептуальних зрізах констатують собою новітні завдання щодо розвитку 

національних традицій у дискурсі експансії «назовні» щодо широкого поля 

європейських традицій, але – маніфестуючи «обрані» цінності. 

Встановлено, що процеси етнонаціональної ідентифікації закономірно 

набули духу асиміляції – свідомого уподібнення із множиною історично 

відомих, але ментально відмінних образних систем (причому 

ампліфікованими – як у «Етюді» до-мінор Д. Задора або його ж «Концерті» 

для фортепіано з оркестром). 

Отже, смисловий акцент, поставлено на прикладах процесу 

макроіндивідуації (за К. Поппером) як основи такого стильового варіанту, 

коли системна організація ресурсів музичного мовлення переростає 

«замкнуті» кордони етнічної форми ідентичності, що більшою мірою мала 

місце у дидактичних зразках фортепіанної творчості закарпатських 

композиторів середини ХХ століття. 
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Вивчено поняття авторських ініціатив особливого роду, що в 

модерністичний період історії музичної творчості докорінно змінили звукову 

форму музичної матерії задля особливого ракурсу вираження – 

підтекстового, здебільшого іронічного і саркастичного, невротично 

вразливого (як, наприклад, в «Експромті» Іштвана Мартона). 

З’ясовано, що після постромантичних і модерних візій у подальшому 

історичному часі у фортепіанній творчості закарпатських композиторів 

вагомого значення набули вже інтенції суто модерністичного характеру 

(Іштван Мартон, Микола Попенко, Володимир Волонтир, Віктор Теличко, 

Наталія Марченкова, Анатолій Затін, Роман Меденці, Василь Цанько), коли 

провідну роль мала ідея «реінтерпретації / неореставрації пам’яті культури» 

(за Н. М. Корнієнко): це – свідомі стилізації історично відомого на основі так 

званого алюзійного розвитку стилю із певним полюсом стильового 

притягання. 

Важливого значення набули постмодерні інтенції у версії так званого 

«ейдетичного» стилю (визначення Л. О. Кияновської) – при опорі на певний 

матричний / вихідний смисловий образ, на основі якого сприймається певна 

реальність. Доведено, що стильові виміри фортепіанної творчості 

закарпатських композиторів вплинули на «змішаний» (мікстовий) характер 

самого процесу спадкоємності стильових традицій, враховуючи ситуацію 

запізнілого входження в історичну стильову систему. Водночас у 

постмодерній фазі фортепіанна творчість закарпатських композиторів 

свідчить про причетність до «зміни художнього хронотопу» (за 

Н. О. Герасимовою-Персидською) та семантично організованої 

інтелектуальної «гри» метамовних дискурсів як такої моделі художнього 

змісту, що покладається на когнітивну (розмірковуючу) діяльність інтелекту 

та в порівнянні з модерністичними інноваціями другої половини ХХ століття 

значно більшого сенсу надає мислеформам ідеалізації (в сенсі неореставрації) 

духовного здобутку людства й суто духовних значень формування світогляду 

сучасної людини. 
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Здобуто, отже, твердження: стильові виміри фортепіанної творчості 

закарпатських композиторів – це прогресія інтенсивного опанування й 

спадкоємності стильових ініціатив усього ХХ століття як доби Модернізму 

(включаючи при тому фази постромантизму й модерну), так і початку ХХІ 

століття в образі постмодерну. 

Доведено, що фортепіанна музика закарпатських композиторів є 

вельми чисельною та надзвичайно різноманітною в плані творчих задумів – 

здебільшого екстравагантних, глибокодумних та напрочуд оригінальних на 

предмет авторського дискурсу асиміляції певної стильової моделі.  

У загальних висновках до дисертації стверджено, що виявлені у 

фортепіанній творчості закарпатських композиторів стильові виміри у 

дискурсах спадкоємності стильових традицій засвідчують собою особливий 

характер процесу адаптації європейського академічного досвіду – не тільки у 

«синдромі похопливого надолужування», а й також у режимі «руху на 

випередження», коли окрім щоразу очевиднішого сліду академізації 

відбувалося також мікстове (змішане) нарощування стильових ініціатив. 

Наголошено, що фортепіанна творчість композиторів Закарпаття – це 

регіонально самобутній сегмент (особлива частка цілого, що несе у собі 

інформацію про нього) не лише загальноукраїнської національної музичної 

традиції, а й європейського простору в цілому. 

Ключові слова: фортепіанні твори закарпатських композиторів; 

Інтенціональний період історії музики (постромантизм, модерн, модернізм, 

постмодерн); етнонаціональна ідентифікація музичної творчості. 
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ABSTRACT 

Buchok L. V. «PIANO PIECES OF TRANSCARPATHIAN COMPOSERS: 

STYLE DIMENSIONS». – A qualifying scientific work with the manuscript 

rights. 

Thesis for a Candidate of Arts Degree in Specialty 17.00.03 “Musical 

Art”. – The National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts, Kyiv, 

2021. – Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, 2021. 

The concept of the thesis is determined by the idea of presenting the piano 

works of Transcarpathian composers in European and national Ukrainian contexts. 

The problem, however, is that the formation and development of this creative asset 

has a special prehistory and, most importantly, demonstrate a significant historical 

lagging behind the bright stylistic phenomena of the historical past: the formation 
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of national schools of composition, anti-romanticist reaction in the form of 

Impressionism and Expressionism, modernism, the budding avant-garde and, 

finally, modernism with its neo-stylistic formants. 

Thus, the structural principles of the thesis are determined accordingly: they 

were defined by the intention to gradually consider the succession of stylistic 

traditions, which under the guise of assimilation had a historically defined logic of 

"hasty catching up" (according to I. V. Kostetsky) regarding mastering stylistic 

invariants from post-romanticism and modernism / secession, through modernist 

intentions to the postmodernism epoch. Moreover, each time we had to speak 

about a regionally determined course of mastering certain stylistic invariants; for 

example, in relation to historically "delayed" manifestations of the principle of 

"dehumanization of art" (H. Ortega-y-Gasset), which entered the European musical 

tradition with Impressionism and Expressionism in the early twentieth century, and 

is reflected in postmodern projects of Transcarpathian composers’ piano works. 

Moreover, the piano music of Transcarpathian composers combines even 

post-romantic and modern initiatives with neo-stylistic discourse, with the 

intention of emplementing the "idea of global cultural synthesis" (according to 

O. V. Kozarenko), which results in heterogeneity of the stylistic model and an 

accompanying concept of a mixed style, when the fundamentally important is not 

just the vector of the historically known, but also the "pole of stylistic attraction" 

(M. I. Lobanova) defined by the author. 

In turn, a considerable attention in the thesis is paid to highlighting the 

historically determined fate of Transcarpathia as a multiethnic region (containing 

Ukrainian, Hungarian, Slovak, Czech, Romanian and German elements), which 

was extremely important to establish the reasons for the "late" formation of 

Transcarpathian professional tradition. Analytical digression on this issue proved 

that the obstacle was difficult geopolitical circumstances: Transcarpathian region 

alternately belonged to adjacent states and this led primarily to the levelling of 

"ethno-national form of identity" (N. Popova and M. Fursa) of the Transcarpathian 

culture as a whole. However, powerful awakening and enlightenment movements 
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incessantly revived the forms of ethnic identity (closed formation) and its 

transformation into a form of a national identity (open formation) as a guarantee of 

entering the space of "identity of the different" (K. Jaspers) – also nationally 

structured systems in such their historical set as the global artistic culture. 

Nevertheless, it has been found that the origins of professional music in 

Transcarpathia were ethnocultural studies, the folklore activities of educators and 

school teachers (often, church deacons in parochial schools) whose goal was the 

idea of awareness of their own ethnic roots and prospects for cultural development 

of the region, and that this idea was made clear in the early professional artefacts. 

It has been established that the professionalization of musical composition in 

Transcarpathia took place primarily in the field of piano composition: as the most 

abstract form of musical creativity, it provided an opportunity for vigorous trials of 

stylistic invariants in academic and modern musical traditions and their synthesis 

with the intonational richness of Transcarpathian folklore in the spirit of post-

romanticism and modernism. Moreover, the greatest effort was made by primary 

music education: among its first founders was Sigmund Lengyel, head of a private 

music school, for the piano class of which he created his own piano compositions 

in order to stylize the ethnically characteristic stock of the regional folk traditions 

and academic norms of musical thinking. 

Besides, the enlightenment intentions of the next generations of 

Transcarpathian composers (Desiderius Zador, Emil Kobulei), who received 

professional education in prestigious Western European institutions of academic 

music education (Budapest, Prague), should be singled out, and as a result 

supplemented the didactic potential of pedagogical piano material with worthy 

examples of assimilation of academic experience of musical thinking with the 

folklore heritage of the Transcarpathian region. The founders of the 

Transcarpathian professional compositional tradition soon gained their followers; 

among them was Istvan Marton, a truly self-taught man, whose genius was highly 

valued by his teacher Desiderius Zador. 
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The experience of direct study of piano works of Transcarpathian composers 

available in various sources was also studied in a special way: it was established 

that its feature is the priority of autobiographical and morphological approaches; 

that is, without taking into account the latest analytical algorithms and conceptual 

and semantic meanings of fundamental categories of modern systematic 

musicology (intonation content of lexical forms of the themes, compositional-

dramaturgical logic, semantics of genre form, metalogy of stylistic invariant, etc.). 

In this regard, in the process of studying specific piano works of Transcarpathian 

composers, aspects of intonation modelling, structural principles, dramatic 

relations of concept segments and world perception specifics of the author's 

stylistic image were taken into account. Accordingly, only then were conclusions 

drawn about the actualization of a certain stylistic invariant and its variant 

embodiment. Remarks were also made on the conditions of performers’ 

interpretation: for example, on the requirements of sound formulation that are 

perfectly plausible in tone, and warnings on the deceptive presence of literal 

associations with, for example, romantic piano music, which is fundamentally 

modernized. 

In turn, it is specially emphasized that for the general "image" of piano 

works of Transcarpathian composers the period from the second half of the 1920s 

to the early 21
st
 century carries the importance of communicative receptive 

(generative) aspects of Ukrainian musical modernism in the role of regional artistic 

and stylistic model with its own culturological parameters – in the intention to 

comprehend ethno-national identity (national coordinates of creativity). In 

particular, modern intentions are considered in the sense of innovative changes in 

artistic consciousness, which state in conceptual terms the latest challenges in the 

development of national traditions in the discourse of "external" expansion in 

relation to a wide field of European traditions, but – manifesting "selected" values. 

It has been established, therefore, that the processes of ethno-national 

identification naturally acquired the "spirit" of assimilation – a conscious 

assimilation with many historically known but mentally different image systems 
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(and amplified – as in "Etude" in Dmoll by D. Zador or his "Concerts" for piano 

and orchestra). 

A special semantic emphasis, therefore, is placed on the examples of the 

process of "macroindividuation" (K. Popper) as the basis of such a stylistic variant, 

when the system organization of musical speech resources outgrows the "closed" 

borders of ethnic identity, which took place more in didactic samples mid-

twentieth century. 

The notion of author’s initiatives of a special kind has also been studied. It 

has been found that after post-romantic and modernist visions intentions of purely 

modernist character became further important in the piano works of 

Transcarpathian composers (Istvan Marton, Mykola Popenko, Volodymyr 

Volontyr, Viktor Telychko, Natalia Marchenkova, Anatoliy Zatin, Roman 

Medentsi, Vasyl Tsanko), when the the idea of "reinterpretation / non-restoration 

of cultural memory" (N. M. Kornienko) took the leading role: these were conscious 

stylizations of the historically known on the basis of so-called "allusive" style 

development with a certain "pole of style attraction". 

In turn, postmodernist intentions in the version of the so-called "eidetic" 

style (L. O. Kiyanovska’s term) acquired special significance, based on a certain 

matrix / original semantic image, through which a certain reality is perceived. It 

has been proved, however, that the style dimensions of piano music composition of 

Transcarpathian composers formed, so to speak, a mixed nature of the process of 

succession of stylistic traditions: the situation of "late" entry into the historical 

stylistic system. At the same time, in the postmodern phase of development the 

piano work of Transcarpathian composers testifies to the involvement in the 

"change of artistic chronotope" (N. O. Gerasimova-Persidskaya) and semantically 

organized intellectual play of metalanguage discourses as such a model of artistic 

content. cognitive activity of the intellect and in comparison with the modernist 

innovations of the second half of the twentieth century gives much more meaning 

to the thought forms of idealization (in the sense of non-restoration) of the spiritual 

achievement of mankind and purely spiritual meanings of modern worldview. 
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Thus, the conclusion is made: style dimensions of piano music composition 

in Transcarpathia are a progression of intensive acquisition, and a succession of 

stylistic initiatives of the whole 20
th
 century both in the era of Modernism 

(including phases of postromanticism and modernism) and the early 21st century. 

It has been established that the piano music by Transcarpathian composers is 

abundant and extremely diverse in terms of creative ideas – mostly extravagant, 

profound and surprisingly original in terms of the author's discourse of assimilation 

of a particular stylistic model. 

Accordingly, the general conclusions to the thesis it is that the style 

dimensions in the discourses of succession of stylistic traditions revealed in the 

piano music by Transcarpathian composers testify to the special character of the 

process of assimilation of European academic experience not only in the "hasty 

catch-up syndrome", but also in the mode of "advance movement", when in 

addition to the increasingly obvious trace of academicization, there was also a 

mixed building up of stylistic initiatives. It is emphasized, therefore, that the piano 

works of Transcarpathian composers are a regionally distinctive segment (a special 

part of the whole that carries information about it) not only of the Ukrainian 

national musical tradition, but also of the European one as a whole. 

Key words: piano pieces by Transcarpathian composers; Intentional period 

of music history (post-romanticism, moderne, modernism, postmodernism); ethno-

national identification of musical creativity. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У царині теорії та історії 

музичної творчості завжди актуальним є питання стилеутворювальних 

процесів як такого украй важливого аспекту, що стосується діагностики 

ментального роду «рухів» культуротворення – на кшталт виповнювання 

ментального поля (психодумкосфери) певного культурного простору щоразу 

новими мислеформами. 

У цьому сенсі з-поміж жанрових сфер музичної творчості композиторів 

Закарпаття спеціальний інтерес становить саме фортепіанна музика: як 

найбільш абстрактний жанровий вид академічної музичної творчості, вона не 

лише асимілює багатющий стильовий ресурс європейської музичної 

творчості, але також вирізняється суто ментальною характерністю свого 

становлення та розвитку. Тому посилена увага до вивчення саме регіональної 

специфіки академічної музичної традиції є на сьогодні чи не найбільш 

пріоритетною цариною української музикознавчої думки, оскільки «у світі 

немає нічого безетнічного» (вислів Ентоні Д. Сміта). 

Зокрема, зосередження уваги на фортепіанній творчості закарпатських 

композиторів у дискурсі аналізу її стильових вимірів зумовлене тим, що це – 

та жанрова сфера, у якій якнайяскравіше виявляється практика формування 

професійних засад закарпатської композиторської традиції з огляду на 

європейський та загальноукраїнський стильові контексти. Причому, у 

названих контекстах ця традиція вважається чи не «наймолодшою» 

(Е. Добровольська, Л. Романюк [52, 34]): відлік початку її формування 

припадає на другу половину 20-х років ХХ століття.  

Причиною такої історично запізнілої появи була поперемінна 

приналежність закарпатського краю до устрою сусідніх держав (Угорщина, 

Трансильванія, Австро-Угорщина, Чехословаччина), що вносило суттєвий 

політичний та релігійно-конфесійний дисонанс у життя мешканців цього 

поліетнічного географічного регіону, який лише опісля Другої світової війни 

остаточно утвердився у складі України. Однак, потужні будительські та 
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просвітницькі рухи незмінно усталювали закони мікро- та 

макроіндивідуаційних процесів (за історіософською теорією К. Поппера); а 

саме – етнонаціональної ідентифікації культури краю та переходові до 

утвердження закарпатської професійної музичної творчості в історичній 

множині стильових явищ як наміру входження до такої «тотожності різних» 

(вислів К. Ясперса) – також національно структурованих систем, – як світова 

художня культура. 

Відтак в полі зору, з одного боку, – асиміляція / уподібнення щодо 

багатющого стильового ресурсу європейської музичної творчості, що 

відповідає умовам ситуації «пошуку втраченого часу» (вислів М. Пруста); з 

іншого, – субʼєктивовано сформоване ставлення до панорами історичних 

стилів під виглядом верифікації їх інваріантів задля формування власних 

стильових проєкцій. Але «так» поставлене питання потребує застосування 

особливих аналітичних алгоритмів щодо вияву у прикладах фортепіанної 

творчості закарпатських композиторів свідчень стилетворчих ініціатив їх 

авторів. До того ж конкретизація цих ініціатив не буде достовірною поза їх 

інтерпретацією засобом міждисциплінарного підходу в дусі «філософії 

цілості» (холістичний підхід), що надаватиме можливість чіткіше бачити 

здобутки фортепіанної творчості композиторів Закарпаття не стільки у 

диференційованих, скільки в інтегрованих значеннях. 

Стосовно стану дослідженості проблеми: безпосередньо 

фортепіанній творчості закарпатських композиторів на сьогодні присвячено 

лише поодинокі наукові розвідки (Р. Бачинська, Е. Добровольська, 

О. Маркуш, Л. Мокану, В. Мухіна, К. Оленич), у яких фактично вперше 

охоплюється певний обсяг фортепіанних композицій та виконано їх 

музикознавчий аналіз. Щоправда ці напрацювання репрезентують собою 

передусім автобіографічний та морфологічний підходи, що є уповні 

виправданим з огляду на першість подібного роду наукових розробок, 

виконаних (за умов відсутності відповідних навчальних видань) з 

дидактично-просвітницькою метою.  
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Своєю чергою, неабиякий інтерес представляють собою дослідницькі 

напрацювання щодо історії формування професійної музичної традиції на 

Закарпатті – включаючи аспекти відновлення історичної пам’яті, створення 

праць в жанрі творчого портрету та численні довідкові статті в 

«Енциклопедії Закарпаття» (О. Грін, М. Лиховид, В. Мадяр-Новак, 

О. Маркуш, Л. Микуланинець, Л. Мокану, К. Оленич, Г. Павленко, 

М. Панченко, У. Попова, Я. Рак, Т. Росул, Л. Соломко, Л. Уральський, 

О. Юрош). 

Однак, до у цілому потужного у своєму потенціалі досвіду з 

дослідження творчості закарпатських композиторів та з метою представлення 

їхніх здобутків безпосередньо щодо сфери фортепіанної творчості украй 

необхідним бачиться залучення новітніх аналітичних алгоритмів та 

способів герменевтичної рецепції музичного «тексту»; наприклад – новітніх 

уявлень стосовно предметного змісту категорії «стиль» як «світовідчуття, що 

звучить» (В. Медушевський); понять «інтонаційна модель» (В. Москаленко), 

«структуротворчий принцип» (Н. Горюхіна), «тематизм як чинник музичного 

мислення» (В. Бобровський) тощо. 

З одного боку, це нівелюватиме стереотипи формально-логічної 

спеціалізації знань щодо музичної матерії в алгоритмі «констатації», а не 

«мотивації»; з іншого, – відкриватиме простір для упровадження алгоритмів 

герменевтичного аналізу, що забезпечить достеменне тлумачення ментально-

архетипного змісту музичної творчості композиторів Закарпаття в ролі 

суб’єктивного досвіду світовідчуття і, відтак, уможливить переконливе 

уведення досліджуваного матеріалу до науково-практичного та педагогічного 

обігу; у тому числі – як свідчення зміни «музичного хронотопу» (визначення 

Н. Герасимової-Персидської). 

Зрештою, ретельний аналіз щодо становлення та розвитку фортепіанної 

творчості композиторів Закарпаття в її стильових вимірах – це такий спосіб 

постановки питання, який методологічно відповідає дослідницьким 

дискурсам постмодерного музикознавства в Україні; а саме – опорі на 
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тоталогічну (від лат. totus – увесь, цілий) методологію бачення цілого в 

одиничному як унікальному відтворенні цього цілого. 

А отже, актуальність теми дослідження – «Фортепіанна творчість 

закарпатських композиторів: стильові виміри» – зумовлена необхідністю 

з’ясування у прикладах фортепіанної творчості закарпатських композиторів 

характеру та логіки стилеутворювальних процесів у їх зв’язку із 

європейським та загальноукраїнським академічним досвідом; а також 

представленням фортепіанної творчості закарпатських композиторів як 

важливого сегмента (частки цілого, що несе у собі інформацію про нього) 

цього досвіду. В зазначених аспектах актуальності теми дослідження 

фортепіанна творчість закарпатських композиторів ще не розглядалася, але 

завжди матиме можливість для продовження дослідницького пошуку услід за 

креативним потенціалом композиторів Закарпаття; зокрема – розширенням 

контекстів його дослідження. 

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

Дисертацію виконано відповідно до плану наукових досліджень 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, тема «Актуальні 

проблеми культурології: теорія та історія культури» (реєстр № 115U001572 

від 12.06.2015). Тему дисертації затверджено вченою радою Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв (протокол № 9 від 26 квітня 

2016 р.) та перезатверджено в новій редакції (протокол № 10 від 23 квітня 

2019 р.). 

Наукове завдання, нове розв’язання якого отримане в дисертації, 

базується на теоретично обґрунтованому переконанні в тому, що стильові 

виміри фортепіанної творчості закарпатських композиторів заслуговують 

бути вивченими на тлі панорами стилеутворювальних процесів європейської 

та загальноукраїнської традицій від початку ХХ століття, які вже своїм духом 

належали до Інтенціонального (О. Опанасюк) періоду історії музики й тим 

самим передбачають орієнтування на зміну типу музичної свідомості. У 

такому контексті завдання відносно дослідження стильових вимірів 
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фортепіанної творчості закарпатських композиторів здобуло нове 

розв’язання: визначено асимілятивний характер стилеутворювального 

процесу, «рух на випередження», коли внаслідок уподібнення щодо відомих 

стильових систем та наміру спадкоємного зв’язку з ними творчі проєкти 

виявляють мікстову / змішану модель стилеутворення й при цьому стабільно 

позиціонують кореневий зв’язок з етнорегіональними культурними 

традиціями. 

Мета дослідження – виявити асимілятивний характер стильових 

вимірів фортепіанної творчості закарпатських композиторів щодо історично 

відомих інваріантів у контексті європейських і загальноукраїнських 

стильових традицій. 

Реалізація мети дослідження зумовила необхідність вирішення таких 

завдань: 

1) здійснити аналітичний огляд щодо витоків формування професійної 

музичної традиції на Закарпатті; 

2) визначити результативність наявних досліджень стосовно фортепіанної 

творчості закарпатських композиторів; 

3) подати тлумачення новітніх принципів дослідження стильових явищ, у 

тому числі – алгоритмів етнонаціональної ідентифікації культурних 

феноменів; 

4) на прикладах фортепіанної творчості закарпатських композиторів 

виявити способи стильової спеціалізації задумів; 

5) з’ясувати спектральні значення стильових ініціатив композиторів 

Закарпаття у сфері фортепіанної музики.  

Об'єкт – формування професійної музичної традиції в геополітичних 

та соціокультурних умовах на Закарпатті від межі ХІХ–ХХ століть до 

початку ХХІ століття. 

Предмет – стратегія та типологія стильового проєктування у прикладах 

фортепіанної творчості закарпатських композиторів. 
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Хронологічні межі дослідження. До поля дослідження увійшли 

передусім дані щодо витоків формування професійної композиторської 

традиції на Закарпатті в історично складених геополітичних умовах; 

зокрема – з огляду на культурницько-просвітянські ініціативи межі ХІХ–ХХ 

століть. 

Однак, основні параметри хронологічних меж дослідження (їх, так би 

мовити, нижня межа) визначив факт становлення професійної 

композиторської традиції у зразках фортепіанної творчості Зиґмунда Лендєла 

для учнів фортепіанного класу його приватної музичної школи, що припадає 

на другу половину 20-х років ХХ століття. Відтак, верхню межу 

хронологічних меж позначено зразками фортепіанної творчості 

закарпатських композиторів початку ХХІ століття. Тобто, власне 

хронологічні межі встановлено у відповідності щодо цілісної історії 

формування професійної музичної традиції на Закарпатті. 

Матеріал дослідження – фортепіанні твори композиторів Закарпаття 

(Зиґмунд Лендєл, Дезидерій Задор, Еміль Кобулей, Іштван Мартон, Микола 

Попенко, Володимир Волонтир, Віктор Теличко, Наталія Марченкова, 

Анатолій Затін, Роман Меденці, Василь Цанько) від другої половини 20-х 

років ХХ століття до початку ХХІ століття. 

Методологічну базу дослідження становлять базові принципи теорії 

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

взаємозумовленість явищ і процесів дійсності); основні положення 

системного, аксіологічного, мистецтвознавчого, компетентністного й 

культурологічного підходів як методологічного способу вивчення стильових 

параметрів фортепіанної музики композиторів Закарпаття. Вивчення 

стильового проєктування у прикладах фортепіанної творчості закарпатських 

композиторів було здійснено завдяки введенню в роботу здобутків філософії, 

історії, культурології, мистецтвознавства, музикознавства, психології тощо, з 

інтегруванням сучасних методів теоретичного мистецтвознавства та 
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музикознавства (історико-культурологічного, теоретичного, виконавсько-

інтерпретологічного та ін.). 

Теоретичною основою дослідження є сучасні історіософські, 

музикознавчі та етнокультурологічні дослідження, у яких висвітлюються: 

 логіка процесів мікро- та макроіндивідуації як механізмів входження в 

історичну множину систем у вигляді такої «тотожності різних», як 

світова художня культура (К. Ясперс [263]); 

 новітній музикознавчий дискурс оновлення предметного змісту 

категорії «стиль» (Г. Григор’єва [42], О. Коменда [90], І. Коханик [104; 

105], М. Лобанова [113], В. Медушевський [124; 127], М. Михайлов 

[133], В. Холопова [239], Ю. Чекан [243], С. Шип [247], М. Ярко [262]); 

 проблемні аспекти щодо структури «національного» стилю 

(Н. Горюхіна [35], М. Каралюс [75], Л. Кияновська [78; 79; 80], 

О. Козаренко [83], О. Кушнірук [109], С. Перес [167], М. Ярко [261]); 

 ментально-архетипний зміст етнічної та національної форм 

ідентичності як провідних векторів психічної самоорганізації 

української культурної традиції (В. Доля та В. Маринюк [118], 

В. Личковах [112], І. Маланюк [117], Н. Попова та М. Фурса [172], 

М. Попович [173], М. Протас [175], В. Храмова [240], І. Юдкін [253]); 

 світоглядний та світовідчуттєвий дискурси новітньої музичної 

свідомості, які визначили специфіку модерністичних стильових явищ 

музичної творчості та їх затребуваність у фазі «європеїзації» 

української музичної традиції (Т. Гуменюк [49; 50], М. Каралюс [76], 

Л. Кияновська [81], О. Козаренко [84], О. Михайлова [134], 

О. Опанасюк [154], М. Ржевська [180], Н. Семененко [196], 

Р. Стельмащук [210], М. Ярко [260]); 

 умови інтертекстуального аналізу музичного твору (О. Котляревська 

[99], І. П’ятницька-Позднякова [158], О. Самойленко [191], Л. Скрипнік 

[202], В. Степурко [211], Б. Сюта [217], О. Таганов [224], Н. Товстопят 

[230], Т. Тучинська [232; 233; 234]); 
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 понятійно-смислова корекція фундаментальних питань музикознавства 

у дискурсах інтонаційної концепції музики як мистецтва інтонованого 

смислу (Б. Бобровський [13], В. Медушевський [123; 126], 

І. Пясковський [176; 178], К. Руч’євська [189], Ю. Чекан [242], М. Ярко 

[257]). 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було 

застосовано комплексне використання загальнонаукових і спеціальних 

(предметних) методів, що їх під виглядом міждисциплінарного підходу 

розроблено у музикознавчих, історіософських та етнокультурологічних 

працях постмодерного часу; а саме: 

 синтез загальнонаукових аналітичних методів (аналіз і синтез, індукція 

та дедукція, систематизація, класифікація й узагальнення) із методом 

семантичного аналізу музичного тексту задля конкретизації та 

осмислення інтонаційно-лексичної специфіки тематизму фортепіанних 

творів закарпатських композиторів; 

 компаративно-типологічний – для вистежування у фортепіанній 

творчості композиторів Закарпаття логіки стилеутворювального 

процесу в історичній ретроспективі та узагальнення вимірів стильової 

специфікації з огляду на європейський та загальноукраїнський 

контексти; 

 порівняльно-зіставний – задля аналізу подій, явищ, фактів, поглядів на 

досліджувану проблему у зв’язку з реаліями понятійно-смислового 

оновлення категоріального апарату української музикознавчої думки 

межі ХХ–ХХІ століть; 

 системний – для цілісного підходу щодо осмислення стильових вимірів 

фортепіанної творчості закарпатських композиторів у контексті 

стильової панорами європейської музичної традиції та регіональної 

специфіки культурного простору Закарпаття; 
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 культурологічний – задля осмислення передумов формування 

фортепіанної творчості композиторів Закарпаття на тлі геополітичних 

та соціокультурних процесів у цьому регіоні; 

 феноменологічний – як засіб розкриття специфіки індивідуальних 

проєкцій стильового моделювання; історико-етнологічний – як засіб 

вияву векторів мікро- та макроіндивідуаційних процесів, зокрема – за 

формами ідентичності (етнічна, національна); 

 функціональний – задля пізнання семантичного поля аналізованих 

творів й таких визначень їх змісту, які б свідчили про їхню 

прогностичну причетність до Інтенціонального періоду історії музики 

на тлі Символьного, Класичного та Романтичного періодів як історично 

попередніх. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що в 

дисертації: 

уперше 

 до матеріалу дослідження залучено максимальну кількість 

фортепіанних творів закарпатських композиторів (в тому числі – їх 

рукописні версії); 

 здійснено системний аналіз фортепіанної творчості закарпатських 

композиторів у її витоках і персоніфікованому представництві щодо 

стильових вимірів, зокрема таких, що відтворюють специфіку 

культуротворчих процесів на Закарпатті у векторах мікро- (алгоритм 

етнічної самоідентифікацїї) та макроіндивідуації (алгоритм 

етнонаціональної собітотожності); 

 забезпечено методологічно вивірену герменевтичну рецепцію 

тематизму фортепіанних творів композиторів Закарпаття, провідну 

роль у чому покладено на дискурс семантичного аналізу різнорідних 

(академічних, модерних, авангардних) технологій інтонаційного 

моделювання; 
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 визначено провідні виміри стильового «образу» фортепіанної творчості 

композиторів Закарпаття у добу постмодерну – такої світоглядно 

складеної ситуації, коли пріоритет закріплено за прерогативами 

ідеалізації національних культурних традицій; у тому ж числі – під 

виглядом персоніфікованої посвяти; 

 деталізовано та узагальнено досвід стильових асиміляцій та 

спадкоємності стильових інваріантів, який у прикладах фортепіанної 

творчості композиторів Закарпаття якнайчіткіше маркує стильові 

виміри закарпатської професійної композиторської традиції в цілом; 

набули уточнення 

 принципи опрацювання реального нотного тексту як «Тексту 

культури» (М. Бахтін), що уможливлюється засобом семантичного та 

герменевтичного методів аналізу музичного тематизму; 

 особливості сучасних алгоритмів щодо тлумачення категорії «стиль» та 

виповнювання її предметного змісту засобом монадологічного підходу 

до історії музики не як «історії ідей» (так званий лінійний підхід на 

основі еволюційної теорії руху від примітивного до досконалого), а 

«історії ментальностей» (нелінійний підхід до історії, коли кожна 

історична фаза сприймається в ролі «монади» – духовної основи явищ); 

подальшого розвитку отримали 

 апробація новітньої аналітичної практики щодо герменевтичної 

рецепції музичної лексики як типів інтонування, способів 

інтонаційного моделювання музичного тематизму, логіки 

композиційно-драматургічного структурування, інваріанту жанрової 

форми та типології стильового моделювання; 

 інтерпретологія парадигми етнонаціональної ідентичності як основи 

тлумачення категорії «національний стиль» та його становлення з 

огляду на мікро- та макроіндивідуаційні процеси. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає у 

системній розробці міждисциплінарно вмотивованого аналітичного 
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алгоритму діагностики стильових вимірів регіонально специфічного 

музичного матеріалу, який у прикладах фортепіанної творчості 

закарпатських композиторів здатний репрезентувати собою доволі насичений 

досвід у його спадкоємних зв’язках зі стильовими моделями європейської та 

загальноукраїнської академічних традицій Інтенціонального (О. Опанасюк) 

періоду історії музики; зокрема – згідно із типами інтонаційного 

моделювання музичного тематизму, який більшою мірою покладений на 

аʼкласичні (нонкласичні) технології компонування музичної матерії та 

неординарні підходи щодо відтворення художньої картини світу. Усе це 

надає можливість для продовження наукових досліджень, спрямованих на 

вивчення творчого здобутку закарпатських композиторів у прикладах 

фортепіанної творчості в множині стильових контекстів.  

Основні положення та результати дисертації можуть бути успішно 

використані при розробці науково-методичного забезпечення курсів з історії 

музики, аналізу та інтерпретології музичних творів, основ герменевтики 

музичного тексту, в процесі навчання гри на фортепіано у різного рівня 

навчальних закладах (дитяча музична школа, коледж, інститут музичного 

мистецтва, музична академія) та у системі підвищення кваліфікації музично-

педагогічних працівників. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорювалася на 

засіданнях кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Основні 

положення дослідження оприлюднено автором у доповідях на таких 

наукових та науково-практичних конференціях (у тому числі – конгресах, 

форумах та семінарах): 

 П’ятій Міжнародній конференції «Наука як рушійна антикризова сила» 

(м. Київ, 31 серпня 2018 року); 

 Міжнародній науково-практичній конференції до 100-річчя від дня 

народження доктора мистецтвознавства, професора Н. О. Горюхіної 

(1918 – 1998) «Теорія музики як процес: історія, проблеми, інновації» 
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(м. Київ, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, 

кафедра теорії музики, 19–21 жовтня 2018 року); 

 Другій Міжнародній науково-практичній конференції «Україна. 

Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (м. 

Київ, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, 

кафедра історії української музики та музичної фольклористики, 

проблемна науково-дослідна лабораторія етномузикології, 1–2 

листопада 2018р.); 

 Четвертому Міжнародному науково-практичному семінарі «Проблеми 

музично-естетичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність» 

(м. Дрогобич Львівської обл., Навчально-науковий інститут музичного 

мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету ім. 

І. Франка, 28 листопада 2018 року); 

 Другій Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, 

аспірантів та магістрантів «Культура і мистецтво: сучасний науковий 

вимір» (м. Київ, Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв, 6–7 грудня 2018 року за напрямом «Музичне мистецтво: 

традиції та сучасність»); 

 Третьому Міжнародному науковому конгресі молодих вчених Європи 

та Третьому Міжнародному науковому форумі вчених «Схід – Захід» 

(м. Відень, Австрія, 11 січня 2019 р.); 

 Дев’ятій Міжнародній конференції «Наука і суспільство» 

(м. Гамільтон, Канада, 1 лютого 2019 р.); 

 Міжкафедральному теоретико-методологічному семінарі Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ, Україна, 16 

жовтня 2019 року); 

 Четвертій Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. 

Діалог культур як чинник інтеграції» (м. Варшава–Ужгород–Херсон, 

Польща–Україна, 28 лютого 2019 року); 
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 Другій науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Синтез мистецької науки, освіти та творчості в Україні та 

глобальному культурному просторі» (м. Ужгород, Україна, 

Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і 

мистецтв» закарпатської обласної ради, 23–24 квітня 2020 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Achievements and 

prospect of modern scientific research» (м. Буенос-Айрес, Аргентина, 6 – 

8 грудня 2020 року). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у 18 

(вісімнадцяти) публікаціях: 7 (сім) статей у наукових фахових виданнях 

України за напрямом «мистецтвознавство»; 1 (одній) - у зарубіжному 

науковому періодичному виданні; 10 (десять)– у матеріалах конференцій, 

форумів, семінарів та конгресів. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації (українською 

та англійською мовами), вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (268 позицій) і додатків. Сукупний обсяг дисертації 

становить 219 сторінок; із них основного тексту – 160 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ  

НА ЗАКАРПАТТІ 

 

1. 1 Аналітичний екскурс в історію закарпатського регіону: 

геополітичні умови та культурницькі ініціативи 

 

Становлення професійної музичної традиції на Закарпатті як такого 

історичного регіону Східної Європи, що нині є Закарпатською областю у 

складі сучасної України на її західній частині, має особливу передісторію, 

яка є тісно пов’язаною з геополітичними катаклізмами на території самого 

регіону: віддалена від культурних європейських центрів, ця «окраїна» часто 

потерпала від загарбницьких інтересів сусідніх держав – передусім 

Угорського королівства та Чехословаччини. 

А отже, закарпатський край – це вельми багата історичними та 

політичними змінами царина дослідницьких розвідок, на тлі яких 

вимальовується його доволі непростий та неоднозначний «образ» як 

культурницького середовища. 

Так, визначним моментом в історії Закарпаття виявився період ХІ –ХІІІ 

століть: у цей час на його території було створено Угорське королівство. 

Опанувавши усю Закарпатську територію, угорські правителі прагнули за 

усяку ціну зміцнити тут своє панування. 

Та при це, якщо спочатку власне Закарпаття користувалося деякою 

автономією і мало свої певні привілеї у складі Угорщини (в документах його 

називали «Руською маркою» – Marchia uthenorum; зокрема, окремих князів, 

які очолювали адміністрацію, – «князями руськими»), то у ХІІІ ст. на 

Закарпатті була загально уведена угорська адміністративна система, що 

перетворила цей край в одну із «провінцій» Угорщини. Тому тоді замість 

«Карпатської Русі» все далі частіше вживалося поняття «Угорська Русь» або 

«Північна / Верхня Угорщина». 
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Проте, у тому ж часі на території Південно-Західної Русі (в тому числі і 

на Закарпатті) почала складатися «українська народність». Так, усередині 

XVII ст. один із польських діячів у листі до князя Юрія II Ракоці називав 

Мукачівщину «Мукачівською Україною». І це попри те, що довготривалий 

час уся територія Закарпаття належала саме угорським правителям. 

Чималі випробування для Закарпаття припали також на той час, коли у 

складі Угорщини воно було захоплене турками: довідкові історичні джереле 

свідчать, що його захід відійшов до влади Габсбургів, а схід – до Османської 

імперії (такий розподіл зберігався до кінця ХVII ст. і завершився перемогою 

владарювання саме Габсбургів). Услід за тим, коли було створено 

синтезовану державу – Австро-Угорщину, – власне, угорці набули статусу 

повноправних господарів. 

Однак насправді упродовж ХVІ – ХVІІ ст. закарпатський край загально 

був поділений поміж правителями Семиграддя, Австрії, Трансільванії та 

Угорщини. Проте, опісля розпаду Австро-Угорщини (1918–1919 рр.) 

утворилася вже низка держав, зокрема – Чехословаччина, до складу якої й 

увійшло Закарпаття; щоправда – в автономному статусі: коли у 1918–1919 рр. 

територію Закарпаття окупували чехословацька та румунська армії, у травні 

1919 р. збори в Ужгороді проголосили рішення повноцінно увійти 

Закарпаттю до складу Чехословаччини. Відтак, 4 червня 1920 р. за Сен-

Жерменською угодою під назвою «Підкарпатська Русь» власне Закарпаття (у 

вигляді таких його районів, як Берегове, Великий Березний, Виноградів, 

Іршава, Міжгір’я, Мукачеве, Мукачево-село, Перечин, Рахів, Свалява, Тячів, 

Ужгород, Ужгород-село, Хуст) увійшло до складу Чехословаччини. І лише 

опісля ліквідації незалежності Чехословаччини (15 березня 1939 р.) власне 

Закарпатття було проголошеним в якості «Карпатської України». 

Та знову ж таки, і цю незалежність було ліквідовано: 18 березня 1939 р. 

на Закарпаття було уведено угорські війська і його територію анексувала 

Угорщина. Відтак, ще один крок до незалежності краю було зроблено вже у 

жовтні 1944 року: (цьому посприяла його окупація військами червоної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_II_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D1%81%D0%BC%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D1%87%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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армії) – в якості «Закарпатської України»: у такому вигляді це державне 

утворення проіснувало до моменту його возз’єднання із Радянською 

Україною у складі СРСР (1945): угоду про входження колишньої 

Підкарпатської Русі до складу УРСР була остаточно ратифікована 

чехословацьким парламентом 22 листопада 1945 р. 

Не дивно, отже, що майже тисячолітнє перебування самого Закарпаття 

під угорським пануванням доволі негативно позначилося на розвиткові 

соціокультурного життя цього краю. Адже надто тривалий час не було навіть 

самих підстав для сформування власного інтелігентського прошарку: 

економічна відсталість та малоосвідченість населення попри 

денаціоналізацію політики правлячого уряду перешкоджали усталенню 

пріоритетів національного самоусвідомлення.  

Мабуть саме тому фактично єдиним культурно-освітнім осередком на 

Закарпатті була церква, яка мала за мету консолідацію прогресивних 

представників місцевої спільноти; у тому ж числі – у консолідації з 

Католицькою Церковою. Проте Ужгородська унія не одразу призвела до 

поліпшення відносин у церковній сфері, оскільки безпосередньо мукачівські 

єпископи поволі втрачали свою значущість. Тому у церковній історії 

Закарпаття др. пол. XVII ст., що отримала назву «золотого періоду», 

особливим ореолом відзначаються такі священнослужителі, як єпископ 

М. Ольшавський (1742–1767), І. Брадач (1768–1772) та А. Бачинський (1772–

1809): вони ревно відстоювали права на освітній стан духовенства та 

мешканців краю, про що свідчать такі факти, як утворення семінарії й 

створення нової Пряшівської єпархії. 

Відтак, саме із моменту запровадженням унії і духовне, і культурне 

життя на Закарпатті здобуло можливість до значних позитивних змін: власне 

унія через священнослужителів надала можливість русинам-українцям 

долучитися до інтенцій європейської культури; застосовувати досягнення 

абсолютизму і прилучати їх до творення власної інтелігенції та системи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_(%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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освіти; поряд з тим – утверджувати давньоруську православну традицію 

зразка східно-візантійського обряду. 

Доволі знаменно, зокрема, що ряд вихідців із Закарпаття навчалися у 

доволі престижних навчальних закладах світського та духовного характеру 

(Києво-Могилянська Академія, Львівський Studium Rutheum, Віденська 

греко-католицька духовна семінарія/Barbareum), де споконвіку поважне 

значення мало музичне виховання та музична освіта. 

