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«Мiсто Венецiя е справжнiм шедевром, створеним людськими руками 

наперекiр природi ... », саме так називае професор К. Бек один з щщзвичайних 

куточкiв на узбережжi Адрiатичного моря. З самого початку створення 

ясновельможноi" Венецiанськоi" республiки, це мiсце мало особливий дух 

свободи та справедливостi, надприродню атмосферу й глибинну енергетику, 

яка впливала на свiтосприйняття багатьох митцiв, що втiлювали своi' реальнi 

враження та емоцiйнi вiдчуття в особливi художнi образи та мову. 

Актуальнiсть теми дослiдження обумовлена тим, що незважаючи на велику 

юльюсть творiв у европейському музичному мистецтвi, що оспiвують 

Венецiю, в музикознавствi ця тема не отримала заюнченого вираження у 

виглядi самостiйного дослiдження. Дисертацiйна робота Лянь Юаньмей 

вражае й зверненням до багатьох рiзних лiтературних джерел, що дозволяють 

розкрити багатостороннiсть образу, душi цього дивовижного мiста. 

Дисертацiйне дослiдження виконано на кафедрi iнтерпретологii" та 

аналiзу музики згiдно з планом науково-дослiдницькоi' та методично"~' роботи 

Харкiвського нацюнального уюверситету мистецтв 1мею 

I. П. Котляревського. Ii" змiст вiдповiдае комплекснiй темi «Iнтерпретологiя як 

штегративна наука» перспективного тематичного плану кафедри 

iнтерпретологii" та аналiзу музики ХНУМ iменi I. П. Котляревського на 201 7-

2022. Тему дисертацii" затверджено на засiданнi Вченоi" ради Харкiвського 

нацiонального унiверситету мистецтв iменi I. П. Котляревського (протокол 

№ 4 вiд 30.11.2017 р.), уточнено на засiданнi Вченоi" ради Харкiвського 



нацюнального уюверситету мистецтв 1мею I. П. Котляревського (протокол 

№10 вiд 25.06.2021 р.) . 

Наукова новизна роботи е беззаперечною та дуже вагомою, оскшьки 

сягае декiлькох важливих напрямiв: розглянуто як единий венецiанський 

текст камерно-вокальноi' музики европейськоi' традицii' твори, що належать 

представникам нiмецькоi' та французькоi' композиторських шкiл; доведено 

провiдну роль перiоду барокко у формуваннi образу Венецii' як стiйкого 

топосу европейського мистецтва XVII-XIX стошть; визначено 

характеристичнi риси венецiанського топосу у музицi, що мае свою жанрову

стильову специфiку у порiвняннi з лiтературним аналогом; виявлено 

художньо-естетичнi засади поширення iталiйськоi' та, зокрема, венецiанськоi' 

теми у мистецтвi Нiмеччини й Францii' XIX стоштгя; здiйснено 

компаративний аналiз камерно-вокальних мiнiатюр, що створенi за одним 

поетичним першоджерелом. Завдяки цiй дисертацiйнiй роботi до наукового 

обiгу залучено значну кiлькiсть маловiдомих камерно-вокальних творiв XIX 

столiтгя Ф. Мендельсон-Хензель, Г. Ессера, I. Брюлля, Е. Мейер-Хельмунда, 

О. Феска, А. Йенсена, Я. Галла, Б. Годара, Ж. Вiллана, О. Геру, А. д' Анверса, 

Е. Лало, Ш. Лефевра, В. Массе, П. Пюже, Ш. Деверiа за венецiанською 

тематикою, що можуть також стати частиною виконавськоi' та педагоriчноi' 

практики. 

Практичне значения отриманих результат1в полягае в можливост1 

використання основних положень та висновкiв дисертацii' у подальших 

наукових розвiдках, а також у виконавськiй та педагогiчнiй дiяльностi: у 

курсах «Iсторiя свiтовоi' музичноi' культури», «Аналiз музичних творiв», 

«Аналiз вокальних творiв» для студентiв кафедр сольного спiву та вокальних 

вiддiлiв середнiх i вищих навчальних закладiв. 

Треба вiдзначити повноту викладення матерiалу дисертацii' у наукових 

публiкацiях, зарахованих за темою дослiдження (п'ять статей, з яких три - у 

фахових виданнях, затверджених МОН Укра'iни, одна - у мiжнародному 

закордонному перiодичному виданнi The European Journal of Arts (№1, 2020; 



Vienna), одна - у китайському перiодичному виданнi «Пiвнiчна музика» ). 
Перший роздiл дослiдження «Образ Венецii' в традицii' художньоi' 

культури» презентус таку унiверсальну категорiю як мiсто, дослiджус у 

творах професiйно"i художньоi' практики мiський топос, що нерозривно 

пов' язаний iз текстом у семiотичному значеннi як структуровано"i знаковоi' 

системи та втiлюс стiйкi художнi коди. Автор роботи висвiтлюс яким чином 

за допомогою виразних засобiв музичноi' мови створюсться цiлiсний образ 

мiста, його звукова пiзнаванiсть, пiдкреслюючи при цьому провiдне значения 

антропоцентризму, що с основою функцiонування мiста як особливо"i 

культурноУ форми. 

