
1 

 

Відгук  
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ЛЯНЬ ЮАНЬМЕЙ 

«ШЛЯХИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  

КОМПОЗИТОРСЬКОГО ВТІЛЕННЯ ОБРАЗУ ВЕНЕЦІЇ  

У ВОКАЛЬНІЙ МУЗИЦІ XIX СТОЛІТТЯ» 

представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

по спеціальності 025 – Музичне мистецтво. 

 

«Венеція вражала всіх і завжди іншою концепцією міста…  

Як просто сказав про Венецію Петрарка:  

mundus alter – «інший світ». 

П. Вайль. Гений места1 

Тяжіння європейської людини до mundus alter – така ж стійка 

характеристика її свідомості, як прагнення піднятися до світу незмінних 

істин та приєднатися до найвищих духовних цінностей. Проте уявлення про 

природу та складові віддаленого від буденності «іншого світу» змінювались 

протягом століть, визначаючі різні вектори розгортання філософсько-

естетичних та художніх пошуків найкращих представників європейського 

мистецтва. Топос Венеції як карнавальної, святкової стихії, що трансформує 

звичні орієнтири,  міцно закріпився в усіх видах мистецтва. Омріяний 

простір цього mundus alter особливо репрезентативно виявився в різних 

стильових та національних вимірах музичної культури. Тож, дослідження 

шляхів моделювання соціокультурного феномену Венеції, вивчення 

пов’язаних з топосом Венеції артефактів постає актуальною задачею 

сучасного музикознавства, адже виявляє спадкоємність культурних традицій 

та діалогічність художньої свідомості європейської людини. Крім того, в 

контексті сучасних глобалізаційних процесів така увага до функціонування 

«святкового компонента» культури та специфіки реалізації  Homo Festivus – 

«Людині, яка святкує»2», видається вкрай своєчасною та затребуваною. 

                                           
1 Вайль Петр. Гений места. М.: Издательство КоЛибри, 2007. С.92.   
2 Див. детально про це: Бабушка Лариса. Фестивація як комунікативний апроріатор 

глобалізаційних процесів у культурологічному просторі. Київ, Видавець ПП Лисенко 

М.М., 2020, С.5. 
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Зазначена мета – «висвітлити шляхи професійного втілення образу 

Венеції у композиторській європейської традиції XIX століття» (с.19) 

отримує послідовне втілення в чітко окреслених завданнях та логічній 

структурі роботи, а звернення до широкого кола літератури визначає  високий 

ступінь обґрунтованості наукових положень та міцний методологічний 

фундамент, який утворюють різновекторні  підходи: історичний, що 

«висвітлює генезис та шляхи еволюції венеціанського тексту у європейському 

мистецтві XVII–XIX століття»; системний, що «узагальнює специфіку явища 

венеціанський текст у музиці»; метод жанрово-стильового аналізу, що 

«дозволяє виявити характерні ознаки кожного музичного твору при 

збереженні типових рис національної традиції»; компаративний, що «виявляє 

спільні та специфічні риси залучених камерно-вокальних творів, що написані 

на однаковий поетичний текст»; джерелознавчий, що «підсумовує всю відому 

на сьогоднішній день інформацію щодо творчих індивідуальностей та 

залучених до аналізу творів, доповнюючи її новими даними»; довідково-

біографічний, який « уточнює відомості про творчу спадщину композиторів» 

(c.21). 

Об’єктом прискіпливої уваги дисертантки постають твори, які може 

опанувати виключно справжній майстер. Вони затвердилися у 

виконавському репертуарі, проте залишаються поза увагою українських 

музикознавців: романси на поетичний текст «венеціанських арій» Т. Мура у 

перекладі Е. Гейбеля «O komm zu mir, wenn durch die Nacht» (Р. Шумана, 

Фанні Мендельсон-Хензель, Г. Ессера, І. Брюлля, Е. Мейєр-Хельмунд) та у 

перекладі Ф. Фрейліграта «Wenn durch die Piazetta…» (Р. Шумана, 

Ф. Мендельсона, А. Фєска, А. Йенсена, Я. Галла); mélodie Ш. Гуно, Б. Годара, 

Ж. Віллана за віршом «Dans Venise la Rouge…» А. Мюссе; mélodie О. Геру, 

А. д’Анверс, Ж. Массне, Е. Лало, Ш. Лефевра, В. Массе, П. Пюже, 

Ш. Деверіа за віршом А. Мюссе «À Saint-Blaise…» та ін.  Такий вибір творів 
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видається цілком закономірним для розв’язання завдань дослідження. 