Щоправда, передусім свої знання випускники цих закладів 

упроваджували не на Закарпатті, а в Галичині та Росії, оскільки були змушені 

емігрувати. Відтак, необхідність відкриття на Закарпатті певного 

навчального центру, який би мав завдання забезпечувати цей край місцевими 

кадрами, увінчався зусиллями єпископа А. Бачинського (1732–1809): його 

стараннями була відкрита півчо-учительська семінарія, що була фактично 

першим суто українським навчальним закладом цього типу в усій Угорщині. 

До речі: вихованці цієї семінарії отримували початкову музичну освіту – 

принаймні у такому обсязі, аби забезпечувати відправлення богослужінь 

(обізнаність із церковними книгами, глосаріями ірмологіона, воскресних 

тропарів і кондаків, стихір та прокіменів тощо). Попри це важливим було 

також упровадження парафіяльних шкіл, кількість яких наприкінці ХVІІІ 

століття сягнула числа 200 установ. 

Таким чином, безпосередньо Закарпаття – це передусім багатоетнічний 

(якщо не мультиетнічний!) регіон із розмаїттям мовних діалектів, 

фольклорних традицій та побутових звичаїв, як мають місце у кожному 

окремо взятому населеному пункті цього краю. Не дивно, отже, що усталення 

своєї етнічної ідентичності краяни Закарпаття здійснювали передусім у 

межах сакрального світу – у церковному середовищі, де були реальні 

можливості своєї етнічної самоідентифікації. 

Так, переселенець із Перемишля (Польща) Костянтин Матезонський 

(1794–1858) заснував при греко-католицькому храмі на Закарпатті хор 

«Гармонія» і водночас виховав ряд талановитих хормейстерів, які поглибили 
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його починання в плані демократизації «музичної мови» богослужінь (мабуть 

доречними з цього приводу будуть алюзії до ролі так званої Перемишльської 

школи, очільником якої заслужено вважають Михайла Вербицького: він 

також максимальною мірою спричинився до демократизації музичного 

«мовлення» літургійного матеріалу й тим самим узасаджував ментальні 

пріоритети саме української церковної традиції). 

Своєю чергою, світське життя закарпатців на межі ХІХ–ХХ ст. було 

пройняте так званим «будительським» рухом: його очолив філософ, 

письменник, історик та педагог Олександр Духнович, який здобув довіру в 

сенсі представника інтелігентного прошарку [174, 32]. Як і в Галичині, 

пріоритетною ідеєю цього «руху» була ідея національного самовизначення 

та пошук шляхів її реалізації. На Закарпатті власне «будителі» проводили 

реформи в галузі освіти, спряли розширенню шкільництва, вивчали історію 

свого краю і сусідніх народів, збирали і публікували усну народну творчість 

й тим самим привертали увагу інтелектуального прошарку населення краю 

до народної культури.  

Зокрема, в умовах перебування щоразу інших держав, суспільний рух 

на Закарпатті мимоволі перетворився на етнічно диференційовану градацію 

інтересів: 

1) з одного боку, це була просвітницько-культурницька діяльність 

«Товариства О. Духновича» (суто українські корені); 

2) з іншого – етнічно багатоскладова діяльність товариств зразка 

«Товариство імені Берджіха Сметани» (чеські корені), «Matica 

sljvenska» (словенські корені), «Карпатсько-угорське хорове 

товариство» (угорські корені) та інші творчі об’єднання. 

Усе, отже, свідчило про стрімкий розвиток так званих 

«просвітницьких» ідей, зачинателем яких в Україні загально вважається 

Пантелеймон Куліш. Своєю чергою, навіть у часі Другої світової війни на 

Закарпатті продовжувався культурницько-просвітянський рух: його 
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очолювали новостворені культурницькі об’єднання – «Подкарпатское 

общество русинов», товариство «Говерла» і театр «Нова сцена» [174, 33]. 

Наступні «визвольні» рухи (1940–1945 рр.) історики схильні позначати 

в якості новітнього етапу творення національної свідомості закарпатців: це 

був період, який в культурницькому плані був відзначений посиленим 

зацікавленням до минувшини (фольклористична діяльність) та 

цілеспрямованою роботою над формуванням професійних музикантів 

(приватні школи), що загально збільшувало саму можливість для 

упровадження концертних форм музичного життя краю. 

Відтак, «почастішали концерти, конкурси, огляди, на яких виступали 

оркестри, солісти-інструменталісти. З відкриттям “Руського театру” на сцені 

зазвучали опери, оперети, музикою супроводжувались і постановки 

драматичних п’єс» [174, 33]. Крім того, докорінне оновлення соціокультурної 

ситуації на Закарпатті було пов’язане із утворенням філармонії (при ній був 

сформований симфонічний оркестр та Закарпатський народний хор), театру, 

музичного училища, училища культури та значної кількості музичних шкіл. 

Своєю чергою, сільські та районні клуби сприяли розвитку аматорської 

творчості та художньої самодіяльності [там само]. 

А отже, історія свідчить: безпосередньо витоками становлення 

професійної музичної творчості на Закарпатті є доволі пружний у своєму 

перебігу просвітянсько-культурницький рух, який був наснажений ідеєю 

етонаціональної ідентифікації – усвідомлення громадою власних етнічних 

коренів та перспектив культурницького розвитку краю. 

 

1. 2 Артефакти музичної творчості закарпатських композиторів  

на межі ХІХ–ХХ століть 

 

Згідно із соціокультурною ситуацією, що склалася на Закарпатті у часі 

на межі ХІХ–ХХ ст., є необхідність у тому, аби передусім виокремити ті 

явища, що були, так би мовити, наслідком геополітичних процесів у цьому 
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краї, і які тим самим безпосередньо визначили б початковий етап 

становлення суто професійного напряму музичної творчості. 

Так, з-поміж стильових пріоритетів музичної творчості закарпатських 

композиторів межі ХІХ та ХХ ст. спостерігається романтична модальність 

стильової парадигми (розбудова внутрішніх переживань людини) із 

виключним інтересом до хорових композицій духовної тематики; і лише у 

поодиноких випадках – до інструментальних жанрових форм музичної 

творчості. 

Нагадаємо, що цьому сприяла соціокультурна ситуація: безпосереднім 

питомо етнічним середовищем був сакральний світ та демократичні позиції 

священнослужителів. До речі, подібний стан речей мав місце й на інших 

сусідніх територіях – наприклад, західній Галичині: увесь музичний матеріал 

богослужінь греко-католицького сакрального світу (так звана 

Перемишльська школа) сповідував ідею демократизації музичної лексики, 

яка значно спрощувала композиційні структури Літургії засобом залучення 

народнопісенної стилістики. 

Однак, щодо творчого масиву того часу дослідницька думка схильна 

чітко розмежовувати поняття «професіоналізму» та «аматорства»; більше 

того, щодо останнього навіть застосовує поняття «дилетантизм» 

(Л. Кияновська). Причому, суперечливість зіставлення цих понять подекуди 

складає предмет доволі гострих дискусій. 

Так, посилаючись на проблематику міждисциплінарної конференції 

«Дилетантизм та професіоналізм» (Санкт-Петербург, 1993 рік) О. Грін 

висуває тезу щодо неправомірності наміру будь-яким чином знецінювати те, 

що здебільшого й мається на увазі як «дилетантизм», і при цьому 

посилається на судження М. Бонфельда, яким заявлено про розумність 

проведення «вододілу» поміж професіоналами (тими, що мають професійну 

освіту, звертаються до академічних жанрів та форм тощо) та дилетантами як 

аматорами: «Якщо такий вододіл взагалі існує, то його можна виявити тільки 

у самих творах: у тій широті або, навпаки, вузькості музичного та 
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загальнокультурного кругозору, якими позначена музична тканина твору» 

[45, 7]. 

Відтак, у своїх подальших розмірковуваннях О. Грін спеціальним 

чином виокремлює питання взаємозв’язку «народної» та «професійної» 

музики, з приводу чого стверджує: «Прояви взаємовпливів можуть бути 

досліджені тільки в кожному конкретному випадку, тому насамперед 

обмежимось думкою про те, що між професійною і народною музикою існує 

найтісніший зв’язок і таким чином остання живить музику професійну, яка в 

свою чергу виникає на певному етапі розвитку народної музики внаслідок 

багатьох причин» [45, 8]. 

У цитованому судженні, отже, чітко проглядає намір спеціальним 

чином обґрунтувати не що інше, як історичну закономірність існування 

того, що дослідницька думка цілеспрямоване позначає, наприклад, як 

«романтичну кульмінацію аматорства» (визначення Л. О. Кияновської) [81, 

86]. Адже передусім йдеться про особливий історичний момент – європейські 

політико-соціальні тенденції епохи так званої «весни народів», яка природно 

(згідно з історико-культурологічною перспективою) майже по інерції 

дотримувалася пріоритетів романтичного світогляду з його прицільним 

інтересом до національної минувшини та її ідеалізації засобом дотримання 

щонайтіснішого зв’язку із фольклорними образами, сюжетами, символами 

тощо. 

Не без перебільшення можна також наголосити: навіть бодай 

приблизний статус так званої культурної автономії закарпатського краю (як і 

інших регіональних територій Австро-Угорської імперії) надавав значні 

переваги для утвердження власної етнічної ідентичності – поза впливами з 

боку офіційної політики. 

Тому ще раз повертаємося до питання співвідношення певних сфер 

музичної творчості, але цього разу – поміж церковною та світською 

традиціями, що в історії музичної культури завжди співвідносилися за 

векторами взаємовпливу. 
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Як правомірно зазначає О. Грін, «світська музика в якийсь момент 

відокремлюється від церковної і починає впливати на останню» [45, 8]. 

Зокрема, так само як і в інших регіонах, що підлягали ескалації з боку інших 

держав, на Закарпатті фактично єдиним простором упровадження 

професійних традицій музичної творчості було саме церковне середовище 

(хоровий спів), оскільки церква була матеріально забезпеченою організацією 

з боку можновладних сил. 

А отже, зародження професійної музичної творчості на Закарпатті 

пов’язане саме із хоровою творчістю – тією жанровою сферою, що могла 

бути реально затребуваною у геополітичній ситуації на межі ХІХ–ХХ 

століть. 

Щоправда, у більш широкому історичному аспекті свідчення наявності 

рукописних матеріалів саме церковної музичної творчості на Закарпатті 

припадають вже на кінець ХVІІІ та поч. ХІХ ст.: це були нотні ірмологіони, 

що на сьогодні сприймаються як свідчення наявності на території цього краю 

певної соціальної структури, яка презентувала собою певну міру 

приналежності до слов’янської спільноти і виявляла це у вигляді рукописних 

пісенників та художньо оформлених книг із взірцями народного 

іконописного мистецтва. 

У цьому контексті варто виокремити просвітницько-культурну місію 

дяко-вчителів – вихідців із селянського середовища; наприклад – дяко-

вчителя, художника та збирача місцевого музичного фольклору Іоана 

Югасевича (нар. у 1741 році у селі Прикра Шаріської жупи у Східній 

Словаччині): упродовж своєї діяльності він написав понад тридцять 

ірмологіонів з нотами, заставками у вигляді графічних малюнків та склав 

кілька пісенників, календарів та збірників із народними прислів’ями та 

поговірок [45, 11]. 

Осібним чином слід згадати й інших культуротворців Закарпаття того 

часу: церковного і громадського діяча, філософа, історика й педагога Іоникія 

Базиловича (1742–1821); вченого мовознавця Івана Зейкмана (?–1739); 
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культурного діяча Арсенія Коцака (1737–1800); вченого, філософа і поета 

Василя Довговича (1783–1849); педагога, мовознавця, історика Михайла 

Лучкая (1789–1843). 

Однак, безпосереднього музичне мистецтво на Закарпатті того часу 

розвивалося доволі повільно і зосереджувалося або у маєтках феодалів, або у 

фольклорному середовищі, або у монастирях. 

Так, за свідченням істориків, у кожному великому селі існували 

ансамблі народної музики, які були незмінними учасниками проведення 

обрядових дійств та сімейних свят; однак їхній склад залежав від суто 

етнічного типу місцевого населення – русинського, угорського, німецького, 

румунського тощо. 

Своєю чергою, у монастирях плекали традицію так званого гуртового 

співу – наближеного до хорового багатоголосся гомофонно-гармонічного 

складу. Щоправда, як в уніатських, так і в православних церквах Закарпаття 

здебільшого переважав спів в унісон, і лише в латинському обряді 

практикувався гуртовий спів у супроводі органу. Усе це, отже, свідчило 

радше про життєві потреби, а не естетичні вимоги. 

У цілому ж, величезні зміни в галузі музичної культури Закарпаття вже 

від першої половини ХІХ століття були пов’язані саме із церквою: на 

Закарпатті домінуючим (з причини приналежності до щоразу інших 

західноєвропейських держав) був саме латинський церковний обряд, де завше 

виконувалися музичні твори західноєвропейських композиторів за участю 

органу та інструментальних ансамблів. Проте, аби перешкодити переходу 

населення Закарпаття до католицизму, уніатська церква прагнула осягнути не 

меншу пишність й красу богослужінь засобом хорового співу. Тому в цьому 

сенсі украй важливою умовою була наявність відповідних фахівців, а надто – 

вихідців із самого Закарпаття. 

Так, унікальну роль у справі поширення хорового співу на Закарпатті 

мав Костянтин Матезонського (1794–1858) – ні для кого невідомий 

російський емігрант з Перемишля, який у 1833 році переховувався на 



 46 

Закарпатті під вигаданим прізвищем і став фактично епохальним явищем в 

історії музичної культури цього краю [45, 11]. 

Саме К. Матезонський започаткував у лоні греко-католицької єпархії 

хорову практику й досягнув таких успіхів, що вирішено було увести хоровий 

спів до кафедрального храму підчас богослужінь. Відтак, створений ним хор 

«Гармонія» не лише щонеділі співав у храмі, але також часто-густо давав 

концерти для громади [187, 12]. 

Відомо, наприклад, що саме з Перемишля К. Матезонський привіз не 

лише партитури хорових концертів Д. Бортнянського, але також нотний 

матеріал старогалицьких пісень («Мир вам, браття», «Руська земле, наша 

мати», «Думи мої, думи», «Дай нам, Боже, добрий час»), які він також уводив 

до репертуару очолюваного ним хору «Гармонія» [187, 12]. А ще 

К. Матезонський славився як популяризатор загальнослов’янських ідей 

народництва (розучував зі своїм колективом російські «жорстокі» романси, 

твори О. Верстовського, місцеві та українські народні пісні), і це – попри 

його причетність до церковного середовища. 

А отже, поцінування діяльності К. Матезонського було заслужено 

високим: загально він ініціював розвиток саме хорового мистецтва як 

найбільш відповідного щодо української співочої традиції, а також 

безпосередньо спричинився до виховання потужної плеяди закарпатських 

хорових майстрів – М. Лихварчика, А. Медвеція, І. Сільвая, Е. Талапковича, 

І. Бакшая, І. Качановського, Ю. Дрогобецького, Е. Желтвая. 

У подальшому ж часі (від спалаху революції у Франції наприкінці 

лютого 1848 року, що миттєво охопила майже усі країни Європи) 

громадянські інтенції політичних діячів Закарпаття раз-у-раз спрямовувалися 

на поширення прогресивних ідей щодо автономії Закарпаття та поширення 

української мови у навчальних закладах. 

Так, у 1849 році в Ужгородській гімназії уперше уводиться викладання 

«рутенської мови» («Ruthenischr Sprache») – суміші церковно-слов’янської та 

російської мови із місцевими діалектами; у 1850 році починає виходити 
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перша газета «Вістник. Часопись урядова для русинов Австрійской 

держави»; наприкінці ХІХ століття на Закарпатті видавались газета «Новый 

свет», сатирична газета «Сова», церковна та водночас суспільно-політична й 

літературно-економічна газета «Карпати», часопис «Листок» та додаток до 

неї під редакцією Є. Фенцика [187, 15]. 

Однак, власне музично-мистецький рух на Закарпатті у той час не був 

однорідним – дотично до неоднорідності ідеологічних інтересів 

різноманітних суспільних груп. Щоправда, переважав усе-таки 

проукраїнський вектор: фольклорно-етнографічні дослідження 

А. Петрушевича, І. Верхратського, В. Гнатюка надавали привід для висновку, 

що корінним населенням Угорської Русі є передусім українці [187, 18]. 

Та попри це «інтерес» Угорщини до Закарпаття був зумовлений 

політичною метою: ізолювати місцеву спільноту від українських впливів та 

відвернути увагу від процесів загальнонаціонального значення [там само]. 

Водночас навіть діяльність Етнографічного товариства Угорщини (його 

ініціатором був угорський етнограф професор Антал Герман) мала за честь 

досліджувати фольклор саме «неугорських» національностей. Тому це 

товариство, все ж таки, надавало можливість опубліковувати доробок 

місцевих культурно-громадських діячів – А. Вереша, М. Врабеля, 

М. Немеша, Г. Стрипського, Т. Лгоцького, Т. Злоцького. Більше того, саме у 

цьому часі – попри утиски з боку угорської влади, – була перейнята 

естафета «будителів», що її продовжували І. Дулішкович, А. Кралицький, 

Ю. Жаткович, О. Митрак, К. Мейсарош, А. Дешко, А. Волошин; причому – у 

щонайбільш чіткій українській орієнтації. 

Урешті-решт, найважливішим чинником музичного культурно-

просвітницького руху на Закарпатті на початку ХХ ст. виявилася чи не 

найпотужніша хвиля збирання народної творчості: на сторінках місцевих 

газет та календарів із номера у номер друкуються «руські співанки», що їх 

зібрали П. Бігун, С. Баран, Ю. Данкулинець, Ю. Жаткович, Ю. Якович, 

Г. Бадик, П. Долинай, І. Білак, Ф. Костраб, І. Васько, Л. Дем’ян, І. Папп та ін. 
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А отже, репрезентований інтерес до народної творчості об’єктивно 

спростовував суперечки щодо так званого «мовного» питання, оскільки 

знаменував собою перехід до визнання місцевої розмовної мови та етнічних 

традицій. 

Як вже згадувалося, у подальшому часі Закарпаття було мимовільно 

включено до надзвичайно гострих політичних процесів, котрі, як про це 

пише Т. Росул, доволі проблематично долучалися до культуротворчих 

ініціатив краю [187, 21–39]. 

Однак, умоглядним висновком усіх цих перипетій є здобуте 

переконання у тому, що народність Закарпаття завше прагнула 

утвердження своєї етнічної ідентичності і кращі інтелектуальні сили краю 

сприяли цьому в адекватних культурологічних мислеформах; а саме – у 

прихильності до практики гуртового (хорового) співу та свідченнях стосовно 

питомо характерного народнопісенного матеріалу, що повсякчас складало 

турботу дотичного до цієї справи інтелігентського прошарку. 

 

1. 3 Досвід з дослідження музичної творчості закарпатських  

композиторів та перспективи його розвитку у дискурсі феномена 

«етнонаціональна ідентичність» 

 

Мета цього підрозділу – виокремити стан дослідженості проблеми 

стильових аспектів становлення та ровитку фортепіанної творчості 

закарпатських композиторів і перспективи її подальшого опрацювання в 

моделі рефлексій щодо «національного стилю» на основі новітніх 

історіософських, етнологічних та музикознавчих досліджень. 

Як вже зазначалося, безпосередньо історія дослідження музичної 

творчості композиторів Закарпаття розпочалася із науково-популярних 

розробок у жанрі «творчого портрету»: до таких, зокрема, належать 

автобіографічні нариси про закарпатських композиторів – Д. Задора (автор 

Я. Рак [180]) та І. Мартона (автор Н. Піцур [169]) тощо. 
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Услід за тим уповні виправдано – з огляду на відроджувальні рухи, що 

мали в Україні повсюдне поширення наприкінці ХХ ст., – пріоритетним 

виявився напрям дослідницького пошуку відродження культурної памʼяті 

Закарпаття щодо на загал маловідомих (примусово «забутих»), але вельми 

важливого регіонального значення постатям – К. Матезонського та 

О. Духновича (О. Грін [45; 47; 48], І. Попова [173], Т. Росул [183; 184; 185; 

186; 187; 188; 189]). 

І лише услід за тим дослідження сукупного досвіду закарпатської 

професійної композиторської традиції (нагадємо, що відлік моменту її 

формування датується від другої половини 20-х років ХХ століття) 

перетворився у своєрідну аналітичну традицію (Е. Добровольська і 

Л. Б. Романюк [53], О. Короленко [95], М. Лиховид [112], В. Мадяр-Новак 

[117], О. Маркуш [129], Л. Микуланинець [133], Л. Мокану [136], В. Мухіна 

[144], К. Оленич [152], М. Панченко [163; 164; 165], Л. Уральський [236], 

О. Юрош [255]). 

Вагомим здобутком цієї традиції є фактична першість в аналітичному 

опрацюванні музичної творчості композиторів Закарпаття; а надто – 

уведення до науково-практичного обігу безцінного інформаційного ресурсу 

щодо відтворення цілісного образу композитора (біографічні дані щодо місця 

навчання, праці, участі у мистецькому житті краю тощо). 

Крім того, більшість таких розвідок подекуди містить усвідомлено 

дидактично-просвітницький нахил: це важливо тим, що подібного роду 

напрацювання успішно компенсували відсутність навчальної літератури 

(підручників, посібників тощо). Уповні закономірно, отже, що загально 

первинний досвід з вивчення музичної творчості закарпатських композиторів 

формувався засобом автобіографічного та морфологічного підходів, що є 

прийнятним саме з дидактичних міркувань. 

Однак, як слушно про це сказано у нещодавньому дослідженні 

Е. В. Довгалюк та Л. Б. Романюк, «музична культура Закарпаття, як одного із 

найдавніших та доволі самобутніх регіонів з глибокою фольклорною 
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традицією та яскравим мистецьким забарвленням, є дуже важливою ланкою в 

історико-музикознавчому комплексі загальноукраїнських процесів. Цей край 

здавна відомий своїми багатими традиціями пісенного та інструментального 

фольклору, а також яскравою професійному музичною творчістю, де 

поєднуються риси багатьох національних культур – української, угорської, 

словацької, чеської, румунської тощо. У процесі історичного розвитку їх 

синтез викристалізувався в єдину мистецьку палітру Закарпаття, яка 

складається з елементів різноетнічних культур, творчого доробку 

представників різнонаціональних культур, які народилися і проживали на 

даній території, а також західних та східноєвропейських професійних 

музичних традицій. Тобто, у підсумку можна стверджувати, що 

домінуючими у професійній музичній культурі цього регіону є саме 

поліетнічні чинники» [52, 35]. 

Додамо також, що автори цієї наукової розробки спеціальним чином 

акцентують свою увагу не лише на різноетнічному контексті культурно-

мистецького життя Закарпаття, але також свідомо спираються на дані з поля 

історично складених політичних процесів у їх культурологічному сенсі [52, 

34]. 

Відтак, у числі беззаперечних здобутків з дослідження музичної 

творчості закарпатських композиторів є спроби свідомого завантаження 

наукових розробок суто культурологічним аспектом (наприклад, 

Г. М. Данканич [52], Л. М. Микуланинець [133]), внаслідок чого реально 

бачиться перспектива дистанціювання від набутої з радянського часу звички 

вдаватися до констатуючих алгоритмів формально-логічного методу 

(наприклад, форма-схема тощо), або ж підмінювати розмірковування над 

образно-смисловими значенням твору описом стилістичної колористики 

реального музичного тексту. 

Але «така» практика суперечить досягненням аналітичного досвіду 

сучасної музикознавчої думки, що аж ніяк не сприяє усвідомленню рівня 

професійних здатностей композиторів закарпатського краю у дусі 
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реінтерпретаційних «рухів» культуротворення новітнього періоду історії 

музики та актуальної для усього ХХ століття ідеї глобального культурного 

синтезу. 

Зокрема, втрачаючи з поля зору контекст такої «тотожності різних» 

(вислів К. Ясперса), як світова музична культура з усією багатоманітністю її 

стильових орієнтувань (наприклад – неоромантизм, модерн, Модернізм з 

його неостильовими «формантами» й «епіцентром» у вигляді авангардизму 

та постмодерн) губиться сама можливість на те, аби зауважити особливий 

часовий перебіг опанування композиторами Закарпаття історично відомими 

стильовими моделями; а саме – у характері «синдрому наздоганяння» 

(визначення Р. Стельмащука [211, 20]) або ж їх «похапливого 

надолужування» (вислів І. Костецького). 

Причому, загально таке «наздоганяння» (в сенсі ситуації «пошуку 

втраченого часу» / метаформа Марселя Пруста) подекуди свідчить про 

тенденцію «руху на випередження» (В. Лутай) – потужний у своєму 

стилетворчому потенціалі авторський дискурс, який фактично єднав часові 

рамки минулого та сьогодення й тим самим демонстрував подібну 

стилетворчу ситуацію, яка свого часу (від 80-х років ХІХ до 30-х років ХХ 

століття) мала місце в Галичині: цей період В. Витвицький назвав «пів-

столітньої стереттою» [28, 13]. 

Щоправда, наведена аналогія є важливою передусім тим, що нею 

окреслюється певний підхід до процесу становлення саме української 

професійної музичної творчості – при опорі на академічно вивірені типи 

музичного мислення та історичний досвід стилеутворення, що з огляду на 

кореневі засади ментально-архетипного змісту української національної 

культурної традиції незмінно підлягали трансформаціям та корекції. 

Але для саме такого бачення власне підстав на творення національно 

структурованого музичного стилю умови визріли лише за певних 

політичних обставин; і передусім – на тлі відродження національної ідеї, що 

потужним рухом охопила свідомість українських музикознавців у другій 
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половини 90-х років ХХ століття й спричинила появу численних вельми 

ґрунтовних розробок щодо унікальності стилетворчих процесів щоо періоду 

становлення української професійної музичної творчості в її зв’язках із 

загальноєвропейським стильовим досвідом (Л. Кияновська [81], О. Козаренко 

[87], Н. Костюк [97], М. Ржевська [182], І. Юдкін [254], М. Ярко [258]). 

Саме тому методологічний ґрунт виконуваного етапу дослідження 

покликані передусім складати новітні аналітичні алгоритми вивчення 

«глибинної структури музичного тексту» (визначення Л. Акопяна [1]), які 

долаючи обмеженість констатуючих значень формально-логічного методу 

аналізу реального нотного тексту та переслідуючи мету цілісного охоплення 

музичного матеріалу як артефакту культурологічного значення зумовлюють 

постановку питання методологічно адекватного аналізу та вивчення 

регіонально характерного творчого матеріалу – з огляду на суттєві зміни у 

«парадигматичних аспектах розвитку понятійного апарату музикознавства» 

(визначення А. Котляревського [102]); зокрема – понятійно-смислового 

оновлення таких фундаментальних категорій систематичного 

музикознавства, як: 

1) музичний тематизм; 

2) музичний образ; 

3) драматургічне амплуа композиційної структури; 

4) семантичний інваріант жанрової форми; 

5) тип стильового моделювання. 

Слідом за тим необхідно зазначити, що заявлений напрям 

методологічних змін, які нині визначають характер наукового мислення 

сучасного українського музикознавства, неодмінно передбачають 

безсумнівну пріоритетність та апробацію особливих методів аналітичної 

практики; а саме – семантичного (від «сема» – знак) та герменевтичного 

(букв. – тлумачного) методів аналізу реального музичного (нотного) тексту 

як «тексту» культури, які, зокрема, надають можливість прозирати 

«інтонаційне тіло й душу» (вислів В. Медушевського [127, 8]) музичного 
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творіння, а також тлумачити його стильовий вираз під виглядом 

«інтонаційного образу світу» (вислів Ю. Чекана [242, 20]) й «світовідчуття, 

що звучить» (вислів В. Медушевського [130]). 

Усе, отже, свідчить про те, що на сьогодні аналітична музикознавча 

практика обирає предметом вивчення певну універсалію, суть і обриси якої 

формуються посередництвом так званої тоталогічної (від лат. totus – увесь, 

цілий) методології – у вимірах духовного освоєння світу [149, 21]. 

Ці докорінного типу зміни у сучасній музикознавчій думці й 

спричинили не лише понятійну-смислову корекцію фундаментальних питань 

музикознавства, але також переродженя самої практики аналітичних 

музикологічних досліджень – із моделі формально-логічного та 

морфологічного практикуму на модель дискурс-аналізу (Н. Герасимова-

Персидська [30; 31]; О. Опанасюк [153]; Б. Сюта [219]). 

Необхідно також відзначити важливість наукових розробок 

музикознавців періоду 80–90-х років ХХ століття, які фактично торували 

шлях удосконалення категоріального апарату сучасного систематичного 

музикознавства стосовно мисленнєвої специфіки музичного тематизму 

(В. Бобровський [13], І. П’ясковський [176; 1774; 177], М. Ярко [259]), 

композиційно-драматургічної логіки (Н. Горюхіна [41], Є. Назайкінський 

[145]), структурно-семантичного інваріанту жанрової форми 

(М. Арановський [3; 6]) та герменевтичної рецепції типології стильового 

моделювання (Г. Григор’єва [43], О. Зінькевич [69], М. Лобанова [114], 

В. Медушевський [125]). 

Водночас фактично новітнім для сучасного українського 

музикознавства виявився аспект оновленого осмислення специфіки 

«національного» – категорії, що упродовж усього ХХ століття потерпала від 

ідеологічно викривлених перекручень щодо її достеменного розуміння: вже 

не як складової інтернаціональної асиміляції (І. Ляшенко [116]), а як 

самобутньої етнонаціональної ідентичності у системі «тотожності різних» 

(вислів К. Ясперса [264]) у світовій культурі загалом.  
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Зокрема, особливий інтерес викликає науково-теоретична концепція 

М. Ярко ([260; 261; 262; 283)]), у якій передбачено розрізнення власне 

етнічної (принципово замкнена формація задля відокремлення «свого» від 

«чужого») та національної (принципово відкрита формація із усвідомленими 

запозиченнями певного «іншого») форм ідентичності, що у певні історично 

зумовленій «духовній ситуації часу» (вислів К. Ясперса [264]) переймають на 

себе функцію стилеутворення: 

 перший тип є пріоритетним за умов просвітянсько-культурницької 

парадигми (методологема П. Куліша [60; 118; 172; 201]); 

 інший – націєтворчої (методологема М. Драгоманова [там само]), коли 

відбувається «резонування із собі подібними (також національно 

структурованими – Л. Б.) в «історичній множині систем» (вислів 

К. Гюбнера [цит. за 170]).  

Своєю чергою, в історіософській концепції К. Поппера названі форми 

ідентифікації мають позначення логіки культуротворчих процесів за 

векторами мікро- та макроіндивідуації, що услід за теорією індивідуації К.-

Ґ. Юнґа передбачає вистежування механізмів індивідуальної ментальної 

(психічної) самоорганізації: 

 або «усередину»/інтроверсія (ефект «душа у собі»); 

 або «назовні»/екстраверсія (принаймі саме так ставить питання 

дослідник виявів мистецької інтроверсії у творчості композиторів др. 

пол. ХХ з поч. ХХІ ст. В. Степурко [212]). 

Таким чином, варто загострити увагу на тому, що на сьогодні питання 

етнонаціональної ідентичності складає чималу проблему теоретичного 

порядку; а надто – у її прикладанні щодо діагностики стильових векторів (в 

сенсі основних напрямів розвитку стильового явища, стилеутворювлаьного 

процесу тощо) становлення та розвитку музичної творчості. І це попри те, що 

її координати накреслює традиційне для етнокультурології питання 

ментально-архетипного змісту національної культурної традиції. 
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Однак, мова має йти також про структурування безпосередньо 

національної форми ідентичності – як тієї бажаної якості, що виводить 

стильові виміри музичної творчості у простір історичної множини (також 

національно структурованих) систем. 

Зокрема, дослідження регіональної специфіки становлення та розвитку 

фортепіанної творчості на Закарпатті з огляду на теоретичне позиціонування 

культурологічного методу аналізу потребує зауваги такого факту, що новітня 

історія музики (розпочинаючи із фази модерну / сецесії як «відокремлення» 

від академічних традицій) позначена інтенсивним поширенням вельми 

різнорідних стильових напрямів творчості, з-поміж яких неабиякого 

поширення набули явища неостилістики (про це детально пише у своїх 

наукових розробка О. Опанасюк [153; 154; 155; 156]).  

Тому в порівнянні з Класичним періодом історії музичної культури 

(динамічний характер стилеутворювального процесу) є необхідність в 

оновленні категоріального апарату дослідження стильових явищ власне 

Інтенціонального (як новітнього) періоду її історії: вони зобов’язують до 

глибинного аналізу щоразу нового соціокультурного контексту та собі 

адекватного визначення власних культуротворчих інтенцій – заснованих на 

процесуальному здійсненні стилетворчих ініціатив. 

За таких умов традиційні значення музикознавчого аналізу здебільшого 

виявляють фактичну неспроможність щодо ревізії наявного категоріального 

апарату, який потребує свого докорінного понятійно-смислового оновлення з 

огляду на постмодерні характеристики ментального поля культури. У їх 

числі на сьогодні пріоритет закріплено за парадигмальним значенням ідеї 

«філософії цілісності» та алгоритмами духовного освоєння світу, що 

загально значить про визнання синергетичної наукової картини світу. Саме 

тому в методологічному плані у новітніх музикознавчих дослідженнях на 

передній план виступає так звана інтенціональна рефлексія – наміреність 

розмірковуючої спрямованості методологування та дискурсивна аналітична 

практика при опорі на герменевтичну модель музикознавчої діяльності, 
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завдяки чому формується можливість для оптимальних характеристик 

щоразу нових стилетворчих ініціатив [250]. 

Причому, власне інтенціональність (буквально – наміреність) 

якнайкраще відповідає алгоритмові формування такого знання, що є 

скерованим на ідею процесуального здійснення мистецького задуму; а 

надто – коли мова йде про музичну матерію, яка, згідно з аксіомами 

інтонаційного вчення Б. Асаф’єва про музику як мистецтва інтонованого 

смислу, завжди розкривається своєю суттю з огляду на інтонацію як 

відношення. 

Тобто, якщо на початку ХХ століття ідеї вченого опротестовували, 

наприклад, формально-логічну модель суджень щодо «форми-схеми» 

музичного твору на користь ідеї вистежування живого плину музичної думки 

у її процесуальному здійсненні, то на сьогодні ті ж постулати мають 

можливість забезпечувати інтенціональний зріз музичної свідомості 

аналітика в намірі осягнення такого ж процесуального характеру існування 

стилетворчих ініціатив. 

Принагідно зазначимо, що з огляду на світовий контекст лише для 

історії української музичної творчості проблема «національного» виявилася 

не тільки вагомою, але й насущною: націєтворчий процес був покликаний 

кардинально змінити сам хід історії українського нації; а надто – враховуючи 

її поліетнічний зміст. 

Відтак, подальший хід розмірковувань покликаний осягати принципи 

етнонаціональної собітотожності, що забезпечуватиме з’ясовування 

безпосередньо регіональної самобутності фортепіанних композицій 

закарпатських композиторів. 

А саме: 

 вияв та обґрунтування самих підстав етнонаціональної собітотожності 

щодо архітектонічних принципів академічної традиції, які мають місце 

у фортепіанних композиціях закарпатських композиторів; 
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 з’ясування предметного поля етнонаціональної ідентифікації жанрових 

форм академічної європейської традиції як семіотично означеного 

вибору композиторів Закарпаття у часі професійного становлення 

закарпатської фортепіанної композиторської творчості; 

 простеження зв’язку цього вибору в контексті історично-конкретного 

світо відношення, а надто – в регламенті світовідчуттєвих 

модальностей ХХ століття як доби Модернізму; 

 встановлення персоніфікованої участі композиторів Закарпаття у 

процесах мікро- та макроіндивідуації, відтак результативності 

досягнутого рівня ідентичності в контекстах європейської та 

загальноукраїнської музичної традицій. 

А отже, на даному етапі дослідження обраний ракурс – обґрунтування 

етнонаціональної собітотожності як феномену, що визначає жанрово-

стильову парадигму фортепіанної творчості закарпатських композиторів, – 

має практичне значення й сенс для ґрунтовного розуміння її стильових 

домінант; зокрема – з огляду на загальноукраїнський контекст. 

Принагідно зазначимо, що з огляду на світовий контекст лише для 

історії української музичної творчості проблема «національного» виявилася 

не тільки вагомою, але й насущною: націєтворчий процес був покликаний 

кардинально змінити сам хід історії українського нації; а надто – враховуючи 

її поліетнічний зміст. Тому вияв сутнісних прикмет феномена 

етнонаціональної собітотожності – це завдання на вияв ментально-

архетипного змісту музичної творчості. 

Як свідчать сучасні етнокультурологічні дослідження (В. Доля, 

В. Маринюк [119]), методологічну основу вияву сутнісних прикмет феномена 

етнонаціональної собітотожності покликані складати положення такого 

зразка: «Національна свідомість значно виграє, коли полишається предметом 

критичної рефлексії й стає основою для свідомого самоототожнення 

людиною себе із певним видом культури; як процес породження культури 

феномен націогенезу у статусі національної культури закономірно посягає на 
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сталість й поширеність етнокультурних зв’язків; етнічна форма культури має 

характер невільної органічної співприналежності й визначає приреченість її 

носіїв на координати етнокультурних стереотипів життя; національна 

культура – це культура особливого типу, що вбирає у себе її етнічний тип, 

але не обмежується ним; рефлексивний характер самоусвідомлення – це така 

міра “занурення у себе”, коли діяльність самопізнання увінчується 

розкриттям специфіки внутрішнього світу; рефлексивно позначена 

самоідентифікація передбачає достатньої міри розвинуті структурні форми 

культури; рефлексія в напрямі власної самоцінності ґрунтується на 

зіставленні етнічного “Я” з якісною сутністю однієї з культурних систем, і це 

зіставлення виходить за межі оцінок та вподобань (ціннісні стереотипи – 

запорука жорсткості форми етнічної ідентичності), відтак рівнево 

забезпечується символьно-смисловою відповідністю; національний тип 

свідомості – це активність суб’єкта засобом свободи свідомого 

самовизначення; рефлексивно позначена самоідентифікація передбачає 

селекцію (як відбір доцільного) позитивного змісту історичної пам’яті та 

трансформацію цього відібраного змісту (як духу традиції) у “нормативну 

рефлексивну сферу”» [119, 47]. 

Підкреслимо, отже, що поставлене завдання щодо розгляду 

фортепіанних композицій закарпатських композиторів у регламентах 

етнічної та національної форм ідентичності як чинників мікро- та 

макроіндивідуаційних процесів загально засвідчує намір апробації 

особливого виду знаннєвих (епістемологічних) орієнтирів сучасного  

музикознавства – спрямованих на пізнання культурно-історичних виявів 

етнонаціональної ментальності в ролі «психодумкосфери» та її «мислеформ» 

[240; 254; 257; 258; 261]. 

У цілому це значить, що такого роду вияви передбачають 

діагностування парадигми етнонаціональної ідентичності 

загальноукраїнської музичної творчості в сенсі уповні конкретних 

культуротворчих пріоритетів. Адже подібні процеси «результуються таким 
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феноменом, як етнонаціональна собітотожність – своєрідний генеруючий 

чинник щодо способів роз’яснення та теоретично адекватного тлумачення 

специфіки стилеутворення, яке у різні часові моменти історії виявляє щоразу 

нові духовні пріоритети та способи їхнього художнього втілення, а отже 

претендує на те, аби бути осмисленим під виглядом певної парадигми» 

(М. Ярко [261, 395]). 

Так, сучасна музикознавча думка вважає, що суттєвим недоліком у 

сприйманні й осмисленні національного музичного стилю є повсюдно 

поширена практика його «розпізнавання» винятково на ґрунті фольклорних 

запозичень – поза алгоритмами його ідентифікації на основі національно 

структурованого музичного мислення (Н. Горюхіна [36]). 

Щоправда, услід за тим доволі гостро постає наступна проблема – 

уведення до наукового вжитку певних термінів та понять, які в 

мистецтвознавстві подекуди «маються на заувазі», але – здебільшого як такі, 

що належать до царини етнокультурології: 

 ментальність (або «психодумкосфера» [119]); 

 архетип (наприклад, «архетип української душі» [240]); 

 форми ідентичності (етнічна, національна, особова, християнська [172; 

259, 200–231]); 

 мислеформи (квантові/енергетичні згустки) ментального поля 

культури; 

 матриці й коди змісту культури. 

Усе це – висліди такої ситуації, коли музикознавство потребує 

докорінного оновлення свого термінологічного оснащення (Б. Сюта [200]), 

що, своєю чергою, впливає на формування постмодерного дискурсу 

методологування – розмірковуючої компоненти методологеми сучасного 

систематичного музикознавства як наукової системи [260]. 

Наприклад, на сьогодні вже стверджено: лисенкова модель 

національної музичної мови має екстравертну розгортку щодо 

загальнокультурного здобутку (О. Козаренко [87]); звідси – «хрестоматійні 
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прикмети» лисенкового стилю (Л. Кияновська [81]), його гетерогенність / 

неоднорідність (О. Фрайт [238]). Стверджено також закономірність 

співіснування «загальнолюдського» та «національного» – як «віднайдення 

свого поміж чужого» (М. Грінченко, С. Людкевич).  

Мовою культурології подібні процеси й позначаються як процеси 

мікро- та макроіндивідуації (Л. Февр, К. Поппер) – коли осягається 

«резонування в контексті історично подібних систем» (К. Гюбнер [цит за 

170]) та їхнє суголосся у такій «тотожності різних» (К. Ясперс), як світова 

художня культура. 

Тобто, усе це свідчить про те, що на сьогодні вельми актуальною є 

проблема теоретично адекватного (із належним аналітичним 

інструментарієм) обґрунтування та інтерпретації музичної творчості саме як 

«національної»; а надто – її засадничих принципів; принаймі таких, які 

представлені музичною творчістю беззаперечного класика української 

композиторської школи М. В. Лисенка. 

Так, передусім варто звернути увагу на те, що М. В. Лисенко незмінно 

й повсюдно закликав своїх соратників «оглядатися довкола» – на історично 

існуючий досвід творення і в академічних, і в різноманітних стильових 

традиціях; але при цьому – «запозичене» подавати із «національною 

підсвіткою» засобом ладово-інтонаційних та ритмічних прикмет фольклорної 

лексики. Тобто, національний класик мав передовсім на заувазі ретельну 

апробацію академічного досвіду композиторського письма, що мало б 

забезпечувати досвід професійного становлення саме національної 

композиторської школи: її найціннішим здобутком слід було вважати 

послідовне опанування стилістичною атрибутикою академічної музичної 

традиції та її адаптації на ґрунті фольклорної лексики. 

