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Невичерпний інтерес до вокального мистецтва, осмислення камерно- 

вокальної музики як художньо-стильової системи утворює актуальний 

дослідницький зріз вітчизняного музикознавства. Не менш важливою на 

сучасному етапі формування репертуарних пріоритетів камерних виконавців- 

вокалістів є тенденція звернення до таких творів, яким властива висока 

художня цінність, але з різних причин вони все ж таки залишаються мало 

опанованими у музичному всесвіті. Саме до такого роду творів належить 

камерно-вокальний спадок Жюля Массне, відомого, перш за все, як 

видатного оперного композитора.

З метою визначення хронологічних і жанрово-стильових домінант в 

структурі камерно-вокальної творчості Ж. Массне, дисертант звертається до 

восьми камерно-вокальних циклів композитора: «Квітнева поема», «Поема 

спогаду», «Пасторальна поема», «Жовтнева поема», «Поема кохання», 

«Зимова поема», «Поема одного вечора» та «Декілька пісень у лілових 

тонах».

Застосування в дисертації історико-контекстуального, аксіологічного 

методів, методу декодування (розробленого О. Афоніною), жанрово- 

стильового аналізу, аналізу інтонаційної драматургії та акмеологічного 

методу у музикознавстві (розробленого О. Рощенко) сприяло тому, що 

жанрово-стилістична специфіка камерно-вокальної творчості Ж. Массне 

набула у роботі об’єктивного та обґрунтованого вивчення.

Унікальність дослідження також полягає й в тому, що розкрито 

специфіку тлумачення камерно-вокальних поем Ж. Массне як макроциклу,



пронизаного наскрізними образно-художніми та інтонаційно- 

драматургічними зв’язками.

Значним досягненням дисертаційної роботи є виявлення причин 

недооцінки камерно-вокальної творчості митця у вітчизняній науковій 

літературі та виконавській традиції, що сприяє об’єктивному визначенню 

місця камерно-вокального спадку Ж. Массне у світовому музичному 

мистецтві та його залученню до сфери українського виконавства.

Перший розділ дослідження присвячений розгляду камерно-вокальної 

творчості Ж. Массне у музикознавчих концепціях XX -  початку XXI століть. 

Автор визначає, що оперність та принцип театралізації набуває значення 

принципу композиторського мислення Ж. Массне, що поширюється й на 

камерно-вокальну творчість композитора. Крім того, підкреслено існування у 

творчості композитора глибинного взаємозв’язку між двома жанровими 

сферами -  пісенною та оперною. Періодизацію камерно-вокальної творчості 

розроблено з урахуванням відповідностей вищенаведених галузей. Але якщо 

опера у спадку Ж. Массне постає як «полістильова жанрова синтагма, що 

еволюціонує упродовж понад половини століття, то камерно-вокальний цикл 

у творчості композитора постає як моностильове жанрове явище, базоване на 

ідеалах французького парнасизму» [с. 59-60 дисертації].

Другий розділ дослідження має чотири підрозділи, які містять аналіз 

чотирьох вокальних циклів, що були створені у межах першого творчого 

періоду Ж. Массне.

Погоджуючись з науковцями останньої третини XX століття та 

базуючись на наявності ознак наскрізної драматургії у «Квітневій поемі» 

Ж. Масне, дисертант визначає цей твір як перший зразок камерно- 

вокального циклу у французькій музичній культурі. Циклічність твору 

підкреслюють інтонаційні зв’язки між піснями та наскрізні образи, що 

містяться у поетичних прообразах. Визначено, що дворівневий принцип 

тлумачення поеми як жанрової характеристики кожного з номерів і 

жанрового утворення усієї цілісності, який проявляється у «Квітневій



поемі», стає характерним для усіх камерно-вокальних циклів композитора. 

Виявлено віртуозно-фантазійні ознаки та «капріччіозні уведення» у 

фортепіанній партії як чинник циклічної єдності.

Цикл Ж. Массне «Поема спогаду» має авторський жанровий 

підзаголовок «сцени», що на думку дослідника, надає твору ознаки 

театральності, оперності. Також звернено увагу на присутність елементів 

монодрами, жанрових ознак пісні та ІатепЮ. Наскрізний смислообраз 

спогаду викликає множинність формотворчих процесів циклу. А синтез 

мистецтв -  музики, поезії, живопису, театру -  постає як яскравий приклад 

композиторської пересемантизації художніх ідей А. Сільвестра [с. 120 

дисертації].