В роботі представлені всі необхідні етапи дослідження обраної теми. У 

першому розділі «Образ Венеції в традиції художньої культури» створено 

фундаментальну методологічну базу.  Слід відзначити історичну коректність 

та професійну обізнаність дисертантки, яка тонко вимальовує неповторний 

шлях формування соціокультурного феномену Венеції. У підрозділі 1.1 

поняття місто переконливо репрезентоване як універсальна категорія 

мистецької та наукової практики. Підкреслимо, що «тема міста», «міського 

тексту», яка є розробленим концептом в різних галузях сучасної науки, 

вперше включається в коло проблем музикознавства. Тут в центрі постає 

поняття «місто», яке «може розкриватися у безлічі смислових відтінків: як 

головної складової в теорії та практиці містобудування; як соціально-

економічного середовища, антології різних психологічних типів і соціальних 

явищ; як генератора специфічної культурної традиції, середовища 

проживання зі своїми культурними архетипами, системою жанрів; як 

семіотичного об’єкту та естетичного феномену» (с.26). Особливо наголошено 

на значенні антропоцентризму (за Ю. Лобановою) для розуміння сутності 

феномену міста, що його буде використано в подальших розділах дисертації. 

У підрозділі 1.2. «Формування художнього образу Венеції в літературі 

та мистецтві» в центрі уваги постають визначальні для топосу Венеції ідеї –

«містичності, таємниці, ірреальності Венеції, Божественного походження, що 

пов’язане з самим фактом її існування протиріч природних законів» (с.4). 

Викладені спостереження органічно екстраполюються в сферу музичної 

культури. Зокрема, зазначається: «…під топосом Венеції у музиці слід 

розуміти наявність асоціативних зв’язків між художньо відтвореною 

атмосферою та образом міста з його реальним прототипом, які 

встановлюються завдяки використанню різними авторами спільного 

комплексу елементів музичної мови – жанру, темпу, інтонаційності, 

тональності» (с.34). Відповідно, авторка виокремлює у камерно-вокальній 
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музиці два вектори виявлення топосу Венеції: «у поетичному тексті (через 

фіксацію топонімічних, топографічних, особистісних, біографічних знаків) та 

в музичному (методом узагальнення через жанр баркароли, елегії, та засобів 

індивідуального музичного стилю)» (с.4). Зокрема, слід відзначити дуже 

точне спостереження на с.39: «Саме тут очевидною стає взаємозв’язок між 

виражальністю та відмежованістю: жанр баркароли стає тим фактором, що 

допомагає відмежовувати ці мініатюри від розмаїття інших жанрів елегійної 

спрямованості у романтичній камерно-вокальній музиці європейської 

традиції». 

Підрозділ 1.3. «Генезис музичної інтерпретації образу Венеції в творах 

XVII–XVIII століть» презентує теоретичні засади музично-аналітичних 

спостережень. Зокрема, на с.56 зазначається: «Суперечливість, контрастність, 

прагнення до містичного як визначні риси венеціанського менталітету 

реалізовувалися в музичній композиції у поєднанні драматичного та 

комічного елементів, в насиченні сюжету колізіями, сценами змов, розв’язок, 

чарівних перевтілень, що дозволило дослідникам скласти висновки про 

жанрове розмаїття венеціанської опери (dramma per musica, favola, opera 

scenica, festa teatrale, tragedia musicale)». Взагалі, слід схвалити високу 

креативність мислення дисертантки, яскраву живу мову, енциклопедичну 

широту «дослідницького погляду», які проявляють щире захоплення 

об’єктом дослідження та вміння віднайти власні орієнтири, що, безсумнівно, 

є цінною характеристикою мислення молодої науковиці. 