А отже, проблематика етнонаціональної ідентичності завжди суттєво 

коригує ставлення до традиційних значень музично-теоретичного знання, 

оскільки заперечує правило «еталонності» як стилістичних відповідників, так 
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і матриць стилеутворення й культуротворення в ролі певної історично-

епохальної «норми». 

Наприклад, науково доведено й стверджено, що в лоні української 

академічної музичної творчості фактично не було й практично не може 

бути «чистих» проявів будь-якої історичної стильової моделі, складеної 

«ззовні» (О. Кушнірук [110]), щодо якої, як вважає М. Ярко, маємо 

можливість не лише «протягувати стильові паралелі» (як у практиці 

Л. Кияновської [81]), але й тлумачити оригінальність того чи іншого 

стильового інваріанту в його етнонаціональному модусі [258; 262; 263]. 

В усьому цьому, мабуть, і криється проблематичність питання так 

званого «стильового аналізу», який у часі радянської ідеології або надмірно 

покладався на так званий емпіричний досвід, бо унініфікував власне 

категорію стилю, яка фактично поглинала феномен національного типу 

культури означеннями загальної культурно-історичної типології [116]. 

Однак, як свідчать не лише етнокультурлогічні, але й етнополітологічні 

дослідження, «загальнолюдське ніколи не губить власної етнонаціональної 

ідентичності» (вислів Е.-Д. Сміта): підставою тому є закономірність 

індивідуації (К.-Г. Юнг) – закону індивідуальної психічної самоорганізації 

згідно з етнічною формою ідентичності, що й спричиняє, власне, 

індивідуаційний характер будь-якої стильової ситуації. 

Відтак, сходження від мікро- до макроіндивідуаційного рівнів 

етнонаціональної ідентифікації (за історіософською теорією К. Поппера) – це 

шлях, коли «спалахує» потенційна життєздатність саме «національного» 

[172]. 

Своєю чергою, якщо ставити питання щодо «стильової аури» музичної 

творчості, тоді, як вважає М. Ярко, слід виходити із того, що (словами 

В. Медушевського) «стиль – це світовідчуття, що звучить», і що провідним 

чинником стильової спеціалізації є його людиновимірність; а саме: 

1) у корелятах фіксації історично зумовленої світоглядної парадигми та 

типу світосприймальної настанови; 
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2) крізь встановлення «духовної ситуації часу», що стосується і культури, 

і типу особистості, і фіксації провідної епістеми чи лексеми у вигляді 

жанрової домінанти творчості; 

3) вирізнення стилістичного арсеналу стильової системи як її 

психоповедінкового інваріанту тощо. 

Бо зазначені моменти – це найнеобхідніша умова самого «думання» 

про стиль, що як категорія потребує чіткої методологічної вправності на 

пояснення такої мислеформи, як «інваріант стилю» [261]. 

Так, як вважає М. І. Ярко, «аналітичний контакт із живим плином 

національної музичної творчості мусить позбутися звички уніфікувати 

стильову парадигму – наприклад, засобом академічного нормативу, певного 

правила чи загалом сталості стилістичного забезпечення: адже якщо 

категорії універсального світовідношення дозволяють розглядати історію 

музичної культури як вищий вид руху, то система етнонаціональних її 

модусів – це живі порухи самої історії (підкресення моє – Л. Б.)» [258]. 

Більше того, – веде далі мову дослідниця, – «загальностильова 

парадигма реалізується в етнонаціональних модусах засобом дискурсу: вони 

завжди настроєні на ненормативність, підкреслюють суб’єктність 

(підкреслення мої – Л. Б.)» [там само]. 

А отже, аналітична плідність поняття «етнонаціональний модус» 

(визначення М. І. Ярко [там само]) – у фіксації самої закономірності на 

унікальність, щоразу іншу зумовленість історично конкретним 

світовідношення. 

Наприклад, у сенсі архетипно заданої мислеформи для української 

культури загально визнаною є ментально зумовлена «психоаналіза буття» 

(вислів Л. Рудницького) з її переважаючою модальністю (від лат. modus – 

міра, спосіб; психологічний стан субʼєкта) інтроверсії (занурення «у себе»), 

яка й визначає цей тип етнонаціонального модусу в якості «філософії серця» 

(визначення П. Юркевича) або ж кордоцентризму. Примітно, зокрема, що 

описана модальність передсім й визначала свого часу її провідне значення в 
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ролі «надихаючого» начала (М. Вербицький, В. Барвінський, Л. Ревуцький, 

М. Леонтович та ін.) [244]. 

Однак, уявлення про ментально зумовлюваний пріоритет 

інтроверзійного спрямування української музичної творчості подекуди 

спростовується переродженням наявного в архетипі українсьокї душі 

емоціоналізму в особовий тип екстраверсії (спрямованість назовні), що 

зумовлювало присутність у творчих концепціях чималу потужність 

драматичності (М. В. Лисенко, Б. М. Лятошинський), а також рівновагу 

поміж модальностями за прикладом синтетичної моделі амбіверта 

(С. П. Людкевич) [258]. 

Наступна важлива заувага стосується звички сприймати поняття 

«національне» за синонім поняття «етнічне», що можна пояснити не інакше, 

як невибагливість щодо понятійно-смислового арсеналу буденної практики 

[119]. Проте, поміж термінологічним сенсом власне «етнічного» та 

«національного» як категорій, лежить вельми непростий на механізми 

взаємодії зв’язок, про що, в результаті, можемо говорити як про 

різноспрямовані векторні проекції: 

 етнічна ідентичність – це принципово згорнута «у саму себе» 

формація; 

 натомість національна ідентичність – це розгортка «назовні», але 

згідно з ментально-архетипним змістом етнічного [там само]. 

До речі, у сучасних етнопсихологічних дослідженнях такі позиції 

позначаються поняттям «рефлексії в напрямі власної самоцінності» – 

свідомого самоототожнення власного стилю з певними культурними 

феноменами у дискурсі атрибуцій національної культурної пам’яті [240]. 

Тому, наприклад, у М. В. Лисенка – це ментально об’єктивований 

образ романтичної доби, котрий послуговується кордоцентричним ракурсом 

самопізнання й самоусвідомлення, концентрується в особистісному вимірі, 

моралізмові та індивідуалізмові світосприйняття. Мислеформи цього образу 

похідні від «національної ідеї» та узгоджуються із таким чинником, як 
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«духовна ситуація часу» (визначення К. Ясперса) – історично складене 

відношення до соціокультурних реалій, де на вістрі було гостре відчуття 

спротиву супроти національного поневолення. 

Зокрема, в регламенті лисенкової моделі стилю його інваріантні 

позначення як «українського національного» мають такі виміри, що мовою 

сучасних етнопсихологічних досліджень артикулюються так: 

1) світоглядні уявлення етносу, що мають місце у звичаєвих формах 

національної традиції; 

2) похідна від них форма світосприймання у модальностях рефлексій та 

кордоцентризму; 

3) «тонікальність» (центризм) національної ідеї у станах емоціонального 

збудження щодо історичної памʼяті та майбутнього нації; 

4) провідна роль «метатеми пісенності» (визначення Л. О. Кияновської) з 

її ментально-архетипним змістом (модальність рефлексій, типові 

образи та смисли); 

5) нормативність строфічного принципу композиціонування й 

варіантного способу тематичного процесування як адекватних щодо 

лексичного фонду народнопіснної творчості. 

Однак, інваріантні позначення ментально-архетипного вмісту 

українського національного музичного стилю мають можливість також 

доповнюватися особовою формою ідентичності як найвищого модусу 

духовності, який подається як універсальна інтенція свідомості та мислення. 

А отже, істинний сенс категорії національного стилю має можливість 

розкриватися лише з позицій неупередженого аналізу власне різновидів 

форми ідентичності (етнічна, національна, особова); а надто – коли йдеться 

про форми культурного синтезу (нагадаємо ще раз про культуротворчу роль 

гетерогенної/неоднорідної/«хрестоматійної» природи лисенкового стилю). 

Однак, саме в залежності від встановленої форми ідентичності буде 

залежати визначення міри історичної самовизначеності та національної 

самосвідомості, що є підставою для новітніх тлумачень не лише категорії 
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національного стилю музичної творчості, але й безпосередньо напрямних 

етнонаціональної ідентифікації принципів академізму у полі регіонально 

характерного музичного матеріалу. 

Так, найпершою щодо вирізнення власне етнічної форми ідентичності 

є її конкретно-історична особливість; однак – як те, що містить потенціал 

майбутнього свого розвитку. Розгортання цього потенціалу в часі й 

результується етнонаціональними модусами, які мають здатність виявляти 

принципове розмежування свого (функція оберегу) з-поміж іншого. Мовою 

етнокультурології – це «культурно-сепаративна функція, що межує з 

інстинктом самозбереження» [119, 312]. Звідси, наприклад – унікальна 

властивість лисенкового солоспіву зразка «в народному дусі» (визначення 

С. П. Людкевича), його художніх обробок народних пісень та оперної 

мелодики, а також – незмінно стала затребуваність інтонаційного фонду 

українського фольклорного матеріалу. 

Однак, духовні межі етнічної автономії, що є такими важливими на 

етапі мікроіндивідуаційного процесу, уповні закономірно тяжіють також до 

синтезу із «собі подібним» – також національно структурованим. Але це – 

вже ситуація макроіндивідуаційного процесу, коли визначальними є 

механізми синтезу та самоідентифікації з певним «іншим» [260]. 

А отже, векторна різноспрямованість суто етнічної (як принципово 

замкнутої з ефектом «душа у собі») та національної (як принципово 

розімкнутої, спрямованої «назовні») форм ідентифікації й визначають, 

фактично, щонайменше два виміри творення того, що зазвичай мислиться як 

«національний стиль». Саме тому, відтак, на сьогодні можемо сміливо 

говорити про затребуваність М. В. Лисенком такої моделі стилю, де окрім 

очевидності етнічного ядра ідентентичності відбувається генерування його 

смислів з певною «іншою» культурною парадигмою. Наприклад, його 

Концертні фортепіанні «Полонези» – це, передусім, «заявка» на апробацію та 

етнонаціональну ідентифікацію водночас однієї із найяскравіших мислеформ 

європейського Романтизму, що у своїй естетичній програмі містить особливу 
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поставу щодо поетизації національної танцювальної традиції (для прикладу 

варто згадати «Лендлєри» Франца Шуберта, «Вальси» та «Мазурки» 

Фридеріка Шопена тощо). 

Однак, власне «полонез» у силу своєї модальної характерності, що 

набув в Європі особливої значущості завдяки академічній творчості 

польського романтика Ф. Шопена, увійшов до історії «весни народів» як знак 

польської національної ідеї. Відтак, трансформований силами духу й лексики 

української національної епіки «Полонези» М. В. Лисенка увірвалися до 

європейського прострору власним національним вираженням – як вираз вже 

українсьокї національної ідеї [261]. Згадаємо також й інші приклади з 

фортепіанної спадщини М. В. Лисенка, з приводу яких численні дослідники 

його спадщини вказують на її входження у загальноєвропейський стильовий 

контексті при наявності «духовного коду», що його транслює «фольклорний 

тип програмності» [238, 197–200]. 

Звісна річ, подібні перетворення в лоні української музичної творчості 

були «зав’язані» на механізмах політичних процесів, подій та змін у житті 

українських громад: кожна зі сфер соціокультурного життя живилася ідеєю 

національного самоусвідомлення. Уповні закономірно, проте, що «душею» 

цих процесів на тоді була саме етнічна форма ідентичності – чинник, який 

убезпечував опір як культурній експансії, так і надмірним новаціям. Тому 

натомість він проголошувався як ефективний засіб «збудження національної 

пам’яті» (чинник, який, як вважає М. Ярко, «очолює» парадигму 

етнонаціональної ідентичності української академічної музичної творчості 

[261]). Крім того, у «лисенковій» стильовій моделі національної музичної 

мови (визначення О. Козаренка [84; 87]) власне етнічні матриці свідомо 

підлягали «академізації» – поєднанню з певними історико-стильовими 

алюзіями (вид непрямого цитування, натяк), що забезпечувало потужність 

феномена націогенезу. Яскравим тому прикладом є прийом цитатного 

уведення пісенного фольклору попри його інтегрування із бароковими 

мислеформами (мається на увазі «Українська сюїта у формі старовинних 



 67 

танців на основі народних пісень» , тв. 2 М. В. Лисенка), що визначило появу 

новітнього типу стилеутворення – гетерогенного (неоднорідного) або ж 

стильової роботи «по-моделі» [238]. 

Принагідно згадаємо, що у подальшому історичному часі (зокрема, у 

другій половині 60 – 70-х роках ХХ ст.) подібна прив’язаність саме до 

етнічної форми ідентичності свідчила про свідому архаїзацію музичного 

стилю (Л. Грабовський, Л. Дичко, М. Скорик та ін.), який водночас був міцно 

пов’язаний з новітніми технологіями компонування музичної матерії: вони 

осучаснювали етнічні матриці і загально забезпечувала новітню стильову 

парадигму – засновану на віддаленому зв’язку часів (мається на увазі 

стильовий напрям, що у 70-х роках ХХ століття отримав назву «нової 

фольклорної хвилі», оскільки базувався на інноваційній самоідентифікації 

архаїчних пластів національної музичної традиції засобом апробації 

новітніх/авангадних технік компонування музичної матерії, зокрема – 

сонористики та алеаторики). 

Слід також особливим чином поставитися до започаткованої 

М. В. Лисенком та продовженої, наприклад, В. Барвінським сміливої 

жанрової диференціації національної творчості, що на відміну від 

пріоритетності суто етнічної форми ідентичності (як, наприклад, у хоровій 

творчості Філарета Колесси) свідомо покладалася на адаптацію позаетнічних 

форм культури – під виглядом свідомих запозичувань та наслідувань, що в 

текстології (а також етнокультурології) тлумачиться під виглядом 

опанування простору поміж «Ми» і «Вони» [119]. Щоправда, у цьому плані 

чи не найбільш актуальною була вже особова форма ідентичності – 

неупередженість перед апробацією «іншого» досвіду та сміливість щодо 

раціоналізації творчого процесу [86; 258]. 

Підсумовуючи наведні розмірковування, можна ствердити: саме 

лисенковий шлях творення української професійної композиторської 

традиції вказав на вектор творення цієї традиції – раціонально 

організованої академізації музичної творчості в намірі «дорівнятися» до 
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європейського академічного досвіду та здобути власні кореляти його 

утвердження вже у собітотожному етнонаціональному вираженні. 

 

1. 4 Культурно-освітня та стилетворча роль фортепіанних  

композицій дидактичного характеру (20–60-ті роки ХХ ст.) 

 

Формування традиції компонування фортепіанних творів на Закарпатті 

фактично розпочалося із практики забепечення приватних музично-освітніх 

закладів дидактично характерним матеріалом – таким, аби у ньому мали 

місце апробація академічного досвіду (стилістичні норми музичного 

мисленя) та його інтегрування з інтонаційним фондом фольклорних джерел 

краю. 

Важливо також усвідомлювати: дидактичний матеріал, як і створення 

музичних шкіл мали на меті творити фундамент для подальношого 

формування професійних музикантів. 

Чільне місце у репертуарному забезпеченні професійної музичної 

освіти по класу «Фортепіано», – зайняла постать Зіґмунда Лендєла (1892–

1970), який здобувши вищу музичну освіту в Празькій консерваторії та 

Будапештській музичній академії в період 1920–1944 років організував та 

очолив приватну музичну школу (у Будапештській музичній академії Зіґмунд 

Лендєл навчався в професора Стефана Томана – учня Ференца Ліста; кілька 

років працював у музичній школі в Будапешті; був референтом угорського 

культурного товариства «Mozaik» та інших культурних товариств, де 

виступав з лекціями та як соліст й акомпаніатор; свою приватну музичну 

школу в Ужгороді відкрив у 1920 році). 

Як на сьогодні вважає В. Теличко, цей факт був знаменним передусім 

тим, що забезпечував для закарпатського краю професійно підготовлених сил 

для концертної діяльності [226, 42]. Щодо безпосередньо фортепіанних 

творів З. Лендєла, необхідно зазначити: це були фортепіанні композиції 

дидактичного характеру, де найбільш вагомими були критерії академічної 

спеціалізації жанрової системи, глибокі інтонаційні корені джерельної бази 
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регіону та тісна взаємодія з історично актуальними моделями 

стилеутворенння. 

Так, у педагогічно орієнтованому матеріалі для учнів початкових класів 

по класу фортепіано З. Лендєлом були створені такі вельми показові для 

діагностики стилетворчої ситуації твори, коли історично затребуваним був 

постромантичний стильовий дискурс:  

 «Пастораль»; 

 «Маленька фантазія»; 

 «Пісня»; 

 етюди та поліфонічні п’єси [143, 5]. 

Кожна із цих фортепіанних композицій має основою окрім інтенцій 

щодо апробації академічної системи музичного мислення (фактурні типи, 

характерні ознаки тематичного процесування, жанрові моделі тощо) також 

інтегрування з інтонаційно-лексичним фондом закарпатського фольклору.  

Наприклад, у «Пасторалі» (жанровий тип образу, що єднає такі 

універсальні історичні стилі, як Бароко, Класицизм та Романтизм) пріоритет 

закріплено за ознаками суто романтичного стилю; а саме – застосовано 

композиційно-драматургічний тип поемності із характерними для нього 

позатектовими асоціаціями, у чому вельми сприятливими виявилися активні 

варіантні та варіаційні перетворення лексичних форм тематичного матеріалу 

пʼєси із вельми несподіваними для них модальними трансформаціями. 

Причому – не тільки у бік епічного модусу, але також тонких градацій поміж 

кантиленним типом інтонування та моторикою (танцювальністю); більше 

того – із включеннями прийомів роботи над основним тематичним 

матеріалом в манері тематизму зразка Гайдна та Моцарта.  

Відтак, увесь тематичний процес «Пасторалі» З. Лендєла набув сенсу 

своєрідних стильових рефлексій, що було вельми характерним для такої фази 

стилеутворення, як постромантизм – своєрідного підсумкового періоду 

стилетворчого процесу, що вже не належав власне Романтизмові і відкривав 



 70 

обрії для новітньої музичної свідомості в її інтегративній модальності щодо 

інверсальних європейських стилів.  

Особливими характеристиками вирізняється також його «Маленька 

фантазія» на матеріалі старовинного угорського фольклору: у ній також як і 

в «Пасторалі» має місце принцип поемності, що традиційно спричиняє 

наскрізіність та «відкритість» композиційної форми, а також активні 

позатекстові асоціації. Та водночас, особливу увагу привертають до себе 

задіяні принципи проробляння тематичних осередків на зразок 

класицистських раціонально-логічних методів роботи із тематичним 

матеріалом – прийомом вичленуванням певних інтонем, їх фактурного та 

артикуляційного проробляння тощо. 

Своєю чергою, «Пісня», що є взірцем стилізації закарпатського 

пісенного фольклору, також вирізняється особливим способом продумування 

драматургічної лінії композицінйої форми: з одного боку, – це стилізація 

модальності вчування (розіл Andante) та емоціоналізм модальності «співу 

душі» (розділ Аndantino); з іншого, – безапеляційний вихід зі смутку 

(інтонема чардашу), коли людина немов «вдаряє лихом об землю». 

Вельми показовими у плані продовження лінії твореня дидактично 

орієнтованого матеріалу для фортепіанного класу виявилися також 

композиції Дезидерія Задора (1912–1985; початкову музичну освіту отримав 

у приватній музичній школі в класі Зигмунда Лендєла; вищу музичну освіту 

здобув у Празькій консерваторії, де його вчителями були Вітезслав Новак, 

Алоїз Хаба, Зденек Неєдла, Ян Кржічка), якого віддавна краяни вважають 

фактичним очільником закарпатської професійної композиторської традиції 

[143, 15]). 

Передусім у цьому матеріалі Д. Задор відзначився як прихильник 

неокласичного стильвого орієнтування; причому – у моделі так званого 

змішаного стилю, який мє основою алюзійний (букв. – натяк, вид непрямого 

цитування) розвиток стильової моделі засобом свідомих запозичень із поля 

історично відомих стильових інваріантів музичного мислення. 
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Так, у «Скерцо» має місце стилізація семантеми цієї жанрової форми як 

«жарту» засобом новітніх алгоритмів музичного мислення; а саме – з огляду 

на природу мислення у дискурсах емансипованого дисонансу та атональної 

системи, які доповнюються також специфікою звукової артикуляції в манері 

інтонацій мовлення зразка тематизму Нововіденської школи.  

Натомість у «Фузі» має місце стилізація артикуляційних прийомів 

зразка поліфонії Й. С. Баха – також у декламаційний манері, – але які на рівні 

контрапункту інтегруються із суто пісенною природою його стилістичного 

забезпечення. 

Не менш чільною постаттю в плані створення дидактично 

орієнтованого фортепіанного репертуару відзначається Еміль Кобулей 

(1929–2004; середню музичну освіту отримав в ужгородському музичному 

училищі по класу фортепіано; вищу музичну освіту – у Львівській 

консерваторії ім. М. В. Лисенка на фортепіанному та композиторському 

факультетах. Викладав в Ужгородському музичному училищі по класу 

фортепіано та музично-теоретичних дисциплін; по класу композиції викладав 

в ужгородській музичній школі; був концертним піаністом в обласній 

філармонії та першим створив у ній струнні оркестри; був активним 

учасником низки наукових заходів в Угорщині з метою вивчення музичної 

спадщини Бели Бартока та популяризації творчості львівських 

композиторів.), про якого передусім згадують в сенсі унікальної музичної 

освіченості в якості музикознавця (у числі його педагогів-теоретиків – 

А. Котляревський, С. Павлюченко, С. Людкевич) та практикуючого 

композитора, у творах якого завжди була актуальною постава щодо етнічної 

форми ідентифікації власної музичної творчості в модальностях 

постромантичного стильового орієнтування [143, 34–35].  

Наприклад, у його п’єсі «Мініатюра» увагу привертає маневр 

стилізації патетичного духу окремих прелюдій для фортепіано Ф. Шопена; а 

в «Прелюді» – стилізація модальності симфонічних прелюдів Ференца Ліста 

(варто, зокрема, відзначити відмінність поміж «жіночою» та «чоловічою» 
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формою артикуляції жанрової форми – як «прелюдій» у Шопена та 

«прелюдів» у Ліста); а саме – їх епічну модальність та субʼєктивізацію 

водночас. Варто, зокрема, відзначити, що попри стилізацію романтичної 

естетики у цій п’єсі Е. Кобулей вдається також до технік так званої 

«поширеної діатоніки» (С. С. Прокоф’єв) та атональності (А. Шенберг), які 

напрочуд дивовижно сполучає зі стилістикою класичного ладогармонічного 

мислення.  

Більшої міри органічності музичної лексики Е. Кобулей сягає у п’єсі 

«Танок Мікі» (Міка – пестливе у його родині звернення до доньки Марії): тут 

у числі дидактично орієнтованих принципів музичного мислення пріоритет 

закріплено за явищами ладової перемінності, коли попри однойменність 

мажорних та мінорних структур вимальовується характерна для ментальності 

закарпатців інтегрованість споглядальної рефлексивності та запальногодуху. 

Услід за тим, щоправда дещо випереджаючи хід дослідження, вельми 

доречним видається погляд у перспективу – в якості наміру утвердження 

заявленої вище дидактичної та культурно-освітньої місії створення 

педагогічно орієнтовного матеріалу у фортепіанній творчості закарпатських 

композиторів у подільшій історичній перспективі. 

Так, у фортепіанних творах закарпатських композиторів вже другої 

половини ХХ століття дидактично орієнтований матеріал містить щораз 

то більший ухил на значне поширення його суто стильового спектру. 

Наприклад, у творчості Іштвана Мартона (1923–1996; учень 

Зигмунда Лендєла та Дезидерія Задора; До речі? – далекий родич Франца 

Шуберта з материнського боку; навчався в угорській гімназії ім. Арпада; 

слухав лекції в Будапештській музичній академії; познайомився із Золтаном 

Кодаєм, який побачивши його твори дав йому благословення; вважається 

воістину автодидактом та фундатором новітньої фази розвитку закарпатської 

професійної традиції в ролі «симфоніста» – автора оркестрових та 

ансамблево-інструментальних полотнищ; його учні по композиції – Євген 

Станкович, Анатолій Затін, Віктор Теличко, Микола Попенко, Володимир 
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Волонтир, – відбулися як провідні композитори сучасної української 

композиторської традиції), вистежуються стильові аналогії з 

неофольклоризмом та авангардизмом [143, 46–49 (нотний матеріал)]. 

Так, у композиції «Елегія» (для піаністів-початківців) композитором 

віднайдено інтегрування цієї романтичної жанрової семантеми як смутку за 

втраченим із патетично збуреним фольклорним праобразом гри на цимбалах; 

у композиції «П’єса» пріоритет закріплено за формами створення певної 

звукової ідеї – артикуляційними прийомами новітньої системи музичного 

мислення, де мають місце суто декламаційні (в манері інтонацій мовлення) та 

урбаністичні ефекти. 

А отже, очевидність інтелектуалізації творчого процесу у цьому творі 

виразно вказує на стильові інтенції зразка «модерну» або ж «сецесії» (букв. 

«відокремлення») – антиромантичного напряму стилеутворення, коли в 

очевидний спосіб поривається зв’язок із класичними нормами музичного 

мовомислення. 

 

Висновки до першого розділу. 

1. Встановлено, що витоки формування професійної музичної 

традиції на Закарпатті тісним чином повʼязані із так званими будительськими 

та просвітницькими рухами, які на тлі складних геополітичних умов мали 

метою осягнення такої якості, як етнонаціональна собітотожність. 

Визначено, що ці рухи узасаджували передусім пріоритет етнічної 

форми ідентичності (принципово замкнена формація). Саме ця особливість й 

надавала чіткої визначеності стильовим якостям перших фортепіанних 

композицій на Закарпатті: це була фаза не тільки академізації музичної 

творчості та узгодження з історичною панорамою стильової еволюції 

класичного музичного мислення, але також утвердження такої важливої 

атрибуції національного музичного стилю, як історичність національної 

музичної пам’яті. 
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2. З’ясовано, що аналітичне опрацювання регіональної специфіки 

становлення професійної музичної творчості на Закарпатті, яку визначають 

суто історичні чинники життєвих форм етнічних громад, потребує 

застосування новітнього способу постановки питання щодо понятійно-

смислового оновлення предметного змісту категорії «стиль» та його 

продовження у змісті категорії «етнонаціональна ідентичність». 

3. Виявлено, що дотепер наявний дослідницький досвід з вивчення 

фортепіанної творчості композиторів Закарпаття хибує недосконалістю 

аналітичного апарату, зокрема – обмежений автобіографічним та 

морфологічним (формально-логічним) методами. А отже, спеціального 

значення щодо стильових вимірів становлення та розвитку фортепіанної 

творчості закарпатських композиторів надано виявам алгоритмів стильової 

специфікації фортепіанних композицій. 

4. Розглянуті у цьому намірі фортепіанні композиції дидактичного 

спрямування доводять виявлені такі алгоритми, як: 

 стилізації; 

 алюзійний розвиток авторського стилю (метод зумисного запозичення 

певного історично відомого стильового інваріанту); 

 ідеалізація фольклорного інтонаційного середовища. 

Водночас, подекуди на етапі становлення фортепіанної творчості 

закарпатських композиторів вистежується виразний антиромантичний 

характер авторських ініціатив – у бік модерну та сецесії, відкриваючи тим 

самим перспективу подальшого шляху збагачення стильового ресурсу 

фортепіанної творчості. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[15; 18; 19]. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРТЕПІАННА ТВОРЧІСТЬ ЗАКАРПАТСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У 

КОНТЕКСТІ ІНТЕНЦІОНАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ІСТОРІЇ МУЗИКИ 

 

2. 1 Аналітичні інтенції щодо тлумачення стильових явищ  

новітнього періоду історії музики 

 

Стосовно стильових явищ української музичної творчості, які у часі 

відносяться до ХХ століття в цілому, існує доволі неоднозначна їх понятійна 

конкретизація; а надто – стосовно його початку. 

Так, досліджуючи стильові інтенції галицьких композиторів у період 

першої третини ХХ століття Л. Кияновська загально позначає їх як 

«постромантичні» – але, очевидно, вкладаючи у частку «пост-» значення 

«опісля», а не «внаслідок», що передбачає заперечний компонент, – оскільки 

під загальною назвою «постромантизм» розглядає вже сукупність 

«постромантичних стилів» [81, 175–252]. 

Натомість інші дослідники, наприклад, відстоюють «власну» назву 

цього стильового явища в якості «модерну». Так, якщо власне про модерн як 

«останній відблиск романтизму» веде мову М. Каралюс ([76; 77]), то про 

модерн як особливий спосіб національного стилеутворювального процесу 

засобом семантичної «гри» алюзіями (букв. – натяк, вид непрямої цитати) 

веде мову О. Козаренко ([86]). 

Тобто, в одному випадку наголошується на тривкості романтичної 

естетики (тип «автономного», однорідного стилю); в іншому – на 

інноваційних упровадженнях щодо способу «творення» стилю зі свідомими 

контамінаціями / «забрудненнями» (запозиченнями, стилізаціями тощо), що 

вже свідчать про його «гетерогенну» (неоднорідну) природу. 

Услід за такими доволі розрізненими авторськими інтенціями М. Ярко 

немов примирює їх поміж собою, оскільки ставить питання про історично 

необхідний метод творення власне «національного» стилю і визначає 
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координати саме модерного (в сенсі інноваційного) характеру національного 

стилеутворення, що в соціокультурному контексті співпадає із так званою 

«фазою європеїзації» (вислів Я. Яреми [257, 41]) [263]. 

Зокрема, дослідниця вважає, що вивчення стилеутворювальних 

ініціатив у дусі макроіндивідуаційного процесу (резонування у просторі 

історичних систем у такому макровимірі, як світова художня культура) 

свідчить про необхідність послідовного маркування також безпосередньо 

мікроіндивідуаційного процесу, який свідомо покладається на етнічну форму 

ідентичності ([258, 13–15]); бо (нагадаємо) якщо етнічна форма ідентичності 

є принципово замкненою формацією, то національна – принципово 

відкритою ([172]). 

Тому подібного роду зауваги мають вирішальне значення при 

дослідженні процесів становлення та розвитку національних (а також 

регіональних) композиторських традицій, оскільки надають можливість 

неупереджено ставитися до реальних здобутків у вигляді синтезованої 

стильової моделі – так званого «інтерпретуючого» типу стилю, що має 

гетерогенну (неоднорідну) природу [125, 8]. 

Загально, отже, завдання полягає у тому, аби чітко поставити питання 

щодо артикулювання комунікативно-рецептивних (як генеративних) 

аспектів музичного модерну в ролі такої стильової якості, яка лише у собі 

властивих культуротворчих параметрах засвідчує інноваційного роду зміни у 

художній свідомості (її концептуальних зрізах) й ставить новітні 

(дискусійні!) завдання щодо розвитку стилетворчих традицій. 

Проте, достеменне розуміння цих змін залежить від рецепції так званої 

«фази європеїзації» – такої культуротворчої ситуації, сенс якої вчений 

першої третини ХХ ст. Я. Ярема окреслив як «переходовий час кристалізації 

ново-української духовости» засобом «експансії назовні» як виходу із 

початкових меж в напрямі опанування реального світу» [257, 40–42].  

Тобто, описувані згаданим дослідником процеси мали значення, так би 

мовити, «психічної еволюції»; а її виявами мало служити змагання 
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«дорівнятися» до культур європейського Заходу [там само]. Урешті-решт, під 

оглядом феномена «фази європеїзації» вченим чітко окреслювалася потреба у 

цілеспрямованому науковому вистежуванні певних рівневих 

невідповідностей культуротворчого порядку на тлі європейського досвіду в 

цілому. 

Отже, найважливішим щодо адекватного розуміння стилетворчого 

моменту, що припадає на «фазу європеїзації», є аналіз його ситуативної 

соціокультурної заданості (маються на увазі реальні обставини історичного 

контексту культуротворення у «просвітницькій» та «націєтворчій» 

парадигмах), що уможливить тлумачення поняття «модерн» під виглядом 

самостійного стильового (системного) утворення – як такого, що є 

спрямованим на інновацію (букв. – нововведення) [259, 13–15]. 

Але, своєю чергою, вимоги однозначності тлумачення інтенцій 

модерну як таких, що були б здатні репрезентувати собою чіткий 

стилетворчий алгоритм, не завжди мають під собою належне підґрунтя, 

оскільки демонструють здебільшого «обрані цінності» й «виражають епоху 

через особистість творця» [цит. за 259, 26]. 

Таким, власне, акцентом вирізняється бачення аксіологічних / 

ціннісних (а також і комунікативних) властивостей новітньої стильової 

моделі, які безпосередньо вказують на ґенезу та тлумачну компоненту самого 

стилю в сенсі його широко трактованої «предметності» та смислових полів. 

У тісному узгодженні з цим постає і теза В. Москаленка, який ставить 

питання про «психологічну зумовленість специфічності музичного 

мислення» та про її вираження відповідною «системною організацією 

ресурсів музичного мовлення» [138, 48]. 

Своєю чергою, стильова логіка становлення та розвитку формування 

фортепінної творчості закарпатських композиторів (постромантична, 

модерна / сецесійна, модерністична) потребує суттєвих акцентів щодо 

їхнього теоретичного осмислення – згідно із зміною ментальної парадигми 

(з грецької – взірець, правило; у філософії – ієрархічна модель світогляду та 



 78 

світосприймання) музичної творчості з класичної на посткласичну. Адже 

стереотипний метод вистежування «рис стилю» (початкова модель 

становлення теорії стилю, яка є чи не наймолодшою з-поміж усіх – їй заледве 

60 років) вже не виявляє спроможності прояснити суть авторських концепцій 

і вимагає врахування алгоритмів «переродження» тлумачень щодо 

засадничих основ з творення стилю.  

Проблема, відтак, полягає у тому, аби у прикладах фортепіанної 

творчості композиторів Закарпаття представити методологічно оновлену 

позицію їхнього стильового аналізу та виконавської інтерпретації з огляду 

на здобуті на сьогодні досягнення музикознавчої думки щодо інтерпретації 

стильових явищ доби Модернізму як певного інноваційного проекту та його 

розвитку в умовах «посттрадиційного професіоналізму» (визначення 

Ю. Чекана [242, 70]). 

Зокрема, у щонайбільш загальному вигляді порушувана проблема 

стосується передусім практичного упровадження методів герменевтичної 

рецепції та семантичного аналізу як тлумачних алгоритмів музикознавчої 

практики на предмет «інтонаційної моделі» (визначення В. Москаленка [318, 

49–50]) – поняття, яке покликане сприяти достеменному декодуванню 

художньої ідеї та задуму композитора під виглядом певної концепції. Адже 

доба Модернізму обрала своїм духовним ідеалом інтелектуалізацію 

творчого процесу – перевівши координати інтерпретації стильової парадигми 

не просто із шаблону чи стереотипу (із цим завданням геніально упорався 

Романтизм), а взагалі за будь-які усталені традицією уявлення про, 

наприклад, композиційну чи жанрову форму за межі сформованих 

стереотипів. 

Далеко не випадково, отже, власне стиль нонкласичного (інноваційного, 

модерністського) музичного мистецтва музикознавці межі ХХ – ХХІ століть 

на тепер розглядають винятково на концептуальному рівні – з урахуванням 

новацій щодо творення звукової форми музичного матеріалу, а також 

залученням, наприклад, активного асоціативного ряду в намірі 
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«кореспондування» / «діалогу» у просторі універсальних історичних стилів 

[104; 105; 106; 107; 108}. 

Урешті-решт, саме з точки зору сучасних музикознавчих досліджень 

виникає необхідність у докорінній зміні аналітичного апарату – передусім у 

відмові від формально-логічної спеціалізації знань щодо музичної матерії, 

яка «провокує» до «констатації» та «опису» суто стилістичних значень 

реального нотного тексту без спроб їх образно-смислової інтерпретації та 

бодай приблизного зведення даних аналізу на рівні творчої ідеї та задуму 

композитора. Більше того, далеко не кращим є стан речей і в плані 

виконавської інтерпретації композицій, що належать до типу так званого 

«інтерпретуючого» (гетерогенного/неоднорідного) типу стилю (визначення 

В. Медушевського [125, 9]). 

Наприклад, вельми часто виконавці не є здатними до адекватного 

реагування на стилізації у варіанті неостильової формації (постромантизм, 

неокласицизм тощо), оскільки через прив’язаність слухового досвіду до 

історично відомого стилю як «манери» музикування (романтичної, 

класицистської тощо) підсвідомо ігнорується вихід на ієрархічний рівень 

оновлення («нео» – оновлений) засобом нововведення щодо технології 

творення музичної матерії (соноризм, абстрактно налаштована блокова 

модель тематизму тощо) та пошуку полюсу стильового притягання за умов 

алюзійного способу розвитку стилю (вкотре нагадємо: це вид непрямого 

цитування, натяк), які заразом засвідчують існування концепції так званого 

«змішаного» стилю» в алгоритмах аюзійногго способу розвитку стилю із 

пеним полюсом стильового пртягання [42; 113]. 

Відтак, слід визнати: власне модерний характер стилеутворення – це, 

передусім, реінтерпретаційні (неореставраційні) «рухи» (визначення 

Н. Корнієнко, які вона вважає понятійно недосконалими, проте наближеними 

до суті стилетворчих явищ [94]), але які надійно забезпечують «резонування 

в історичній множині систем» (визначення К. Гюбнера [цит. за 170]) та 
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сприяють вистежуванню «інтердискурсу в українській музиці кінця ХХ 

століття» (визначення Б. Сюти [217]). 

А це значить, що вирішальним для оновлення понятійно-смислового 

оснащення категорії «стиль» в її сучасному розумінні є значення функцій 

інтертекстуального аналізу музичних творів (І. Пятницька-Позднякова 

[159], Б. Сюта [218]), який в знаннєвому (епістемологічному; від «епістема» – 

знання) вірогідно втручається в алгоритми тлумачення специфіки модерного 

характеру стилеутворення в умовах становлення «національної 

композиторської школи». 

Усе це й зобов’язує до спеціального зрозуміння реального музичного 

тексту творів – у намірі вистежування їхньої стильової специфіки у сучасних 

вимірах (щодо цієї проблеми показовими є наукові розробки Т. Тучинської 

[233; 234; 235]). 

При цьому, щоправда, вагомим сенсом володілють аспекти 

встановлення пріоритетності певних світосприймальних настанов та їхнього 

кореневого зв’язку із «архетипом української душі» (визначеня В. Храмової 

[240]), а також історичні витоки культурницьких ініціатив закарпатського 

краю в межах векторної (букв. – носій) спрямованості психічної 

самоорганізації української ментальності як інтроверзійної (визначення 

Я. Яреми [257]). 

 

2. 2 Проблема герменевтичної рецепції новітніх принципів  

стилеутворення 

 

Історично склалося так, що у другій половині ХХ століття у 

фортепіанній творчості закарпатських композиторів має місце фактично 

одночасне співіснування вимірів як мікро-, так і макроіндивідуаційниїх 

процесів: 

 з одного боку, намір етнічної самоідентифікації виявляється як 

самоціль; 
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 з іншого, – інтенсивно залучаються реінтерпретаційні «рухи», що 

відповідають глобальній ідеї доби модернізму як «ідеї глобального 

культурного синтезу» (визначення О. Козаренка [84, 250]). 

Так, у фортепіанному «Етюді» (до-мінор) Дезидерія Задора, який був 

створений композитором у 1952 році, виразно вистежується суто модерна 

модель стильового проектування, коли в ролі «відокремлення» від 

академічних традицій має місце стилізація та авторська реінтепретація низки 

історично відомих стильових інваріантів у новітній «естетичній програмі». 

До речі: подібні атрибути творчого методу демонструє також 

фортепіанна творчість галицьких композиторів, які ще на початку ХХ ст. 

формувалися як «адепти модерну» (визначення М. Ярко) – передусім 

В. Барвінський та Н. Нижанківський, що переймалися етнонаціональною 

ідентифікацією академічних принципів письма й тим самим услід за 

настановами М. В. Лисенка «озиратися довкола і шукали своє» (вислів 

М. Грінченка). Саме тому актуальними на тоді були метод роботи «за 

моделлю» – «під» Ліста, Шопена, Брамса, Вагнера тощо, – та «семантична гра 

алюзіями» (визначення О. Козаренка [86]) – безпосередніми запозиченнями із 

тематичного та стилістичного арсеналу тематизму певнх історично відомих 

артефактів. 

Так само і концепція Етюду до-мінор Д. Задора містить подібного роду 

стилізації або ж роботу «за моделлю»: у ній єднаються модальні прикмети 

шопенівських лірико-драматичних прагнень, патетичності тонусу поем 

Скрябіна, конфліктно-драматичного пафосу бетховенського симфонізму та 

урбаністичних звукових ефектів зразка творчої манери Стравинського й 

Гіндеміта. 

Проте, перелічені «моделі» стильових амплуа мають свєрідний «полюс 

стильового притягання» собітотожний образ «автора» – самого Дезидерія 

Задора: у його творчій манері значно більшого сенсу мають не безпосередньо 

асимільовані стильові моделі, скільки їх концептуально вивірене 

застосування в афекті «ампліфікації» (художнього «перебільшення») – 



 82 

своєрідної «гри» зі стилями, яка осучаснює їх з метою вираження певного 

образу Людини; а саме – у духовних значеннях амбівалентності, коли є 

роздвоєння поміж вольовими прагненнями (їх уособлюють вище перелічені 

стильові моделі, з якими методом стилізації та ампліфікації «працює» автор) 

та ментально осібною модальністю ліричного упокорення, які забезпечують 

композиційну структуру параболічними зсувами-зміщеннями щодо 

концептуальної площини твору. 

Усе це вельми схоже на творчі концепції В. Барвінського (наприклад, у 

його Фортепіанному концерті) та деяких творів В. Косенка (наприклад, 

фортепіанний Етюд cis-moll), які ментально пов’язані з особливою формою 

ідентичності – коли людина «приймає все як є» й немов упокорюється перед 

викликами долі (тут – християнська форма ідентичності [259, 229]). 

А отже, лише драматургічно-смислова перспектива «Етюду» Д. Задора 

безпосередньо вказує на ментально характерний (у стильовому ракурсі) 

образ-концепт у його динамічній структурі; і це при тому, що зі 

стилістичного боку для укладання концепції твору передусім важливою є 

саме ідеалізація традиційних для європейської фортепіанної музики манер. 

