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1.У процесі підготовки дисертації індивідуальний план наукової роботи 

та індивідуальний навчальний план здобувач виконав у повному обсязі.  

2.Актуальність теми дисертаційної роботи. Загальною тенденцією 

європейського, російського та вітчизняного музикознавства кінця ХХ – 

початку ХХІ століть є вивчення творчого спадку Ж. Массне як оперного 

композитора, в дослідницьких працях камерна-вокальна творчість 

французького митця залишається  мало опанованою як менш вартісна. Між 

тим, творчий спадок Ж. Массне досить об’ємний: до його складу  входять різні 

музичні  жанри, що формували розвиток жанрово-стильової системи 

музичного мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Камерно-

вокальну творчість французького композитора представляють жанри 

вокального циклу, пісні й романсу, в цілому – понад 200 зразків. Саме в них 

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

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

співвітчизника К. Дебюссі. 

Довести значущість камерно-вокальної творчості Ж. Массне для 

музичної культури сучасності, й зокрема, для таких її  сфер, як музичне 

виконавство, музична освіта, музикознавство –  актуальне завдання сучасної 

вітчизняної науки. 

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

В. Ю Кудрявцева  на тему «Камерно-вокальна творчість Ж. Массне:  жанрово-



стильові домінанти» виконана на кафедрі інтерпретології  та аналізу музики 

згідно з планом науково-дослідницької роботи Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Її зміст відповідає 

комплексній темі «Когнетивні моделі виконавського музикознавства» 

перспективного тематичного плану кафедри інтерпретології та аналізу музики 

ХНУМ ім. І. П. Котляревського на 2012 – 2017 роки (протокол № 4 від 

29.11.2012 р.). Тему дисертації затверджено (протокол № 5 від 15.10.2016 р.) 

на засіданні вченої ради ХНУМ імені І. П. Котляревського.  

4. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у даній дисертації 

вперше у музикознавстві: визначено жанрово-стильові домінанти  в структурі 

камерно-вокальної творчості композитора; обумовлено причини недооцінки 

камерно-вокальної творчості митця в вітчизняній науковій літературі та 

виконавській традиції; визначено місце камерно-вокального спадку 

Ж. Массне у  наукових уявленнях  музикознавців; розроблено періодизацію 

камерно-вокальних циклів у творчості Ж. Массне; встановлено жанрові 

ознаки поеми у камерно-вокальних циклах композитора та властиві їм 

принципи циклоутворення; розкрито специфіку тлумачення камерно-

вокальних поем Ж. Массне як макроциклу, пронизаного наскрізними образно-

художніми  та інтонаційно-драматургічними зв’язками. 

Удосконалено загальну періодизацію спадку Ж. Массне. 

Подальшого розвитку набули музикознавчі судження щодо камерно-

вокальної творчості Ж. Массне, перш за все, вокальних циклів композитора.  

5. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у в 

тому, що узагальнені наукові положення щодо сутності ключових понять 

дослідження, зібраний історичний та нотний матеріал, створено переклад 

поетичної основи камерно-вокальних циклів Ж. Массне, вивчені причини  

недооцінки камерно-вокальної творчості композитора, розроблено 

періодизацію камерно-вокальних циклів митця, визначено специфіку 

композиторського тлумачення жанру вокальної поеми. Теоретичні положення 

дисертації та поданий у ній фактичний матеріал можуть бути використані у 



процесі науково-дослідної роботи магістрантів, аспірантів, докторантів та 

викладачів за зазначеною тематикою, для проведення майстер-класів, 

спрямованих на підвищення рівня виконавської майстерності  камерних 

співаків. Основні положення та висновки роботи можуть бути залучені до  

виконання камерно-вокального спадку Ж. Массне  в українському музичному 

мистецтві, використані для розробки та проведення історико-теоретичних 

курсів, а також введені до змісту наступних  дисциплін  у закладах вищої 

освіти,  зокрема «Історія світової музики», «Аналіз музичних творів», «Історія 

та теорія вокального мистецтва».  

6. Основні положення дисертації викладено у 6 одноосібних публікаціях, 

з яких 2 – іноземні: European Journal of Arts (Австрия); Central Asian Journal of 

Art Studies (Казахстан); 3 – внесені до міжнародних наукометричних баз 

України, 1 – у фаховому виданні України.  