Для характеристики камерно-вокальних твор1в на венецiанську тему, 

аналiз яких пропонусться у роботi, Лянь Юаньмей обrрунтовус доцiльнiсть 

використання поняття топосу ВенецiУ у музицi, яке слiд розумiти як 

«наявнiсть асоцiативних зв 'язкiв мiж художньо вiдтвореною атмосферою 

та образом мiста з його реальним прототипом, якi встановлюються 

завдяки використанню рiзними авторами спiльного комплексу елементiв 

музичноi' мови - жанру, темпу, iнтонацiйностi, тональностi» (видiлено 

автором роботи, с. 33 дисертацii'). Також автор зауважус, що розкриття 

образу Венецii' у мистецтвi часто вiдзначено есхатологiчним вiдтiнком. Серед 

розма"iття iнших жанрiв елегiйно"i спрямованостi у романтичнiй камерно

вокальнiй музиц1 свропейськоi' традицii' дисертантка визначас жанр 

баркароли, як провiдний у втiленнi венецiанського колориту. 

Розглядаючи формування художнього архетипу Венецii' в лiтературi та 

мистецтвi, автор роботи пiдкреслюс виключну унiкальнiсть мiста, що 

пiдтримусться також й мiфологiзацiсю ycix сторiн його життя - iсторичноi', 

соцiальноi', культурноi'. Як вже було зазначено, Лянь Юаньмей, створюс 

надзвичайно повну панораму вiдтворення образу ВенецП у лiтературi. 

Визначено художнi лiтературнi твори, що вiдображають дух Венецi'i, якi 
належать англiйським мандрiвникам-письменникам ( «Камiння Венецi'i» 
Джона Раскiна, дослiдження genius loci Венецi"i письменницею Вернон Лi, 



«Венецiя. Прекрасне м1сто» Пiтера Акройда та iн.). Суперечнiсть образу 

мiста виражено у лiтературних шедеврах В. Гюго (драма «Анджело, тиран 

Падуанський»), Ч. Байрона («Ода до ВенецiУ»), Г. Д'Аннунцiо («Полум'я») 

Т. Манна («Смерть у ВенецiУ»). Дослiджено образнi вiдтiнки у сприйняттi 

мiста та Ух вiдображення у творчiй художнiй практицi на прикладах 

«венецiанського тексту» у лiтературi (часи розквiту образу ВенецiУ, пов'язанi · 

з творчiстю венецiанцiв к. rоццi i к.rольдонi). 

Дисертанткою шдкреслено, що iдei' святковосп, театральносп, 

iлюзорностi, якi притаманнi Венецii', знаходять рiзнобiчне втiлення у 

виставах Comedia dell 'Агtе, венецiанськiй peraтi та венецiанськiй оперi. 

Останнiй, що вiдрiзнялася жанровим розмаi'ттям ( dramma per musica, favola, 

opera scenica, festa teatrale, tragedia musicale) належить значне мiсце у генезисi 

музичноi' iнтерпретацii' образу Венецii' у творах XVII-XVIII столiть. 

Лянь Юаньмей наголошуе, що саме для Венецii' було створено 

достатню юльюсть опер К. Монтевердi, Фр. Каваллi, Г. Ф. Генделя, 

А. Вiвальдi, а також опери-балети «Галантна . €вропа», «Венецiанський 

карнавал», «Венецiанськi святкування» А. Кампра, що яскраво презентують 

нацiональний стиль. Автор вказуе, ЩО на лiбрето к. rольдонi було створено 

опери Б. Г алуппi, Й. Гайдна, Н. Пiччiнi, Д. Сартi . Зазначено, що у музичному 

театрi романтичноi' доби в операх Дж. Pocciнi, Дж. Вердi, Г. Донiцеттi втiлено 

не тiльки топос Венецii' як мiсце дii', але й локуси палаццо, карнавалу та iн. 

Завершуе об'емний роздiл аналiз вокальних мiнiатюр Дж. Pocciнi, що 

пов 'язанi з темою венецiанськоi' регати. 