Услід за тим необхідно репрезентувати й інші аналітично складені 

судження щодо Етюду до-мінор Д. Задора, що їх формулює, наприклад, 

Вікторія Мухіна: дослідниця вважає цю фортепіанну композицію «яскравим 

прикладом романтичного етюду-картини, навіяного образами фольклору 

Закарпаття» [144, 202]. Проте, асоціативна природа такого судження щодо 

жанру етюду-картини у його суто романтичних коренях (його засновником 

вважають С. В. Рахманінова) є однобічною й суперечить факту присутності 

у тематизмі твору також інших стильових «натяків»; до того ж – 

історично віддалених (про це мова йшла вище).  

Що ж до асоціацій у плані «образів фольклору Закарпаття», то їх 

дослідниця констатує у зв’язку з «картинами карпатської природи» – 

«колоритними та яскравими», що начебто «нагадують нам поетичні 

замальовки різного плану: є тут і образ “тихого спокійного потічка” (перша 
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тема), і досить вольовий образ людини – жителя Карпат» [там само]. Крім 

того, дослідниця цілеспрямовано проводить думку щодо присутності 

«вільної манери народного музикування завдяки … імпровізаційності» і при 

цьому апелює до техніки оперування «поспівками» [144, 203].  

Однак, власне «фольклорний образ» – це не лише його колористика, що 

її зазвичай описують на рівні елементів музичного мовлення (лад, ритміка, 

фактура тощо), а передусім його «ментальна» (психоемоційна) підоснова, що 

потребує розкриття її сутності через певні «структури» (Н. Горюхіна [36]). 

Тому сучасна музикознавча думка доволі обережно ставиться до 

позамузичних асоціацій зразка «неповторний образ прозорого потічка» ([144, 

203]), бо передусім апелює до культурологічного контексту існування 

творчої ідеї та задуму композитора як певного типу «тексту». Та попри це 

лише драматургічно-смислова перспектива «Етюду» Д. Задора 

безпосередньо вказує на властивий ментально характерний «образ-концепт» 

(тут – знаннєвий тип) у його динамічній структурі. 

А отже, з’ясована проблема аналізу конкретного твору безпосередньо 

прикладається до проблеми алгоритмів (способів пізнавальної діяльності) 

його герменевтичної / тлумачної рецепції (в даному випадку поняття 

«рецепції» вживається в сенсі асимільованого виконавцем та аналітиком 

стильового амплуа творчого задуму композитора); причому, не лише у 

музикознавчій (дослідницькій), але й виконавській практиці – коли йдеться 

про умови адекватного «прочитування» (декодування) знаків реального 

нотного тексту. У цьому плані цікаві настанови містяться, наприклад, з боку 

психології музичної діяльності: виконавець зобов’язаний орієнтуватися на 

модальні структури твору як Тексту, і тому передусім керуватися 

семантичними (смисловими) критеріями діагностування лексичного (мовно-

стилістичного) складу інтонаційної моделі. 

Так, маючи змогу порівняти дві версії виконання «Етюду» до мінор 

Д. Задора студентами музичних училищ, відзначимо такі моменти: 
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 в одному варіанті (Анастасія Шикиринська) виконавиця вельми 

переконливо передає усі смислові вигини композиційного плану твору, 

максимально виразно інтонує контрастні модальності тематизму 

(драматичні поривання з пафосом героїки та емоційний спад 

кришталево крихкого ліризму) [64]; 

 в іншому (Олександра Хома) – виконання, власне, не містить 

смислових тонкощів розуміння концепції твору (амбівалентності / 

«роздвоєності» образу) і натомість демонструє лиш єдину грань 

образу – драматизм, твердість і незламність духу, – що загально 

зумовило відтворення нотного тексту виключно на рівні динамічних та 

темпових контрастів [63]. 

Зрештою, у числі останніх досліджень і публікацій щодо порушуваної 

проблеми – адекватності виконавських та суто аналітичних інтерпретацій, – 

варто назвати принаймні два дослідницькі проєкти: Ю. Соколовського, який 

ґрунтовно розглядає особливості формування сприйняття та аналізу 

музичного твору ([208]), та ряд публікацій Ю. Чекана, який цілеспрямовано 

ставить питання щодо осягнення інтонаційного образу світу та сутності й 

структури інтонаційної практики [242; 243]. Позиції обох дослідників 

сходяться в одному: слід уміти спостерігати за інтонаційним рельєфом 

тематичного матеріалу твору та робити належні (засобом раціональної 

аналітичної обробки) висновки щодо провідної ідеї та задуму музичного 

твору. 

Однак, Ю. Соколовський, наприклад, дещо переоцінює так звану 

«доінтелектуальну» безпосередню реакцію та оцінку, що є опертою на 

емоційний відгук на сприйняте і абсолютно не враховує теорію «інтонаційної 

моделі», що її на ґрунті інтонаційної концепції музики Б. Асаф’єва виведено 

В. Москаленком [138]. Тому, більш переконливими видаються такі судження, 

які найбільшою мірою є наближеним до теорії стилю як «семіотичного 

об’єкта» як «знаково» позначеного алгоритму щодо творення стилю 

(В. Медушевський [128]) і тим самим пропонується ряд цікавих і корисних 
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настанов щодо координат розпізнавання такого предмета, як «інтонаційний 

образ світу» (визначення Ю. Чекана) [242]. 

Услід за тим, продовжуючи розмірковування над інтенціями 

закарпатських композиторів в плані новітніх принципів стилеутворення, 

варто вдатися до тлумачного аналізу ще одного твору Д. Задора – його 

Концерту для фортепіано з оркестром, який був скомпонований ним у 

1966 році. Щоправда, у даному випадку композитор більшою мірою виявляє 

причетність до так званого постромантичного напряму творчості, і в плані 

ідеалізації романтичної естетики відтворює такий важливий для неї смисл, 

як мислеформа «Людина і Природа»; та головне – вдається при цьому до суто 

академічного (класичного) методу структурування драматургічних 

співвідношень сегментів концепції на основі їх діалектичного (конфліктно-

драматичного, причиново-наслідкового) типу. 

Вельми красномовне пояснення такого роду драматургічних 

співвідношень міститься у заувагах Н. Персидської, яка стверджує, що такий 

тип концепції передбачає «прагнення до найвищої точки напруження, до 

крайньої нестійкості – щоб “розв’язатись” у ствердженні, у вольовій 

перемозі, закріпленій над стійкістю “останньої” крапки: ще і ще раз тоніка 

всією силою могутнього оркестру. Це – домінування ямбічності в широкому 

розумінні слова. Сам динамічний процес перебігу має контрастну криву – з 

гострими “піками” і глибокими спадами. Музичний час яскраво векторний, 

хоча притому встановлює рівновагу між усіма трьома характеристиками часу 

(минуле – теперішній час – майбутнє)» [32, 34]. 

Але водночас, Концерт для фортепіано з оркестром Д. Задора засвідчує 

також прямий зв’язок із таким своєрідним історико-стильовим 

передбаченням, як «постмодерн» (префікс «пост» трактуємо як «внаслідок»; 

себто внаслідок модерну як інноваційних інтенцій та фактичної відмови від 

них – Л. Б.) із лише йому властивими духовно-етичними значеннями, з 

приводу чого особливого сенсу й набуває факт затребуваності композиційно-

драматургічних закономірностей класичного (академічного) симфонізму. До 
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таких, зокрема, належать класичні норми композиційного плану (сонатна, 

концентрична форма, форма рондо-сонати) та «граматична» структура (за 

визначенням М. Арановського) класичної циклічної форми (І. ч. – «дія»; 

ІІ ч. – «ліричний центр»; ІІІ ч. поєднує у собі драматургічні функції «скерцо» 

і «фіналу»). 

Однак, у драматургічному плані Концерту Д. Задора перелічені 

репрезентанти ідеалізації (класична чіткість та ясність композиційного 

структурування) є синтезованими з лірико-епічним модусом. Тобто, якщо 

класичний вид «сонатності» та «симфонізму» розуміти в якості специфічної 

системи музичного мислення з опорою на причинно-наслідкові зв’язки та 

логічні/раціональні закони людського мислення (за визначенням 

Н. Горюхіної – це «експресивно налаштований модус структури»; а саме – 

конфліктно-драматичний тип співвідношення сегментів згідно із законами 

діалектики), то втручання до цих систем епічного художнього роду (сполука 

зіставлення та контрасту) привносить маневр уникання конфліктності та її 

заміщення засобом внесення стороннього смислу. Зокрема, у фортепіанному 

Концерті Д. Задора чільне місце займають романтично забарвлені 

модальності фольклорних джерел; надто – «опис» природничих принад 

закарпатського краю (пейзажні картини), які водночас залучаються до 

маневру стильових алюзій (маневр «ілюстративності») та інтелектуальної 

«гри» із ними. 

Наприклад, перша частина – це типово романтичного духу пейзажна 

картина унікального інтонаційно-тематичного та тембрально-сонорного 

складу. Уся множина тематичних осередків цієї «картини» має максимально 

диференційоване тембральне позначення; і, власне, сонорний бік мислення 

композитора (згідно із тембральною характерністю інструментів та 

оркестрових груп) займає провідну драматургічну роль. Натомість партія 

фортепіано – це як «голос» самого автора: цей голос – сучасний (модерний) 

та етнографічний водночас, бо його лексична палітра окрім одвертих алюзій 

на романтичні концерти (а надто – Другого фортепіанного концерту 
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С. В. Рахманінова) та тембральна стилізація звукового символу карпатського 

краю цимбал «видає» собою митця доби Модернізму (кластери, урбаністичні 

ефекти, сонорні «блоки» тощо). 

Друга частина репрезентує передусім миловидну, тужливу 

«колисанку». Але тривкість сугестивного (в афекті навіювання та 

заколисування) стану супокою надає спочатку імпульс до неймовірно 

потужної сили апофеозу в зоні оркестрового tuttі; услід за тим – 

настороженого й збуреного тонусу міні-каденції фортепіано. А завершується 

власне «колисанка» мікро-кодою, яка «відкриває» ідею та концепцію цієї 

частини: вони випливають із семантики типу змісту колисанки (це і є 

прикладом вище згадуваного маневру присутності «прихованого смислу») як 

жанрового пісенного типу фольклорної традиції. При цьому на заувазі 

мається і утилітарна (ужитково-прикладна) функція мелодики заколисної 

пісні (вгомонити дитину невибагливим але емоційно проникливим співом), і 

ті додаткові смисли, які «за сюжетом» вкладаються матір’ю щодо 

прийдешнього «завтра» у житті її дитини: навчити цінностей (пафосна 

кульмінація частини); застерегти (міні-каденція фортепіано); урешті-решт, 

задрімати у супокою із самою дитиною (міні-кода). 

Третя частина фортепіанного Концерту Д. Задора загально може бути 

позначена як «етнографічна картина» народного гуляння у традиції так 

званого жанрового симфонізму: засобом лексеми (від «слово-тип», 

«мовленнєвий зворот» або ж «тип інтонування) танцю (парубоцькі й дівочі) 

увиразнюється сукупний ментальний образ жителів карпатського краю. 

Причому, увесь звуковий простір цієї картини просякнутий гумором – 

інтригує зміщеннями танцювальних ритмо-формул та ладових комбінацій, 

персоніфікованими тембрами (До речі, група тромбонів імітує звучання 

трембіт) тощо. Але фактичну кульмінацію як цієї частини, так і Концерту в 

цілому становить ремінісценція (букв.: нагадування)) тем головної та 

побічної партій першої частини – знаку безмірної закоханості у рідну землю 

(романтична мислеформа «Людина і Природа»). 
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2. 3 Модерністичний вимір компонування 

 

Яскравим прикладом модерністичної версії компонування у 

фортепіанній творчості композиторів Закарпаття здатний прислужитися, 

наприклад, «Експромт» Іштвана (Степана) Мартона (1923–1996), який 

був скомпонований ним у 1964 році. 

З першого погляду цей твір сприймається в образі построматичних 

ідеалізацій зразка експромтів Ф. Шуберта: та ж фантазійна модель 

фортепіанних імпровізацій у віртуозній манері гри та патетична наснага. 

Однак, на відміну від вище розглянутого «Етюду» Дезидерія Задора, де 

вирішальною була постромантично налаштована індивідуальна стилізація 

традиційних для європейської музичної традиції «манер» фортепіанного 

музикування, «Еспромт» І. Мартона надає підставу вести мову вже про 

модерністичні віяння з їх експресіоністичним не «баченням», а 

«вираженням» сприймання себе у духовно зниділому світі. 

Згадаймо, зокрема, що саме експресіонізм докорінно змінив звукову 

форму музичної матерії – забезпечив її емансипованим дисонансом, 

атональністю, замінив ладову систему серіальністю тощо. Усе це виявилося 

необхідним для зміни ракурсу вираження – під-текстового, здебільшого 

іронічного і саркастичного, патологізованого і невротично вразливого 

(досконалий приклад такого типу ракурсу – «Місячний П’єрро» 

А. Шенберга). Більше того, змінилася й «тон-манера інтонування» (термін 

Б. Асаф’єва), що її глава Нововіденської школи Арнольд Шенберг вивів на 

основі ідеї Schprechstimme (інтонацій мовлення). Згадаймо також судження 

музикознавців щодо зміни звукового образу фортепіано ХХ століття у бік 

його ударної природи (механізм фортепіано – клавішно-ударний). 

Усі ці розмірковування щодо естетичної програми експресіонізму були 

необхідними для того, аби спеціальним чином обумовити не лише 

особливості проведення музикознавчого аналізу, але також виконавської 

інтерпретації звукових форм «Експромту» І. Мартона. 
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А саме, тематичний матеріал цього твору потребує: 

 декламаційної артикуляції; 

 актуалізації зміни емоційно-психологічного ракурсу сприймання 

алюзій на індивідуально-стильову манеру експромтів Ф. Шуберта та 

асоціацій із романтичною фортепіанною музикою в цілому; 

 не плутати класичну прозорість із кришталевою хисткістю тощо. 

Бо, знову ж таки, реальним предметом відтворення має бути образна 

система твору: у даному випадку – це співвідношення вразливості 

відчуженого суб’єкта і невблаганно грізної нищівної сили ззовні. 

Підтвердженням цьому є зіставлення двох варіантів виконання 

«Експромту» Іштвана (Степана) Мартона: 

 в одному варіанті (Ольга Семака – студентка І-го курсу Ужгородського 

музичного училища ім. Д. Задора) не враховано жодного із вище 

обумовлених застережень [123]; 

 в іншому (Бенс Попович) – бездоганно вірогідна на тон-манеру 

артикуляція звукових форм та психоемоційних вигинів в образній 

системі твору [270]. 

Ще одним зразком модерністичної версії стилеутворення у 

фортепіанній творчості Іштвана (Степана) Мартона є його «П’єса / Dal» 

(1970 рік написання) – афористичного змісту «образок» довільного на манеру 

музикування в атональній системі. 

Цей твір має виразні ознаки «прелюдійсності»: її витоком є вступний 

фрагмент «Allegro giocoso», де сполучаються кардинально різні 

артикуляційні манери (легато й стакато) та заявляється тонально вільний, але 

ладово диференційований «план» чуттєво виразних мелодекламацій. 

Своєю чергою, тематично основний матеріал цієї п’єси репрезентує 

сферу так званого локрійського ладу – мінорної системи із «низькими» 

другим та п’ятим щаблями ладу, – до якого додаються також «чуттєві» 

відхилення засобом гармонічного виду мінору до тональності субдомінанти. 

Зокрема, варто звернути увагу на тремтливо чутливий гармонічний фон у 
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партії правої руки (позначення staccato), до якого додаються «риторично» 

чіткі та епіко-споглядальні водночас «репліки» у партії лівої руки. 

Але більш важливим сенсом володіють наступні фігуративні у 

«рефлексивних» формах проведення тематизму, що й наближають тон-

манеру цієї п’єси до модальності жанрової форми прелюдіювання. 

Щоправда, у подальшому плині тематичного матеріалу знову завойовують 

першість стакатні форми «фону» (партія правої руки) та «риторичні» 

проведення (партія лівої руки). У певний момент ці інтонаційно-тематичні 

зіставлення немов згущуються у витримані в часі «хоральні» сполуки 

гостродисонантних гармонічних комплексів, опісля яких нестримним рухом і 

в техніці імітаційних перегуків знову домінує «рухова» форма 

прелюдіювання та її категоричне на тон-інтонацію завершення. 

До ще більшого числа стильових алюзій вдається у своїх фортепіанних 

композиціях Володимир Волонтир (нар. 1956 р.): його п’єси «Роздуми» у 

чотирьох частинах, «Прелюдія», «Юнацька прелюдія» та «Спогад» – це 

передусім широке поле історичних репрезентантів, які увиразнюють типово 

модерністичний погляд щодо перспектив формування посттрадиційного 

професіоналізму [143, 132–146 (нотний матеріал)]. 

Так, власне «Роздуми» (1964 рік написання), що представляють собою 

своєрідний цикл (усього – чотири п’єси), є доволі складними для осягнення 

ментальними образами, які відповідають уявленням щодо зрілої музичної 

свідомості – насиченої філософічними модальностями та досвідом глибоких 

емоційно-психологічних переживань, які в європейській академічній традиції 

мають місце, наприклад, у «Прелюдіях» Ф. Шопена та «програмних» 

фортепіанних творах С. В. Рахманінова. Крім того, лексичний фонд 

«Роздумів» В. Волонтира претендує не лише на суто «романтичні» інтенції: 

це також тип споглядальної саморефлексії (тут – алгорими самопізнання), 

яку яскраво унаочнено в моделі імпресіоністичної стилістики. 

Наприклад, «Роздум» № 1, який має зачином серію «розщеплених» 

октавних унісонів (зменшена та збільшена октави), що моделюють 
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розосереджений стан відчуження, імпровізаційним чином буквально 

вивільняється у плині патетичних фігурацій (партія лівої руки) та «спадних» 

на модус рецитацій (партія правої руки). 

У першому «роздумі» передусім транслюється акустична перспектива 

обертонових коливань у просторі «розщеплених» тонів в об’ємах зменшеної 

та збільшеної октави (As – a, fis¹ – f², c² – cis³). Витримані в манері rubato та 

«вслуховуваннях» в часі знаку фермати, ці звукові форми налаштовують слух 

на звуковий Континуум / звукоінтонаційну вічність Світу музики – немов у 

тезі «Спочатку був звук…». 

Та найбільш потужною модальністю (в сенсі «стану суб’єкта»), при 

цьому володіють інтонаційні значення фігуративних проведень: вони є 

афектованими (емоційно перебільшеними) та уривчастими, нагадуючи про 

стилістику чуттєвих шопенівських «rubato» із довільним тривалісним 

поділом метричного такту та одночасного співвіднесення парного та 

непарного поділу дольового часу. 

Водночас визначальним при цьому є політональне середовище – 

довільні висотні співвідношення альтерованих співзвуч поза певним ладо-

функціональним контекстом: саме вони суттєвим чином спричиняються до 

інтонаційного увиразнення стану рефлексивного споглядання та його 

учуттєвої експресії, що її активно доповнюють афектовані рецитації у типі 

«дрібної» ритмічної моделі із штриховими акцентами (розділ agitato). Услід 

за тим композитор подає не менш ускладнений фонічний (звуко-

спектральний) контраст поміж квінтовими ходами на відстані півтону із 

включенням тонів збільшеного терцвінтакорду й тієї ж «розщепленої» октави 

із експресивним акцентом на тоні cis³, який «викликає» емоційно наснажені й 

майже патетичні на вираження речитативні «декламації» (партія правої руки) 

із емоційно збуреними фігураціями у нижньому рівні фактури. 

Осібної уваги заслуговує також композиційно-драматургічна логіка 

цього «Роздуму» (№ 1): це наскрізного типу композиційна структура, у якій 

визначальним є параболічний (із різкими зсувами-зміщеннями у значеннях 
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образу) тип співвідношення сегментів концепції: від метрично невизначених 

із ферматними затримками розщеплених збільшених та зменшених октавних 

тонів (as – a, fis – f, c – cis), які інтонаційно моделюють стан вчування «у 

себе» та певної невизначеності об’єкта споглядання (rubato); крізь фрагмент 

«animato cantabile» із змінною метрикою та особливим тривалісним поділом 

дольової пульсації в манері патетичного вираження й атонально вільними 

співвідношеннями, що «зависають» на ферматі; фрагмента «sostenuto» (в 

сенсі проміжного) із «розмитими» інтонаційними моделями у варіантах 

мелодичної рефлексії та сонорного комплексу; до патетичного модусу 

«rubato» (tempo I), при якому сенс закріплено за двоякою виразовістю 

декламаційного тону-інтонації у партії правої руки (тон-інтонація жалю) та 

фігуративним атональним фоном у партії лівої руки, що немов призупиняє 

(morendo) й фіксує ферматою перехід до наступного «Роздуму»  

Складається, отже, враження про експозиційну модель своєрідного 

прологу – коли думки неясні і загальний психоемоційний модус неначе 

шукає певну «точку відліку», яку фактично не знайдено. Характерно, однак, 

що усі звукові форми тематизму є акустично контамінованими 

(«забрудненими») в моделі емансипованого дисонансу (техніка А. Шенберга) 

та немов «розмитими» в «часі»: попри чіткі й доволі диференційовані 

метричні позначення із тривалісним «поменшанням» в об’ємі «вісімки» (12/8, 

8/8, 6/8), власне авторські позначення «Animato cantabile» та «agitato» 

унаочнюються нерегулярними (особливими) тривалісними зіставленнями 

щодо дольового поділу (тріоль поєднується з дуоллю, парний поділ – із 

непарним тощо).  

Уведено також «розщеплений» (білі й чорні клавіші) кластерний 

комплекс: майже як в етюдній манері при позначеннях «accelerando» та 

«creschendo» опісля стриманого риторичного на тон фрагменту в манері 

«sostenuto» (тон-інтонація «внутрішнього» запитування) нестримною 

енергією блискавично артикулюються «щільні» півтонові комплекси, які 

транслюють собою високої міри занепокоєння, що йому немає меж. І як 
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наслідок, услід за тим в лапідарній («крупним штрихом») манері буквально 

«проголошується» вже «романтична теза» – у неймовірній напрузі спраглості 

пошуку відповіді, але без її отримання. 

Натомість «Роздум» № 2 (Largo / Mesto) – це чітко артикульована 

інтонаційна модель трагічної модальності (в сенсі психоемоційного стану 

субʼєкта): вона несе у собі слід похоронної ходи та проникливо-жалібного 

мелосу. Однак, у складі загальної циклічної композиційної форми цей 

«Роздум» сприймається в ролі своєрідної інтерлюдії: на неї покладено 

драматургічну функцію «ліричної рефлексії» (на зразок драматургічної 

функції «ліричного центру» класичної сонатно-симфонічної циклічної 

композиційної форми).  

Осібної уваги заслуговує стилістичний ресурс тематизму цього 

«Роздуму» № 2: у ньому збережено «інтонаційний код» попереднього 

«Роздуму», суть якого зводиться до інтонаційного позначення «модальності 

розосередження» – «розщеплені» тони, одномоментні та близькі у часі 

співвідношення діатоніки та хроматики. Іншими словами, Другий «роздум» – 

меланхолійного настрою: в інтонаційному рельєфі його тематизму 

«прочитується» мислеформа релаксу як фази значного ослаблення 

психоемоційної напруги. Показовими у цьому сенсі є передусім «спадні» 

вектори (від вершини донизу), але водночас у серединній фазі немов від 

видимо стисненої пружини пульсують усе ті ж, що й у першому «роздумі», 

інтенції-скарги та жалю. То ж увінчується цей «роздум» також моментом 

того ж таки «запитування». 

«Роздум № 3» транслює образ розпачу й болю, володіє силою 

експресіоністичного вираження. Усього цього композитор досягає у спосіб 

декламаційного типу інтонування, що як лексична модель ґрунтується на 

техніці Schprechstimme (інтонацій мовлення) – на зразок тематизму творів 

глави Ново-віденської школи Арнольда Шенберга. Без перебільшення можна 

навіть сказати, що цей «Роздум» є зразком втілення драматургічної моделі 

«злого» скерцо, яку вперше в історії музичної культури репрезентовано у 
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творчості Л. Бетговена та геніально апробовано у симфонічних полотнищах 

Д. Шостаковича.  

Загальному увиразненню експресії сприяють ті ж самі стилістичні 

прийоми, про які вище мовилося в якості «інтонаційного коду» циклу – 

близька у часі співприсутність висотних варіантів щаблів, що не мають 

чіткого тонального тяжіння. Але передусім, тут домінує інтонаційна модель 

lamento: спершу мікроартикуляція низхідного напряму руху ліній; опісля – 

щоразу більшої емоційної напруги завоювання верхнього регістру на хвилі 

неприхованого розпачу; урешті-решт – знову спадний рух, що завершується 

знаком душевного болю (розщеплений тон «а-ais» із «мажорною» верхньою 

терцією). Усе це додає тон-манері вираження деякої екстравагантності та 

непомірно високої емоційної напруги. 

«Роздум № 4» є буквальним тематичним повторенням експозиційних 

фрагментів «Аnimato cantabile» та «Sostenuto» із «Роздуму № 1»; щоправда – 

без його «зачину». Фактично цей «роздум» є ремінісценцією (букв. – спогад, 

нагадування) першого «роздуму», але вже без «епіграфу»: реальному 

повторенню підлягають композиційні фази «Animato cantabile» та «agitato». 

Але, його безпосередньо заключний момент (у першому «роздумі» він мав 

«відкриту» перспективу) має вираження вже в осібно виписаному 

«кластерному комплексі» із характерним для усього твору щільним 

поєднанням тонів «білих» та «чорних» клавіш (a – cis, as – c). Ситуація, 

відтак, складається «до навпаки»: ті звукові «обертони», що мали місце у 

«зачині» (позначені ферматами розщеплені тони), увінчуються двоякого 

смислу «кластером» – сполукою двох різновисотних «мажорних» терцій, 

одна з яких (середній регістр) полишає собою слід Ля-мажору, а друга 

(верхній регістр) – Ля-бемоль мажору.  

Суттєво, що драматургічна крива циклу все ж таки знаходить 

пошукувану «точку відліку» – модальну форму споглядальної саморефлексії, 

коли заради неї самої і здійснюється людиною те, що має надзвичайне 

значення для пошуку «місця» її духовної суті. 
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Отже, з одного боку «Роздуми» В. Волонтира – це типово 

неоромантичний проект із ремінісценціями щодо «романтичного 

комплексу» із розбудовою внутрішніх переживань; та з іншого – вельми 

очевидним є перенесення акценту до інтелектуальної сфери, і це вже 

свідчить про конструктивно налаштовані інтенції Модернізму. 

Тобто, саме інтенцінальна природа цього творчого проєкту й надає 

підставу для його характеристики саме як модерністичного – означеного 

дискурсом так званої «метанаратації» як «поміж-оповіді» (визначення 

О. Опанасюка [154, 268]). 

Зокрема, у «Роздумах» В. Волонтир «моделює-ліпить» надзвичайно 

складний для герменевтичної рецепції (тлумачного алгоритму та особового 

прийняття-зрозуміння) тип образності – медитативний тип лірики. У 

просторі сучасного композиторського мислення такий тип образного змісту 

здебільшого надає підставу для його характеристики у концепті «післямови» 

(В. Сильвестров, Є. Станкович, Г. Гаврилець) – такого стану-перебування, 

коли реально ідея композиції стосується сегмента «post», що значить 

«опісля» або ж «внаслідок». А отже, звуковий простір цієї композиції 

транслює стани «вчування». 

У свою чергу, вельми наближеною до медитативної лірики 

«Розудумів» В. Волонтира є його «Прелюдія». Тематичний матеріал цієї 

п’єси заснований на остинатній моделі тематизму, що забезпечує собою 

сугестивну (букв. – навіювання) модальність. 

На відміну від філософічного типу образів вище розглянутого циклу 

«Роздуми», «Прелюдія» В. Волонтира є типом меланхолійного відтінку 

лірики, де манера «прелюдіювання» вкладена у вишукані перегармонізації та 

варіантні «пошуки» щоразу нових мелодичних ліній. Усе, отже, огорнуто 

ідеєю плинності розгортання, яке увінчується початковою «цитатою». 

Натомість його п’єса «Юнацька прелюдія» відсилає до романтичних 

інтенцій – емоційного наснаження та мистецтва імпровізації. У цьому ж руслі 
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сприймається також п’єса «Спогад»: у ній також мають місце романтичні 

інтенції та їхній «прихований смисл». 

 

2. 4. Неокласичний вимір компонування у його зв’язках з  

академічним досвідом: реінтерпретація структуротворчого 

принципу сонатності 

 

У часі модерної спеціалізації музичної творчості незмінною є 

проблема її зв’язку з класичними (в сенсі академічних) традиціями. Адже 

головним принципом формування новітньої (власне «сучасної») музичної 

свідомості передусім було дистанціювання від усього того, що, власне, є 

«традиційним»; хоча попри це сталість комунікативного зв’язку із самою 

традицією й досі не перестає існувати. 

Як видається, саме цю логіку оснащення традиції безконечно 

варіативними формами її здійснення завжди мала на увазі видатний 

музикознавець ХХ ст. Н. Горюхіна (у 2018 році відзначалося 100-річчя від її 

народження), наукова спадщина якої наскрізь пройнята турботою 

достеменного тлумачення логіки композиційного структурування музичних 

творів – від часів становлення періоду в якості логічно довершеного втілення 

музичної думки до довготривалої еволюції сонатної форми як мислеформи 

діалектичного типу світосприймання. Усе це – неоціненний досвід практики 

музикознавчого дослідження, яке на сьогодні має можливість набувати 

характеру дискурсивного (логічного) мислення щодо сучасної 

композиторської практики; зокрема – у його прикладанні до герменевтичної / 

тлумачної рецепції таких творів у жанрі сонати, які асимілюють також й інші 

(окрім сонатності) композиційно-драматургічні принципи. 

Прикладом такої оновленої версії структуротворення є «Соната» для 

фортепіано Дезидерія Задора (1912–1985) – композитора, що здобув 

професійну музичну освіту у Будапешті та Празі і є визнаним засновником 

професійної закарпатської композиторської традиції. 
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Зокрема, проблема вияву й тлумачення композиційно-драматургічних 

принципів структурування уповні конкретного музичного твору є чи не 

найбільш вагомою підставою для суджень щодо індивідуально-стильових 

особливостей його автора. У даному випадку – це один із ранніх творчих 

проектів Д. Задора (час написання його фортепіанної «Сонати» – 1960 рік), у 

якому композитор доволі неординарно втілює ідею сонатності в ролі 

структуротворчого принципу. 

А отже, задля переконливості суджень щодо цього твору як твору 

сонатного типу необхідною уявляється актуалізація аналітичних принципів 

тлумачення власне сонатності як певного типу мислеформи, що має власну 

історію й тактику свого становлення та стильових модифікацій. 

У цьому сенсі фактично унікальним є аналітичний досвід саме 

Н. Горюхіної, яка полишила по собі міцний фундамент тлумачення 

провідних категорій та питань систематичного музикознавства; зокрема – 

стосовно поняття так званої «музичної форми». Унікальність дослідницького 

методу дослідниці полягає у віднайденій нею суті цього феномена, який вона 

розглядала не як певну будівничу модель, а як структуротворчу ідею, що 

здатна визначати композиційно-драматургічну логіку її втілення [39, 14]. 

Причому, спеціальну роль дослідниця відводила власне модальним формам 

втілення структуротворчого принципу сонатності в його «експресивному 

модусі структури», що як поняття висувало собою проблему ідентифікації 

композиційно-драматургічної логіки сонатного типу [39, 298]. 

Так, передусім Н. Горюхіна ініціювала постановку питання щодо 

каузального типу організації сонатної форми – під виглядом діалектичної 

моделі світорозуміння (згадаймо, передусім, діалектичну тріаду 

«теза→антитеза→синтез»), що визначала собою явища інтонаційної 

диференціації тематичних елементів та їхнього вичленовування при 

тематичній розробці як алгоритму ідеального вираження та ідентифікації 

композиційно-драматургічного принципу розробковості зразка тематизму 

бетговенського типу на основі причиново-наслідкових звʼязків [39, 37–105]. 
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Такою постановкою питання дослідниця безпосередньо ініціювала 

також питання диференційованості драматургічних функцій структурних 

складових класичного сонатно-симфонічного циклу за умов стильової 

трансформації сонати як академічної жанрової форми – з причини включення 

до неї або феномена монотематизму, що спричиняв неподільність циклічної 

форми (фазовий тип драматургії), або дії розосередження та переміщення 

драматургічних функцій, що зумовлювало кількісне «скорочення» чи 

«розширення» циклу; або варіабельність стилістичного ресурсу за умов 

адекватного відтворення семантики жанрової форми [39, 47].  

Зокрема, виведена Н. Горюхіною ментальна специфіка різновидів 

формотворчих принципів доводила істинність її судження щодо феномена 

«сонатність» як специфічної системи музичного мислення з опорою саме на 

причинно-наслідкові зв’язки та логічні/раціональні закони людського 

мислення (діалектичний/конфліктно-драматичний тип співвідношення 

сегментів згідно із законами діалектики). Відповідно, втручання епічного 

роду в сонатність (сполука зіставлення й контрасту) окреслений нею як 

маневр уникання конфліктності та її заміщення засобом внесення 

стороннього смислу [там само]. Саме тому дослідниця ініціювала також 

спеціальне виокремлення феномена «динамічні форми», який вважала 

основним чинником стильової індивідуалізації структур [39, 54]. 

В усьому цьому Н. Горюхіна виявляє близькість судженням 

тогочасного музикознавця Є. Назайкінського, який у тлумаченнях 

структуротворчого принципу сонатності також апелював до афекту «зміни 

модусу» – загострення, розростання, пом’якшення, спонуки до об’єднання 

або взаємопроникнення, послідовної або одночасної дії та зближення засобом 

синтезу як вищої форми вияву контрасту: об’єднуючим чинником суджень 

була спорідненість уявлень щодо ідейного просування смислів у симфонічній 

концепції згідно із векторним взаємозв’язком драматургічних функцій поміж 

частинами чи фазами як сегментами дієвої системи причинно-наслідкових 

зв’язків [145, 200–275]. 
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Водночас саме Н. Горюхіна чи не вперше у ХХ столітті вела мову про 

природу без-контрастного вільного розгортання як підоснови 

композиційного принципу так званої «відкритої» форми [38; 41]. Вельми 

суттєво, що це уведене до практичного обігу поняття стало надійною 

основою тлумачення мистецтва композицій вільного розгортання у жанрових 

формах національної епіки (рапсодія, дума, мугам, кюй), чіткого розрізнення 

поняття «імпровізації» та «квазі-імпровізації», а також тлумачення 

композиційного принципу «поемності» як такого типу «ліричної мотивації 

композиційної структури, що з огляду на моделюючі можливості музики 

супроводжується включенням ліричних відступів, наскрізності й 

монтажності щодо побудови змістовного підтексту» (Є. Назайкінський) [145, 

96]. 

А отже, започаткований Н. Горюхіною аналітичний метод вияву й 

тлумачення самих основ структуротворення є неоціненним в тому плані, що 

надає можливість вистежувати певний тип структуротворчої ідеї («логіку 

вияву експресії через певну конструкцію» [39, 297–298]) в ролі 

драматургічного виду співвідношення сегментів концепції. Апробації цього 

аналітичного методу й присвячені наступні розмірковування. 

Передусім, однак, відзначимо: подібно до стилеутворювального 

процесу в Галичині, про який існують судження на зразок його «стретного» 

характеру (визначення В. Витвицького) та виявів «синдрому наздоганяння» 

(визначення Р. Стельмащука) в період від 80-х рр. ХІХ – до 30-х рр. ХХ ст., у 

др. пол. ХХ ст. на Закарпатті не лише у подібному перебігу, але також в 

режимі «руху на випередження» (визачення В. Лутая) реалізувалися власні 

стильові кореляти (в сені співвідношення та взаємного зумовлення) 

творення зв’язку з академічною традицією, що є вельми суттєвим чинником 

професіоналізації музичної творчості.  

Водночас варто наглосити на тому, що будь-який неостильовий 

проект – це втілення ідеї глобального культурного синтезу, наслідком якої є 

гетерогенність(тобто «неоднорідність») стильової моделі та їй супровідна 
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концепція змішаного стилю. Звідси – загальновідома теза: «ХХ століття – 

сторіччя інтерпретацій». Проте буквальний сенс цієї тези слід розуміти як 

сповідування ідеї глобального культурного синтезу. 

Тобто, неостиль – це специфічна система стилізації певного 

«відомого» у дискурсах авторського стилю та а’класичної музичної 

свідомості, що й визначає смислове наповнення поняття «тип 

інтерпретуючого стилю» (визначення В. Медушевського [125, 9]).  

Йдеться, відтак, про новітній спосіб стилеутворення – на основі 

різкого «повернення» уваги до минулого (неокласицизм, необароко, 

неофольклоризм, неоромантизм, неоімпресонізм тощо), що його вельми 

часто замінюють терміном «полістилістика» – в сенсі «змішування» 

іманентної (лише собі властивої) як історично відомої, так і новітньої 

стилістичної атрибутики. 

Щоправда, вже саме поєднання давнього (архетип, традиція) із 

новітнім не є формальним: принципове значення має не лише вектор, але й 

«полюс» стильового притягання. 

Наприклад, працюючи «у моделі» гайднівського симфонізму, 

С. С. Прокоф’єв не перестає бути «модерністом»; відповідно, працюючи у 

гетерофонічних моделях строгого стилю, А. Шнітке залишається бути 

«авангардистом» тощо. Важливо, відтак, розуміти, що неостильова модель 

творчості – це такий тип стильового проектування, що здійснюється шляхом 

особової самоідентифікації з певним архетипом (архаїка, історичний стиль) 

засобом новітньої технології компонування музичної матерії. Результатом 

такого моделювання є «кореспондування у просторі вічності» – безмежному 

інтонаційному континуумі світу музичних ідей, що мовою академіка 

В. Вернадського становить «духовну оболонку Землі» або ж містилище 

мислеформ історичного досвіду взагалі. 

Зокрема, фортепіанна «Соната» Дезидерія Задора й викликає інтерес в 

сенсі апробації європейського академічного досвіду, у тому числі – 

дотримання семантичних основ сонатності – згідно із семантемою 
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«звучання» та структуротворчого принципу «сонатності» як подієвості та 

зрушень у вираження. Щоправда, в даному випадку йдеться про апробацію, 

так би мовити, узагальненого «образу» сонати, структурно-семантичний 

інваріант якої інтегрує моменти її генези, напрямних стильової кристалізації 

та трансформації як жанрового виду творчості.  

Відтак, безпосередньо дослідженню підлягатиме передусім те 

особливе, що результується індивідуально-стильовим дискурсом 

ідентифікації Дезидерієм Задором власне «фортепіанної сонати» як 

жанрової форми академічного досвіду європейської музичної традиції – в 

намірі пізнання «стильової аури» твору та його конкретизації в ролі 

семантичного інваранту жанрової форми як певного ментально зумовленого 

феномену, що здатний у герменевтичний / тлумачний спосіб бути 

опанованим з огляду на реалізацію структуротворчого принципу 

сонатності. 

Мова, отже, йтиме про особливості втілення структуротворчого 

принципу сонатності у «Сонаті» Дезидерія Задора – фактичного засновника 

закарпатської композиторської традиції новітнього часу, – яка буде 

розглядатися на предмет індивідуально-стильового дискурсу реалізації цього 

структуротворчого принципу як такої драматургічної якості, що її на основі 

каузального (причинно-наслідкового) характеру зв’язку щодо цілого 

Н. Горюхіна виводить в означенні «експресивного модусу структури». 

Проте, історично склалося так, що визнаний як іманентний, цей характер 

зв’язку здатний був асимільований засобом фабульного (міфологічно 

складеного) типу організації цілого і при цьому не втрачати константність 

сонатності в ролі структурної ідеї – як у досліджуваному творі. 

Тому принагідно нагадаємо деякі історично визначені моменти 

кристалізації як сонати в ролі жанрової форми, так і структуротворчого 

принципу сонатності; але – зумисно актуалізуючи певні стилетворчі 

моменти, на фоні яких і передбачається проведення аналізу заявленого вище 

твору. 
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Так, передусім, вважаємо, варто нагадати, що етимологічно термін 

«соната», який увійшов до практичного обігу у добу Ренесансу, пов’язаний з 

модусом «звучання» (від італійського слова sonare, що в перекладі на 

українську значить «звучати»): первинно семантичну (згідно із типом змісту 

як семантичного інваріанту) функцію «сонати» визначав інструментальний 

перевиклад «вокальної п’єси», тобто – із ефектом смислової присутності 

певного змістовного значення, який «мався на увазі» у зв’язку із його 

словесно-понятійним унаочненням.  

Проте, інструментальна музика – це рід «чистої» музики, яка має 

власні іманентні характеристики (лише їй властиві «природні» властивості як 

«чистої» музики). Зокрема, як тип «складної» (філософського штибу) 

жанрової форми, власне соната достеменно структурується при покладанні 

на «складний» тип композиційно-драматургічної організації та, відповідно, 

концептуальний виміри структурно-семантичної логіки музичного мислення. 

Тому осмислення безпосередньо концептуального боку самої структури 

«сонатності» в сенсі структуротворчої ідеї виявляється можливим винятково 

при покладанні на виявлений тип драматургічного співвідношення сегментів 

концепції, як-от: 

 конфліктно-драматичний (діалектичний); 

 параболічний (різкі зсуви-зміщення у значеннях образу); 

 лінійний (сюжетна/оповідна логіка просування). 

Причому, з числа заявлених драматургічних типів співвідношень 

музикознавча практика зазвичай схильна «вишуковувати» доведення на 

користь саме діалектичного типу – зразка бетговенського симфонізму як 

способу художнього мислення; тобто – опертого на аналітично налаштовану 

тріаду «теза→антитеза→синтез», де останній сегмент оцінюється як вища 

міра вияву контрасту. 

Однак, історично зумовлені стильові метаморфози, що торкнулися 

сонати як жанрового типу музичної творчості, довели також чинність 

включення й інших драматургічних співвідношень, доводячи цим ймовірність 
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варіативного здійснення інваріанту, що завжди вичислюється абстрактно: 

«Ми завжди маємо справу з варіантом, а інваріант перетворень вичислюється 

абстрактно» (М. Попович [173, 40]). 

Тому почасти доводиться мати справу з принаймні двома 

інваріантами – у сукупному загальноєвропейському досвіді та його 

індивідуалізованій (наприклад, національній) верифікації. Відповідно, власне 

варіативність жанрового модусу є тим «простором культури», 

дешифрування смислів якого методологічно правомірно здійснювати 

засобом «знаття» його типологічних даних на рівні «інваріанту». 