7. Ступінь обґрунтованості наукових положень. Загальною тенденцією   

вітчизняного та російського музикознавства кінця ХХ – початку ХХІ століть є  

вивчення творчого спадку Жюля Массне як оперного композитора. Саме такий 

підхід до спадщини Ж. Массне обумовлює зміст  кандидатських дисертацій 

початку 2000 років – Л. Мудрецької «Жанрово-стильовий пошук в оперній 

творчості Жюля Массне (на прикладі опер “Манон” та “Вертер”)» (Одеса, 

2004), В. Азарової «Античність у французькій музиці 1890-1900 років» 

(Санкт-Петербург, 2006), де розглянуті  такі опери композитора, як «Марія 

Магдалина», «Таїс», «Жонглер Богоматері»; В. Мовчан «Французька лірична 

опера в динаміці  жанрової традиції» (Харків, 2016). Традиція надання 

переваги саме оперним жанрам у спадку Ж. Массне сформувалася в радянські 

часи. Так, у монографії Ю. Кремльова «Жюль Массне» (1969) «не-оперним» 

жанрам не приділяється відповідної уваги; зокрема, щодо камерно-вокальної 

творчості композитора дослідник обмежується здебільшого інформаційним 

стилем повідомлення.  

На відміну від вітчизняної традиції наукового осмислення оперної 

спадщини Ж. Массне, праці, що належать французьким, західноєвропейським 



та американським дослідникам (H. Finck, D. Irvine,H.Macdonald) певним 

чином охоплюють й інші жанри, зокрема, камерно-вокальну творчість 

композитора. Але у названих працях камерно-вокальна творчість Ж. Массне 

набуває здебільшого не стільки аналітичного підходу, скільки 

просвітительського висвітлення, тоді як оперній спадщині композитора  

традиційно надається більш поглиблене  вивчення.  

Суперечливі думки сучасників митця (серед них – M.Fuller, Th. Beecham) 

про творчість Ж. Массне збігаються в одному – головна гідність його музики 

полягає у мелодіях, які, за словами композитора А. Брюно, «впізнаєш серед 

тисяч» [171]. Впізнаваність мелодій Ж. Массне, за А. Брюно, полягає у 

притаманним їм гнучкості і виразності, обумовленим тісним  зв’язком зі 

словом. Слід  припустити, що камерно-вокальна творчість Ж. Массне не є 

вільною від загальної властивості його композиторського стилю, тобто вона 

володіє тією найголовнішою  якістю, що й вся його творчість в цілому. Це 

означає – оригінальний (індивідуальний) мелодізм  як універсальна якість 

стилю композитора не міг не втілитися в зразках його камерно-вокальної 

творчості, що засвідчує властиву їм високу художню цінність. 

Творчий спадок Ж. Массне досить об’ємний: до його складу  входять різні 

музичні  жанри, що формували розвиток жанрово-стильової системи 

музичного мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Камерно-

вокальну творчість автора представляють  жанри вокального циклу, пісні й 

романсу, в цілому – понад 200 зразків.  Саме в них найбільш системно 

проявилися ті риси стилю композитора, а саме камерність, вишуканість, 

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

К. Дебюссі. В зв’язку з цим прикро, що в Україні небагато вітчизняних 

виконавців (на відміну від французької виконавської традиції) мають у своєму 

репертуарі камерно-вокальні твори Ж. Массне, а в дослідницьких працях 

камерна-вокальна творчість французького композитора залишається  мало 

опанованою. 



Недостатня вивченість камерно-вокальної творчості французького 

Майстра прямо пропорційна тому величезному «сховищу» художніх 

відкриттів, які вона містить. Довести значущість камерно-вокальної творчості 

Ж. Массне для музичної культури сучасності, й зокрема, для таких її  сфер, як 

музичне виконавство, музична освіта, музикознавство –  актуальне завдання 

сучасної вітчизняної науки. 

8. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний 

обсяг – 202 сторінки, з яких основного тексту – 184 сторінки. Список 

використаних джерел і літератури включає 210 найменувань, із них 44 

– іноземними мовами. Структура та зміст дисертації, її завершеність 

відповідає встановленим вимогам щодо оформлення. 

9. Дискусійних положень та зауваження до дисертації немає.  