Велику практичну цінність мають другий «Venetianische Gondellied в 

традиції німецької камерно-вокальної музики»» і третій «“Венеціанський 

текст” у французькій камерно-вокальній музиці XIX сторіччя» розділи 

дисертації. Зроблені аналізи камерно-вокальних творів німецьких і 

французьких авторів проявляють виняткову музикальність дисертантки та 

вміння поєднувати точні аналітичні спостереження із рельєфними художніми 

узагальненнями. Тут представлено значну кількість аналітичних етюдів, 
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присвячених вокальним мініатюрам Р. Шумана, Ф. Мендельсона, О. Фескі, 

А. Єнсена, Я. Галла, Ф. Хензель, Г. Ессера, І. Брюлля, Е. Мейєр-Хельмунда, а 

також Ш. Гуно, Б. Годара, Ж. Віллана, О. Геру, А. д’Анверс, Ж. Массне, 

Е. Лало, Ш. Лефевра, В. Массе, П. Пюже, Ш. Деверіа. Цінною 

характеристикою роботи видається те, що  аналіз конкретних творів вдало 

вписаний в загальний рух розвитку європейських вокальних жанрів. Така 

логіка відповідає основному аспекту теми дослідження і сприяє формуванню 

завершеної концепції роботи.  

Жанрово-стильові екскурси вдало поєднуються в роботі з 

теоретичними міркуваннями, які свідчать про гострий аналітичний розум 

дисертантки та міцну професійну базу. Понятійний апарат роботи 

виважений, коректний, він точно відповідає поставленим завданням. 

Висновки чітко узагальнюють основні результати дослідження та 

підкреслюють логічність та виваженість його методологічних засад. 

У опонента немає принципових зауважень до роботи. В дискусійній 

частині відгуку пропонуються певні уточнення  та запитання. 

1. За межами наукового дискурсу роботи залишилося використане в 

назві визначення «професійної майстерності».  Його певна тавтологічність 

викликає асоціації  із знаменитим іронічним міркуванням булгаківського 

Воланда про «свіжість», яка завжди тільки перша. Дійсно, важко уявити 

«непрофесійну майстерність». Тож, хотілося б дізнатися, як саме визначає 

авторка сутність явища «професійної майстерності»? До того ж, 

незрозумілим є, з якими параметрами досліджуваних творів це визначення 

корегується та на які композиційні чинники воно безпосередньо вказує? Чи 

можна прояснити ці лінії дослідницької рефлексії? Очевидно, ці питання не 

виникли би, якщо в назву роботу було би винесене поняття топосу (скажімо, 

«Топос Венеції у вокальній музиці XIX століття»), яке фундаментально 

висвітлене в роботі і прекрасно проаналізовано на широкому музичному 

матеріалі.  
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2. На жаль, нерозкритим до кінця залишився зміст підрозділу 

3.1.«Італійське» у французькій культурі: до проблеми творчих зв’язків двох 

країн». Зазначена проблема є вкрай дискусійною та важливою для розуміння 

процесу розвитку європейської культури в цілому, та французької, зокрема. 

Проте занадто стислий обсяг тексту підрозділу 3.1. (фактично 4 сторінки), що 

стосується лише середньовічної доби, не окреслює наступні координати 

культурного діалогу двох національних культур – ренесансі та барокові. 

Подолати цей розрив допоміг би звернення до позицій інших дослідників з 

цього  питання, зокрема, до монографії Жаркової В. «Десять взглядов на 

историю западноевропейской музыки», у другому томі якої міститься 

розгорнутий аналіз цієї фундаментальної для французької культури ділеми 

(Київ, ArtHuss, 2020). Тож, питання: «Які аспекти виявлення італійських 

музичних традицій у французькій музиці 19 століття, на Вашу думку, є  

найбільш суттєвими? 

3. Бажання включитися в дискусію викликає і жанровий аспект 

третього розділу. Неможна не схвалити прагнення дисертантки залучити до 

термінологічного апарату суто французьке жанрове визначення  вокальних 

мініатюр французьких композиторів як mélodie. Проте його використання в 

тексті – не послідовне, адже поруч із вірним жанровим визначенням mélodie 

зустрічається і слово «романс» (с.133, 144 та ін.), а розуміння дисертанткою 

принципової нової жанрової моделі mélodie містить дискусійні аспекти. 