Зокрема, історично доля сонати як жанрової форми музичної 

творчості безпосередньо потребує врахування трансформації самого поняття 

«соната» (модус «звучання») в етимологічно споріднений термін 

«сонатність» під виглядом певної структуротворчої ідеї, коли власне 

«соната» вже не претендує на обов’язковість «сонатної форми», але водночас 

претендує на семантичну адекватність щодо інваріанту власне «сонати» як 

жанрової форми в «образі» п’єси. До того ж найбільш достеменних 

трансформацій жанрова форма сонати зазнала у першій третині ХХ ст.: 

семантема «модусу звучання» (безпосередньо ідея sonare) якнайтісніше 

єднається з модерністськими канонами «звукомислення», тобто – 

експериментуванням із звуковою формою. Урешті-решт, осібна ділянка 

стильового опрацювання сонати як жанрової форми – це її неостильові 

«форманти»; а саме – інноваційне представництво в образі неокласичної 

сонати. 

До речі, колеги Дезидерія Задора згадують, що він не надто був 

задоволений своєю Сонатою – начебто через її «незавершеність» [143, 204]. 

Проте, таке суто інтуїтивне осягнення власного твору як творчого результату 

і є вельми показовим, оскільки саме такі відчуття супроводжують художню 

практику мінімалізму – особливого творчого методу накреслення смислу 

засобом розосередження драматругічних функцій композиції власне сонати 

в її класично складеному композиційно-драматургічному інваріанті. 



 104 

Так, фортепіанна «Соната» Дезидерія Задора – це композиційно 

неподільний твір із пружною драматургічною перспективою та «лапідарним» 

(властивим для «плакатної» манери вираження смислу – стислого і 

виразного) характеру накреслення смислів. До речі: подібний метод творчої 

роботи дав свого часу привід для того, аби надати двох-частинній симфонії 

№ 8 Франца Шуберта «прізвисько» «Незакінченої» – через її кількісну 

недостатність в регламенті стереотипу сонатно-симфонічного циклу як 

граматичної основи симфонії класичного (академічного) зразка.  

Проте, романтична естетика представляла особливий тип людини – 

зосередженої на суб’єктивного характеру рефлексіях і тому не лише 

синтезувала драматургічні функції циклу, але й винесла «поза» рамки 

особистісного переживання об’єктивну «причину» конфлікту. Саме тому 

навіть у навчальних виданнях говориться про дію розосередження таких 

драматургічних функцій, що згідно з академічною традицією пов’язуються з 

«ліричним» сегментом концепції цієї симфонії.  

Своєю чергою, у ХХ столітті маємо нагоду споглядати подібні 

варіанти як розосередження певної драматургічної функції, так і 

синтезований вид драматургії «фазового» накреслення смислів: в одному 

випадку таким прикладом є «Sinfonia Larga» Євгена Станковича; в іншому – 

його ж таки Третя камерна «моно-симфонія» для флейти соло та струнного 

ансамблю. Однак, наведені аналогії творчого методу роботи в парадигмі 

причинно-наслідкових зв’язків як основоположного принципу реалізації 

структуротворчого принципу сонатності набувають особливого сенсу саме 

тоді, коли доводиться мати справу з асимільованими (в сенсі 

«уподібненими») моделями власне сонатного принципу. 

А отже, фортепіанна «Соната» Дезидерія Задора сприймається 

передусім як неокласичний творчий проект, у якому структуротворчий 

принцип сонатності, що був зроджений в лоні гомофонно-гармонічної 

системи музичного мислення, поєднується з лінеарним принципом 

поліфонічної системи мислення. Більше того, останній, оскільки є провідним 
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засобом «руху» музичної матерії, не лише буквально просякнутий ладо-

інтонаційним фондом фольклорного походження (як у настановах 

М. В. Лисенка – надавати запозиченому національну підсвідтку) та імітацією 

техніки гри на цимбалах, але також виявляє пряму спорідненість з 

експресивністю тематизму зразка Sprechstimme (інтонацій мовлення) – 

провідною ідеєю глави Ново-віденської школи Арнольда Шенберга. Звідси – 

висновок: власне «Соната» Дезидерія Задора – це типово модерністична 

напрямна «волі до стилю», яка синтезувала постромантичний досвід із 

новітніми технологіями творення музичної матерії, що суттєво вплинуло на 

природу та структуру художньої образності в модальності «сонатності» з 

її питомими зрушеннями у вираженні. 

Передусім, щоправда, повторимо, – це алюзія на творчі експерименти 

духовного провідника Нововіденської школи Арнольда Шерберга, яка 

репрезентує віддалену в історичному часі аналогію щодо техніки лінеарного 

принципу письма у поліфонічній системі музичного мислення (включаючи, 

окрім техніки імітацій, модель «строгого стилю»). Тому власне жанрова 

форма сонати у версії Д. Задора має далеко не класичні корені: у ній не 

задіяний типовий (як досконалий/класичний) каузальний – тобто причинно-

наслідковий, – принцип образно-смислового структурування, що як спосіб 

організації образу світу у ХХ столітті вельми часто підмінювався так званим 

фабульним / лінійним принципом «сюжетоскладання» (Ю. Чекан [244]). 

Проте, семантика жанрової форми сонати все-ж-таки відбулася: її 

забезпечено параболічно (від «притча» та «байка», які завжди передбачають 

моралізаторський умовивід) – із різкими зсувами-зміщеннями у значеннях 

образу організації драматургічними співвідношеннями, що свого часу 

визначали тип суцільно-складової (історично попередня назва – контрастно-

складової) композиційної форми зразка «прелюдія і фуга», «токата і фуга» 

тощо. Відтак, обрана тактика смислових співвідношень убезпечила 

композитора від затребуваності «граматичної» основи класичного сонатно-

симфонічного циклу в сенсі його внутрішньої подільності на складові 
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частини, де кожна з них є оснащеною уповні конкретною драматургічною 

функцією згідно з семантичною (змістовно-смисловою) системою 

«іпостасей» (або ж життєвих функцій) власне Людини: Людина діяльна, 

Людина у спогляданні, Людина у «грі», Людина суспільна. 

Водночас, однак, слід відзначити: у своїй Сонаті Д. Задор доволі 

скрупульозно відтворює драматургічну перспективу класичної асафʼєвської 

формули «поштовх – розвиток – завершення» (іnitio: motus: terminus). 

Так, у ролі «поштовху» виступає максимально стислий у масштабі 

інтонаційний осередок, у якому міститься не що інше, як акустичний код 

тематизму усієї Сонати (звукова та артикуляційна форма цього осередку 

асоціюється із риторичним запитуванням зразка «Куди грядеш?»). Натомість 

драматургічна фаза «розвитку» – це найбільш обʼємна композиційна зона, у 

якій мають місце щонайрізноманітніші форми «рухомих» модальностей та 

ефекти «застрягання» у модальності споглядання. Своєю чергою, фаза 

«завершення» (як це вельми часто має місце в так званих «післямовах» у 

творчості В. Сильвестрова та Є. Станковича) немов переведена у смислову 

«трикрапку», що значить про остаточну «нерозвʼязаність» проблеми. 

Вельми показово, зокрема, що значене місце у композиційній формі 

«Сонати» Дезидерія Задора займають розлогі так звані інтерлюдійні 

осередки, що ними розмежовано риторично чіткі на тон-інтонацію 

проведення лаконічних тематичних утворень із додаванням техніки 

прихованої поліфонії та їхні фактурні (лінійні) зміщення у відповідь. Усе це 

ефектно огорнуто фігураціями у манері прелюдіювання, що загально близькі 

до імпресіоністичної манери творення музичної матерії й творять собою 

осібний сугестивно (буквально – в ефекті навіювання) налаштований фон. 

А отже, зона драматургічного сегмента «motus» або ж «розвиток» 

неначе поглинає собою увесь масштабний простір композиційної форми 

твору: «бісерний» розсип звукових явищ, з-поміж яких подекуди здавалося-б 

безпричинно «спалахують» (як в музиці Антона Веберна) певні «зовнішні» 

атрибути, свідчить про особливий тип образності твору, яку можна 
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порівняти хіба що з медитативною практикою споглядання, яка позначає 

собою інтелектуальну природу духовних перетворень доби Модернізму. 

Відтак, з-поміж «звукових форм/ідей» «Сонати» Дезидерія Задора 

запам’ятовуються: з одного боку, кришталева матерія фігурацій (тематичний 

фонд «зони» головної партії та переходів-зв’язок); з іншого – риторичні 

запитування (квінтесенція «дієвого» чинника тематизму); тобто – доволі 

контрастна пара значень, що із змістовно-смислового поля значень 

укладають собою немов «кодекс» цінностей тривожного сучасного світу. 

Разом з тим неможливо уникнути питання конструкції інтонаційної 

моделі теми-епіграфу «Сонати» Дезидерія Задора, про яку вище мовилося в 

сенсі своєрідного «акустичного коду тематизму»: цей масштабно стислий 

осередок тематизму твору є квінтесенцією його суто акустичних значень в 

моделі синтезованої сукупності «лінеарних» накопичень в обсязі малої 

септими та збільшеної («лідійської») кварти, які в подальшому займають 

провідне положення щодо технічного принципу фігуративних проведень 

(подібний ефект акустичного згромадження провідних інтервальних 

співвідношень маємо нагоду споглядати у так званому «трістанівському» 

акорді Ріхарда Вагнера або у темі-епіграфі, що несе в собі ідею неприйняття 

зла у Третій симфонії Б. М. Лятошинського). Тобто, в даному випадку має 

місце семантичне позначення генерального смислу – тривожного у своїй 

основі світовідчуття, що спричиняє нестримну рухому енергію. 

Ще одним вельми важливим інтонаційним «кодом» тематизму Сонати 

Д. Задора є її гостро проблематичні ладові нахили: основна тональність (Ре-

мажор) вже на початку уникає автентичних (тоніко-домінантових) зв’язків й 

натомість тяжіє до ладових альтерацій субдомінантової сфери (підвищені ІV 

та ІІ щаблі), що у подальшому «боряться» за право співіснування із 

тональністю верхньої медіанти (фа-дієз мінор) із тими ж «обличчями» 

ввіднотонових ладових альтерацій (підвищений IV щабель), які до того ж 

розшаровуються у розщеплені тони (зменшена октава).  



 108 

Відтак, загально атональне (бо нестабільне), але із виразно ладовим 

ухилом співвіднесення так званих «характерних» інтервалів зразка 

збільшеної секунди на фоні секундових та квартових співвідношень у 

фігураціях «підхоплює» загальний фігуративно організований «рух» 

токатного музикування – в артикуляційній манері теми зв’язкової партії 

(вона стилізує ритміку парубоцького танцю «аркан»). До речі, у ній також 

зберігається конструктивна основа теми-епіграфу – ті ж «проблемні» ладові 

співвідношення, які не лише мають місце у двічі гармонічному виді ладу, але 

також «вивільняють» власне тональну опору з її мажорного нахилу у 

мінорний ладовий вид. 

Не менш характерним є також акустичний вміст «зони» теми 

побічної партії: це – імпресіоністичного відтінку пентатонічне середовище з 

тональним рухом від Ре-мажору до Фа-дієз-мажору. Проте «пасторальна 

ейфорія» кантиленного осередку (партія правої руки), що плинно 

розгорталася у повільному темпі, є недовготривалою: різкий злам у 

вираженні спричиняє включення «рухових» спонук розгортання у «токатній» 

(від слова «дотик») манері. 

Скидається, отже, на те, що мінімалізована презентація теми побічної 

партії як певного типу субстанції майже нищівним ефектом руйнується під 

тиском такої сили, як «урбаністика»: це акустична модель «упертого» басу, у 

лінії якого знову-ж-таки вкладено пресловутий «знак» неймовірної напруги – 

«тритон» зменшеної кварти; а понад ним «чеканною» манерою раз-у-раз 

«виголошуються» риторично забарвлені інтонеми (тут: мовленнєвий аспект 

вираження) категоричного запитування за участю збільшених секунд (dis-ais-

gisis-fis, h-fis-eis-d, g-d-cis-b), які відтепер виступають новим акустичним 

знаком тематизму цієї Сонати. 

Наступна вельми важлива заувага щодо реалізації структуротворчого 

принципу сонатності в «Сонаті» Дезидерія Задора – це фабульний тип 

«складання» її композиційного плану як цілого. Підтвердженням тому є 

драматургічна «вичерпаність» кожної наступної «фази» тематичного 
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процесу, межі яких завжди означені різкими зміщеннями-зсувами у 

вираженні. Є у цьому слід «сюжетної» логіки («лінійна» проекція 

розгортання) й навіть «мозаїчності» – в сенсі строкатої суміші різнорідних 

частин, сукупність яких творить «опис» певної міфологічно складеної 

картини світу. Тому загально таку картину не пронизує «боротьба початків» 

(наприклад, пріоритет ratio чи emotio) як логіка пружного аналітичного 

змагання: це радше змагання за автентичність та її утвердження. Мабуть 

саме тому навіть попри високу міру акустичної асиміляції ладових та 

ритмічних ознак закарпатського фольклорного фонду засобом упровадження 

техніки прелюдіювання та токатних форм музикування в органній манері 

подекуди дослідники аж занадто переоцінюють «закарпатський» колорит 

«Сонати» Дезидерія Задора (В. Мухіна [144]).  

Щоправда, подібного роду спостереження на предмет стилізації 

фольклорних форм музикування (передусім гри на цимбалах – незмінного 

«знаку» тематизму цього закарпатського класика) й справді вельми слушні, 

оскільки ментально вони спричиняють живий плин музичної матерії з 

ознаками квазі-імпровізації (себто – «начебто» імпровізації). Тому не дивно, 

що власне розробкова модель «руху» такої матерії зумовлює собою тип 

відкритої форми: «пригадування» теми побічної партії та теми-епіграфу 

«ставлять» промовисту «трикрапку». 

Таким чином, проведене дослідження фортепіанної «Сонати» 

Дезидерія Задора – композитора, який у др. пол. ХХ ст. фактично очолив 

плеяду закарпатських професійних композиторів, – доводить справедливість 

припущення того, що цей твір надає можливість розглядати індивідуально-

стильовий дискурс реалізації структуротворчого принципу сонатності на тлі 

загальноєвропейського контексту; тобто – в сенсі дотримання умов його 

реалізації у жанровій формі сонати як особливого (філософського змісту) 

виду академічної музичної творчості: 

 з одного боку, ця «Соната» наснажена виразною власне сонатною «тон-

фабулою» в сенсі семантичного інваріанту «сонатності» як 
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структуротворчого принципу, бо засобом стабільної присутності 

певних акустичних характеристик (ладовий контекст інтервальних 

співвідношень) утримується «подієвий» контраст супроти остинатної 

форми «руху» прелюдійного зразка; 

 з іншого – дотримано звʼязок з власне «образом» сонати, що має 

потужний драматургічний рух «уступами» в тирадній (як у думах) 

композиційно-драматургічній структурі із разючою зміною емоційно 

наснажених фаз зразка «рух – спад». 

Усе це, отже, – явища параболічного (із різкими зсувами-зміщеннями у 

значеннях образності) типу драматургічного співвідношення сегментів 

концепції, які своїм походженням сягають барокової техніки письма й 

водночас є суголосними з імпульсивного характеру фольклорним праобразом 

мистецтва закарпатської інструментальної імпровізації. 

Відтак, у Сонаті Д. Задора маємо нагоду вбачати особливий звʼязок з 

академічним образом сонати як семантеми «звучання»: це модель жанрового 

симбіозу структуротворчого принципу сонатності із його питомим чинником 

подієвості і зрушень у вираженні та імпровізаційного мистецтва, що в 

сукупності забезпечують структурно-семантичний тип так званої «відкритої» 

форми. 

Своєю чергою, як зразок саме неокласичної лінії стилеутворення варто 

розглянути також «Сонатину – in С» Віктора Теличка. Це – виразна 

неокласична ремінісценція (тут: букв. «спогад»; до того ж невиразний щодо 

певних вражень) на «до-сонатний» період історії музичної творчості, коли 

ще доволі актуальними були «барокові» сліди клавірної музики – тип 

звукової артикуляції («крапкові» тенуто), жанрові моделі старовинних 

танцювальних сюїт зразка «менует», «бурре» тощо. 

Загально усі ці «репрезентанти» раннього класичного зразка подані 

композитором у манері ампліфікації – образного «перебільшення», що немов 

покликані посилювати не що інше, як «дидактичний» бік класичної лексики: 

чіткість артикуляційної манери відтворення рівномірності дольової пульсації, 
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рельєфність «лінійних» рівнів гомофонно-гармонічної фактури, філігранність 

мелодичних фігурацій, буквально «зразковий» гармонічно-функціональний 

план (До речі, дуже ефектно упроваджується інтонація перерваного звороту – 

за участю нижньої медіанти) тощо. 

Однак, уся ця «хрестоматійно» очевидна академічна лексика 

сполучається також із дидактично характерним представництвом новітньої 

музичної лексики – коли, певна лексична модель (чи то фактурний, метро-

ритмічний, штриховий «знак») має суто «сонорне» значення, яке 

актуалізовано засобом атональних співвідношень та, власне, 

ампліфікованими (букв.: перебільшеними) значеннями самого репрезентанта 

(тут: певного «історичного відомого» явища). 

Відзначимо також, що «Сонатина in С» Віктора Теличка має трьох-

частинну циклічну будову класичного зразка – із зосередженням «подієвого» 

чинника у першій частині, «лірично-рефлексивного» у другій та 

«комунікативного» (об’єктивованого) у фінальній. Причому, саме у середній 

частині композитор фактично уперше вдається до маневру етнонаціональної 

ідентифікації, яку «програмує» ностальгійно-меланхолічними пісенними 

мелодичними зворотами, але при цьому (і це, знову ж таки, належить до 

техніки свідомих запозичень-алюзій) актуалізує техніку середньовічного 

органуму – історично першої моделі професійного багатоголосся. 

Усе це, фактично, ще раз доводить дидактичність наміру 

композитора, який з високості погляду щодо історичного минулого 

актуалізує (бо маркує) моделі становлення академічного досвіду. 

Урешті-решт, остання частина «Сонатини» – це тип поліфонічної 

п’єси: її тематичні проведення мають строго диференційоване розмежування 

щодо партій рук; загально відтворює «танкову» стихію й тим самим викликає 

асоціацію із «жигою» барокової танцювальної сюїти. І, знову ж таки, 

композитор й надалі «осучаснює» стильовий праобраз новітніми звуковими 

ідеями, і головне – уподібнено (асимільовано) щодо урбаністичних ефектів й 
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навіть джазу увиразнює вже суто етнічні знаки танцювальних ритмів (так 

звані «збивки»). 

 

Висновки до другого розділу. 

1. У розділі вивчено та розрізнено розширювальний (тобто, 

екстенсивний) характер стильових ініціатив закарпатських композиторів, 

які попри те, що більшою мірою покладаються на індивідуальні (авторські) 

дискурси ідентифікації закарпатськими композиторами із певними історично 

відомими стильовими інваріантами, загально виявляють, так би мовити, 

неспівпадіння в часі на тлі історично актуальних стильових явищ усього ХХ 

століття. 

Встановлено, однак, що в контексті стильових явищ Інтенціонального 

періоду історії музики становлення та розвиток фортепіанної творчості 

закарпатських композиторів не лише виявляє нерозривний зв’язок із ними, 

але й потребує конкретизації цього звʼязку в, так би мовити, змішаній логіці 

стильового проєктуваня – коли має місце характер «наздоганяння» тих 

стильових процесів, що вже фактично відбулися в модерністичному просторі. 

Наголошено, проте, що здобуте судження про, власне, «змішаний» 

характер стильових асиміляцій та спадкоємності у сфері фортепіанної 

творчості закарпатських композиторів характерних для усього ХХ століття 

стильових явищ, суттєво відрізняється від подібного характеру 

стилеутворювального процесу в контексті Галицької музичної творчості від 

80-х років ХІХ століття до першої третини ХХ століття, стосовно якого 

(словами В. Витвицького) мався на увазі «стретний» (на зразок техніки 

поліфонічного письма, коли в серединному розділі «фуги» застосовуються 

накладання проведень теми) спосіб опанування стильовими інваріантами 

історичних стилів, або ж (словами І. Костецького) їх «похопливе 

надолужування». Але водночас, подібна аналогія й має сенс хоча б тому, що 

вона значною мірою спричиняється до самої можливості диференційованого 

розуміння творчого масиву закарпатської композиторської традиції як 
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сегмента загальноукраїнської професійної музичної традиції, зокрема – в 

сенсі опанування вищим рівнем професійного вишколу; а саме – практики 

володіння класичним досвідом та, водночас, уподібнення способів стильового 

моделювання в контексті інтонаційного фонду та структурно-

семантичного поля європейської музичної традиції усього ХХ століття. 

З’ясовано, що осягнення стильових вимірів становлення й розвитку 

фортепіанної творчості закарпатських композиторів у вище вказаних 

контекстах залежить від особливостей аналітичного опрацювання цього 

творчого масиву як свідчень сформованості закарпатською композиторською 

традицією власних корелятів (тут: взаємно співвідносний, взаємно 

зумовлений, але який не має чіткого фіункціональног характеру) творення 

зв’язку з європейським академічним контекстом в сенсі пострадиційного 

музичного професіоналізму. 

2. Визначено, що брак аналітичного досвіду стосовно апробації 

новітніх аналітичних алгоритмів дослідження музичного «тексту» 

(семантичного «декодування» знаків музичного тесту, інтонаційної моделі 

тематизму тощо), а надто – з огляду на сучасні методологічно зумовлені 

тенденції понятійної корекції смислового вмісту категорії «стиль», які б мали 

забезпечувати адекватну щодо ідеї та задуму музичного твору рецепцію його 

семантичної структури, потребують практичних рекомендацій щодо 

адекватності герменевтичної (тлумачної) рецепції в сенсі «прийняття» як 

«зрозуміння» певних творчих ідей у виконавській практиці. Хоча рівною 

мірою це стосується також безпосередньо музикознавчого аналізу, який нині 

нагально потребує «розширення предметно-методичних інтенцій» та 

«залучення аспектів культурологічної діалогістики» (визначення 

О. Самойленко). 

3. У розділі розтлумачено алгоритми стильової специфікації 

фортепіанних композицій композиторів Закарпаття, що вбачається у 

спадкоємності таких стильових домінант як: 
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1) постромантизм, коли кореневе значення має ідеалізація суто 

романтичних світоглядних пріоритетів та їхніх естетичних модусів; 

2) модерн / сецесія, що як стильовий напрям творчості свідомо 

зрікається академічних стереотипів, але при цьому не менш свідомо здійснює 

індивідуальні стилізації певної історично відомої стильової моделі; 

3) Модернізм – в сенсі новітнього стильового «руху» з розвитку 

музичної творчості, який спрямований на інновацію та має у своїй основі 

експресіоністичну естетичну програму; 

4) неокласицизм – безпосередня робота з «репрезентантом» або 

барокового (як «досонатного»), або суто академічного «коду» як певного  

стереотипу із його оновленням засобом новітньої (а’класичної – позбавленої 

класичних вимірів) музичної лексики; 

5) неоромантизм та неофольклоризм – стильові напрями, кожен з яких 

має кореневий зв’язок зі своїм архетипом, але при цьому здійснює його 

реінтерпретацію (афористично – «переінакшення») засобом новітніх 

звукових ідей. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[22; 23; 24; 25; 26; 266]. 



 115 

РОЗДІЛ 3 

ПОСТМОДЕРНІ ДИСКУРСИ ФОРТЕПІАННОЇ ТВОРЧОСТІ 

ЗАКАРПАТСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ 

 

3. 1 Специфіка постмодерного характеру стилеутворення у  

контексті духовних перетворень на межі ІІ–ІІІ тисячоліть 

 

Аби достойно представити творчий потенціал закарпатських 

композиторів як такий, що кореспондує з духовними інтенціями межі ІІ–ІІІ 

тисячоліть в ментальних означеннях постмодерних стильових явищ слід 

спеціальним чином зосередитися на теоретичних аспектах його 

осмислення, які у вигляді аналітичного екскурсу покликані увиразнити саме 

постмодерні візії «інтонаційного образу світу» (визначення Ю. Чекана [241, 

20]). 

Так, із матеріалів дослідницьких розробок Н. Герасимової-Персидської, 

яка тривалий час послідовно висвітлювала ментальну специфіку змін у 

музичному хронотопі межі ІІ–ІІІ тисячоліть ([30; 31; 32]), слідує, що 

провідною мислеформою цих змін є, образно кажучи, «кореспондування у 

просторі вічності». 

Щоправда дослідниця апелює передусім до тих творчих проектів, які 

належать до концептів так званої «тихої» музики – арт-проєктів Г. Канчелі, 

А. Пярта, В. Сильвестрова та ін. [32]. Однак, загально (як слідує із 

розмірковувань дослідниці) йдеться про ментального роду «рухи» – 

переміщення модальності з «ямбічності» (тут – вольова спрямованість у 

майбутнє) на «хореїчність», коли, словами Н. Герасимовї-Персидської, «не 

тягне до майбутнього»: «Можна сказати, що на відміну від старої моделі 

розгортання з її “парвою асиметрією”, тепер є ухил “вліво”, з акцентом на 

“минулому”. Відповідно замість “ямбічності”– “хореїчність”. Властиво ж 

межі якісних часових станів затираються, довгортивалий “теперішній час” 
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набуває рис просторовості, поглинає інші характеристики і збігається з 

“вічністю”» [32, 34]. 

Із сенсу подібних розмірковувань Н. Герасимової-Персидської 

випливає судження про те, що постмодерний характер стилеутворення 

докорінно змінює «вольову» траєкторію класичної традиції на тотальну 

рефлексію у вимірах «ландшафту душі», який (словами дослідниці) є 

«одноманітний, самотній, присмерковий. Тут нема і наростань – заникань 

сили звуку, хіба що раптом може вибухнути акорд, але і з цього нічого не 

витікає. … Отже, ми повернулись до початкової тези про нову музику – 

музику тиші із тиші, музику, яка вимагає від нас напруження наших чуттів, 

щоб її почути і відчути» [32, 37–39]. 

Звернімо, відтак, увагу на те, що саме «відчуттєвий» спектр осягнення 

постмодерного характеру стилеутворення й становить собою особливу 

атрибуцію своїх власних значень – спрямованих на когнітивну (від лат. 

cogito – міркую) діяльність інтелекту. 

Своєю чергою, вже інший дослідник ментальної специфіки 

постмодерну, якому щоправда надає також понятійно-смислового значення в 

якості «постмодернізму», – О. Козаренко – ставить це питання на 

обговорення у дискурсі його кореневого зв’язку з фазою «модерну», що, 

власне, й започаткувала сам дух інноваційних упроваджень на тлі 

конструктивної стабільності класичної музики в якості «традиції». Більше 

того, дослідник майже одночасно вживає обидва понятійні позначення, що, 

як видається, є вельми слушним і переконливим.  

Отже, якщо «постмодерн» коренево повʼязувати із власне «модерном» 

як його наслідком в сенсі інноваційних інтенцій щодо розриву з традицією, 

тоді «постмодернізм» – це те, що історично слідує опісля «модернізму»: 

«модернізм уявляється нам найзагальнішим словом-означником стильового 

розмаїття мистецтва першої половини ХХ століття, під “дахом” якого 

вміщуються імпресіонізм, сецесія, експресіонізм, конструктивізм, фовізм, 

неокласицизм, частково повоєнний авангард; тоді як постмодерн – це 
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немовби рефлексія на модернізм у другій половині ХХ століття (підкресленя 

мої – Л. Б.)» (О. Козаренко) [84, 248]. 

Важливим, зокрема, є також розуміння хронологічних меж 

постмодерну: услід за сучасними концепціями та словниковими даними його 

початок формується як «перехідна фаза перелому кінця шістдесятих і 

сімдесятих років» [цит за 84, 248]. Визнано, що у цьому часі відбувається 

щось на кшалт «апеляції до вже створеного раніше, розвиває породжений 

раннім модерном контекстуалізм мислення у напрямі … лабіринту ідей, 

образів, алюзій т. ін. Якщо в умовах модернізму на шляхах самоорганізації 

культура грала фрагментами за законами цілісного культурного контексту, то 

в умовах постмодернізму можемо говорити, навпаки, про контекстуальний 

розлом (дезінтеграцію), що виникає саме завдяки успадкованій від модерну 

практиці “стильових ігор”» [там само]. 

Урешті-решт, постмодерн – це завжди особлива модель образності, 

щодо суті якої й дотепер точаться гострі дискусії. 

Так, з одного боку, вказується на виродження модерністичної «гри в 

бісер» у (словами Й. Гейзінга) «фальшву гру», що просякнута іронією та 

самоіронією, порушенням ієрархії цінностей, «відривом сутності від 

означуваного» (вислів Н. Корнієнко), ампліфікованим гедонізмом тощо; з 

іншого, – духовно-етичний пафос особової форми ідентичності як зречення 

від «офіціозу» будь-чого традиційного. 

І вже зовсім осібна грань постмодерну – це його «лице» та стильовий 

статус у контексті регіональних композиторських традицій: як і модерн, 

постмодерн виконує ту ж функцію заповнення прогалин у «тілі» історії 

загальноєвропейського стильового процесу (щось на кшталт філософської 

дилеми: що є первинним – «курка» чи «яйце»?). Саме тому, як вважає 

О. Козаренко, слід уміти виявляти «розуміння глибокої логіки постмодерну 

як розвитку ідей модернізму; природи артефактів, що виявляють його 

специфіку» [84, 252]. 
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Однак, як веде далі мову дослідник, усього цього фактично неможливо 

осягнути поза врахуванням генеалогії (походження) конститутивних ознак 

«стилю» саме як постмодерного; а надто – коли мова йде про регіональну 

специфіку спадкоємності у розвитку самих принципів «творення» стилю. 

Саме тому – зважаючи на кореневий звʼязок поміж модерною та 

постмодерною фазами розвитку новітньої моделі стилю, що її загально слід 

також мислити в якості модерністичної, – думка мимоволі сягає витоків 

формування новітньої музичної свідомості; а саме – принципів 

«дегуманізації мистецтва» й «чистої художності» в їх історично тривкій 

актуальності: як вважає О. Михайлова, ці принципи виявилися 

«загальноприйнятними щодо художньої творчості усього ХХ століття» [122, 

300].  

Фактично мова йде про прагнення до уникнення такої тенденції, коли 

безпосередньо людське переживання є «центром тяжіння» художньої 

концепції. Власне як інноваційний «код», чинники дегуманізації мистецтва, 

що спростовували актуалізацію чуттєвості романтичного мистецтва, 

прагнули опанувати специфічне розуміння «художності» як «чистої»; тобто – 

в маневрі «мінус-прийому» щодо безпосередньо чуттєвого переживання як 

атрибута традиційного (в сенсі академічного) мистецтва. Саме тому цей 

принцип надавав першість проективним можливостям інтелекту в якості 

своєрідного «духовного свічадо» культури технократичного типу. 

У цьому сенсі, однак, важливо зосередитися на особливому значенні 

категорії «художнього» з огляду на появу нового роду, власне, «естетичної 

чутливості» – тієї, що передусім передбачає роботу із дешифрування такого 

роду образності, яка вже не є пов’язаною із завданням адекватного втілення 

художнього матеріалу на зразок «люди» і «пристрасті». 

Так, за Х. Ортега-і-Гасетом, принцип «дегуманізації мистецтва» – це 

його «очищення» від «надто людських елементів» під виглядом реальних 

чуттєвих переживань. Натомість мова йде про особливий «дар» художньої 

чутливості – із зміною типу реагування в бік трактування мистецтва як «гри 
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розуму», зокрема – не без певної міри іронічності вислову та соціальної 

незаангажованості. 

Тобто, плідною виявилася певна шкала «емоційного дистанціювання» 

(максимум дистанції при мінімумі чуттєвого переживання реальності), що 

забезпечувала міру свободи від реальної події та її перетворення на об’єкт 

«чистого спостереження» [158, 255–257]. 

А отже, «чиста художність» – це те, у чому фактично перший 

дослідник унікальності новітнього мистецтва Х. Ортега-і-Гассет убачав 

істинну суть мистецтва, оскільки (за його словами) «мистецтво – це не лише 

самі емоції». Саме тому щонайбільше у новітньому мистецтві дослідника 

цікавив феномен саме зміненої, «стилізованої» реальності; причому – 

зумовленої саме наміреністю (інтенціональністю) мислення та свідомості. 

Тобто, як влучно зазначає Ортега-і-Гасет, новітнє мистецтво не 

претендує на «знаття усієї правди про життя»; у нього – інші завдання, інша 

мета; бо «нереалістичне» мистецтво – це вираження того, що могло б бути 

реальністю: це – її стилізація, де «стилізувати» означає «деформувати» 

саму реальність, себто – робити її «нереальною». І мета такої «деформації 

дійсності» – це прагнення до антиреалізму, засобом якого оприявнюється 

дещо вище за життя, а саме – «художній об’єкт», що апелює до рівня 

абстрактного сприйняття (наприклад, фрагмент із новітньої поезії: «Оголені 

взимку дерева – це мітли, що підмітають небо»). Відтак, розмірковування 

дослідника щодо власне «чистої художності» опротестовували саму 

можливість традиційної «життєподібності» мистецтва. Адже у ХХ столітті 

фактично в усіх сферах життя (не лише мистецької творчості) актуальною 

була «гра розуму» як включення свідомості людини до сфери 

інтелектуального життя. Тому, як робить на тому наголос Х. Ортега-і-

Гасет, «чиста художність» – це «мистецтво як таке»: воно не може 

концентруватися винятково на людині; зокрема – воно «фальшиве», якщо 

ґрунтується лише на почуттях [там само]. 
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Однак, майже у кожному звороті думки щодо специфіки новітнього 

мистецтва Х. Ортега-і-Гасет робить наголос на тому, що передусім воно 

потребує зрозуміння. Можна, наприклад, традиційно розуміти мистецтво 

взагалі як «відбиток» життя та природи, котрі підлягають спогляданню крізь 

призму чийогось темпераменту; але у цій заувазі смисловий акцент зроблено 

на «апараті» сприймання – засобом такої художньої чутливості, коли 

мистецтво концентрується довкола людського змісту. 

Що інше дослідник убачає в тому, коли внаслідок «стилізації» та «волі 

до стилю» відбувається не те що «деформування» реальності, а її 

перетворення на «нереальність». Суть проблеми, отже, криється у тому, що 

«реалізм» закликає митця до слухняного «копіювання», а «стилізація» – 

навпаки, оскільки включає «дегуманізацію». Звідси висновок Ортега-і-Гасета 

про те, що саме найстаранніше новітнім мистецтвом уникається – те, що 

позначається як «сфера людей»; і цю настанову «дегуманізації» дослідник 

порівнює із історично попередньою структурою «естетичного задоволення» – 

настановою перейматися почуттями (наприклад, щодо втілюваних 

особистісних почуттів). Але таке сприйняття, як вважає дослідник, є 

підсвідомим (рефлекторним), а отже не належить безпосередньо 

інтелектуальній сфері – місцю або зоні, де формується розуміння. А отже, 

суто «естетичне задоволення завжди має бути усвідомленим», тобто 

спрямованим до розумової сфери, – наголошує Х. Ортега-і-Гассет. 

Так, романтичний твір – це передусім ті приватні почуття, які він 

викликає, і зумовлює задоволення. Але цей вид задоволення немає нічого 

спільного із тією красою, яку Ортега-і-Гасет убачає в «царині звука» (тут – 

«художній об’єкт»); і буттює ця краса «високо» – «понад» людиною. Тобто, 

дослідник принципово розрізняє «насолоду» художнім об’єктом і власними 

емоціями. Він уважає, наприклад, що музику Клода Дебюссі можна слухати 

«без завмирання і сліз», і що шляхів такої «дегуманізації» є безліч. Хоча суть 

одна: це – відраза до психологічного змісту «реального», який заступає 

царина «вищої алгебри метафор».  
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Інакше кажучи, у своєму найзагальнішому вигляді новітнє мистецтво 

характеризується ним як тенденція до буквального заперечення вияву суто 

людських емоцій. Наприклад, у новітньому розумінні суто «натхнення» – це 

не традиційна «патетика», а відверто іронічна клоунада: вона заперечує 

«олюднену реальність» та заміщає її «чистими образами». Тобто, власне 

«утеча від реальності» і є «дегуманізацією». 

Водночас найбільш плідним «інструментом» новітньої творчості 

виявилася «метафора»: Х. Ортега-і-Гасет, вважає, що метод 

«метафоричного уникнення» є найрадикальнішим (проте не єдиним) засобом 

дегуманізації: інші засоби – це «ультрареалізм» та «інфрареалізм», суть яких 

у зміні звичної перспективи певних речей. Звідси – увага до «мікроструктур 

життя» як його незначних подій. Бо, як стверджує Х. Ортега-і-Гасет, «нова 

чутливість» новітнього мистецтва – це презирство до «монументальних 

форм» людської душі. І саме у цьому сенсі дослідник вбачає різкий поворот в 

естетичному процесі освоєння реальності, оскільки метафора вже не 

«огортає» (як прикраса) саму реальність, а є «загальним правилом», що 

визначає «обличчя» нового мистецтва; адже її мета – втілювати ідею як 

суб’єктивну схему, що існує в абстрактному (себто – чистому і прозорому) 

вигляді.  

Причому, «зображення» таких ідей дослідник коментує у спосіб «як би 

заплющити очі на зовнішній світ і зосередитися на внутрішніх суб’єктивних 

образах». Бо саме тому, якщо на загал публіка звикла споглядати «драму 

ідей» як «людську драму», вона здебільшого виявляє неспроможність 

пристосувати саме так набутий естетичний смак власне до «чистої 

художності» в якості принципу дегуманізації новітнього мистецтва. Тобто, 

власне «дегуманізація» – це пряме уникнення «гуманістичних абстракцій», 

якими, власне, «обтяжене» класичне (а особливо – романтичне) мистецтво; і 

саме тому смисловий стрижень терміна «дегуманізація» становить його 

виняткова причетність до так званої «чистої художності», яка ініціює 
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самозаперечення людської суб’єктивності й задля цього відкидає усе, що є 

надто «людським» та «приватним». 

Наприклад, Ортега-і-Гасет наголошує на тому, що новітнє мистецтво 

«кидає нас у незбагненний всесвіт» і примушує нас мати справу із такими 

«предметами», з якими суто «людські» стосунки просто неможливі, оскільки 

йдеться про «інші» взаємини – поза соціальними колізіями чи драмою життя. 

Відтак, у такому контексті дослідник веде мову про такі «вторинні почуття», 

яке відкривають так звані «над-образи»: вони уникають суто людського 

компоненту вираження і є специфічним естетичним почуттям (як, наприклад, 

у прелюдіях Клода Дебюссі – «Дівчина з волоссям, наче льон», «Місячне 

сяйво, що відвідало терасу», «Тумани»). Ці «над-образи» не є «копією» 

природи і мають власний сенс – творчу гру уяви. Відповідно, ця 

інтенціональна, оперта на інтелектуальній «грі» природа творчого процесу 

є прямою протилежністю щодо «історичних стилів» (Бароко, Класицизм, 

Романтизм) і визначає те, що спричинило суттєві зміни у «музичному 

хронотопі». 

Наприклад, до числа стильових домінант фортепіанної творчості 

закарпатських композиторів початку ХХІ століття входить алгоритм 

постмодерних ідеалізацій – такого мислеформування, коли: 

 з одного боку, в найочевидніший спосіб реалізується провідна для ХХ 

століття в цілому ідея глобального культурного синтезу (в сенсі 

реінтерпретації загальнокультурного досвіду); 

 з іншого, – здобувається воля до зречення від будь-яких інноваційних 

випробувань у полі творення звукової матерії, про що свого часу 

О. В. Козаренко висловився у заклику «Геть від абсурду!» [85].  

Адже як техногенний поступ цивілізації, осягнувши піку винаходів 

зазнає руйнівних наслідків, так і культуротворення винятково у динаміці 

інноваційних випробувань є приреченим на духовну деградацію. Мабуть 

саме тому після вражаючого тріумфу вагнерівських «оперних проєктів» 

виникає імпресіонізм з його «чистим» естетичним спогляданням; а після 
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естетики експресіонізму – постмодерна практика ідеалізації культурних 

традицій, що сполучається також із люстрацією «офіціозної / ідеологічної» за 

статусом недавньої (радянської) системи творчості (метод соціалістичного 

реалізму). 

Тобто, постмодерн – це не стільки стильове, скільки 

загальнокультурне явище межі ІІ – ІІІ тисячоліть, що структурується 

«внаслідок» шалених інновацій, «стрибків» у незвідане як намір ідентифікації 

з архетипом «концепція Людини», і тому огортається ціннісним відношенням 

до духовного та етичного начала (у версії Л. О. Кияновської – це вислід так 

званого «ейдетичного» стилю – орієнтованого на матричний, вихідний 

смисловий образ, на основі якого сприймається певна реальність[82]). 

Однак, саме постмодерний характер стилеутворювального процесу, що 

його вище було означено як особливий (модерний) тип зв’язку із контекстом 

універсальниї європейських стилів, безпосередньо змушує до постановки 

питання щодо специфіки його музикознавчого аналізу – коли доводиться 

вдаватися до суттєвого категоріального оновлення та понятійно-смислової 

корекції фундаментальних питань музикознавства, оснащуючи його 

інтердисциплінарними аналогіями. 

Наприклад, украй необхідними для аналізу постмодерних музичних 

композицій видаються уявлення щодо ґрунтовно апробованих у сучасних 

етнокультурологічних та епістемологічних (знаннєвих) дослідженнях 

поняттях «мислеформи» та «психодумкосфери», які взаємно покликані 

позначати одне одного як співвідношення «ментального поля» та його 

насичення «енергетичними» / квантовими згустками [118; 172]. 

До того ж ці поняття суттєво доповнюють культурологічний сенс таких 

важливих понять, як «матриці» й «коди» культурної пам’яті, якими 

щонайдоцільніше користуватися при герменевтичній рецепції будь-яких 

культурних ідеалізацій [261]. І це при тому, що сучасні наукові кола 

закликають також до максимально вивіреної дистинкції (розрізнення 
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понятійно-термінологічного позначення) традиційних значень 

систематичного музикознавства (Б. Сюта [222]). 

 

3.2 Смислові значення фортепіанних композицій  

в «ігровій» семантиці музичного тексту 

 

Семантика інтелектуальної «гри» або ж ігрових тенденцій музичного 

тексту увійшла до новітньої музичної творчості як її своєрідний «код» й 

навіть «матриця»: цим маневром творчої уяви композитори виборювали 

право на максимальну свободу творчого самовираження у дискурсах 

принципу «дегуманізації мистецтва». 

Зокрема, наведені вище розмірковування з приводу інтенціональної, 

опертої на інтелектуальну «гру» природи творчого процесу були важливими 

задля увиразнення смислових значень фортепіанних композицій 

закарпатських композиторів постмодерного часу – початку ХХІ століття: 

 з одного боку – це твори виразно конструктивного характеру із 

застосуванням нетрадиційної (а’класичної) лексики, що перетворює 

уявлення про музичний тематизм у максимально вигадливих звукових 

формах/ідеях; 

 з іншого – маючи «предметом» вираження особливі асоціації, 

претендує визнання за ними традиції програмної «мініатюри» як 

нарису. 