10. Загальний висновок. У дисертаційній роботі здійснено історико-

теоретичне обгрунтування та запропоновано шляхи розв’язання проблеми 

визначення сутності жанрово-стильових домінант камерно-вокальної 

творчості Ж. Массне. Серед взірців камерно-вокальної творчості Ж. Массне 

головну дослідницьку увагу приділено  камерно-вокальним циклам як 

наскрізному жанру у творчості композитора, в якому, завдяки його циклічній 

структурі, узагальнено проявляються характерні особливості камерно-

вокальної творчості французького Майстра в цілому.  У камерно-вокальних 

циклах композитора сконцентровано представлені характерні особливості 

пісень, mélodie,  вокальних поем у творчості Ж. Массне. Камерно-вокальні 

цикли композитора набувають значення призми, крізь яку  можливо 

спостерігати  характерні жанрово-стильові ознаки камерно-вокальної 

творчості композитора у цілому.  

Крім того, у камерно-вокальних циклах Ж. Массне найбільш наочно 

проявляються образно-змістовні зв’язки з оперною спадщиною композитора. 



Проведене дослідження й виконання поставлених мети та завдань надає 

підстави зробити такі висновки: 

 1) На основі залучення об’ємних критичних і дослідницьких матеріалів, 

історичний обсяг яких охоплює більше ста років, у дисертаційній роботі 

обумовлені причини недооцінки камерно-вокальної творчості Ж. Массне в 

науковій літературі та виконавській традиції. З метою здійснення даного 

завдання у дослідженні запропонована періодизація масснезнавства як 

монографічної науки; на основі вивчення історії розвитку масснезнавства 

представлені його періоди і етапи. Аналіз масснезнавства дозволив 

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

та посмертний (з 1912 року по теперішній час). Методологічною опорою  у  

виявленніс причин недооцінки камерно-вокальної творчості композитора 

обрано автобіографію Ж. Массне «Мої спогади» («Mes souvenirs», 1912), дата 

виходу якої розподіляє і поєднує прижиттєвий та посмертний періоди 

масснезнавства. На основі вивчення змін в оцінках особистості і творчості 

композитора у посмертному масснезнавстві виокремлено етапи:  1950-і рр.; 

1960-ті рр.; 1970-1980-ті рр.; 1990-ті рр.; два перших десятиліття ХХІ століття. 

У прижиттєвий період склалися опероцентрістський підхід до вивчення 

творчої спадщини композитора (його наслідки спостерігаються і нині)  і 

ставлення до камерно-вокального спадку  Ж. Массне як до меншовартісного у 

порівнянні з його оперною спадщиною. Цьому сприяв і сам композитор, який 

вважав оперу найважливішою справою життя. Від початку масснезнавства 

оперні твори композитора поставали як передумова формування оціночних 

критеріїв творчості композитора, тоді як дослідницьке зацікавлення камерно-

вокальною творчістю Ж. Массне розпочалося  лише у середині періоду 

посмертного масснезнавства (1960-1970), після подолання антимассневського 

руху на початку 1950-х рр. Опероцентристський підхід необґрунтовано звужує 

сферу творчих досягнень композитора. Переломне значення у процесі 

розвитку посмертного масснезнавства надане 1950-ими рр., коли  були 

сформовані передумови об’єктивного оцінювання особистості і творчості 



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

провозвісниками «нової ери» визнання оперної спадщини Ж. Массне. 

Значення 1960-х рр. в історії масснезнавства полягає в узагальненому 

осягненні творчого спадку композитора (праця Ю. Кремльова). Але і перша, і 

друга хвилі ренесансу особистості і творчості Ж. Массне обминули камерно-

вокальний спадок композитора.  Опероцентристська спрямованість домінує і 

на початку ХХІ століття, зокрема у вітчизняному масснезнавстві, що 

обумовлено вагомою роллю даного жанру у творчій спадщині Ж. Массне. 

2) Аналіз праць з масснезнавства дозволив визначити місце камерно-

вокального спадку Ж. Массне у  наукових уявленнях  музикознавців. 