Єдиним українським дослідженням, на яке спирається Лянь 

Юанмей в цьому питанні, є монографія В. Нечепуренко, присвячена Г. Форе,  

роботи інших українських музикознавців не використані. Хоча кандидатська 

дисертація В. Нечепуренко була написана під керівництвом автора даного 

опонентського відгука, в тексті монографії молодої дослідниці є хибні 

уявлення, які перейшли і в дисертацію Лянь Юанмей. Так, на с.147 

знаходимо помилкове судження дисертантки: «В результаті, багато з 

написаних у цей період романсів називаються новим тоді словом mélodie, що 
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переслідувало суто комерційний розрахунок, але не відповідало жанровій 

правді» (курсив мій). Насправді, історичні обставини формування жанру 

mélodie презентували повністю протилежну позицію. На це було вказано в 

монографії В. Жаркової «Прогулки в музыкальном мире Мориса Равеля» 

(2009), в якій вперше в українському і пострадянському музикознавстві була 

затверджена необхідність розширення вітчизняного понятійного апарату і 

використання суто французького жанрового визначення mélodie для 

особливого типу єднання поезії і музики у вокальних мініатюрах 

французьких композиторів 19 ст., а відносно причин народження такого 

нового жанру  було зазначено: «Mélodie зарождается в 30-х – 40-х годах ХІХ 

века, по словам Г. Берлиоза "как реакция на жалкую продукцию романсовой 

индустрии"3 и переживает наиболее активную фазу своего развития в 

последней трети XIX - начале ХХ веков»4. Власне слово mélodie 

підкреслювало розрив нових вокальних творів із обмеженими та 

комерціалізованими властивостями романсу, а не навпаки.  

На думку опонента,  полеміка, яку веде на с.147-148 Лянь Юанмей з  

В. Нечепуренко відносно хронологічних меж формування mélodie, як і пафос 

заяви  - «наведемо й іншу думку, що міцно закріпилася у європейському 

музикознанні. Вона полягає у визнанні родоначальниками жанру Г. Берліоза 

(«Ірландські пісні» на слова Т. Мура, 1830) і Ш. Гуно» - видаються 

неактуальними, адже на десять років раніше в монографії В. Жаркової вже 

було вказано: «Жанровое определение melodie принадлежит Берлиозу»5. 

Тож, для виявлення сутності жанру mélodie варто було звернутися до більш 

широкого кола досліджень, а також кандидатських дисертацій C. Луковської 

                                           
3 Nectoux Jean-Michel . Gabriel Fauré. Lex voix du clair-obscur. – Paris: Flammarion, 1990. – 

Р. 91. 
4 Жаркова Валерия. Прогулки в музыкальном мире Мориса Равеля (в поисках 

смысла послания Мастера). – К. : Автограф, 2009. – С.204. 
5 Жаркова Валерия. Прогулки в музыкальном мире Мориса Равеля (в поисках 

смысла послания Мастера). – К. : Автограф, 2009. – С.204. 
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та Лі Цін, які були захищені під керівництвом автора даного опонентського 

відгука і присвячені жанровим властивостям mélodie Дебюссі. 

4. На С.152 читаємо: « По-перше, як показав аналіз романсів про 

Венецію на слова Томаса Мура, звернення німецьких авторів до одного і того 

ж тексту відбувалося частіше, що призвело до значної кількості творів. У 

французів таких зафіксованих випадків в рази менше. При цьому поетичний 

текст, якщо і піддавався редакції, то в значно меншій мірі, ніж це можна було 

спостерігати у французьких авторів, де виникали навіть випадки 

кардинального написання наново». Чим Ви пояснюєте цей факт? 

Є ще декілька суто технічних зауважень:  

5. На с.49 відсутнє джерело посилання: « За думкою О. Ємцової, поряд 

з карнавальними ходами, виступами труп комедії dell’Arte, венеціанською 

регатою, опера «<…> увібрала в себе суть цього міста і представила її як 

художній факт всім, хто бажає насолодитися цим видовищем». 

6. На с. 58 є друкарська помилка щодо дат життя видатного 

італійського гуманіста: «Це відсилає до слів Ф. Петрарки, який ще у XV 

столітті писав про Венецію, як одне із найнадійніших місць землі, фортецю 

Італії» 

7. В анотації роботи не вистачає інформації щодо змісту підрозділу 1.3. 

Крім того, а роботі зустрічаються дрібні друкарські помилки. 

Висловлені зауваження не впливають на загальну високу оцінку 

роботи, яка проявляє переконливість наукових позицій її авторки.  

Запропонована дисертація ЛЯНЬ ЮАНЬМЕЙ значно розширює контекст 

сучасного музикознавства як цілком самостійне дослідження, що 

відзначається оригінальністю і новизною. Воно має значну практичну 

цінність, адже вводить в український культурний простір новий творчий 

феномен. Наукові публікації за темою дисертації в повному обсязі 

відтворюють основні положення роботи  і не мають порушень академічної 

доброчесності. Отже, робота відповідає всім необхідним вимогам МОН  