До таких, зокрема, належить «Сюїта» у трьох частинах 

Віктора Теличка («Чорні двері», «Кубик Рубіка», «Чорне танго») – 

приклад інтелектуальної «гри» в манері ексцентричної клоунади: кожна із 

частин цієї сюїти – це, передусім, сарказм зразка експресіоністичної естетики 

із їй властивими патологічно викривленими психоемоційними станами 

страху, марення тощо. 

Так, тематизм п’єси «Чорні двері» втілює поєднання страху й 

примарного світла, що начебто ймовірно ось-ось проб’ється крізь загадкові 
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двері. Звуковий масив є максимально диференційованим у своїй 

характерності: спочатку – це блукання мелодичного рельєфу із декламаційно 

артикульованими запитаннями, розщеплені тони й кластери, розмиті 

регістрові блоки тощо (перший розділ); опісля (коли двері все ж таки 

відкрилися) – кришталево чисте й вельми тихе звучання крайнього верхнього 

регістру, що «сяє» як мрія (другий розділ). Однак, громіздке поліфонічне 

сплетіння в манері «звукового експерименту» осягає гранично низький 

регістр і знову ж таки «лякає»: звукова «магма» (вислів К. Пендерецького), 

що суне, віщує злий намір долі. 

Кардинально різким не те, що контрастом, а переключенням (ефект 

«гри») щодо символіки частини «Чорні двері» «вмикається» п’єса «Кубик 

Рубіка»: це «рухома форма» вираження кількох-разових спроб щодо 

набування вміння «прокручувати» власне кубик на різні способи. Перша 

спроба – дещо повільна й ретельна; опісля – азартна й подекуди невдала, але 

власне кубик було складено (тут – «ямбічна» модель бетговенського пафосу). 

Вигадливість звукових форм тематизму просто вражаюча: із кожною 

наступною спробою «прокручування» кубика стає ще швидшим і результат 

начебто викликає задоволення, та не зовсім: граціозне «прокручування» 

кубика стає шалено віртуозним та максимально азартним аж до його 

ушкодження (знову – «ямбічний» / вольовий оклик). Тому кодову частину 

(майже як каденцію) подано як ще «іншу» комбінацію й з іншого спектру 

кольорів (тут – пентатоніка як конструктивна ясність). Відтак, описані 

враження від тематизму п’єси буквально ілюструються звуковими формами 

музичної матерії, і в цьому слід віддати належне майстерності мистецтва 

композиції – коли усе так чітко «вимальовується» та «прочитується» саме як 

«гра». 

Наступне не менш різке переключення у композиційно-

драматургічному плані «Сюїти» настає із п’єсою «Чорне танго»: його із 

зухвалою погордою «витанцьовує» зло – як у ІІІ частині Восьмої симфонії 

Д. Шостаковича, яка слідуючи традиціям «злих» скерцо Бетговена 
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репрезентує собою «танок смерті» (ще одна алюзія на «танок» – це 

ексцентричні фінальні частини бахівських танцювальних сюїт). У тому, що 

це «танок смерті» переконують різкі шумові «немузичні» звукові форми – у 

версії «препарованого» інструмента (удари по корпусу роялю та його струнах 

із ефектом вжахаючого «кістлявого» звучання). «Кістлявими» (а не граціозно 

гнучкими) є й безпосередньо ритми танго – з удаваною пристрастю, коли 

надто розмежованими й модально «несуголосними» є крайні регістри й до 

того ж із «свистами» угорі та тремоло внизу.  

На якийсь момент композитор уводить ліричне «світло»: за 

структурою, це «зона» знаменитого включення нової теми у другому розділі 

складної двох-частинної форми у Liber tango Астора П’яццоли. Тому 

наступний зсув у вираженні пов’язаний із модальністю (нагадаємо: в сенсі 

психоемоційного стану субʼєкта) екстазу. Але при цьому регістровий 

контраст не лише не зникає, а й загострюється: супроти «басового» рівня 

фактури імітується звукова форма кастаньєт. Відтак, «танго» знову 

повертається до ударів по корпусу роялю: цей хід – хижий, «тварний», 

неживий (ефект урбаністичного звукопису). Цей образ так і хочеться назвати 

«залізяка» або «костомаха» – настільки переконливо та образно влучно 

композитором застосовано фонічні ефекти. Останній «штрих» цього дивного 

танго та й сюїти в цілому – це імітація звучання світлячка і… знову (!) 

провалля у темінь та жах. 

І вже зовсім протилежною модальністю володіє зразок також 

«інтелектуальної гри» у прикладі «Dandis Reg» Віктора Теличка для двох 

фортепіано: це творчий проект стилізації певної культурної традиції. Згідно 

із задумом – це, так би мовити, «стиляжний танець» (чи танець «стиляги»), 

об’єктом стилізації у якому постають ритми «степу» (від англ. «крок»; 

ритмічний танець з чечіткою) зразка збірки регтаймів Скотта Джопліна 

(1868–1917) – автора близько 60-ти регтаймів, як провідного жанру його 

творчості. 
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Однак, закарпатський композитор трактує цю танцювальну музику не 

лише як об’єкт стилізації безпосередньо ритмів «степу»: це скоріше 

стилізована реальність щодо «розважального» типу культури, де окрім степу 

«під Копленда» у варіаційний спосіб стилізовано й інші її «модні» варіанти.  

Так, в одній із варіацій основної теми є можливість розпізнати 

«вольяжного одесита»; у ще іншій – алюзію (непряму цитату, «натяк») до 

вальсу; у ще іншій – модель чуттєвого Libertаngo зразка Астора П’яццоли. 

Але усі ці алюзії щодо історії розважальної музики створюють своєрідний 

сюжетний ряд, що його завершує ефектна, в моделі бравурного 

«європейського піанізму» кода. 

Як ще один вельми характерний приклад інтелектуальної «гри» в 

манері ексцентричної клоунади варто навести фортепіанний цикл «Казка» 

для дітей за мотивами казки братів Грімм «Король-Дроздовик» 

Наталії Марченкової (нар. у 1965 році; як композитор широкого жанрового 

діапазону, Н. Марченкова має у своєму творчому доробку також міні-балет 

«Король-Дроздовик» для камерного оркестру). 

Передусім слід наголосити на тому, що названий цикл аж ніяк не може 

сприйматися як «сюїта» (букв. – ряд, низка), оскільки у ньому передбачено 

цілісне охоплення смислової концепції власне семантики «казки» – коли 

лише опісля ретельно проведеної смислової лінії щодо провідної ідеї оповіді 

відбувається те, чому, власне, присвячена казка як тип концепції; а саме – 

морально-етичному умовиводу. Усе, отже, вказує на класичний тип складної 

композиційної форми циклічного рангу – із чітким образно-смисловим 

накопиченням складових частин та їхньої драматургічної спеціалізації за 

функціями щодо перебігу «подій» (так званий лінійний/сюжетний тип 

циклізації).  

Доволі характерною є авторська ремарка до рукопису твору, що 

сприймається як моральний імператив: «Говори, що знаєш. Роби, що 

зобов’язаний. І нехай буде те, що буде!» Щоправда, це смислове позначення 

сприймається не стільки як звичне для функції ремарки пояснення 
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безпосередньо «тексту» саме цього твору, скільки як метафорично 

сконденсоване пояснення творчої позиції загалом – під виглядом авторського 

кредо, яким заявлено обрану особистісну позицію. 

Загально композицію цієї «казки» складено із восьми частин, кожна з 

яких має власне програмне позначення – згідно із тими образними 

значеннями самої казки, стосовно яких композиторка здійснює смислові 

акценти. Це, зокрема, вередлива принцеса, її безмірно люблячий, але також 

вимогливий батько-Король та Король, якому через насмішки примхливої 

принцеси щодо вигляду його бороди дали прізвисько «Дроздовик». 

А отже, перипетії оповіді складаються на основі ідеї щодо докорінної 

переміни у характері принцеси, чому посприяло зумисне створення умов та 

реальних життєвих обставин обездоленої людини – і злидні, і суспільне 

приниження. Тому доволі характерно, що найбільшу кількість «епізодів» 

оповіді надано опису саме придворного оточення принцеси, у якому вона й 

почувалася як максимально вільна у своїй зверхності щодо будь-кого, а 

надто – щодо тих, хто претендував на роль її нареченого. 

Відзначимо осібно також те, що загально стильовий та суто жанровий 

тип циклу цієї «Казки» значною мірою наближений до сценічно характерної 

манери вираження й навіть пластичності. Тобто, мова йде про особливий для 

музичного вираження принцип – «принцип театралізації» як уміння наочно 

«ліпити» музичний образ з метою його максимально виразної образної 

характеризації (принагідно, для прикладу, варто згадати дію цього принципу 

у балетній музиці «Ромео і Джульєтта» та опері «Любов до трьох апельсинів» 

С. Прокоф’єва). 

Так, частина «Придворний бал» безпосередньо у доволі-таки 

саркастичній манері «описує» атмосферу пишно-багатого середовища; тобто 

у тому сенсі, як його сприймає героїня оповіді. Так само, як і в «Гавоті» з 

Першої («Класичної») симфонії С. Прокоф’єва, щодо придворного світського 

танцю зразка «менует» Н. Марченкова увиразнює його показну зверхність: 

«кроковий» вихід до танцю (вступний розділ) виражено зумисним 
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перенесенням реального метричного акценту із сильної на відносно сильну 

долю тридольного такту – це якби «задерти голову й носа». І цю 

артикуляцію, але вже засобом сфорцандо, композиторка зберігає і в самому 

«граціозному» менуеті (згадаймо, що так само робив С. Прокоф’єв у «Гавоті» 

своєї «Класичної» симфонії – активними штиховим акцентами із ефектом 

«вигуку»). 

Друга частина «Капризна принцеса» є чи не найдосконалішим взірцем 

іронічної клоунади: мовлення: «тріскотливе», фонічно «неблагополучне» (із 

фонізмом збільшеного трецвінтакорду та малої секунди понад ним); 

подекуди нагадує «кудахкання» та злісні гримаси. Щоправда, сама п’єса – 

розлога, і включає у своєму серединному розділі (тридольна/романтична 

пульсація) моменти «самозамилування»: дактильна структура метричної 

стопи та гармонічні фігурації фактурного фону утримують собою 

«зразковість» образу граціозної принцеси; але реальний атональний склад 

тематизму, блукаючі розщеплені тони в об’ємі зменшеної октави та інші 

«нерозв’язані» хроматизми немов викривають нещирість цієї особи, яка до 

того ж у власне «вальс» вкладає «помпезні» (зразка полонезу чи гавоту) 

«рухи» – коли грають фанфари і виконуються поклони (розлога фінальна 

зона п’єси). 

Але реальна «дія» казки братів Грім «Король-Дроздовик» експонується 

Н. Марченковою приходом претендентів на руку принцеси, щодо яких 

вередлива принцеса виявляла свою зверхність та уїдливість. 

Отож, в переліку осміяниих нею претенденти – «Закоханий зануда» 

(третя частина циклу), «Опасистий буркун» (четверта частина циклу) та 

безпосередньо «Король-Дроздовик» (п’ята частина циклу). 

Відзначимо, зокрема, характеристичні прийоми виразовості: згаданх 

образів: 

 образ «зануди» виражено технікою канону та доволі точних імітацій; 

 «буркуна» виражено засобом вишуканою звуковою ілюстрацією 

«гортанної» фонеми невдоволення (уривчасті октавні унісони у 
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субконтроктаві та гармонічні малі секунди у великій октаві) і 

«багатослівної лайки» (у нижньому та верхньому фактурних зрізах 

тематизму інтонаційно диференційовано як «фразу» невдоволення – у 

партії лівої руки, – так і безпосередньо буркотіння – у партії правої 

руки); 

 натомість Король-Дроздовик поданий, власне, як король – титулована 

(фанфарні оклики вступного розділу) та багатодумна (рефлективність 

вираження у середньому розділі п’єси) особа. Однак, попри 

виписування композиторкою цього образу» у щонайвірогідніших 

достойних чеснотах, до інтонаційного рельєфу тематизму «урізаються» 

ті інтонаційні форми тематизму, яким напередодні було 

охарактеризовано «уїдливу» принцесу – структура збільшеного 

тризвуку (фонічно вона нагадує тип тривожної сирени) та 

ладотонально неузгоджені співвідношення. 

Відповідно, п’єса «Принцеса і гнів Короля-батька» (шоста частина 

циклу) структурована у версії діалогу: передусім це ремінісценції на капризні 

«кудахтання» пихатої й зухвалої принцеси (початкові шість тактів); опісля – 

категорична тон-манера доленосної відповіді батька-Короля (різкі й 

розлючені заперечення у максимально низькому регістрі, де поєднуються 

сонорні сполуки «білих» і «чорних» клавіш, артикуляційно марковані 

синкоповані вигуки, декламаційно структуровані фігури непарного поділу 

долі тощо), який ладний кинути напризволяще свою немилосердну до людей 

доньку. 

Услід за тим композиторка фактично оминає перипетії принижень та 

життєвих випробувань самої принцеси, оскільки (за мотивами самої казки) 

вона не уміла переживати їх достойно. Тому у фінальній зоні вже своєї 

«Казки» Н. Марченкова обирає такий фактично ключовий момент, коли 

доведена до крайньої межі відчаю принцеса має можливість вже об’єктивно 

поставитися до Короля-Дроздовика, який від часу свого перевтілення у 

мандрівного співака-жебрака віддано плекав до неї любовні почуття. 
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А отже, «Серенада Короля-Дроздовика» (сьома частина «Казки») вже 

не містить будь-яких втручань (як у п’ятій частині циклу – коли осміяний 

принцесою Король-Дроздовик намагався сподобатися їй) з боку примхливої 

принцеси. Натепер його «Серенада» – це «містилище» мінорної діатоніки з 

чуттєвістю її гармонічних ввідних тонів (підвищеного VII та ІV щаблів ладу) 

та «неаполітанської» («холодної») гармонії, подекуди – навіть із зниженням 

V щабля (власне «знижені» щаблі сприймаються як «знак» пережитих 

принижень з боку примхливої принцеси).  

Фактично переломним моментом вираження (середній розділ п’єси) є 

перехід у тональність мінорного (!) виду верхньої медіанти (основна 

тональність – до-мінор; перехід – у мі-бемоль-мінор). Цей фрагмент 

музичного тексту сповнений відчайдушних, але патетично виражених 

поривань із вантажем гіркості від пережитого неприйняття: пульсуюча 

пунктована ритміка супроводу та мелодекламація у тріольних сполуках 

понад вольовим парним поділом долі, а також «занурення» у ще дальшу від 

основної ладотональності сферу – ля-бемоль-мінор та появою зменшених 

терцквінтакодів, які ментально адекватні до мислеформи гіркого смутку. 

Причому, композиційно власне «Серенада» виписана у строфічній 

куплетній формі – коли є повторення початкового тематичного матеріалу, але 

за другою «вольтою» має інше каденційне завершення: його становить 

гармонічний зворот із тонічного до-мінорного співзвуччя через 

«неаполітанську» гармонію (знижений другий щабель ладу) до однойменної 

«мажорної» тоніки (До-мажор), що немов засвідчує собою щиросердно чисті 

почуття до молодої особи – власне принцеси. 

Відтак, частина циклу «Придворний бал в палаці Короля-Дроздовика» 

несе у собі функцію «фінальної розв’язки» власне казки як повчальної 

оповіді. Не слід, однак, думати, що це – модель так званого «хепі енду» як 

щасливої розв’язки. Адже у тематизмі п’єси й надалі мають місце «знаки» 

тих якостей, які, власне, перешкоджали достойному прийняттю згоди на 
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шлюб поміж вередливою принцесою та, можливо, не зовсім привабливим на 

вигляд, але глибокої душі колись осміяного нею Короля-Дроздовика.  

Це – фактично повернення до першої частини циклу із назвою 

«Придворний бал», але із нівеляцією тих сонорних суперечностей, що мали 

місце під виглядом фонічної «контамінації» (фонічного «забруднення») ладо-

тональних та гармонічно-функційних співвідношень (замість «заплутаних» 

альтерованих субдомінантових співвідношень – автентичні звороти), а також 

включень «кудахтання» нарікань-претензій вередливої принцеси. Проте, 

відтепер – це діатонічна сфера та «благородна» неаполітанська гармонія, яка 

дотепер була пов’язана із образом Короля-Дроздовика з приводу його 

благородних і меланхолійних водночас поривань. Крім того, до тематизму 

цієї п’єси включено також гармонії зниженого VII, VI та ІІ щаблів, які своїм 

«холодним» ладовим відтінком немов транслюють модальність 

«упокореності». 

Вельми характерно, зокрема, що у переліку фортепіанних творів 

Наталії Марченкової – а це, окрім розглянутої «Казки» за мотивами казки 

братів Грімм «Король-Дроздовик, є також й інші свідчення її захоплення 

семантикою казки – фортепіанний дует «Старий, старий палац» (2006 

рік написання). У цьому творі композиторка втілює фантасмагоричні – 

засновані на примарних видіннях щодо чогось нереального, але 

домислюваного людиною в якості ілюзорних видінь уявлення про саму 

атмосферу життя у стародавньому палаці та формах подій і явищ, що могли 

мати місце у ньому. 

Усе, власне, розпочинається із акустично непевних структур 

ундецімакорду із тоном «соль» контроктави та «хисткості» його квінтового 

тону в якості «чистої» та «зменшеної» квінти. Услід за тим ладотонольна 

однозначність узагалі не визначається: тематизм п’єси попри безальтеровані 

позначення «білокловішної» діатоніки усе активніше переходить у 

«бемольні» значення та згущені регістрові контрасти. Але опісля 

«генеральної паузи» (трьох-тактове «мовчання») просвітленою алюзією (в 
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сенсі «непрямої» цитати та «нагадування»), що її «викликає» крещендуюче 

одно-звукове остинато «ре» першої октави, уводиться «менует» ([ц. 9]) – 

надзвичайно філігранно виконана стилізація одного із найбільш граціозних 

«парних» танців старовини.  

Цей «менует» стилізовано так, неначе він є перенесеним у стихію 

лялькового театру – настільки «перебільшеними» є якості граціозності та 

вишуканості самих «па» цього танцю: гранично високий регістр, трелі та 

стакато увиразнюють вишуканість «високих манер» придворного 

суспільства. Однак, власне заключний епізод самої п’єси ілюструє усе ту ж 

«примарність» видінь, що є пов’язаними із фантазіями про життя у цьому 

старовинному замку. Ці видіння унаочнено цілотоновими зіставленнями 

терцквінтакордів в моделі фі-дієз мінору та мі-бемоль мажору, фа-мажору та 

соль-бемоль мажору, що аж ніяк не є пов’язаними функціональними 

співвідношеннями позначених тональних сфер.  

Хоча реальним фоном (в ролі органного пункту як басового «перед-

іктового» центру) заявлено тон «ре» великої октави: він постає «фоном» для 

ладо-функціональних «блукань» поміж, як видається, улюблених для 

композиторки засобів «неаполітанської» та «гармонічної» (мінорної) 

субдомінантової барви мажорного ладу, які «спраглі» розв’язання в «тоніку», 

але при цьому «здобувають» лише основний тон та «кластерну» (фонічно 

контаміновану) сукупність понад ним. 

Беззаперечний інтерес викликає також решта фортепіанних композицій 

Н. Марченкової – її «Варіацій», «Рондо», «Скерцо», – як таких, що 

продовжують лінію так званих «метамовних дискурсів» постмодерної 

традиції композиторів Закарпаття і максимальною мірою свідчать про «ігрові 

тенденції музичного тексту» (визначення О. Самойленко [179]) у контексті 

неокласичного діалогу в плані алегорій та ремінісценцій. 

Так, «Варіації» Н. Марченкової – це модерний спосіб втілення 

академічної моделі так званих «характерних» вільних варіацій із 

максимально вільним «розцвічуванням» виразових можливостей вихідної 
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«теми» щодо її ментально характерних обрисів. Передусім сама тема – 

медитативно-рефлесивного складу без надмірних психоемоційних загострень 

і, навпаки, має «розмірковуючий» плин думки та глибоке «вчування». Однак, 

із кожною наступною варіацією зростає власне емоційно забарвлена 

характеристичність початкової не те, що «теми», скільки її «тези»: 

 у першій варіації (темпове позначення «moderato») – в бік 

меланхолійно-примирливого насторю; 

 у другій (темпове позначення «presto») – у бік активізованої рухової 

формули в патетичній манері (контраст непарного та парного поділу 

основної долі чотиридольного такту); 

 у третій (в манері «non legato») – контрапунктичного зіставлення 

«дискурсів», явно віддалених від безпосередньо теми; 

 у четвертій (темпове позначення «presto») – фігураційно оздобленої 

імпровізації із опорою на «етнічно» затребувані ладові нахили у бік 

«лідійської» кварти, «фригійської» секунди, «дорійської» сексти; 

 у п’ятій (в манері «andantino») – у «мажорному» модусі тематичного 

зерна вихідної теми, який акустично «оживляється» колоритними 

акордовими та фактурними сполуками, а також уперше «переводить» 

власне «слід» теми у мажорний ладовий колорит; 

 у шостій варіації (також у манері «аndantino») – у «просвітленому» 

модусі народного наспіву, який незатьмарений ніякими «стильовими» 

впливами і є автентично самобутнім (повна свобода метро-ритміки, 

розспіви та імпровізація інструментального зразка); 

 у сьомій (темпове позначення «аllegro») – максимальна імпровізаційна 

свобода у звуконаслідувальній манері гри на цимбалах як етнічно 

ідентичного типу музикування (із форшлагами, ударною артикуляцією 

та загально віртуозною імпровізацією); 

 восьма варіація (також «аllegro»), яка опісля дводольної попередньої 

варіації безпосередньо переходить у чотиридольну пульсацію й тим 

самим ніби укрупнює «метричну стопу»; має виразні ознаки 
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концертного типу віртуозного музикування у щонайвибагливіших 

ритмічних та фактурних пріоритетах; 

 дев’ята і десята варіації (знову ж таки «аllegro») – це апофеоз 

«рухомих» форм життя та імпровізаційної манери музикування у її 

щонайбільш ефектному представленні. 

А отже, «метамовний» дискурс «Варіацій» Н. Марченкової – у визнанні 

духовної наснаги культури етнічного типу, яка історично була вимушена 

немов «гасити» свій духовний потенціал, але є життєво спроможною для 

свого усамостійненого процвітання. 

Не менш характеристичними на вираження є ще два творчі проекти 

Н. Марченкової – її «Рондо» та «Скерцо», рукописи яких також позначні вже 

згадуваною ремаркою – «Говори, що знаєш. Роби, що умієш. І нехай буде, що 

буде!». 

Але у даному випадку виглядає на те, що композиторка неначе 

«виправдовується» за «скоєння» такого вчинку, як звернення до суто 

класичних жанрових видів музичної творчості. І це при тому, що образний 

зміст її власних ремінісценцій щодо класики сповнений уповні адекватним 

вираження семантики як одного, так і другого жанрового стереотипу, які, 

щоправда, подає в сенсі певної «алегорії»: 

 у «Рондо» – у маневрі стилізації так званого «куплетного» рондо зразка 

французьких клавесиністів Рамо Куперена та Луї-Клода Даккена 

(ілюстративний тип тематизму); 

 у «Скерцо» – як алегорію на «злі» скерцо бетговенського зразка та 

скерцо видатного гуманіста ХХ ст. Д. Шостаковича (принаймні 

настільки «неблагополучним» є сонорний, ладо-тональний контекст та 

екзальтована штрихова артикуляція). 

Урешті-решт, до числа чи не найяскравіших метамовних дискурсів та 

«інтелектуальної» гри належить «Маскарад: варіації на тему Шопена» 

Василя Цанька (2014 рік написання) – наймолодшого на сьогодні 

представника закарпатської композиторської традиції (нар. у 1995 р.; 



 136 

навчався в Ужгородському музичному училищі по класу фортепіано у 

Н. Шутко та композиції у В. Теличка; Національній музичній академії ім. 

П. І. Чайковського по класу композиції у Є. Станковича та фортепіано у 

Н. Магомедбекова; університеті Айверуу Португалії по фортепіанній 

педагогіці у класі Алвара Тейшер Лопеша). 

Стосовно концепції цього твору існують доволі суперечливі 

міркування, що випливають передусім із не менш суперечливих суджень 

щодо першоджерела – Прелюдії № 7 (Ля-мажор) Фридерика Шопена, 

інтонаційним кодом якої зазвичай називають її «мазурковий» ритм (так, 

Е. Добровольська характеризує її як «м’яку, ліричну мазурку»[40, 91]). 

Однак, В. Цанько ймовірно розумів шопенівський шедевр у його 

глибинній суті: у тематизмі цієї прелюдії немає достеменної мазуркової 

ритмоформули – вона повільна (а не хвацька), примарна і пригальмована 

тривалісними зупинками у повний такт, бо «образ» мазурки – це «знак» 

батьківщини; а уся прелюдія, що розпочинається із половинної каденції – 

ментальна мислеформа ностальгічного смутку. Причому, композитор 

вдається до цитування шопенівської теми у її характерному масштабі – без 

заключного каденціювання, перед яким є кульмінаційний «пік». Від цього 

моменту й розпочинається, власне, «гра» із цитатою – чотирнадцять 

найнеймовірніших її перевтілень-переодягань в «маски» і урбанізму 

(авторське позначення «в стилі технічного приладу»), і бравурно-помпезного 

полонезу, і джазу, і народної танцювальної музики, і сонористики (одне з 

авторських позначень – «по струнах, ніби відгомін океану»), і сарказму, і 

вальсу, і хоралу, і мінімалізму. 

Складається, отже, враження, що задум самого «Маскараду» є 

втіленням романтичного «блукання» (згадаймо важливість для романтичної 

естетики мислеформи «мандрів») у буттєвому просторі культурних традицій, 

які по-особливому «проживаються» певним внутрішнім світом. Тобто, 

«сюжет» цих варіацій – це радше широке ментальне поле, панорама якого 

складається поза певною конструктивною логікою, але є розумоосяжною як 
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містилище енергетичних згустків як «мислеформ» ментального поля 

музичної культури (себто – психодумкосфери). 

 

3. 3 Ідеалізації культурних традицій: персоніфіковані посвяти  

та стилізації 

 

Чи не найяскравішими свідченнями постмодерної фази стилеутворення 

у фортепіанній творчості композиторів Закарпаття на межі ХХ–ХХІ століть в 

сенсі кореневого звʼязку з ідеями модерну під виглядом стилізацій та алюзій 

є такі особливі творчі проекти, що виявляють намір ідеалізації культурних 

традицій рідного краю. 

Фактично знаковим прикладом постмодерних ідеалізацій у 

фортепіанній творчості закарпатських композиторів останнього десятиріччя 

ХХІ ст. постає Концерт-фантазія Романа Меденці «Карпати» із 

посвятою «Пам’яті Дезидерія Задора» для фортепіано, цимбалів і 

симфонічного оркестру (час написання – 2012 рік;  Роман Меденці навчався 

в Мукачевській хоровій школі, Мукачевському педагогічному училищі, 

Будапештській школі органістів ім. Гармат Артура (учень Анастасії 

Беднорик) та Будапештській музичній академії ім. Ф. Ліста в класі оперної 

студії, теоретико-диригентського та вокального факультетів).. 

Головною особливість концепції твору слід вважати діалог історично 

віддалених епох – модерної ситуації (перша половина ХХ століття), коли 

пріоритетною вважалася етнонаціональна ідентифікація академічних норм 

музичного мислення, – і максимальної свободи творчого самовираження в 

ситуації вже постмодерну, коли осягається цілісність світобудови та 

духовні цінності. 

Так, передусім змістовні обриси Концерту-фантазії Р. Меденці 

«Карпати» скеровують уяву до образу гірського пейзажу як певного 

ідеального середовища – у стані перебування поза простором і часом. Саме 

тому надто банальними сприймаються спроби характеризувати зразки 
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музичної творчості закарпатських композиторів доби постмодерну у вимірах 

морфологічного та суто стилістичного методу аналізу реального нотного 

тексту на предмет стилізації фольклорної лексики (В. Мухіна [144]). Адже 

значно вагомішим сенсом володіє намір пізнання концепції твору як певної 

цілості, бо цього можна досягти лише у спосіб ідентифікації ментальних 

властивостей інтонаційного рельєфу тематичного матеріалу твору та його 

інтонаційного процесування. 

Безпосередньо творчий задум цього твору розкривається передусім 

своєю суттю винятково на рівні персоніфікованої посвяти – пам’яті 

Д. Задора, який своєю постаттю засвідчив входження закарпатської 

професійної композиторської традиції в плані адепції модерних інтенцій 

творення саме української національної музичної традиції, а надто у зв’язку 

із таким вельми оригінальним неофольклористичним проектом власне 

Д Задора, як «Концерт для цимбалів з оркестром». Тобто, власне «образ» 

Д. Задора представляється у цьому творі в якості інтегральної природи, що 

заслуговує на мислення образом цього автора в єдності його індивідуально-

стильових ініціатив. 

Причому, є у цьому образі посвяти вельми вагома підстава для 

семантичної алюзії: це геніальні прозріння Д. Задора щодо етнонаціональної 

ідентифікації принципів академізму в жанровій формі інструментального 

концерту як типу «концерту-монологу» (романтична традиція), що як досвід і 

був заявлений у його «Концерті для цимбалів з оркестром». А отже, 

авторський вибір семантики образу посвяти у вигляді жанрової форми 

концерту та, більше, – у його трансформації крізь семантику такої 

метажанроовї форми, як фантазія, – вельми влучно акумулює «точку 

відліку» осягнення змісту твору Р. Меденці як «духу концертності», що у 

творчості Д. Задора є «знаком» утвердження етнічної собітотожності 

культури закарпатського регіону крізь призму народних форм музикування 

(«цимбальний» тембр) й відтак репрезентує собою уповні ідентичний субʼєкт 

сонористичного опрацювання музичної матерії. 
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Важливо, отже, що схоплена майже інтуїтивно ідея сонорності власне 

споріднює ідентифікацію посвяти із сучасним автором, який сягає 

ментального та архетипального рівнів національної традиції – її духу, що 

попри найнеймовірніші сонорні трансформації репрезентований у 

модальностях існування фольклорного середовища та його втіленням в 

етнічно властивих тембрах й так званих «рухових формах». 

Так, на момент кульмінації твору, що припадає на зону каденції, 

синтезовано звукові форми партії фортепіано та цимбалів, що заразом 

складають собою сукупний сонорний блок. До речі: у коді семантичну 

модель коломийкової структури стилізовано (як це почасти має місце у 

творчості М. Скорика) у моделі джазового музикування. Проте, фактичному 

об’єднанню цих звукових форм сприяє синкоповано-ударна природа етнічно 

ідентичного буттювання жанру закарпатського інструментального 

музикування – його «тремолююча» звукова природа, ефектні включення 

препарованих духових інструментів та урбаністична стилізація коломийки 

(ударні інструменти, ефекти tutti) тощо.  

Отже, діалогічна структура співвіднесення історично віддалених епох – 

як-от, модерну, що привідкрив спротив академічним стереотипам та 

романтичним інтенціям, а також став передвісником ери інновацій 

(Модернізму) й навіть постмодерну, який в результаті зрікся інтенцій 

інтелектуального конструктивізму, – відбулася, урешті-решт, в регламенті 

настільки бажаної для доби модернізму свободи самовираження заради 

осягнення цілості світобудови, що підтверджує не лише ментальну тривкість 

традиції, але передусім – квінтесенцію етнічного архетипу заповзяття 

«горян». 

Не менш виразним прикладом такого типово постмодерного явища, як 

ідеалізація національних культурних традицій, є також «Карпатське 

капричіо» Віктора Теличка (нар. у 1957 р.; випускник закарпатського 

музичного училища; вищу музичну освіту здобув у Київській державній 

консерваторії ім. П. І. Чайковського – фортепіанний та композиторський 
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факультети; у 1994 р. створив Закарпатську організацію Національної спілки 

композиторів України; концертний піаніст – сольний та у дуеті з дружиною 

Тетяною Теличко)
 

для трьох фортепіано, цимбалів та симфонічного 

оркестру. 

Ключовими у назві твору є дві семантичні мислеформи: «капричіо», що 

значить «примха» з багатством несподіваних зворотів, та природничо-

культурницький ареал карпатського регіону. Однак, домінуючим виразовим 

засобом є ампліфікація (маневр побільшення, підсилення) ментально 

своєрідних та національно структурованих мислеформ. У їх числі – ударної 

природи ритміка тропотянки та коломийки, сонорні алюзії трембітання, 

«голосу» сопілки та цимбалів (удари по струнах фортепіано без клавішної 

аплікатури).  

Усе це, що доволі характерно, подано у манері «розмитої» алюзії на 

патетику рахманіновської мислеформи «Людина і Природа», де домінує суто 

рефлексивний чинник. І це попри те, що квінтесенція задуму цього твору 

зводиться до урбаністичного вираження динаміки «руху» думки – коли 

власне «пасторальні» сегменти (тип романтичного образу) буквально 

«розбиваються» об нерегулярні синкоповані артикуляції та «гумористичну» 

тон-інтонацію тромбонів, фортепіано й цимбалів, tutti ударної групи та 

романтичні «каскади» партії фортепіано (усе це вельми нагадує по-

конструктивістськи налаштовану титанічну масу коди «Карпатського» 

концерту для оркестру М. Скорика – в сенсі урбаністичного типу 

світовідчуття).  

В цілому ж інтонаційний рельєф твору постає в образі своєрідної 

пейзажної картини та дійства водночас, де окрім «рухової» танкової енергії 

мають також місце осередки медитативної лірики – як моменти 

медитативного поринання в «небуття», перебування у просторі вічності 

(сонорні обертони). Відтак, саме строкатість драматургічної монтажності є 

виявом квінтесенції задуму твору як свідчення архетипно заданої рефлексії 
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стосовно духовного змісту регіональної культурної традиції та мислеформ 

збереження духовності людини у формах духовного опанування світу. 

Осібним чином слід розглянути також твори із числа так званих 

«проміжних» жанрових форм, оскільки вони потребують особливого 

розуміння їхньої семантики як таких, що маючи видовий звʼязок із 

«простими» жанровими формами зразка «інструментальна пʼєса програмного 

змісту» тяжіють до семантики «складних» жанрових форм; а надто – в плані 

постмодерних ідеалізацій культурних традицій 

До таких, зокрема, належить Поема «Пам’ять» Володимира 

Волонтира. Загально – це своєрідна «картинна» композиція, що 

розгортається уступами (як у думовій тирадній драматургії) і як жанрова 

форми «поеми» містить драматургічні ефекти «ліричних відступів». 

Заголовний зачин цієї поеми має пафосний характер (Maestoso): 

інтонаційно він наближений до героїчного типу образу, що його визвучено 

монолітними акордовими комплексами із вкрапленнями «фанфарних» 

звучань. Примітно також, що в інтонаційну модель тематизму зачину 

вкладено риси козацького епосу та похідної пісні, які чітко накреслюють 

«тематичний» ракурс цієї поеми – історичної національної пам’яті. 

Наступний «уступ» (рухова манера Andante) композиційної форми цієї 

Поеми представляє собою осередок ліричних інтенцій. Передусім – це 

інтонаційна модель підголоскового гуртового співу із чуттєвими 

мелодичними вкрапленнями та вишуканою гармонізацією, опісля яких 

домінуючого значення набуває вже патетична експресія мужніх та вольових 

рецитацій. Та вони різко (прийом attacca) змінюються на шалений темп (Vivo 

[ц. 2]) токатних фігурацій на основі висхідного квартового кроку, що вперто 

й навально завойовують увесь звуковий простір (партія лівої руки). Причому, 

самі квартові ходи є висотно змінними й не мають тональної опори; а 

«понад» ними (партія правої руки) в інтонаціях скарги, вираження болю й 

стогону (синкоповані тривалісні співвідношення), які щоразу переходять у 
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потужної сили просування «наступ» (квартові комплекси із хроматичними 

сковзаннями), немов портретують картину боротьби з ворожою силою. 

Невелика за обсягом (в один такт у розмірі 7/4) каденція і водночас 

зв’язка із наступним «уступом» чи епізодом Поеми криє у собі смисл розпачу 

та зневіри: інтонаційна модель цієї каденції оперта на тритоновій сполуці (а – 

es), що опісля розлогих фігурацій «повисає» осібним інтервальним 

комплексом на ферматі й тим самим фіксує «нерозв’язаність» конфлікту та 

болісних втрат. 

Відповідно, услід за тим звучить не що інше, як «епітафія» – знак 

вираження скорботи (темпове позначення Largo / Mesto [ц. 3]). Його 

увиразнено сповільненою та важкою «ходою» із ефектом «спотикання» 

наприкінці чотиридольного метру. Важливим виразовим сенсом володіє 

також ладово чуттєвий мелос: попри політональну систему мислення 

вчуваються загострені ввіднотонові співвідношення. 

І, знову ж таки, різким зрушенням у модальності вираження буквально 

вривається ще один, але значно потужнішої сили «вихор»: та ж, що й у ц. 2 

рухова манера Vivo з інтонаційними знаками «навали» й боротьби. Але 

тепер – це значно потужнішої сили спротив та суттєве зміщення у розподілі 

виразової сили супротивних начал: з одного боку – хвилюючий тріольний 

рух та рецитації; з іншого – сполука цього руху із жорстокими та 

невблаганними остинатними висхідними квартовими ходами у токатній 

манері. Та результатом усього цього протистояння є переможна маршова 

хода (Marciale [ц. 5]) – заключний «уступ» цієї Поеми: його генеральним 

інтонаційним знаком є монолітна хоральна фактура та ямбічного роду 

ритмічні структури, що включають також сигнальний (фанфарний) тип 

інтонування. Тобто, заключний розділ Поеми «Пам’ять» остаточно 

утверджує символіку історичної національної пам’яті – звитяжний рух за 

національну незалежність. 

Ще один вельми примітний творчий проект в плані ідеалізації 

національних традицій становлять собою «Варіації» для фортепіано 
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В. Волонтира – надзвичайної виразової сили та стильової оригінальності 

твір, який заслуговує бути визнаним як нонкласичний реінтерпретаційний 

артефакт щодо типу «вільних» варіацій в ролі необмеженої можливості для 

образно-смислових та стилістичних трансформацій експонованої «теми» 

(усього вісім варіацій). 

Стосовно «теми» варіацій: вона є претензійно декламаційної природи, 

оскільки містить чіткі запитальної манери тон-інтонації та її мовленнєво-

артикуляційні варіанти, що завершуються в інтонаційній версії «відкритого» 

запитування (варіант фрігійського ладу «до»); є одноголосною (зона низького 

регістру) та немає (!) фіксованої метричної організації (рухова модель 

Moderato / rubato). 

Услід за тим перша варіація (темпове позначення Andante) немов 

«розкриває» модальність власне теми «Варіацій» у «кришталево чистих» 

якостях: її не «затьмарюють» функціональні тяжіння і вона довільним чином 

переходить до наступної (другої) варіації. 

Друга варіація – це повна втрата мелодичного рельєфу «теми»: від неї 

залишається хіба що модальність «пошуку істини», що так рельєфно було 

окреслено її експозиційною фазою, але на даний момент переведено у 

фривольні мелодичні фігурації поза будь-яким інтонаційно-мелодичним чи 

гармонічно-функціональним «слідом» самої «теми». 

Третя варіація представляє собою патетичного роду тип 

мелодекламації, яку оснащено фігуративними проведеннями так званого 

супроводу.  Повідну роль тут відіграють, власне, фігуративні проведення у 

партії лівої руки, понад якими доволі скупими вкрапленнями включаються 

барви гармонічних комплексів. Але усе це – патетика зразка шопенівської та 

рахманіновської експресії, що (згідно з романтичною естетикою) так і не 

знаходить «відпруження» в сенсі тональної «розвʼязки». 

Четверта варіація – це вже типовий для В. Волонтира «мінус-прийом» 

включення гротескового епізоду: рухова модель оstinato невблаганною 

силою втручається у перебіг образно-смислових трансформацій «теми» і 
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перетворює її декламаційно-рецитаційну модель у зухвалу «скерцозно-

гротесктну» модальність. 

Натомість П’ята варіація (темповий рух Andante) повертає власне темі 

її суто душевні якості: у ній з’являються вальсова хореографічна формула та 

баркарольність водночас, що загально сприяють увиразненню мрійливого 

настрою. 

Услід за тим Шоста варіація (темповий рух Vivo) різко змінює 

модальність теми у бік майже агресивного тон-вираження: його стилістичний 

атрибут – типові для творчої манери В. Волонтира тонові розщеплення в 

атональному середовищі, де одномоментно зміщуються значення діатоніки 

та хроматики; а також – відродження тон-інтонації «теми» в манері 

наполегливого експресивного запитування. 

Цілком ймовірно, що Сьома варіація (а це не є позначено у рукописі 

твору) розпочинається із моменту інтонування в манері Pesante: це типово 

романтичний каскад акордових комплексів, що асоціюються із 

оркестральним типом фактури та модальністю концертності – ефектного 

вираження виконавської вправності соліста. Крім цього, ця варіація вельми 

схожа на каденційні та туттійні моменти композиційного плану концерту 

героїчного типу образності – коли, власне, утверджується певна вольова 

якість «героя» монологічного типу концерту. Однак, «зв’язка» (рухова 

манера Lento) поміж сьомою та восьмою (останньою у циклі) варіаціями 

руйнує пафос щойно досягнутого самоствердження: вона «нагадує» про 

модальну неординарність філософічної на тон-вираження теми і демонструє 

лінійно організоване контрапунктичне поєднання мелодичних ліній із 

ефектом імітаційних перегуків в моделі риторичного запитування (лексема 

lamento). 

Відтак, Восьма (заключна, фінальна) варіація буквально повертає темі 

її загально філософічно-споглядальний характер. Проте, супроти 

одноголосного викладу власне «теми» в її останній версії інтонаційного 

перевтілення (рухова манера Lento) вже міститься споглядально-просторова 



 145 

перспектива регістрово-тембрально диференційованої фактури: це – три 

лінійні стани із педальними звучностями та контрапунктичними 

горизонтальними проведеннями, які фактично вперше зводяться до уповні 

визначеного (модально «сумовитого») ладо-тонального центру (es-moll). 