Порушення опероцентристського підходу до вивчення творчої спадщини 

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

камерно-вокальний спадок композитора – енциклопедію французької 

романсової лірики. На межі ХХ – ХХІ століть камерно-вокальна творчість 

Ж. Массне набула значення самостійного предмету дослідження як гідна  

системного вивчення у музикознавстві. Ознакою розквіту масснезнавства  

рубежу ХХ – XXI століть  тлумачено актуалізацію камерно-вокальної 

спадщини Ж. Массне як проблеми масснезнавства (роботи М. Шампаня, 1995; 

Chae Eunhee, 2000; Хюн Мін Лі, 2005; Дж. Холмквеста, 2009). Роль німецької 

традиції (зокрема, вагнерівської, шубертовської) у камерно-вокальній 

творчості Ж. Массне – «ідеального композитора», творця французького 

вокального циклу – розглядають  М. Шампань, Сhae Eunhee, Хюн Мін Лі,Л. 

Холмквест. Історико-художня значущість камерно-вокальної творчості Ж. 

Массне у «складному стилі» визначена Chae Eunhee: поряд зі спадщиною 

Г. Форе, К. Дебюссі та А. Дюпарка, вона представляє період  розквіту 

французької mélodie. За Хюн Мін Лі,  Ж. Массне  у камерно-вокальних творах 

значно випередив свій час. Дж. Холмквест підкреслив значущість історичних 

зв’язків між французьким романсом і оперою; взаємодія між вокальною і 

оперною музикою успадкована Ж. Массне, набувши значення властиве 

творчості композитора. Як Ф. Носке, так і М. Шампань відносить Ж. Массне 



до плеяди композиторів–засновників жанру французького вокального циклу. 

Як головні перспективні напрями вивчення камерно-вокальних циклів Ж. 

Массне у доробку американських дослідників відзначимо наступні: роль 

німецьких впливів (перш за все, шубертівсько-шуманівських) на камерно-

вокальні цикли французького композитора; віднесення Ж. Массне до ряду 

найзначніших творців вокального циклу у французькій музичній культурі; 

тлумачення «ідеального композитора» як фундатора жанру французького 

камерно-вокального циклу.  Поруч з тим, визначені у роботах музикознавців 

кінця ХХ – початку ХХІ століття питання щодо вивчення камерно-вокальної 

спадщини Ж. Массне далеко не вичерпують усього кола проблем у 

дослідженні цього жанрового напряму творчості композитора.  

 3) Періодизацію камерно-вокальних циклів у творчості Ж. Массне 

розроблено на основі зіставлення розподілу на етапи, представленому у 

монографії Ю. Кремльова, і періодами розвитку оперного доробку 

композитора, що міститься у дисертації Л. Мудрецької. Доробок композитора 

у жанрі камерно-вокального циклу поділений  на  ранній, центральний і пізній 

періоди. Ранній період розвитку камерно-вокального циклу у творчості 

Ж. Массне охоплює 1966–1976 роки, від дати створення «Квітневої поеми» 

до  появи «Жовтневої поеми» (1876). Показово, що перший період розвитку 

камерно-вокального циклу у творчості композитора майже співпадає з  

раннім періодом оперної творчості Ж. Массне, визначеним Л. Мудрецькою 

(1867 – 1876). Виокремлений нами центральний період розвитку камерно-

вокальної спадщини Ж. Массне (1879 – 1895)  відповідає  об’єднанню 

другого оперного періоду і перехідному етапу у творчості композитора, 

відзначеним Л. Мудрецькою, до єдиної цілісності (1881 – 1888 – другий 

період, кінець 1880-х рр. – кінець 1890-х рр.). Співпадає рік початку 

третього (пізнього) періоду творчості у періодизації оперного спадку 

композитора, за Л. Мудрецькою, і  періодизації камерно-вокального циклу 

в його доробку (1901). Історичні паралелі між періодизацію оперного і 

камерно-вокального спадку композитора засвідчують як глибинність 



зв’язків між двома жанровими гілками його творчості, так і правомірність 

розподілу творчого спадку композитора, узятого у всій його цілісності,  на 

три періоди – ранній, центральний, пізній.  Аналіз динаміки розгорнення 

камерно-вокальних циклів у творчості Ж. Массне дозволив дійти висновку  

щодо   наскрізної функції цього жанру у творчості композитора, що охопив 

усі періоди його творчої еволюції.  