Аналіз вокального циклу «Пасторальна поема» дозволяє вперше 

дослідити вплив французького парнасизму на сучасне йому музичне 

мистецтво -  камерно-вокальну творчість Ж. Массне. Спорідненість 

композитора як з естетичними принципами вищезгаданого літературно- 

поетичного руху, так і з самими поетами-парнасцями, дозволяє дисертанту 

визначити Ж. Массне як композитора-парнасця. Унікальність «Пасторальної 

поеми» вбачається у взаємодії властивостей камерного та концертного 

жанрів, а також ознак театральності та рис оперності, а саме моноопери 

пасторального типу, обрамленої хоровою «аркою».

«Жовтнева поема» Ж. Массне набуває у дослідженні жанрового 

визначення поеми-елегії, структурними одиницями якої постають малі 

поеми-елегії. На підставі порівняльного аналізу «Квітневої» та «Жовтневої» 

поем Ж. Массне дисертант розглядає їх як метацикл, що вирізняється 

спільними та відмінними рисами в тлумаченні композитором принципів 

циклічності й одночастинності.

Третій розділ роботи містить аналіз камерно-вокальних циклів, що 

були написані у центральний та пізній творчі періоди спадщини 

композитора, що дозволяють акцентувати увагу на тому, що камерно-



вокальний цикл стає одним з наскрізних жанрів у творчості Ж. Массне, 

який охоплює та віддзеркалює усі періоди його творчої еволюції.

Як відзначено у дослідженні, вокальний цикл Ж. Массне «Поема 

кохання» характеризується багатовимірними та багаторівневими проявами 

метафоричного мислення композитора. Кожній з шести «малих поем» 

циклу дисертантом додано умовну власну назву, яка відображає загальну 

крещендуючу драматургію любовного почуття Закоханих.

«Зимову поему» Ж. Массне, враховуючи зміст її художньої цілісності, 

характеризує введення у музичну драматургію інтонаційних символів, 

розташованих в інструментальних фрагментах. Одним з досягнень роботи є 

виокремлення одинадцяти етапів розвитку євангельського сюжету та 

дослідження особливостей його втілення відповідно до «парнаського» стилю 

французького мистецтва кінця XIX століття. Згідно з цим твердженням, у 

результаті «вся вокальна поема знаходить жанрово-стильову форму ідилії, 

що розгортається як у пастушачому, небесно-ангельському хронотопі, так і в 

серцево-духовному «храмі» ліричного героя» [с. 144 дисертації]. Серед 

жанрових прообразів «Зимової поеми» дисертантом визначено риси 

григоріанського хоралу, французької mélodie, романтичної поеми, 

старовинної арії (авторський підзаголовок «air ancien») та матеріальної 

драми (авторська жанрова ремарка «mistérieux»).

«Поема одного вечора» на вірші теоретика французького символізму 

Ж. Ванора -  унікальний твір у спадщині Ж. Массне, що відображає еволюцію 

у жанрово-стильовій системі композитора. Звернення композитора до 

творчості поета-символіста, художній метод якого полягає у ствердженні 

первинності музики по відношенню до поезії, знаменує спільність їх 

жанрово-стильових пошуків та ознак світосприйняття. Однак, не зважаючи 

на використання нових, інших правил віршування, радикальних новацій у 

трактуванні універсального жанру поеми не відбулося. Зміст циклу «Поема 

одного вечора», що характеризується загальною молитовністю, 

сакралізацією, уподібнення зовнішності та душі коханої божественній



небесній красі, автор дисертації пропонує трактувати на основі поетичних 

текстів. Але, нажаль, дійти об’єктивного висновку стосовно розкриття 

вищевказаних аспектів глибинного змісту в поезії Ж. Ванора не є можливим, 

оскільки у дисертації не наведено жодного прикладу оригінальних віршів 

поета. Тому твердження щодо того, що «звернення до поезії Ж. Ванора 

дозволило композитору наситити музичну драматургію інтонаційними 

символами, завдяки взаємодії яких розкривається композиторський задум, 

часто відмінний від ідейного змісту поетичного тексту» [с. 155 дисертації] 

важко оцінити повною мірою.