У наступному розд1ш роботи увагу акцентовано на втшеню 

«венецiанськоi' тематики» у нiмецькiй камерно-вокальнiй музицi. Як вказуе 

дисертантка, Р. Шуман, створивши Zwei Venetianiscl1e Lieder (цикл 

«Myrthen» ), започаткував цiлу серiю «Venetianische Lieder», яку продовж~но 

Ф. Мендельсоном у п'яти фортепiанних мiнiатюрах (<GondeJlied» з рiзних 

зошитш циклу «Lieder ohne Woгte: I зошит (ор. 19, №6, g-nioll); 11 зашит 

( ор. 3 О, №б, fis-moll ); V зошит ( ор. 62, №5, a-moll ), « Venetianisches 



Gondellied» з Шести шсень (ор. 57, №5), а також у чотирьох романсах на 

вiршi Т. Мура: «Gondellied» Ф. Мендельсон-Хензель, «Gondoliera» Х. Ессера, 

«Gondoliera» 1. Брюлля, «Gondoliera» Е. Майер-Хельмунда та у п'яти 

вокальних мш~атюрах (також за текстом Т. Мура) Р. Шумана, 

Ф. Мендельсона, О. Феска, А. €нсена, Я. Галла. Блискучий та детальний 

музикознавчий аналiз вищевказаних творiв доводить iндивiдуальнiсть 

композиторських рiшень при втiленнi «венецiанського тексту» у нiмецькiй 

музицi й складае безсумнiвну перевагу дисертацii'. 

Третiй роздш дисертацii' присвячений питанням втшення 

«венецiанського тексту» у французькiй камерно-вокальнiй музицi XIX 

столiття. Зазначено, що вiршi А. Мюссе «Dans Venise la Rouge ... » та «А Saint

Blaise .. . » стають плiдним джерелом для рiзних варiантiв музичного рiшення. 

Дисертантка аналiзуе приклади трактування едностi слова i музики на 

прикладi камерно-вокальних творiв таких визнаних композиторiв як Ш. Гуно, 

Ж. Массне, так i вiдкривае, нажаль, маловiдомi, але не менш цiкавi варiанти 

1. Монпу, Б. Годара, Ж. Вiллана, О. Геру, Ш. Деверiа, А. д' Анверса, Е. Лало, 

Ш. Лефевра, В. Массе, П. Пюже. Виявлено, що поетичний текст у цих творах 

часто зазнае досить значних змш та хоча композитори й дотримуються 

жанрових ознак баркароли, але демонструють ознаки iндивiдуальностi 

рiшень у кожному окремому випадку. 

r рунтовнi Висновки роботи цiлком розкривають зм1ст поставлених 

завдань. Гармонiйно доповнюе роботу Список джерел, значну кшьюсть в 

якому складають зарубiжнi посилання та Додатки, що мiстять аналiтичний 

матерiал та порiвняння текстiв обраних романсiв з поетичним оригiналом. 

Означений вектор дослiдження викликав у опонента наступнi питания: 

1. Що Ви розумiете пiд шляхами професiоналiзацii' композиторського 

втiлення теми? 

2. Як Ви зазначаете у роботi, в iнструментальнiй музищ е генiальнi 

шедеври, яю представляють м1сто Венецiю. Наприклад, «Венецiанський 

карнавал» Н. Паганiнi, твори Ф. Лiста «Рiхард Вагнер. Венецiя» (1883) та 



доповнення до «Другого року мандрiв», яким служать три п'еси, об'еднанi 

спiльним заголовком «Венецiя та Неаполь» ( 1861 ). Чи не спадало Вам на 

думку спiввiднести цi твори з вокальними опусами, проаналiзованими в 

Вашiй роботi в аспектi втiлення в них топосу Венецii'? 

Враховуючи високий ступiнь актуальностi обраноi' теми дослiдження, 

аргументацii' науковоi' новизни, обrрунтованiсть викладених положень i 

висновкiв, вiдзначимо, що поява такоi' дисертацii' е дуже важливим кроком 

щодо подальшого осмислення культурного феномену Венецii'. 

Дисертацiйна робота Лянь Юаньмей «Шляхи професiйноi' майстерностi 

композиторського втiлення образу Венецii" у вокальнiй музицi XIX столiтгя» 

на здобутгя ступеня доктора фiлософi"i з галузi знань 02 за спецiальнiстю 025 

за своi'ми актуальнiстю, науково-теоретичним рiвнем, новизною постановки 

та розв 'язанням проблем, практичним значениям вiдповiдае вимогам пунктiв 

9, 11-14 «Порядку присудження наукових ступеюв», затвердженого 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi·ни вiд 24 липня 2013 р. № 567 (iз 

змiнами, внесеними згiдно з Постановами Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни № 656 

вiд 19.08.2015, № 1159 вiд 30.12.2015, № 567 вiд 30.12.2015, № 943 вiд 

20.11.2019, № 607 вiд 15.07.2020) та на пiдставi Порядку проведения 

експерименту з присудження доктора фiлософii', який затверджено 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi·ни вiд 6 березня 2019 р . № 167 (iз 

змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ № 979 вiд 21.10.2020). 
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