4) У результаті аналізу встановлені жанрові ознаки поеми у камерно-

вокальних циклах композитора та виявлені властиві їм принципи 

циклоутворення. Сформувавши тип жанрового тлумачення поеми та 

принципи циклоутворення у першому взірці жанру камерно-вокального циклу 

«Квітнева поема» (1866), Ж. Массне, зберігаючи їх упродовж усіх подальших 

взірців жанру, надавав їм індивідуального прочитання, обумовленого 

специфікою образно-художнього змісту. Авторське жанрове ім’я поема, попри 

відсутність такого визначення у поетичних прообразах, є наскрізним для 

камерно-вокальних циклів композитора, за виключенням  останнього взірця – 

«Декілька пісень у лілових тонах» (1912). Але і тут є весь комплекс ознак 

вокальної поеми: авторське жанрове ім’я з декларованого перетворилося на 

приховане; таким чином розкривається жанрова єдність пісні і поеми у 

тлумаченні композитора. Камерно-вокальним циклам Ж. Массне властивий 

три-рівневий принцип тлумачення поеми: 1. як жанрової характеристики 

кожного з номерів; 2. як жанрової властивості кожного з «малих» (внутрішніх) 

циклів; 3. як жанрового утворення камерно-вокальної цілісності. До ознак 

циклотворення у вокальних поемах Ж. Массне слід віднести ознаки наскрізної 

драматургії: формування у циклічній цілісності «малих циклів», у структурі 

яких відображується своєрідність циклічної побудови всієї музично-поетичної 

цілісності; наявність ряду взаємодіючих внутрішніх циклів, кожен з яких  

відображує структуру і зміст вокального циклу як цілісності; тлумачення № 1 

як прообразу майбутньої циклічної цілісності; посилення завдяки 

інтонаційним зв’язкам наскрізних поетичних образів (зокрема, спогадів), що 

містяться у віршах; «рамкова організація», що спостерігається в оформленні 



як окремих номерів, так і циклічної цілісності як такої; капріччіозно-аркові 

конструкції у фортепіанній партії, що обрамлюють номери циклу, сприяючи 

формуванню арочної драматургії на основі відтворення імпровізаційності 

бароково-фантазійного змісту; нашарування циклічних утворень всередині 

камерно-вокального циклу, що сприяє вираженню багатогранності сенсів, 

властивих інтонаційному образу світу камерно-вокальних циклів; дотримання 

методу автобіографізму,  що проявляється у відтворенні в образі  ліричного 

героя подій і почуттів, породжених з глибин душі композитора. Наскрізність 

ознак тлумачення жанру поеми у камерно-вокальних циклах композитора, як 

і принципів циклотворення, засвідчують єдність творчого метода Ж. Массне, 

втілену у відповідних опусах  композитора.   

5) Розкрито специфіку тлумачення камерно-вокальних поем Ж. Массне 

як макроциклу, пронизаного наскрізними образно-художніми  та інтонаційно-

драматургічними зв’язками. Тлумачення восьми вокальних поем Ж. Массне як 

макроциклу уможливлюють такі властиві їм ознаки. Вокальні цикли, 

розпочинаючи від «Квітневої поеми» і закінчуючи останнім взірцем жанру 

(«Декілька пісень у лілових тонах») у спадщині композитора, упродовж сорока 

п’яти років продовжують розвиток закономірностей, сформованих на початку 

першого періоду у творчості Ж. Массне, утворюючи у підсумку 

макроциклічну поемну концепцію. Ранні взірці жанру  пророчо провіщували 

появу наступних вокальних поем композитора. Єдності камерно-вокальних 

циклів Ж. Массне різних періодів сприяють спільне «авторське жанрове ім’я»; 

поєднання жанрових ознак вокальної поеми, пісні, mélodie; синтез музики, 

слова,  драми (театральності оперного типу), ознак живописності;  залучення 

віршів сучасних композитору французьких поетів (крім Флоріана, який творив 

у ХVIII столітті).  Сформований у «Квітневій поемі» принцип тлумачення 

спогадів як наскрізного смислообразу і засобу  утворення арочного принципу 

драматургії, що відповідає втіленню ідеї «вічного повернення», набуде 

розвитку у подальших взірцях жанру у творчості Ж. Массне. «Квітнева поема» 

набула значення тієї  моделі авторського тлумачення камерно-вокального 



циклу у творчості Ж. Массне, що віднайшла подальших різнобарвних втілень 

у наступних зразках жанру у творчості композитора. Наскрізного характеру 

набудуть у подальших творах композитора, що мають відношення до жанрової 

моделі камерно-вокального циклу, «капріччіозні уведення» до фортепіанної 

партії, завдяки яким до вокальних поем Ж. Массне запроваджуються ознаки 

віртуозно-фантазійного начала. Перебування ліричного героя вокальних поем 

у стані споглядання-уяви постає як одна з основ тлумачення жанру у спадщині 

композитора. 