У змісті та структурному оформленні останнього камерно-вокального 

циклу Ж. Массне «Декілька пісень у лілових тонах», як зазначає дисертант, 

домінує образна умовність. Ідея спогаду про минуле кохання втілена 

композитором за допомогою жанрової структури пісні. На думку дослідника, 

між жанрами поеми і пісні у творчому спадку композитора немає 

принципової різниці. Аргументовано такий висновок домінуванням у 

пісенному циклі Ж. Массне принципу наскрізного розвитку, тяжіння до 

метафоричного художнього мислення та опорою на жанрові засади mélodie.

Цікаво, що автор віршів до «лілових пісень» поет А. Лебей 

визначається як лібретист камерно-вокального циклу. У зв’язку з цим, 

останній камерно-вокальний цикл Ж. Массне охарактеризовано як «ліричні 

сцени». На рівні структуроутворення переважає троїчність оформлення, а у 

поетичний текст проникає ефект луни, що надає вербальному тексту ознак 

музичності. Влучно підкреслено діалог між вокальною й інструментальною 

партіями, відзначено музично-драматургічну роль фортепіано, єдність вокалу 

та фортепіано як вокально-інструментального дуету.

Висновки роботи цілком розкривають зміст поставлених завдань. 

Отже, можна констатувати, що автором достатньою мірою досліджено 

еволюцію розвитку композиторського стилю Ж. Массне та історико-жанрову 

динаміку камерно-вокальних циклів, а тема дослідження має широкі 

можливості для її подальшого наукового осмислення й розробки.



Проте, у процесі вивчення дисертаційного дослідження виникли 

наступні запитання та зауваження:

1. У дослідженні дисертант аналізує історичне місце Ж. Массне в 

еволюційному процесі французької вокальної манери mélodie, жанрові засади 

якої спираються на музику, що залежить від поетичного тексту. Чи 

відповідає камерно-вокальний спадок композитора класичним умовам 

національної французької традиції, що є властивою mélodie?

2. Якими, на Вашу думку, є передумови успішної інтерпретації 

камерно-вокальних творів Ж. Массне та які специфічні складності виникають 

під час формування трактовки мелодійного стилю композитора у вокаліста та 

концертмейстера?

3. В тексті роботи відсутні посилання на нотні видання творів 

Ж. Массне, рукописи чи інші джерела, використані у процесі аналізу 

конкретних музичних творів. Так само доцільним було б наведення в роботі 

зразків поетичного тексту сучасних композитору французьких поетів 

А. Сільвестра, А. Лебея, Ж. Ванора. їх наявність в тексті дослідження є 

бажаною, оскільки надає можливість покращити його сприйняття та додати 

ще більшої переконливості.

4. Перспективним напрямом дослідження є аналіз взаємозв’язків 

між оперною та камерно-вокальною спадщиною у творчості Ж. Массне, які 

постають як втілення національних традицій музичного мистецтва. 

Дисертант вбачає можливим урахування певних історико-художніх 

відповідностей між вищезазначеними сферами творчості композитора, а 

також виявляє глибинні образно-змістовні зв’язки між ними. У зв’язку з цим 

виникає питання: який принцип французької мелодики, що був сформований 

Ж. Б. Люллі у жанрі французької ліричної трагедії, коли музична інтонація 

визначалася особливостями театрально-драматичної мови, знаходить 

втілення у камерно-вокальній творчості Ж Массне? Можливість відтворення 

яких традицій оперного мистецтва XVIII століття, що стосуються тембрової 

драматургії, існує в вокальних циклах композитора?



Безперечно, наведені запитання та побажання не впливають на 

позитивну оцінку рецензованої дисертації. Дисертаційна робота демонструє 

високий дослідницький рівень, безсумнівну актуальність та науково- 

теоретичну значущість отриманих результатів. Зазначимо, що матеріали 

публікацій повною мірою охоплюють коло наукових проблем, висвітлених у 

дисертації.

Враховуючи зазначене вище, вважаю, що дисертація «Камерно- 

вокальна творчість Ж. Массне: жанрово-стильові домінанти» є оригінальною 

і завершеною науково-дослідницькою роботою, що відповідає усім вимогам 

МОН України до робіт подібного рангу, а її автор Кудрявцев Валентин 

Юрійович заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 025 Музичне мистецтво.

Кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри загального та спеціалізованого фортепіано 

Одеської національної музичної

академії імені А. В. Нежданової Казначеева Т.О.