Своєю чергою, до числа постмодерних ідеалізацій варто віднести також 

такі творчі проєкти, як «Cпомин / Emlekeses», «Елегія», «Токата» та «Вальс» 

(в 4 руки) Іштвана (Степана) Мартона (1923–1996), які (як і попередньо 

розглянуті його композиції)  представляють собою тип «проміжної» 

жанрової форми – поза рамками класу простих жанрових форм, оскільки 

через монументалізацію задуму тяжіють до класу «складних», але не сягають 

їхнього філософського статусу щодо типу змісту. 

Так, «Спомин / Emlekeses» І. Мартона (1964 рік написання) є образком 

ідеалізації національних романтичних традицій зразка «Елегії» 

М. В. Лисенка та фактично передвісником постмодерних ідеалізацій 

фольклорних образів межі ХХ–ХХІ ст. У задумі цього твору закладено також 

алюзію (вкотре нагадуємо: це вид непрямого цитування; натяк) на 

шопенівські фортепіанні Балади: фазовий тип драматургії, безупинні 

варіантні перевиклади, дух імпровізації тощо. Фактично «тезовим» на тип 

інтонаційної моделі є своєрідний зачин цієї п’єси (тт. 1–9), у якому міститься 

її ладово-інтонаційний та структуротвірний інваріант: синтез лідійського та 

міксолідійського ладів; конструкт варіантних мотивних проведень; квазі-

імпровізаційний тип інтонаційного рельєфу тематичного процесування, що 

на тип інтонеми споріднений з епічного складу вокальними мелорецитаціями 

та грою на флоярі. 

Відзначимо також, що загально модальний тонус сфери образності 

«Спомину» І. Мартона володіє ментальними прикметами лірико-

драматичного типу образності, який стилістично включає ідеалізацію 

виконавської манери гри на цимбалах: характерні «удари» по струнах 

цимбалів є синкопованими та імпровізаційно мелодизованими водночас. Така 

інтонаційна модель поширюється на увесь основний тематичний матеріал 
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(від 10 до останнього такту) і має також включення віртуозного плану 

піаністичних виконавських ефектів – патетичного роду октавних каскадів (тт. 

43–63) та мілізматичної техніки фіоритури (від позначення «Tempo I»: тт. 64–

97). Усе це й нагадує тип романтичних шопенівських поривань та 

романтичний образ піаністичної техніки – з елементами включень довільного 

тривалісного поділу долі такту із фіоритурними мелізматичними фігурами та 

надзвичайно сильної на вираження патетичності інтонаційно 

диференційованої фактури вислову (октавні каскади на фоні мелізматичних 

фігур).  

Отже, сенс постмодерної ідеалізації романтичних традицій сягає у 

цьому творі самого вістря романтичної модальності – патетичного тону-

вираження заглибленого у себе романтичного героя, який живиться 

естетикою розбудови внутрішніх переживань (тут – «романтичний 

комплекс»), але водночас є етнорегіонально ідентичним щодо ментального 

складу архетипу національної душі в плані домінантності такої 

світовідчуттєвої модальності, як споглядальна саморефлексія (тут, словами 

Л. Кияновської, – метатема «пісенності» та епістема, словами П. Юркевича, – 

«філософії серця»). 

Виразно чуттєвими вигинами вирізняється також «Елегія» І. Мартона, 

семантичний інваріант цієї жанрової форми зазвичай тлумачиться як смуток 

за втраченим. Щоправда ця п’єса доволі відносно стосується типу 

проміжного класу композиційних форм, але в силу своєї філософічності 

задуму, все ж таки, перевершує рамки образно-смислової місткості як 

простої жанрової, так і простої композиційної форми. 

Так, увазі слухача пропонується драматургічно складна організація 

композиційної форми, де є теза (тт. 1–9) – подвійна у часі рецитація зойку 

(2+2) на фоні гармонічних фігурацій із ознаками гармонічного виду 

мінорного ладу та подвійної домінанти, їх близьким зіставленням із 

натуральним видом тонічного септакорду (т. 5) та хроматичним сковзанням 

на довільні функціональні співвідношення щодо основної тональності в 
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напрямі лідійського і «гуцульського» (дорійський лад із підвищеним ІV 

щаблем) ладів із тоніками «H» та «е». Вони ж і творять зв’язок із 

драматургічною фазою «антитези» композиційно-драматургічної форми (тт. 

10–18) із «спадними» на тон-інтонацію мелодекламаціями, ладово чутливими 

(у моделі зм. 3) ступеневими співвідношеннями та «розкріпаченими» 

тонально-функціональними зв’язками із динамічним репризним розділом.  

В останньому має місце масштабна стислість експозиційних тез та 

уповні самостійна в інтонаційному відношенні розв’язка: фактично вперше 

з’являється позначення non legato і супровідні позначення poco accelerandо 

та ritenuto, що максимально увиразнюють саме декламаційну артикуляцію 

фігуративних проведень, у яких ще «криється» жалібна тон-інтонація і яка 

полишається без своєї логічної розв’язки («у повітр»і повисає заголовна 

«теза запитування» – низхідна інтонаційна ланка es – h – b). Додамо також, 

що інтонаційний код цієї Елегії вельми споріднений з інтонаційною моделлю 

фортепіанної п’єси Роберта Шумана «Warum / Чому» – семантичної 

квінтесенції романтичного типу світовідчуття. 

Своєю чергою, «Токата» І. Мартона для органу («клавішна» природа 

цього інструменту надає, як видається, можливість для розгляду твору поряд 

із фортепіанними композиціями) символізує собою реінтерпретаційну модель 

барокового типу віртуозного музикування зразка органних токат Й.-С. Баха – 

покладеного на демонстрацію блискавичної технічної досконалості 

виконавця. Але не тільки: власне реінтерпретації підлягає також досвід 

новітньої музичної свідомості, яка доповнила семантику токати як «дотику» 

в енергії руху та чіткої метроритмічної пульсації звукозображальними 

можливостями: мається на увазі токатність як тип жанрової інтонації у 

творчості К. Дебюссі (з «Сюїти для фортепіано», 1901), С. Прокоф’єва 

(Токата тв. 11, 1912) та М. Равеля (з сюїти «Могила Куперена»), де окрім 

типу механістичної віртуозної п’єси власне токата була суттєво оновленою з 

боку семантики ефектного концертного «духу» як духу «змагання із самим 

собою» на максимально високу виразову та технічну вправність. 
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Особливої виразності власне токатність набуває у розрізі 

національного музичного стилю, який додає до її семантики ментальну 

характерність національної культури та фольклорних запозичень із фондів 

народної інструментальної та пісенної традиції в ролі певного «жанру-

двійника» (згадаймо, наприклад, затребуваність жанру токати у творчості 

В. Косенка, А. Кос-Анатольського, І. Шамо, Є. Станковича, І. Карабиця, 

Ж. Колодуб, Б. Фільц, Ю. Іщенка, Г. Саська) й тим самим творить синтез 

неокласичних та неофольклористичних стильових тенденцій, який 

покликаний змістовно розширювати семантику токатності в плані 

охоплюваного кола образів та жанрових компонентів в ефекті «жанрового 

міксту» – змішування за колажним («аплікаційним») принципом, що 

здобувається засобом особливих якостей інтонаційного процесу розвитку 

тематичного матеріалу. 

Так, у версії І. Мартона безпосередньо «токата» (семантика «дотику») 

має величний риторичної тон-манери вступ Maestoso, інтонаційна модель 

якого містить гостро пунктовану ритміку із паузними цезурами поміж 

окличними та сверджувальними інтонемами мікромотивів. Опісля – 

масштабно розгорнутий віртуозного характеру розділ Allegro non troppo, у 

якому інтонаційно єднаються патетичні фіоритури (партія правої руки) та 

чеканної тон-манери піголоски та «вигуки» (партія лівої руки). До того ж, 

цей розділ має своєрідну каденцію – максимально вражаючої сили патетичні 

рецитації у віртуозному плині фігурацій (дрібна тривалісна техніка) на фоні 

по-органнному витриманих тонально довільних гармонічних комплексів із 

органним басом на тоні «fis». 

Доволі характерно, зокрема, що композиційно намічена послідовність 

риторичного «вступу» і, власне, «токати» у подальшому диктує таку ж логіку 

композиційно-драматургічного розгортання: знову риторичне «Maestoso» і 

його контраст із віртуозним розділом «Allegro non troppo», який щоправда 

вносить тембрально-регістровий контраст (октавою нижче), а також несе у 

собі ще більшої міри потужність фігуративних імпровізацій. Виглядає, 
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зокрема, на те, що вступне «Maestoso» виконує драматургічну функцію 

рефрену – в семантичній ролі певного credo, яке й стимулює щоразу більшу 

образно-смислову потужність власне «токатних» імпровізацій.  

Увінчує цю композиційно-драматургічну «схему» величне «Adagio», 

яке опісля двох-разової риторичної диспозиції «теза – антитеза» (Maestoso – 

Allegro non troppo) представляє собою філософічно завантажену фазу 

«синтезу». У ній суттєво переінтоновується теза – зникають імпульсивні 

«запитування»; але саме вони проникають у токатні фігурації, де мають 

також місце учуттєві та філософічно завантажені артикуляції в манері sempre 

accelerando та ritenuto із інтонаційно виразними «вчуваннями» у загально 

дисонантне середовище, але яке «виводиться» на класичний малий мажорний 

септакорд п’ятого щабля щодо основної тональності (соль-мінор).  

Урешті-решт, «токата» І. Мартона довершується промовистим 

«Adagio» – патетичною і торжествуючою водночас модальністю, яку у 

високої мірі гучності (три forte) на фоні тонального центру «соль» 

транслюють енгармонічно рівні, але суперечливі в ладо-тональному 

співвідношенні висотні варіанти тонів акордових співзвуч і їхнє 

«розв’язання» у «мажорний» варіант основної тональності (ефект 

«пікардійської» терції). Усе, отже, свідчить про реалізацію семантичного 

типу токати-рефлексії, у якій домінуючу роль відіграє як ретроспективний, 

так і колажний тип рефлексивного споглядання. 

У манері ідеалізації музичних традицій сприймається також «Вальс» 

для фортепіано в 4 руки І. Мартона: це «образок» постмодерної стилізації 

власне вальсу як жанрової форми світської культури – на зразок традиції 

«віденського балу». Однак, лексичний фонд семантеми жанрової форми 

вальсу (мається на увазі його формульна метро-ритмічна «фігура») 

оснащений І. Мартоном технікою «емансипованого дисонансу», що надає їй 

ментальних рис «клоунади» або ж певного виразового «викривлення». Тобто, 

мається на увазі певна міра іронічності – того, що увійшло до естетичних 

засад мистецтва експресіонізму. Відзначимо, зокрема, вигадливість самої 
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форми ансамблювання – із перенесенням сольних проведень та супроводу 

поміж учасниками ансамблю: усе це має вигляд вигадливої «гри» щодо 

розподілу тематичних функцій. 

Своєю чергою, із числа зразків ідеалізації культурних традицій та їхніх 

стилізацій у прикладах фортепіанних композицій надто вже важливою є 

згадка про неймовірно потужну у своєму енергетичному потенціалі 

«Рапсодію» (для фортепіано з оркестром) на теми Ніно Рота Анатолія 

Борисовича Затіна – композитора, який народився й зріс на Закарпатті й 

незалежно від зміни громадянства незмінно «мається на увазі» при самій 

думці як про закарпатську композиторську традицію, так і про культурно-

мистецький потенціал сучасного Закарпаття. 

Вельми важливо відзначити, що цю «Рапсодію», яка сприймається як 

грандіозне епічне полотнище в дусі антагоністичного протистояння, вельми 

слушно буде розуміти в її множинному авторстві: передусім – маючи на увазі 

композиторську (а надто – у співпраці із кінематографістами) творчість Ніно 

Рота, музичні теми якого так і обростають смислами життєвих колізій; а 

також – самого А. Затіна; але – і як композитора, і як виконавця-піаніста. 

Водночас, є у цій рапсодії вельми очевидний слід глобальних гуманістичних 

концепцій зразка Д. Д. Шостаковича (надто – його Сьомої і Восьмої 

симфоній) та Б. М. Лятошинського, де ідея протистояння репрезентує 

модальність відчуження. 

Композиційні особливості «Рапсодії» А. Затіна визначає параболічний 

тип драматургії – із різкими зрушеннями у значеннях образності. Це 

спричиняє безперевність оповіді як емоційно-психологічно деталізованої у 

вираженнях «розповіді» з різкими образно-смисловими перепадами. Так, 

патетику й тотальний пафос буквально руйнує розпач; чуттєвість благодаті 

(наприклад, «ельфові» звучності супокою) неодноразово не втримується 

надовго, бо натрапляє на навальний бій, що переростає у довготривалу 

сутичку. Та все ж таки, як і в класичних концепціях, звитяжний дух 

утверджується. 
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А отже, модерністичний дух «Рапсодії» А. Затіна вбачається у типі 

творчого задуму – коли є слід експресіоністичної естетики з її підтекстовим 

певним «іншим». 

 

3. 4 Постмодерні візії інтонаційного образу світу у  

фортепіанних творах для дітей та юнацтва 

 

Передусім слід зауважити: розвиток закарпатської професійної 

композиторської традиції відбувався передусім засобом опанування 

«складними», себто «концептуально оснащеними» жанровими формами, на 

тлі чого така сфера творчих уподобань, як фортепіанна музика для дітей (а 

це – здебільшого інструментальні пʼєси програмного роду) фактично ніколи 

не складала собою предмет спеціального дослідження, яке б розглядало цей 

творчий масив у кількох контекстах – соціокультурному, музикознавчому та 

педагогічному. 

Проте, лише сукупність таких контекстів й здатна репрезентувати 

дидактично орієнтований культурно-освітній потенціал творчих задумів у 

історичній ретроспективі здобутків закарпатської композиторської традиції в 

цілому. І не тільки: у фортепіанній музиці для дітей представники вже нової 

генерації закарпатської композиторської школи (Віктор Теличко, Василь 

Цанько та ін.) продукують асоціативно багатоманітний та інтенціонально 

напружений водночас сучасний інтонаційний образ світу, що його 

транслюють новітні стилістичні значення музичного тексту (сонористичні 

ефекти, атональна модель мислення тощо). 

Тому безпосереднім предметом дослідження у цьому сенсі обрано 

особливості музичної лексики та «звукових ідей» фортепіанних творів 

закарпатських композиторів для дітей та юнацтва. 

Принагідно, однак, нагадаємо, що започаткування професійної 

практики музичного компонування на Закарпатті, яке припадає на період 

кінця ХІХ століття – першої третини ХХ століття, мало передусім 
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зосередженість на жанровій сфері хорової музики: як жанрова сфера 

музичної творчості (а це – рід вокальної музики, іманентність якої покладена 

на синтез Слова і Музики). Тобто, «супроти жанрової сфери 

“чистої”/інструментальної музики власне вокальна музика містить первинну 

присутність понятійного окреслення змісту засобом Слова, і саме тому вона 

була воістину демократичним видом музичної творчості й тим самим 

надавала прицільну можливість служити ідеалам “будительського” та 

“просвітницького” духу соціокультурного життя етнічним групам громад 

Закарпаття у тодішніх політичних обставинах [173, 32]. 

Крім того, уповні закономірним на тоді був доволі низький 

(аматорський) рівень творчості – так, як це мало місце у той самий час у 

Галичині. Проте, услід за тим (мова йде про період другої половини ХХ 

століття) пріоритет був закріплений вже за жанровими формами саме 

інструментальної музики, що в академічній музичній практиці завжди 

вважалася показником професіоналізації музичної творчості. Вельми 

примітно, однак, що аналітичному осмисленню передусім підлягав принцип 

симфонізму – такий метод творчого мислення, що максимальною мірою 

відповідав філософським засадам світосприймання. 

Та поміж тим, на той час була актуальною також апробація новітніх 

форм творення музичної матерії, жанрових метаморфоз і стильових 

трансформацій, які на себе буквально перейняла саме фортепіанна творчість. 

Не дивно, отже, що інтерес до фортепіанної творчості закарпатських 

композиторів стабільно викликала небувало широкий інтерес дослідників; 

причому – враховуючи не тільки наукові статті (Т. Росул, В. Мухіна) чи й 

навіть дисертаційні дослідження (Л. Микулинець), але також студентські 

(Л. Мокану) та магістерські роботи (Е. Добровольська). 

Проте враховуючи вищою мірою досконалості зразки фортепіанної 

музики, що у силу своєї стильової оригінальності першочергово потрапляли 

до поля уваги музикознавців та виконавців, поза увагою залишалися власне 

фортепіанні твори для дітей – «наймолодших музик» (вислів 
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В. Барвінського), педагогічний репертуар яких, як відомо, складається згідно 

з певними дидактичними принципами; у тому числі – у намірі ознайомлення 

щодо спроб синтезування музичних традицій рідного краю як з 

академічними, так і новітніми тенденціями музичного мислення.  

Більше того, дослідження фортепіанних творів для дітей та більш 

зрілого віку студіюючої молоді цілком несправедливо вважалося як би 

«неактуальним» щодо творення загального образу професійної музичної 

творчості композиторів Закарпаття. Але поміж тим, навіть якщо вважати, що 

дидактичний матеріал у силу своєї такої необхідної наочності музичної 

лексики рівнево поступається перед жанровими формами складного класу, це 

аж ніяк не може впливати на потребу у доцільності їх аналітичного 

опрацювання. До речі, про слушність прицільності уваги саме до 

педагогічного репертуару – а саме фортепіанних пʼєс програмного типу для 

дітей, – переконливо свідчить нещодавнє дослідження О. В. Фрайт, де 

йдеться про актуалізацію принципів національного стилеутворення [235]). 

Поширенню власне педагогічного репертуару як предмета дослідження 

не сприяло також те, що надто тривалий час (до 2017 року, коли все ж таки 

була опублікована антологія «Музика Срібної землі» [143]) ці музичні 

композиції існували у рукописному варіанті. Та водночас саме нині (з огляду 

на парадигму синергетичної наукової картини світу та дискурси духовного 

освоєння світу) украй важливо, аби композиторська творчість закарпатських 

композиторів для дітей та юнацтва була осмислена не стільки в сенсі 

«територіально» позначеного творчого продукту, скільки як свідчення його 

причетності до загального стилеутвоювального процесу в контексті 

новітнього періоду історії музики, що, з одного боку, має означення 

аʼкласичного / нонкласичного, з іншого – пронизаний ідеєю глобального 

культурного синтезу і має значення неореставрації / реінтерпретації памʼяті 

культури під гаслом загальновідомої тези: «ХХ століття – сторіччя 

інтерпретацій». 
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Зокрема, зважаючи на вище вказані зауваги не зайвим буде наголосити 

на тому, що для опрацювання фортепіанних творів для дітей та юнацтва 

закарпатських композиторів початку ХХІ століття найбільш відповідним 

аналітичним інструментом видається інтерпретаційний потенціал понять 

«інтонаційної моделі» (В. Москаленко [138, 49–52]), а також «модальної 

природи музичного тематизму як видів мислення у звукових образах» 

(М. Ярко [259, 108–115]). 

Обидва аналітичні підходи безпосередньо стосуються питання щодо 

загострення уваги на лексичних (лексема – слово-тип, мовний зворот) 

формах музичного тематизму як типів інтонування (кантиленність, 

декламаційність, моторика, загальні форми руху, сигнальність, звукова 

імітація) у лише для них характерному силістичному ресурсі та модальній 

природі (модус – міра, спосіб, стан субʼєкта), що в дидактичному сенсі є 

евристично (творчо) плідним й украй необхідним для алгоритмів формування 

полімодальних уявлень музиканта-виконавця.  

Лише відтак можна сподіватися, що заявлені параметри дослідження 

фортепіанних творів сучасних закарпатських композиторів для дітей та 

юнацтва в ролі культурно-освітнього компонента формування музичної 

свідомості сприятимуть структуруванню новітніх знаннєвих конструкцій – 

коли смисловий акцент переноситься з диференційованих значень на 

інтегровані, що як сучасна педагогічна технологія визначає нині зміст освіти 

в намірі формування рефлексивної діяльності інтелекту. 

Суть постановки завдання зводиться, таким чином, до наміру 

представити постмодерні інтенції закарпатських композиторів у 

фортепіанних творах для дітей та юнацтва як зразок творення новітніх 

звукових форм музичної лексики, які: 

 з одного боку, виявляють кореневий звʼязок з академічно складеними 

лексичними формами тематизму; 
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 з іншого – несуть у собі завдання на відтворення «інтонаційного образу 

світу» (визначення Ю. І. Чекана) сучасності в алгоритмах потужного 

творчого наміру щодо асоціативних зв’язків. 

А отже, провідним пізнавальним алгоритмом обрано герменевтичну 

рецепцію «знаків» музичного тематизму в обсязі «лексеми» як звукової 

форми/ідеї, яка моделюються на ґрунті характеристичної природи музичної 

лексики. 

Дещо випереджаючи хронологічний перебіг явищ, першим для 

розгляду обрано «Дитячий альбом» Віктора Теличка (час написання – 2016 

рік), оскільки появу власне «дитячого альбому» варто відзначити як знакову 

подію щодо сукупного композиторського досвіду закарпатських митців: це 

перший на Закарпатті зразок жанру дитячого музичного альбому. Як творчий 

проєкт, цей задум й справді виявився абсолютно новим для закарпатської 

композиторської практики; але поміж тим – її достойним узагальненням 

щодо історично складеного досвіду творення педагогічно орієнтованого 

матеріалу на Закарпатті. 

Передусім, «Дитячий альбом» В. Теличка – це зразок алюзії на модель 

педагогічно орієнтованого матеріалу із властивими для історично 

актуального стилю ознаками музичного мислення (згадаймо «Зошит Анни-

Магдалени Бах» Й.-С. Баха, «Альбом для юнацтва» Р. Шумана, «Дитячий 

альбом» П. І. Чайковського тощо). Своєю чергою, і сучасний композитор, 

здійснюючи неореставрацію академічного досвіду цієї традиції, засобом 

оригінальних «звукових ідей» робить це в намірі окреслити особливості 

постмодерних візій інтонаційного образу світу. 

Увесь «Дитячий альбом» В. Теличка аналітично сприймається як 

образок такого типу циклічного структурування, що його прийнято 

йменувати як лінійний/сюжетнй тип драматругічного співвідношення 

сегментів концепції. Такий тип композиційного структурування вирізняється 

послідовним нанизуванням характерно різнорідних пʼєс, кожна з яких має 

уповні довершений образно-смисловий сенс як власного змісту, так і змісту 
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цілого: у даному випадку – «альбому» (від лат. alba – білий, що значить 

«чистий»/»порожній» вміст аркушів власне альбому як носія у певний спосіб 

зафіксованих подієвих вражень від життєвого значення явищ). Звісна річ, на 

тлі такої рефлексії з пам’яті й виринають подібні «альбоми» класиків.  

Наприклад, у П. І. Чайковського власне «Дитячий альбом» укладений 

за логікою проживання дитиною перебігу дня – від ранішніх молитовний 

рефлексій, крізь певні подієві моменти (враження від прогулянки чи гри, 

сприймання прочитаної казки тощо) до вечірньої молитви. Тобто, в даному 

випадку смисловий акцент вбачається в епізодичному представленні фаз 

перебігу життя дитини упродовж дня та відтворенні їх у лише дитині 

властивому модальному відтінку (тут – психоемоційний стан субʼєкта). 

До речі, з точки зору аналітичних спостережень щодо безпосередньо 

тематизму дитячого альбому В. Теличка фактично ключову роль відіграє 

його авторська посвята – «Моїм любим онучкам Ангеліні та Анні 

присвячую» [214, 2]. З цього приводу аналітичні розмірковування 

складаються так: подана посвята виконує роль своєрідного семантичного 

коду цього творчого проекту в плані втілення незбагненно глибокої любові 

щодо внуків та їх фантазійності, а також заохочення до структурування 

їхнього світогляду у беззаперечних ціннісних орієнтуваннях – родинних, 

історично-патріотичних, алгоритмах універсального світовідношення щодо 

сприймання певного «іншого» тощо, які й визначають змістовно-смислові 

осередки композиційного цілого. 

А саме: 

 перший такий осередок становлять собою пʼєси № 1–3 («Ранок», 

«Мама моя», «Наша бабуся») – це втілення радості родинного життя; 

 наступний – пʼєси № 4–6 («Ведмедик Анни», «Коник Ангеліни» та 

«Вальс Ангеліни»), якими відтворено епізоди жвавої дитячої уяви у грі; 

 осібний зміст та смисл вкладено композитором у пʼєсах № 7–11 («Про 

Закарпаття», «Коломийки», «Тропотянка», «Довгий шлях» та «Паде 

дощ»), якими окреслено «ситуації повчальних оповідань з боку, 
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скажімо, дідуся про регіонально сформовані традиції життя 

закарпатців, їхній дух та непросту долю» (Л. В. Бучок) [14, 80]; 

 подібний повчальний сенс вкладено також у пʼєси № 12–14 («Про 

Шотландію», «Про Словаччину» та «Про Японію»), які несуть у собі 

особливе пізнавальне значення щодо національного «іншого» із лише 

собі властивим колоритом культури; 

 пʼєса № 15 («Колискова Анни») творить, так би мовити, люфт перед 

фіналом-прологом – пʼєсами № 16 та 17 («Про Австрію», «Про 

Румунію»), якими накреслено ще один пізнавального сенсу змістовний 

осередок альбому. 

Важливим щодо задуму альбому є не тільки персоніфікація образів, але 

також типологія виконавських амплуа: окрім сольного виконання до альбому 

включено також ансамблі (у чотири та шість рук), що немов обʼєднує членів 

родини у «дует» та «терцет». 

Варто також відзначити, що «… і для виконавця-інструменталіста, і для 

слухача чи аналітика (він також є «слухачем») “Дитячий альбом” 

В. Теличка – це випробування на вміння сприймати музичну лексику під 

виглядом певної звукової (сонорної) форми/ідеї, з якою належить мати 

стосунок за алгоритмом особистісної самоідентифікації. Адже, з одного боку, 

у музичному тексті є можливість розпізнавати класичні моделі музичних 

лексем (кантиленність, декламаційність, моторика, загальні форми руху, 

сигнальність, звукова ілюстрація); та з іншого – через конструктивне 

втручання до них акласичних прийомів творення музичної матерії 

(емансипований дисонанс, асистемність ладу тощо) виникає ситуація 

накопичення смислів» (Л. В. Бучок) [14, 80]. 

Так, виявлено: інтонаційний рельєф тематизму пʼєси «Ранок» 

ґрунтується на сонористичних прийомах – це «і щільний, і розмитий 

водночас в обрисах кластер (три звуки розташовані на відстанях секунди), що 

як гроно просувається хроматичною шкалою із зміною тонових 

співвідношень у нижньому рівні фактури і при цьому абсолютно не зважає 
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розгортатися понад ним чітко мажорній поспівковій кантилені, заразом 

творять звуковий образ ранку, його відчуття опісля сну дитини. Більш 

детально ці відчуття конкретизуються у такий спосіб: спершу – це вчування у 

кластерний комплекс (партія лівої руки) так званої “білоклавішної діатоніки” 

(c+d+e), що сонорно становить собою доволі м’яку на слухове сприйняття 

барву-пляму мажорного колориту (C-dur); опісля понад ним (партія правої 

руки) розгортається також мажорна “барва” – закличної тон-інтонації 

поспівка (із кроками на висхідну терцію та квінту), але вона має автономний 

тональний центр (А-dur). Відтак, масштабно-синтаксична структура 2+2+4+4, 

що числиться із невеликими зміщеннями щодо метричного акценту на основі 

варіантного перевикладу поспівки, має своєрідним фоном довільні у 

ладотональному відношенні пересування кластерних комплексів – із 

зміщенням на півтон (des+es+f, d+e+fis). Цей фонічний контраст якнайкраще 

“вимальовує” відчуття, коли відступає сон й нічний морок («блукання» 

кластерів), але сподівані обриси прийдешнього дня є яскравими й 

оптимістичними (ямбічна структура поспівки варіантно перефразовується у 

хореїчну і має фоном новий звуковий склад кластеру, що ще більшому мірою 

віддаляється від “білоклавішної” діатоніки (h+cis+dis). Опісля за тим неначе 

з марень сну виринають підсвідомі страхи: їх виражено маневром 

перехрещення рук із перенесенням поспівки до “басового” регістру у ще 

більш віддаленій ладотональності (gis-moll), але – на фоні тих самих 

“примарних” та “прозорих” водночас кластерів. Урешті-решт, усі ці 

“блукання” начебто здобувають перспективу “пошуку” звуковисотної опори, 

але й вона виявляється оманливою: озвучена квінта з основним тоном «f» 

(партія лівої руки) у єднанні з A-dur поспівки (партія правої руки) загально 

творить конфліктне протистояння на рівні висотно «роздвоєного» квінтового 

тону; проте, оскільки у ладотональному просторі партії лівої руки ще 

зберігається слід C-dur, ця квінта (f – c¹) функціонально в’яжеться із малим 

мажорним септакордом його ж таки п’ятого щабля. Проте, класичного 

звороту функціонального розв’язання до тоніки немає: знову ж таки 
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включається тактика “роздвоєння” тону (b – h), що її “провокує” 

автономізація партій правої (поспівки) та лівої (фонові співзвуччя) рук, що 

урешті-решт призводить до напластування (кінцеві п’ять тактів) у 

колоритних співзвуччях – великому мажорному септакорді з основним тоном 

“d”, долученому до нього тону нони та накладанні на них осяйного fis-

dur’ного терцквінтакорду. В усьому цьому, отже, вбачається невимушеність 

та бадьористо-ініціативна заповзятість дитячої ментальності, що не знає 

перешкод до фантазування» (Л. В. Бучок) [14, 82]. 

Ще одна важлива складова задуму композитора – «вкласти в 

оригінальну звукову форму/ідею суто методичне (рівня методичного 

прийому) завдання щодо розвитку техніки гри на фортепіано, що передусім 

потребує вправного володіння усіма пальцями кисті. Наприклад, інтонаційну 

модель п’єси “Ведмедик Анни” складено в образі вайлуватої моторики (від 

motor – рух) – артикуляції обтяженої ходи (помірна й стримана “маршовість” 

у розгойдуваннях квінти й кварти, що виконуються різними аплікатурними 

парами (в моделі методики Маргарити Лонґ) й танцю “дуже-дуже” грізної 

(низький регістр – від Des до as) та водночас потішної особи. Подібні 

аплікатурні завдання маються на увазі також і в атональній, з 

емансипованими дисонансами п’єсі “Коник Ангеліни”: це, власне, вільне (за 

напрямом ведення кисті) музикування обох рук із характеристично 

модерною перебільшеною артикуляцією» (Л. В. Бучок) [14, 83]. 

До числа дидактичних пріоритетів альбому варто віднести також 

завдання на опанування моделлю «підголоскового голосоведення, де 

криються також ознаки гомофонно-гармонічної логіки просування голосів 

вертикального комплексу фонічного складу. Наприклад, у п’єсі “Моя мама” 

обриси фактури формують оспівування та переміщення акордових тонів. 

Водночас, саме у цій п’єсі налаштовано й інший семантичний зв’язок із 

функціональною логікою гармонічних співвідношень: п’єса завершується у 

спосіб відкритого каденційного звороту (із зупинкою на домінантовій 
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гармонії), що неначе символізує собою у перспективу спрямоване запитання 

зразка – “а що у житті буде далі, Мамо?”» (Л. В. Бучок) [там само]. 

Тобто, подібного роду завдання мають причетність до формування 

музичної свідомості маленького виконавця-піаніста в плані опанування 

лексичним фондом академічної музичної традиції; зокрема – щодо способів 

звуковеденя та увиразнення тематичних проведень. Наприклад, у п’єсі 

«Наша бабуся» – це «асинхронне співвідношення декламаційного типу 

інтонування музичних лексем, що є розподіленим поміж партіями правої та 

лівої руки (виконавський акцент – на техніці фразування), і які слід розуміти 

як дидактично налаштовану установку на первинний досвід з проінтонування 

контрапунктичної сукупності голосових ліній» (Л. В. Бучок) [там само]. 

Про розмаїття дидактичних завдань яскрава свідчить також п’єса 

«Вальс Ангеліни». Передусім – це ігрова алюзія на власне вальс: «… у його 

метро-ритмічну формулу вкладено синкоповані ритмічні фігури та наближені 

до “високої” (балетної) хореографії унаочнення швидкої ходи на пуантах 

(тріольний рух у партії правої руки наприкінці серединного розділу 

композиційної форми) й “скоки” (початок третього розділу композиційної 

форми). Крім того, ладотональний план п’єси має ускладнений для слуху тип 

співвідношення – це “відкритий” еліпс на основі зменшеного септакорду 

шостого щабля основної тональності (В-dur) та його переосмислення у 

ввідний септакорд VII щабля гармонічного G-dur, який опісля нетривалого 

перебування у ролі тональної опори серединного розділу композиційної 

форми через включення гармонічного виду ладу та позаладових альтерацій 

“викликає” повернення основної тональності її малим мажорним 

септакордом V-го щабля» (Л. В. Бучок) [14, 82]. 

Осібну увагу привертають ті пʼєси, що семантично транслюють 

«звукові образи» закарпатського краю. Наприклад: синкоповані танцювальні 

ритми та варіантні перетворення інструментальних награвань (п’єса «Про 

Закарпаття»); ефектні піаністичні прийоми в манері стилізації техніки гри 

на цимбалах – як от, форшлаги та «каскад» фактурно розмежованих октавних 
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репетицій, причому із додаванням ураністичних ефектів (п’єса 

«Коломийка»); гра акцентами та особливого роду форшлаги в манері 

«попереднього» репетиційного взяття основного звука, що є аплікатурною 

складністю піаністичного прийому (п’єса «Тропонтянка»). «Научає» 

композитор також ладовим особливостям закарпатської народної музичної 

культури, вдаючись при цьому також до маневреності ладотональних 

переключень, активності позаладовх альтерацій та хроматичної 

ввіднотоновості. 

Задля увиразнення наведених вище свідчень щодо лексичних форм 

тематизму в образках, де виписано картини рідного краю видається слушним 

детальний аналіз пʼєси «Довгий шлях»: це досить складна для опанування 

семантична структура медитативного типу образності. Її забезпечено 

поєднанням монотонно (прийом остинато) витриманих фігурацій із «грою» 

акцентів, які мають місце на слабкому часі другої метричної долі й на 

останній долі такту. Зокрема, партія лівої руки – це лексична форма 

загальних форм руху, яка становить собою фоновий пласт до не те що 

«мелодії», скільки до розспіваних мовленнєвих фраз, що її в умовах частої 

зміни метричного такту (4 / 6 / 5 / 6 / 5 / 4 / 3 / 4) «задає» оповідна тон-манера 

декламаційного типу інтонування у партії правої руки.  

Відтак, контраст семантичних функцій обох рівнів фактури – це і є 

«ключ» до зрозуміння концепції п’єси. Урешті-решт, неоднозначним є й 

ладо-тональне середовище цієї п’єси: спочатку її основним тоном є «d» 

мінорного нахилу, але із варіантністю четвертого щабля ладу у версії 

підвищеного та натурального; опісля (у версії фригійського ладу із тонікою 

«d») повернення до дорійського ладу із тією ж тонікою. Та у цей момент 

фігурації переходять до партії правої руки, а партії лівої руки доручено 

оповідні на тон-інтонацію рецитації: ця зміна регістрових положень «тез» 

тематичного матеріалу супроводжується також зміною ладо-тональних 

відтінків, де переважає натуральний вид мінору. 
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Своєю чергою, своєрідну коду композиційного плану твору становить 

позаладовий контекст, опісля якого партія правої руки транслює все ті ж 

монотонні фігурації, а в партії лівої руки – зворотні (звуковисотно 

перевернуті) ремінісценції із першого розділу, що становлять собою і 

запитальні, і у відповідь дані тон-інтонації. 

Ще одна унікальна на тематизм фактично «етюдна» п’єса альбому – 

«Паде дощ»: «це ігрова стихія віртуозної гри у найрізноманітніших 

штрихових артикуляціях та фактурних варіантах, що в лексичній моделі 

звукової ілюстраці наслідує емоційно забарвлене сприймання перебігу 

природного явища – від краплистого до рясного дощу, зливи з громом та 

останньої краплинки» (Л. В. Бучок) [14, 83]. 

Урешті-решт, заключні пʼєси альбому відкривають «звуковий» простір 

образів країн світу – «Про Шотландію», «Про Словаччину», «Про Японію», 

«Про Австрію», «Про Румунію»: як вже згадувалося, усі вони скомпоновані 

для ансамблевої гри й тим самим неначе зумисне гуртують дітей в моделі 

«діалогу» національних культур. 

Таким чином, власне «альбом» трактовано композитором як 

спрямовану у перспективу напрямну формування музикальності та 

піаністичної вправності дитини-музиканта: з одного боку – це максимально 

сприятливі дидактичні умови для опанування модальними якостями уповні 

конкретних лексичних форм тематизму; з іншого – висока міра інтонаційної 

виразності принципів творення інтонаційної моделі як первинної форми 

звукової матерії в сукупності із суто методичним завданням на 

самоідентифікацію з музичним образом. 

А отже, як творчий проєкт «Дитячий альбом» В. Теличка виявляє 

методологічну відповідність підходу в дусі «філософії цілості» та 

алгоритмам структурування рефлексивної культури особистості. 

З приводу останніх зауваг вельми примітним є також задум ще одного 

твору В. Теличка вже для юнацтва (написано у 2000 р.) – «П’єса / Zongora 

darab» (з угорської – «фортепіанний шматок»). 
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Це – майстерна академічна стилізація фольклорного типу 

інструментального музикування закарпатського регіону із ефектами 

несиметричної метрики (5/8, 7/8) та довільних мелодико-декламаційних 

імпровізацій у манері гри на цимбалах. 

Причому, увесь процес музикування у цій п’єсі має пружну 

драматургічну перспективу, зародки якої мають місце вже в експозиційній 

фазі композиційної форми (1–17 тт.). Спершу – це симетричне 

співвідношення пари періодичностей (2+2) у тоніко-домінантовому 

співвідношенні в тональності ля-мінор змінюється дробленням (1+1), що 

здійснює перехід у бік локрійського ладу та половинне каденційне замикання 

(2) на гармонічній домінанті фа-дієз-мінору; а опісля ця ж структурна модель 

повторюється попри її тональну та мелодико-декламаційну зміну із 

поверненням у початкову ладотональність. 

Наступна драматургічна фаза композиційної форми цієї п’єси дає 

початок істинному плину інструментальної імпровізації, яка для втілення є 

можливою саме на фортепіано: це максимально виразне використання усіх 

регістрових зон та віртуозна «етюдна» техніка, в яку «вкраплено» колоритні 

синкоповані ритми закарпатської фольклорної лексики. 

Однак, вельми важливим моментом є також ладотональна свобода 

самих імпровізацій, які довільно сполучають «дієзні» та «бемольні» 

звуковисотні зони. Крім того, примітним є й неординарне каденційне 

завершення першого «уступу» імпровізації: вона не стільки «гальмується», 

скільки немов викликає своє продовження на трелі у «мінорній» ладо-

тональності. 

Але услід за тим наступна імпровізаційна фаза різко змінює ладо-

інтонаційний нахил музикування: нею синтезовано охоплено як «бемольні», 

так і «дієзні» звуковисотні значення; причому – у надзвичайно віртуозному 

та експресивно гострому «вихорі» імпровізацій. 

Тому завершальний «уступ», що представляє собою тип динамічної 

репризи композиційної форми, також містить у собі «набуту» дотепер 
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енергію імпровізаційного руху, де на зразок фінального типу варіації 

синтезовано попередньо заявлені типи варіювання основної теми: в даному 

випадку – це буквальне наслідування гри на цимбалах (характерні «скоки») 

та фігуративного складу мелодекламації. 

Не менш вправним та вигадливим на новації є також й інший 

педагогічно орієнтований матеріал того ж таки В. Теличка: це п’єси для 

піаністів-початківців «Моїй матусі», «Старовинний танок / Régi Tánc», 

«Веселий хлопчик» (в 4 руки) та піаністів-випускників «П’єса» (із посвятою 

Л. Л. Шапран). Однак, не зважаючи на вікову дистанцію адресатів, 

композитор з рівною мірою майстерності втілює ідею філігранної логіки 

ладо-гармонічних, тональних та фактурних змін. Зокрема, саме у «П’єсі» із 

посвятою Л. Л. Шапран немов відкриває простір до вищої піаністичної 

майстерності «шопенівсько-лістівського» зразка, який окрім технічної моделі 

включає також техніку новітнього (а’класичного) сонорного мислення 

засобом емансипованого дисонансу, атонального середовища та «вільної» 

метрики. 

Своєю чергою, також вельми показовим з точки зору дидактичної 

напрямної та в сенсі алгоритмів творення постмодерних візій інтонаційного 

образу світу є фортепіанні твори Миколи Попенка – «Варіації на 

закарпатську тему», цикл «Картинок» та «Елегія» (1994–1995 рік написання). 

Так, у «Варіаціях на закарпатську тему» М. Попенко вдається до 

типу строгих варіацій – коли конструктивне значення має певна міра 

контролю за стилістичними змінами щодо «інтонаційної моделі» самої теми 

варіацій. Причому, тактика застосованих типів варіювання щодо «теми», яка 

єднає в собі стилістику обрядової пісенності та танцювальної моторики, 

вельми нагадує драматургічний перебіг типів варіювань, що їх застосував 

свого часу В.-А. Моцарт у першій частині фортепіанної сонати А-dur (№ 11): 

 перша варіація – орнаментальний тип варіювання; 

 друга – фактурний; 

 третя і четверта – розспів; 
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 п’ята (фінальна) – синтез фактурного типу варіювання та розспіву. 

Дещо щодо самої теми «Варіацій»: вона цілковито покладена та 

фактурний тип зразка lidertafel (гармонічний хорал), але має також виразну 

мелодичну лінію із прохідними звуками поміж мелодичним положенням 

вертикальних структур. Крім того, масштабно-тематична будова власне 

«теми» має вигляд куплетної строфіки – заспіву та двічі повтореного 

приспіву, що в перспективі має можливість до повномасштабного 

відтворення. 

Однак, у першій варіації власне варіюванню (орнаментальний тип) 

підлягає передусім «заспів» (4+4), а зона «приспіву», яка у «темі» мала два 

кроки хроматичного секвенціювання (2+2), повний каденційний зворот (4) та 

буквальне повторення усього приспіву (8), масштабно скорочується та 

синтаксично подрібнюється (структура 2+2+1+1+2). 

Відповідно, друга варіація – це свого роду «гармонічно-фактурний» 

тип варіювання, який має радше вигляд «додаткового» поширеного 

канденціювання до, власне, «приспіву», де з огляду на класичну гармонічно-

функціональну логіку належне місце має гармонія субдомінантової сфери, 

оскільки саме вона «викликає» появу домінантни гармонічного виду ладу та 

тоніку. 

Третя варіація – це тип варіювання в манері «розспіву», але в якому 

домінують, знову ж таки, субдомінантові гармонії щодо основного тонового 

центру, але також зберігається «слід» структурної організації «теми» варіацій 

(мається на увазі тип масштабно-синтаксичного структурування). 

Четверта варіація сприймається як ще один варіант «розспіву» в сенсі 

типу варіювання: парна метрика «теми» перетворюєься на непарну (тріольну) 

і при цьому найбільшою до тепер мірою перетворюється на тип кантиленної 

тон-менери-інтонування і здобуває тим самим більшу свободу «мелодичного 

розгортання» у новому масштабному співвідношенні: (1+1+2) (1+1+2) 

(2+2+4). 
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П’ята варіація (фінальна) має, передусім, вигляд «фактурного» типу 

варіювання при його синтезі із «розспівом», але – із кардинальною зміною 

ладового нахилу з мінорного на мажорний. Усе це надає характеру 

початкової теми невластивої їй «помпезності» – суттєвому переродженню на 

модально інший спосіб світовідчуття. Тобто, ця варіація «до навпаки» 

репрезентує власне «тему» вже не у сумовитій (меланхолійній) модальності 

рефлексивногого споглядання, а як життєствердний пафос буття й тим самим 

стверджує загальну ідею задуму твору, коли суб’єктивний спектр 

світовідчуттів здатний перебороти самого себе в ім’я більш високого сенсу. 

Не менш показовим в художньо-естетичному сенсі задумом є також 

цикл «Картинок» (усього – п’ять) того ж таки М. Попенка: їх загальна 

семантична структура складається як серія абстрактних вражень, що 

збуджують дитячу уяву та фантазію. Тому кожна «картинка» – це особлива 

тема для розмірковувань. 

Перша «картинка» – це передусім вираження певної «тези» та 

споглядального подиву у відповідь, де провідним виразовими значеннями 

володіють авторські позначення зразка «аndante doloroso», «con spirito», 

«appassionato», «calando», «сon afetto», «affetuoso» тощо. З одного боку, ці 

афектовані значення є закладеними у інтонаційних моделях тематизму, та з 

іншого мають суто методичне значення для розвитку модальності мислення 

юного музиканта в актах накопичення полімодального мислення як 

«мислення образами» різного типу.  

Так, спершу – це різкий контраст «риторичного тону» тези (нижній 

регістр, монологічний тип проведення) і «прозоре» та «крихке» водночас 

«запитування-подив» у верхньому регістрі на основі зменшеного ввідного 

септакорду п’ятого щабля основної ладо-тональності, услід за яким не менш 

риторично та із «затяжною» ферматою немов ставиться ще одне доленосне й 

категоричне на тон-інтонацію запитування (2–4 тт). За тим у 

субдомінантовому співвідношенні «декламується» та сама початкова «теза»: 

вона виникає немов її імітаційне проведення, але здобуває відгуком ще більш 
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чутливі «запитального» тону інтонації (6–8 тт). Подальший хід вираження 

набуває експресивності: це довільні фігурації в манері загальних форм руху, 

які в афекті «con spirito» й «appassionato» із значним посиленням гучності та 

сповільнення призводять до ефекту «sfocando» в ролі риторично 

поставленого генерального запитання (IV2), опісля якого в манері «calando» 

моделюється своєрідний відступ у «розмірковуючій інтонації» (партія лівої 

руки), і який через фермату «відкриває» початок Другої картинки в 

модальності «сon afetto». 

Власне Друга «картинка» вирізняється епічним (споглядальним) 

модальним ефектом та лірико-рефлексивною поставою: це суперечливе 

поєднання кантиленності, декламаційності (риторичний тип) та загальних 

форм руху, які сукупно транслюють збентежену модальність чуттєвого 

співпереживання. 

Услід за тим Третя «картинка» параболічним типом співвідношення 

сегментів концепції (ефект різкого зсуву/зрушення у значеннях образу) 

транслює відсторонений від дотепер переважаючих ліричних рефлексій 

рухливий й безтурботний (в манері «commodo»), але ладо-тонально 

ускладнений тематичний матеріал, у якому й справді переважає танцювальна 

моторика. Проте вона є ладово «чутливою»: попри тональну основу Ре-

мажору, присутніми є «міксолідійська» септима та «фрігійська» секунда, 

«гармонічний» шостий щабель ладу та «лідійський» четвертий щабель ладу, 

третій щабель однойменного мінорного ладу та модуляційний перехід у 

тональність четвертого щабля (Соль-мажор), де особливу виразову силу має 

«міксолідійський» VII щабель. Більше того, власне Третя «картинка» має 

епізодного характеру перехід-зв’язку у наступну (четверту) «картинку», яка 

розпочинається від позначення «Andante sostenuto». 

Четверта «картинка» має вигляд вільної романтичного складу 

імпровізації, що вирізняється інтонаційно диференційованим складом 

фактурних пластів: у них збережено типи «риторичних» запитувань та 

«споглядально-ліричних» рефлексій, але пріоритет закріплено саме за 



 168 

імпровізаційного складу тематичним матеріалом – в дусі бравурного 

шопенівського прелюдіювання. 

Відтак, П’ята «картинка» у циклі М. Попенка, де вирішальними є 

модальності зразка «Affetuoso» та «Sostenuto maestoso», представляє собою 

ефектну, немов фінальну «варіацію» щодо початкових темових «тез» циклу: 

це бравурної модальності фактурні модифікації зразка фігуративних 

романтичних каденцій, де провідну інтонаційну роль відіграють ефектні 

акордові каскади. 

У дещо спрощеному композиційно-драматургічному варіанті (на зразок 

простої композиційної форми), але семантично у доволі складній жанровій 

модальності постає «Елегія» М. Попенка: семантема «смутку за втраченим» 

втілюється передусім засобом особливої фактурної моделі, де є 

«розосереджені» арпеджіато, «органні» педалі, інтонації lamento та 

експресивних «запитувань». Композиційна модель «Елегії» має вигляд 

довільної будови строфічну форму (усього – 4 строфи), де осередком світлих 

емоцій є епізод «piu mosso, cantabile» (він має куплетну будову із двома 

варіантами завершення). 

Дидактичну напрямну фортепіанної творчості М. Попенка творять 

також його «Токата» та «Маленький марш»: у першому випадку – це 

«міні»-стилізація віртуозної та метро-ритмічно чіткої гри в манері «дотику»; 

в іншому – апробація «репетиційної» техніки та гри в манері «non legato». 

Наступним прикладом дидактично орієнтованих фортепіанних 

композицій із постмодерними візіями інтонаційного образу світу є п’єси 

Володимира Волонтира – «Дзвони», «Фантастичний етюд», «Фуга у 

старовинному стилі», «Спогад» та фортепіанний дует на тему української 

народної пісні «Ой ніхто там не бував». Названі твори – це різної 

репертуарної складності фортепіанні композиції, але які загально 

репрезентують «звукові образи» модерністичного періоду академічної 

музичної творчості, зокрема – закарпатської музичної традиції та її 

представництва у контексті новітньої музичної свідомості. У кожного твору 
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із названого «дидактичного» блоку фортепіанних композицій композитора – 

власні звукові алюзії, що відсилають до об’єктивно існуючих вражень як 

«знаків» історичного досвіду. Однак, важливим передусім є суто сонорний 

бік самих алюзій – в сенсі сонористичної манери творчого мислення. 

Так, у п’єсі «Дзвони» В. Волонтир колористично виписує увесь 

технічно забезпечуваний «репертуар» дзвонаря у його виразових деталях, і 

робить це засобом звуконаслідувального типу музичної лексики. 

У «Фантастичному етюді» (причому, сама назва відсилає до 

аналогічного творчого проекту Д. Шостаковича) вкладає в «етюдну» техніку 

свободу атонального мислення і робить це із максимальною користю щодо 

розвитку техніки віртуозної гри (в основі фігурацій – виключно тонові 

співвідношення звуків). 

У «Фузі в старовинному стилі», яка покликана «научати» техніці 

лінеарного мислення та імітаційних проведень «теми» із її почерговим 

перебігом по голосах фактури (фуга – букв. «біг»), сполучає модель 

лінеарних проведень «теми» із збільш звичним для класичної музичної 

свідомості гармонічним складом музичної матерії, тому при цьому сягає 

ефекту присутності «органного» звучання.  

Однак, власне стилізація «старовини» тут стосується ізометричної 

природи метричних та тривалісних співвідношень зразка «Брандербурських 

концертів» Й. С. Баха (стилізації підлягають також різноманітні «хитрощі» 

імітаційної техніки; зокрема – стретні проведення). 

Натомість у п’єсі «Спогад» (посвята «Дорогій Христинці») композитор 

надає перевагу варіантному перевикладу поспівки фольклорного походження 

із характерним «подовженим» та акцентованим синкопованим завершенням. 

Причому, ця інтонаційна деталь становить своєрідний інтонаційний код 

тематизму: вона є тривкою у численних фактурних перевикладах. 

Не меншої уваги заслуговує також фортепіанний дует на тему 

української народної пісні «Ой ніхто там не бував» того ж таки 

В. Волонтира: композитор неначе научає найменших музикантів розуміти 
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фактурні типи фортепіанної гри (гармонічні фігурації, опорні фонічні 

блоки, мелодична лінія тощо) та перейняті від народнопісенної традиції 

принципи варіантного тематичного розвитку. 

Дещо осібним порядком до переліку фортепіанних композицій для 

юнацтва в аспекті відтворення постмодерних візій інтонаційного образу світу 

включається «Регтайм» Анатолія Затіна – композитора, який є 

уродженцем Закарпаття (м. Ужгород) та випускником ужгородських 

музично-освітніх закладів (музична школа, музичне училище ім. Д. Задора). 

Причиною такої осібності згадки про цей твір зумовлена тим, що фактично 

найбільшою мірою творчий шлях композитора пов’язаний із Санкт-

Петербурзькою спілкою композиторів (Росія), а також неймовірно 

географічно багатим досвідом його професійної практики в ролі виконавця-

піаніста та педагога у світовій спільноті. 

Та поміж тим, ім’я Анатолія Затіна (як і Наталії Марченкової, яка 

також вже віддавна не проживає на Закарпатті й своєю творчістю виявляє 

радше пріоритети універсального світовідношення й тому не має у своїх 

творчих концепціях смислового акценту на певному етнонаціональному 

модусі) уповні заслужено є шанованим у культурницьких колах на Закарпатті 

як його унікального представника на світовій арені. 

Зокрема, «Регтайм» А. Затіна заслуговує на герменевтичну рецепцію 

саме у дусі постмодерних візій інтонаційного образу світу: це стилізація або 

ж радше стильова верифікація (тут – в сенсі перевірки справжності 

твердження через його зіставлення із чуттєвими даними) вельми популярного 

на початок ХХ століття танцювального жанру в ритмах «степу» (букв. 

«крок») як танцю із чечіткою. 

На унікальність такої стильової верифікації власне регтайму передусім 

вказує виразно індивідуальна манера А. Затіна щодо творення піаністичної 

фактури: вона передбачає максимально вільне володіння технікою гри 

акордовими комплексами та віртуозність виконання різного роду фігурацій 

етюдного складу. Тобто, стильова верифікація власне регтайму відбувається, 
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з одного боку, в регламенті його справжності як «гри» ритмами та 

специфічними для степу акцентами (як, наприклад, у регтаймах С.-

Дж. Копленда); та з іншого – є у ньому значна доля авторської поетизації 

жанру (як у «танцювальних» творах Фридеріка Шопена).  

Значну роль у такій авторській версії регтайму композитор надає 

створенню «духу концертності» як романтичного, так і суто джазового 

зразка: обидві стильові ремінісценції тісно сплітаються в одне художнє ціле й 

цим творять неймовірно інтригуючу дидактичну ситуацію одночасного 

пізнання різних піаністичних стилів. Більше того, як це завжди має місце у 

фортепіанній творчості А. Затіна, у його «Регтаймі» маємо можливість 

споглядати й вчуватися водночас у звукові обрії новітнього / 

модерністичного мистецтва, де музична мова вщент заповнена 

контамінованим фонізмом як наслідком «хроматичної діатоніки» та 

емансипованості дисонансу. 

І вже абсолютно довершеним прикладом постмодерних візій 

інтонаційного образу світу у фортепіанних творах для дітей та юнацтва є 

фортепіанні композиції «Хорал» (2013 рік написання) та «Три ескізи для 

фортепіано» (2014 рік написання) вже згадуваного Василя Цанько як 

наймолодшого на сьогодні представника закарпатської композиторської 

традиції. 

Так, у «Хоралі» (темпове позначення «Largo») В. Цанько вдається до 

стильової алюзії на «хоральні» прелюдії Й.-С. Баха, інтерпретуючи цю 

жанрову форму у семантиці «разом» (від «хор» – «разом») в сенсі однакових 

думок, що об’єднують розмірковування багатьох людей. Відтак, у версії 

В. Цанька власне семантика «хоралу» репрезентована у модальності 

рефлексивного (молитовного) споглядання, яке увиразнюється таким 

академічно вивіреним прийомом, як «затримання» акордових тонів у 

вибагливих гармонічних фігураціях засобом оперування неакордовими 

звуками.  
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Тому, з одного боку – це своєрідна дидактична модель на апробацію 

техніки «затриманих» тонів, які завжди забезпечують модальність «тяглості» 

функціональних співвідношень немов «на відстані» й тим самим творять 

сентиментального характеру невизначеність тоніко-функціональних 

тяжінь; але з іншого – надійно забезпечують медитативного характеру 

образність, яка не прагне конституювати однозначність тон-манери 

вираження. Більше того, композиційна модель «Хоралу» В. Цанька володіє 

тактикою композиційно «відкритих» зон із ферматами на межі розділів, що 

вельми сприяє плинності розгортання у масштабно нерегламентованій 

композиційній формі: усе це сприяє звершенню модальності споглядальної 

саморефлексії та її інтелектуальної «відкритості» перед пошуком істини. 

«Три ескізи для фортепіано» В. Цанько (ескізи f-moll, g-moll, d-moll) – 

це образок як романтизмоцентричної алюзії на звукові форми фортепіанної 

літератури в естетиці розбудови внутрішніх переживань, так і постмодерної 

модальності духовних пошуків, які у кожному Ескізі мають «відкриту» 

смислову проекцію – проектовану «незавершеність» думки (ескіз – букв.: 

імпровізований вірш, попередній начерк креслення чи картини тощо). Кожен 

із Ескізів сприймається як алюзія на бравурні романтичні інтенції від 

рахманіновського типу фактурного супроводу до екзальтованих 

декламаційного типу мелодекламацій, що, своєю чергою, оснащені 

«чуттєвими» гармонічними комплексами та «по-шопенівськи» хвилюючими 

фігураціями у довільній формі тривалісних співвідношень.  

У цілому в кожному із Ескізів композитор моделює ситуацію, що у 

перефразуванні біблійного тексту «Спочатку було Слово», значить 

«Спочатку був Звук…». Тобто, музична матерія цього триптиху відтворює 

радше метафізичний «хаос», аніж ладо-тонально організоване середовище 

(зважаючи на авторські позначення ладо-тональності кожного із Ескізів). А 

отже, слід віддати належне В. Цанько щодо неймовірно фантазійного 

вирішення такої романтизмоцентричної жанрової форми, як «ескіз», що її 
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трансформовано у вигляді метафізики артикуляційної техніки 

звукоутворення. 

 

Висновки до третього розділу. 

1. Встановлено, що сфера фортепіанних композицій закарпатських 

композиторів на початку ХХІ століття – це свідчення безупинного розвитку 

безпосередньо закарпатської композиторської традиції у дискурсах новітньої 

музичної свідомості, яка упродовж попереднього століття, що його загально 

прийнято позначати добою Модернізму, щораз то більше набувала ознак 

звільнення як від офіціозного («радянського») статусу музичної культури, 

так і від «заорганізованого» авангардизму у його класичній фазі (маються на 

увазі такі технології власне «класичного» авангарду, як «конкретна» та 

«електронна» музика, музика за математичними проектами, «серіальність» 

«організована алеаторика» тощо). Більше того, у творчості закарпатських 

композиторів початку ХХІ століття фактично не спостерігається 

зацікавлення будь-якими технологіями саме «класичного» авангарду. 

2. Визначено, що специфіка постмодерного виміру розвитку 

фортепіанної творчості закарпатських композиторів виявляє особливий 

стосунок до контексту так званих універсальних стилів європейської 

культури (Бароко, Класицизм, Романтизм) в плані їхньої «неореставрації» та 

«ідеалізації»: у порівнянні з модерністичними інноваціями, у добу 

постмодерну (90-ті роки ХХ – початку ХХІ століть) значно більшого сенсу 

набули мислеформи ідеалізації духовного здобутку людства та суто 

духовних значень формування музичного світогляду сучасної людини. 

3. З’ясовано, що наукове та практичне значення такої постановки 

питання з особливою вагомістю окреслюється з огляду на тотальність 

реінтерпретаційних «рухів» у музичному мистецтві початку ХХІ століття – 

коли відновлюється значущість кореневих засад національної музичної 

творчості та здійснюється їхня «неореставрація» в плані ідеалізації саме 

національних культурних традицій.  
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Виявлено, що на початку ХХІ століття у фортепіанній творчості 

закарпатських композиторів духовно-етичні пріоритети доби постмодерну 

віднайшли передусім відтворення у персоніфікованих посвятах (наприклад, в 

особі провідника формування закарпатської композиторської традиції 

Д. Задора) та численних модифікованих стилізаціях (засіб ідеалізації) 

регіонально характерних етнонаціональних культурних традицій. Не склав 

винятку у постмодерних реаліях також вектор семантично організованої 

дидактичної напрямної фортепіанної творчості під виглядом стильової 

верифікації. 

4. Виведено та аналітично обґрунтовано судження щодо того, що 

творчі концепції фортепіанних композицій закарпатських композиторів у 

вимірі постмодерну виявляють не лише історично необхідний намір 

«дорівнятися» до практики опанування новітніми стильовими моделями 

музичної творчості, але також цілеспрямовано вдаються до алгоритму їх 

стильової спеціалізації в плані осягнення духовної цілісності явищ 

закарпатської професійної музичної традиції в європейському та 

загальноукраїнському контекстах. 

Доведено, що гостро актуальним для фортепіанної творчості 

закарпатських композиторів на початку ХХІ століття виявився саме 

постмодерний дискурс оновлення звукових форм музичної матерії за 

принципами «інтелектуальної гри» та «дегуманізації мистецтва», які не 

лише суттєво доповнили стильові виміри розвитку закарпатської 

композиторської традиції в цілому, але також засвідчили вправність творити 

унікальні дискурси стильових мікстів музичної творчості. 

Висунуто припущення, що на початку ХХІ століття спектральні 

значення стильових вимірів у фортепіанній творчості закарпатських 

композиторів потребують спеціального понятійно-сммслового позначення – 

на зразок ініційованих сучасними українськими музикознавцями 

артикуляціями: як «ейтетичного стилю» (Л. О. Кияновська) і як «ейдичного» 

(О. В. Козаренко). В обох випадках на перший план виступає виразне 
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епістемологічне значення ініційованої думки; а саме – в дусі 

феноменологічної філософії, де феномен «ейдосу» (буквально – образ, 

вигляд) охоплює собою особливі матричні значення щодо смислового 

наповнення художнього образу. 

Основні положення розділу викладені в публікаціях автора дисертації 

[14; 16; 17; 26]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Вибір теми дослідження довів, що у колі проблем сучасного 

музикознавства надзвичайно важливим є дискурс вивчення перебігу 

стилеутворювальних процесів; а надто – тих, що мали місце у просторі 

модерністичного періоду музичної творчості й мають відповідну напругу 

постановки подібного роду питання в її постмодерному періоді. Адже 

Модернізм – це потужний «рух», імпульсом до появи якого спершу були два 

автономні паростки, що зросли з кореневища романтизму – імпресіонізм та 

експресіонізм; услід за тим – фаза модерну, що найбільш чітко асоціюється із 

терміном «сецесія» як відокремлення від академічних стереотипів та щоразу 

більшою мірою інтенцій щодо інтелектуалізації творчого процесу; урешті-

решт, сформувалася генеральна ідея усього ХХ ст. – ідея глобального 

культурного синтезу, що зродила загальновідому тезу «ХХ століття – 

сторіччя інтерпретацій». А отже, аналітично розібратися в особливостях 

стильового проєктування у просторі закарпатської композиторської традиції 

виявилося можливим винятково на ґрунті ментальних особливостей самої 

логіки культуротворчого процесу. Але стосовно цього підходу доводилося 

вдаватися до алгоритмів міждисциплінарного гуманістичного дослідження – 

коли виявляється необхідність у розширенні предметного змісту практичного 

музикознавства задля його академічної досконалості. Так, з точки зору 

етнокультурологічних досліджень виявилася необхідність в алгоритмах 

вистежування етнонаціональної ідентифікації музичної творчості: з одного 

боку – це виміри мікроіндивідуаційних процесів (щонайтіснішого звʼязку з 

інтонаційний фондом фольклорного матеріалу в парадигмі етнічної форми 

ідентичності); з іншого – макроіндивідуаційних, коли «замкнена» (як «душа 

у собі») етнічна форма ідентичності розмикає свої оберегові кордони задля 

резонування із собі подібними (також національно структурованими) 

історичними множинами стильових систем у парадигмі такої «тотожності 

різних», як світова музична культура. Проте на цьому траєкторія 
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міждисциплінарного гуманістичного дослідження в лоні музикологічних 

досліджень не обмежується: її суттєво доповнюють іманентні та каузальні 

підходи щодо вивчення власне стилеутворювальних процесів в алгоритмах 

вистежування так званого «інтонаційного образу світу» (визначення Юрія 

Чекана) з його суто ментальними обрисами, де у звʼязку з актуалізацією 

культурологічного аспекту особливого сенсу надається національній 

координаті. Адже йдеться, зокрема, про те, що реальним предметом історії 

музики на сьогодні визнається не стільки «історія ідей», скільки «історія 

ментальностей», методологічним підґрунтям якої є так званий 

монадологічний підхід до історії (від «монада» – духовна основа явищ). 

Відповідно, щодо проведеного дослідження фортепіанної творчості 

закарпаських композиторів у її стильових вимірах сформувалися такі 

висновки. 

1. Аналіз витоків формування професійної музичної культури на 

Закарпатті доводить, що складні геополітичні та соціокультурні умови життя 

громади цього краю значною мірою уповільнювали історично природний 

плин розвитку регіонально-характерної музичної культури. Ситуація 

докорінно змінилися лише у 20-х роках ХХ століття і була ознаменована 

утворенням приватних музичних шкіл, що надавало можливість формувати 

власні кадри для професійної музичної діяльності; в тому ж числі – 

створювати професійно укладені музичні композиції для фортепіано. 

Показово, отже, що на тлі первинних спроб увиразнення закарпатської 

музичної традиції (а це – фольклористична діяльність, складання пісенників 

дяками-просвітителями, хорові композиції священнослужителів), саме 

фортепіанні твори засвідчили перші кроки професіоналізації музичної 

творчості; причому – у виразних стильових амплуа, з-поміж яких окрім 

наміру академізації музичного мислення відзначається дух асиміляції з 

історично відомими стильовими системами (романтизм, постромантизм, 

сецесія з її стилізаціями тощо). А отже, на тлі жанрово-стильової 

пріоритетності на Закарпатті хорової творчості у часі межі ХІХ–ХХ століть 
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саме фортепіанна творчість закарпатських композиторів фактично виборола 

першість в плані стильового урізноманітнення музичного мислення: це був 

шлях уподібнення з історично відомим репрезентантом (стильовим та 

жанровим), до якого зазвичай додавався «закарпатський колорит» та дух 

фольклорних джерел. Однак, з плином часу фортепіанні твори закарпатських 

композиторів з усе більшою мірою інтенсивності здійснювали асиміляцію з 

новітніми стильовими моделями (експресіонізм, неокласицизм, 

неофольклоризм), забезпечуючи тим самим, власне, вже новітні стильові 

виміри фортепіанної творчості на Закарпатті. 

2. Історично зумовлений перебіг становлення та розвитку фортепіанної 

творчості закарпатських композиторів доводить, що динаміка цього процесу 

має історично запізнілий звʼязок зі стилеутворювальними ініціативами 

європейського та загальноукраїнського простору у фазі модерну й доби 

Модернізму як свідчень Інтенціонального періоду історії музики. Натомість, 

однак, виявляється ще одна особливість: це – режим їх «похапливого 

надолужування» та «мікстовий» (змішаний) характер стилеутворення. 

Такому висновку сприяло орієнтування на новітні парадигмальні значення 

категорії «стиль» як ментально зумовленого металогічного утворення, яке, 

зокрема, має осібне продовження в категорії «етнонаціональна ідентичність» 

та від неї похідних характеристик щодо вимірів мікро- та 

макроіндивідуаційних процесів. Останній – те бажане, що забезпечує 

входження в історичну множину стильових систем і свідчить про 

«національну культуру» та «культуру нації» (М. Попович). Тому загально 

стильові виміри фортепіанної творчості закарпатських композиторів 

вирізняються максимально екстенсивним (розширювальним) характером 

індивідуальних стильових ініціатив, які при цьому виявляють певні 

неспівпадіння у часі з історично актуальними явищами усього ХХ століття. 

Передусім – із постромантизмом, що кореневим значенням має ідеалізацію 

романтичних світоглядних пріоритетів та їхніх естетичних модусів, але при 

цьому поєднується закарпатськими композиторами із модерними інтенціями, 
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оскільки не лише свідомо зрікаються академічних стереотипів, але не менш 

свідомо здійснюють індивідуально характерні стилізації історично відомої 

моделі. Своєю чергою, неокласична робота закарпатських композиторів з 

певним історично відомим репрезентантом сполучається з пограничними 

інноваціями в сенсі опори на експресіоністичну манеру вираження та 

оновленням музичної лексики на рівні оригінальної звукової форми-ідеї, а 

також «втручається» у стильові інваріанти неоромантизму й 

неофольклоризму як таких що маючи власний звʼязок з певним архетипом 

здійснює його реінтерпретацію засобом новітніх звукових ідей. 

3. Фортепіанна творчість закарпатських композиторів накреслює собою 

унікальну процесуальну логіку реалізації стильових вимірів, коли кожного 

разу доводиться немов повертатися до сукупності історично минулих 

стильових систем та діагностувати свідоме уподібнення з ними в типових для 

Інтенціонального періоду історії музики алгоритмах інтро- та ретроспекції. 

Водночас виявлені стильові домінанти свідчать радше про активну 

затребуваність саме постромантичних та модерних інтенцій як таких, що є 

похідними від лише для них властивих корелятів звʼязку з академічним (в 

сенсі класичним) досвідом щодо принципів музичного мислення та 

стильового симбіозу (вельми часто – це робота «по моделі»). Зокрема, 

особливим чином у перебігу способів стильової спеціалізації задумів у 

прикладах фортепіанної творчості закарпатських композиторів вирізняється 

саме постмодерний період – період індивідуальних дискурсів творення 

музичної матерії та стильових мікстів творчості, генеральну роль у чому 

відігравали так звані «постмодерні універсалії» щодо духовно-етичних основ 

освоєння світу. Показово, однак, що у цьому плані осібно виокремлюється 

тип таких творчих проєктів, що «запізнілим» порядком засвідчують самі 

витоки новітньої музичної свідомості – у дискурсах «дегуманізації 

мистецтва» та мислеформи «чистої художності», – й тим самим виводять їх 

обрії у метамову «інтелектуальної гри», персоніфікованої посвяти (передусім 

– Дезидерію Задору, якому належить унікальна роль щодо професіоналізації 
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композиторської творчості на Закарпатті) та візій сучасного інтонаційного 

образу світу в дидактично спрямованому музичному матеріалі. 

4. Спектральні значення стильових вимірів фортепіанної творчості 

закарпатських композиторів доводять, що це – насичений яскравими 

«образами» її авторів процес, який позначено персоніфікованим внеском 

стосовно мікстової верифікації історично визначених стильових інваріантів; 

але – не лише у «синдромі наздоганяння» (визначення Р. Стельмащука) 

стильових парадигм європейської та загальноукраїнської музичної традиції, а 

також в тенденції «руху на випередження» (визначенння В. Лутая). Саме 

тому стильові виміри фортепіанної творчості закарпатських композиторів 

сповна розкриваються своєю суттю у дискурсі «посттрадиційного 

професіоналізму» (визначення Ю. І. Чекана) – такої якості музичного 

мислення, що є зорієнтованою на реінтерпретаційні / неореставраційні 

«рухи» стилеутворення й тим самим примикають як до загальної ідеї доби 

Модернізму – ідеї глобального культурного синтезу, – так і духовно-етичних 

інтенцій доби постмодерну. В цілому ж у фортепіанній творчості 

закарпатських композиторів виявлено чіткі спадкоємні лінії 

професіоналізації музичного мислення, що має результатом сформування 

закарпатської композиторської традиції як явища історичної наступності 

становлення професійних здатностей закарпатських композиторів (Зиґмунд 

Лендєл, Дезидерій Задор, Іштван Мартон, Еміль Кобулей, Микола Попенко, 

Віктор Теличко, Володимир Волонтир, Роман Меденці, Василь Цанько та ін.) 

щодо їх орієнтування на академічні норми музичного мислення і 

відповідність історично складеним стильовим інваріантам. 

5. Вирішальним у дослідженні фортепіанної творчості закарпатських 

композиторів у її стильових вимірах виявився монадологічний підхід:  намір 

діагностики ментально своєрідного дискурсу стильового проєктування, який 

поєднує у собі асиміляцію історично актуальних мислеформ та інтонаційний 

фонд мультиетнічного фольклору закарпатського краю. Результат цьому 

формулюється у висновку, що у прикладах фортепіанної творчості 
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закарпатських композиторів має місце історично зумовлений маневр 

«наздоганяння» стильових ініціатив усього ХХ століття з його ідеєю 

глобального культурного синтезу та реінтепретації / неореставрації традицій. 

Зʼясовано, що відправним моментом професіоналізації композиторської 

творчості на Закарпатті виявилася модерна модальність стилеутворення – 

позиція, що її зазвичай характеризують як «постромантичну реакцію» щодо 

усього традиційного й тотального оновлення системи музичного мислення в 

намірі інноваційних упроваджень. Водночас, у стилеутворювальних 

ініціативах закарпатських композиторів актуальними передусім виявився 

дискурс стилізації – особливий тип музичного мислення, що творив новітній 

образ «інтонаційного образу світу» та віднайшов своє доволі оригінальне 

втілення у постмодерній фазі під виглядом «інтелектуальної гри». Відтак, 

спрямовуючи погляд у реальні історичні обставини формування 

закарпатської композиторської традиції, що її передусім було представлено 

зразками саме фортепіанної творчості, слідує: стилеутворювальний процес 

(як певного роду результат) був спрямований на академізацію музичного 

мислення, його адаптацію щодо етнічно характерного інтонаційного фонду; а 

також – спрямованість на ідентифікацію історично актуальних для ХХ ст. 

інваріантів стильових парадигм музичної творчості, а надто – усвідомленої 

асиміляції (уподібнення) з історично відомими стильовими моделями (тут: 

неостильове орієнтування). 
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СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Buchok L. V. The style dominants of the piano music by 

transcarpathian composers of the 20
th
 and early 21

st
 century. Художня культура: 

актуальні проблеми : науковий журнал. Київ: Інститут проблем сучасного 

мистецтва, 2018. Випуск 14. С. 102–107. 
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фортепіанній творчості закарпатських композиторів. Українська культура: 

минуле, сучасне, шляхи розвитку : науковий збірник. Рівне, 2018. Випуск 26. 

С. 40–47. 

3. Бучок Л. В. «Дитячий альбом» В. Теличка як зразок сучасного 

інтонаційного образу світу. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та 

теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство : збірник наукових 

праць.Харків, 2018. Вип. 49. С. 70–84. 

4. Бучок Л. В. Фортепіанні композиції «Етюд» Д. Задора та 

«Експромт» І. Мартона у розрізі проблеми аналізу та виконавської 

інтерпретації творчого задуму. Аспекти історичного музикознавства: 

збірник наукових статей. Харків, 2018. Випуск XIII. С. 113–126. 

5. Бучок Л. В. Особливості становлення та розвитку закарпатської 

композиторської школи у прикладах фортепіанної творчості др. пол. ХХ ст. 

Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. Київ, 2019. Вип. 35. 

С. 298–304. 

6. Buchok L. V. Stile diskcourses of academic specialization of the 

Transcarpathian school of composition based on examples of piano art of the 

second half of the 20
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 century. Актуальні питання гуманітарних наук : 

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 
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державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : 

Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 5. С. 58–65. 

7. Бучок Л. В. Спадкоємність стильових традицій у сфері 

фортепіанної музики композиторів Закарпаття. Актуальні питання 

гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 
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10. Бучок Л. В. Особливості висвітлення історії фортепіанної 
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15. Бучок Л. В. Стильові міксти у фортепіанній творчості Дезидерія 

Задора (закарпатська композиторська школа). Перспективи науки і освіти : 
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др. пол. XX – поч. XXI ст. у дискурсі інтенціонально-культурологічного 
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методу аналізу новітніх стилеутворювальних процесів. Сучасні тенденції 

розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур 

як чинник інтеграції : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-

практичної конференції (Варшава–Ужгород–Херсон, 28. 02. 2019 р.). Центр 
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6–8 грудня 2020 року). С. 440–446. 

18. Бучок Л. В. Стильові проекції авторських ініціатив закарпатських 

композиторів ХХ – поч. ХХІ ст. у прикладах фортепіанної творчості. Синтез 

мистецької науки, освіти та творчості в Україні та глобальному 

культурному просторі : збірник матеріалів Другої науково-практичної 

конференції (з міжнародною участю). Комунальний заклад вищої освіти 

«Ужгородський інститут культури і мистецтв» закарпатської обласної ради, 

23–24 квітня 2021 р. Ужгород, 2021. С. 110–121. 

 

Основні положення дослідження оприлюднено на таких наукових та 

науково-практичних конференціях: П’ятій Міжнародній конференції «Наука 

як рушійна антикризова сила» (м. Київ, 31 серпня 2018 року); Міжнародній 

науково-практичній конференції до 100-річчя від дня народження доктора 

мистецтвознавства, професора Н. О. Горюхіної (1918 – 1998) «Теорія музики 

як процес: історія, проблеми, інновації» (м. Київ, Національна музична 

академія України ім. П. І. Чайковського, кафедра теорії музики, 19–21 жовтня 

2018 року); Другій Міжнародній науково-практичній конференції «Україна. 

Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (м. Київ, 

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, кафедра історії 



 215 

української музики та музичної фольклористики, проблемна науково-

дослідна лабораторія етномузикології, 1–2 листопада 2018р.); Четвертому 

Міжнародному науково-практичному семінарі «Проблеми музично-

естетичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність» (м. Дрогобич 

Львівської обл., Навчально-науковий інститут музичного мистецтва 

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 28 

листопада 2018 року); Другій Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених, аспірантів та магістрантів «Культура і мистецтво: сучасний 

науковий вимір» (м. Київ, Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв, 6–7 грудня 2018 року за напрямом «Музичне мистецтво: традиції 

та сучасність»); Третьому Міжнародному науковому конгресі молодих 

вчених Європи та Третьому Міжнародному науковому форумі вчених 

«Схід – Захід» (м. Відень, Австрія, 11 січня 2019 р.); Девʼятій Міжнародній 

конференції «Наука і суспільство» (м. Гамільтон, Канада, 1 лютого 2019 р.); 

Міжкафедральному теоретико-методологічному семінарі Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ, Україна, 16 жовтня 

2019 року); Четвертій Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному 

контексті. Діалог культур як чинник інтеграції» (м. Варшава–Ужгород–

Херсон, Польща–Україна, 28 лютого 2019 року); Другій науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Синтез мистецької науки, освіти та 

творчості в Україні та глобальному культурному просторі» (м. Ужгород, 

Україна, Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут 

культури і мистецтв» закарпатської обласної ради, 23–24 квітня 2020 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Achievements and prospect of 

modern scientific research» (м. Буенос-Айрес, Аргентина, 6 – 8 грудня 2020 

року). 
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Додаток 2 

Нотографія 

(загальний перелік фортепіанних творів закарпатських композиторів) 

 

1. Волонтир Володимир, «Дзвони» (опубліковано [128, 133]). 

2. Волонтир Володимир, «Ой, ніхто там не бував» (для двох фортепіано) 

(опубліковано [128, 136 – 137]). 

3. Волонтир Володимир, «Прелюдія» (опубліковано [128, 141–142]). 

4. Волонтир Володимир, «Роздуми»: у 3-х частинах (опубліковано [128, 

143 – 146]). 

5. Волонтир Володимир, «Спогад» (опубліковано [128, 132]). 

6. Волонтир Володимир, Варіації (рукопис). 

7. Волонтир Володимир, Поема «Пам’ять» (рукопис). 

8. Волонтир Володимир. «Фантастичний етюд» (опубліковано [128, 134–

135]). 

9. Волонтир Володимир. «Фуга (в старовинному стилі)» (опубліковано 

[128, 139–140]). 

10. Волонтир Володимир. «Юнацька прелюдія» (опубліковано [128, 138]). 

11. Задор Дезидерій. «Етюд» до-мінор (опубліковано: Твори українських 

композиторів для фортепіано. К. : Мистецтво, 1952). 

12. Задор Дезидерій. «Концерт для фортепіано з оркестром» (опубліковано: 

Твори українських композиторів для фортепіано. К. : Музична Україна, 

1972). 

13. Задор Дезидерій. «Скерцо» (опубліковано [128, 18–19]). 

14. Задор Дезидерій. «Соната» (рукопис). 

15. Задор Дезидерій. «Фуга» (опубліковано [128, 20–21]). 

16. Затін Анатолій. Варіації для фортепіано. 

17. Затін Анатолій. «Вірш». 

18. Затін Анатолій. «Зміни». 

19. Затін Анатолій. Інвенція, Похоронна музика, Танець. 
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20. Затін Анатолій. Поема. 

21. Затін Анатолій. Прелюдії. 

22. Затін Анатолій. Рапсодія для фортепіано з оркестром на теми Ніно 

Рота. 

23. Затін Анатолій. Регтайм (опубліковано [65]). 

24. Затін Анатолій. Соната, тв. 1. 

25. Затін Анатолій. Соната, тв. 2. 

26. Затін Анатолій. Фантазія «Паганіні» в шести етюдах. 

27. Кобулей Еміль.. «Мініатюра» (опубліковано [128, 37]). 

28. Кобулей Еміль. «Прелюд» (опубліковано [128, 38–39]). 

29. Кобулей Еміль. «Танок Мікі» (опубліковано [128, 40–41]). 

30. Лендєл Зігмунд. «Маленька фантазія на старовинні угорські фантазії» 

(опубліковано [128, 10–11]). 

31. Лендєл Зігмунд. «Пастораль (закарпатська мелодія)» (опубліковано 

[128, 8–9]). 

32. Мартон Іштван. «Вальс / Valse Kesingö» для фортепіано в 4-ри руки 

(рукопис). 

33. Мартон Іштван. «Експромт» (опубліковано: Твори українських 

композиторів для фортепіано. К. : Музична Україна, 1973. Вип. 1). 

34. Мартон Іштван. «Елегія» (опубліковано: Твори українських 

композиторів для фортепіано. К. : Музична Україна, 1973. Вип. 1; а 

також [128, 46–47]). 

35. Мартон Іштван. «П’єса / Dal» (опубліковано [128, 48–49]). 

36. Мартон Іштван. «Спомин/Emlekezes» (рукопис). 

37. Мартон Іштван. «Токата» (рукопис). 

38. Марченкова Наталія. «Казка (за мотивами казки братів Грімм “Король-

Дроздовик”)» у 8-ми частинах (рукопис). 

39. Марченкова Наталія. «Варіації» (рукопис). 

40. Марченкова Наталія. «Казка» (рукопис). 

41. Марченкова Наталія. «Рондо» (рукопис). 
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42. Марченкова Наталія. «Скерцо» (рукопис). 

43. Марченкова Наталія. «Старий, старий палац», фортепіанний дует 

(рукопис). 

44. Меденці Роман. «Piano-соната» (рукопис). 

45. Меденці Роман. Концерт-фантазія для фортепіано, цимбалів і 

симфонічного оркестру «Карпати» (рукопис). 

46. Меденці Роман. «Романтична фантазія» (рукопис). 

47. Меденці Роман. «Фортепіанна сюїта, присвячена Ф. Шопену» 

(рукопис). 

48. Попенко Микола. «Варіації на закарпатську тему» (рукопис). 

49. Попенко Микола. «Елегія» (рукопис). 

50. Попенко Микола. «Картинка» № 1, № 2, № 3 (рукопис). 

51. Попенко Микола. «Маленький марш» (рукопис). 

52. Попенко Микола. «Спогад».(рукопис). 

53. Попенко Микола. «Токата» (рукопис). 

54. Теличко Віктор. «12 прелюдій» (рукопис). 

55. Теличко Віктор. «Варіації» для фортепіано (рукопис). 

56. Теличко Віктор. «Веселий хлопчик» для фортепіано в 4-ри руки 

(рукопис). 

57. Теличко Віктор. «Дві плакси» (рукопис). 

58. Теличко Віктор. «Дві сюїти для двох фортепіано» (рукопис). 

59. Теличко Віктор. «Дитячий альбом», 17 творів (опубліковано: Ужгород : 

Карпати, 2016). 

60. Теличко Віктор. «Дражнилка» (рукопис). 

61. Теличко Віктор. «Канон» (рукопис). 

62. Теличко Віктор. «Карпатське капричіо» для двох фортепіано з 

оркестром (рукопис). 

63. Теличко Віктор. «Моїй матусі» (опубліковано [128, 152–153]). 

64. Теличко Віктор. «П’єса / присвячується Л. Л. Шапран» (опубліковано 

[128, 154–155]). 
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65. Теличко Віктор. «Сонатина» (рукопис). 

66. Теличко Віктор. «Старовинний танок/Régi tans» (рукопис). 

67. Теличко Віктор. «Сюїта» у трьох частинах («Чорні двері», «Кубик 

Рубіка», «Чорне танго»). 

68. Теличко Віктор. «Шість прелюдій» (рукопис). 

69. Теличко Віктор. П’єса / Zongora Darab (рукопис). 

70. Теличко Віктор. Регтайм «Денді» для фортепіано в 4 руки (рукопис). 

71. Цанько Василь. «Карпатський ескіз» (рукопис). 

72. Цанько Василь. «Маскарад (14 варіацій)» (рукопис). 

73. Цанько Василь. «Сюїта на одну тему: Прелюдія. Фуга, Вальс» 

(рукопис). 

74. Цанько Василь. «Три ескізи» (рукопис). 

75. Цанько Василь. «Хорал» (рукопис). 