Значущість зв’язків  між камерно-вокальними циклами композитора 

першого, другого і третього періодів творчості відкривається, завдяки 

встановлення наскрізних тем, що об’єднують їх до  мегациклічної цілісності. 

У структурі камерно-вокальної творчості композитора утворюється 

своєрідний тематичний макроцикл, який слід визначити як «Пори року». Його 

відкриває «Квітнева поема», продовжують поеми «Жовтнева» і «Зимова», тоді 

як завершує – «Поема одного вечора», у № 2 якої композитор створює весняно-

липневу картину. Таким чином унаочнюються тематичні зв’язки між першим 

(«Квітнева поема», «Жовтнева поема») і другим («Зимова поема», «Поема 

одного вечора») періодами у камерно-вокальній творчості композитора. 

Наявність хронотопічних ознак середини літа у поетичному тексті центральної 

поеми циклу «Поема одного вечора» надала можливість визначити її як 

«Липневу». «Жовтнева поема» надає до вокального макроциклу, визначеного 

нами як  «Пори року», атмосферу осені любові. Арочні зв’язки між камерно-

вокальними циклами композитора спостерігаються у наданні чотирьом з них 

асоціацій з певними порами року, етапами життя ліричного героя.  

Виокремлення чотирьох циклів вокальних поем у своєрідний макроцикл 

«Пори року» у межах творчої спадщини Ж. Массне. Якщо визначити камерно-

вокальні цикли за історією виникнення, то  вони утворять такий «ланцюг»: 

«Квітнева поема», «Жовтнева поема», «Зимова поема» і «Поема одного 

вечора», у складі якої міститься номер, визначений нами як «Липневий». 

Підкреслимо, що три перші з них написані на основі віршів поета-парнасця А. 



Сільвестра і лише останній – «липневий» – віршований «сюжет» створений Ж. 

Массне на основі поезії Ж. Ванора. Закономірністю, властивою організації 

метациклу камерно-вокальних «Пір року», слід  вважати, що перші дві – 

весняний і осінній цикли – створені упродовж 1 періоду творчості 

композитора, зимовий і літній – до другого. Камерно-вокальні цикли Ж. 

Массне, що утворюють чотирьохчастинний макроцикл «Пори року», 

сприяють встановленню образно-художніх зв’язків між першим і другим 

періодами у творчості композитора. 

Якщо тема «Пори року» об’єднують до макроциклу чотири камерно-

вокальні цикли композитора, то розвиток теми спогадів про кохання об’єднує 

до єдиного метаціклу усі вісім вокальних поем Ж. Массне. Тут значення 

уведення до розвитку наскрізної теми у структурі восьмичастинного 

мегациклу спогадів про кохання відіграє «Квітнева поема», роль  

драматургічного центру у його формуванні слід надати «Поемі спогаду» та 

«Поемі кохання», фіналу – «Поемі одного вечора», коди  – останньому циклу 

«Декілька пісень у лілових тонах». Зазначимо, що музична драматургія 

камерно-вокального циклу «Поема одного вечора», набуває значення фіналу, 

до якого  стягуються  змістовні нитки з попередніх взірців камерно-вокальної 

лірики у творчості композитора, розвивається на кшталт природного кола – від 

весняного пробудження (№ 1) – через липневий розквіт природи (№ 2) – до 

збереження любовного почуття попри осіннє вмирання природи (№ 3). 

Передостанній поемі Ж. Массне властива доцентрова функція: в єдиний вечір 

перед очима закоханого ніби пропливають картини чотирьох пір року, 

спогадів про кохання. Написаний у перший рік заключного творчого періоду 

та початку нового століття, вокальний цикл «Quelques chansons mauves» 

постав завершенням даної жанрової гілки у творчості Ж. Массне. Образна 

умовність домінує в змістовному та структурному оформленні останнього 

камерно-вокального циклу.  Центральна тема камерно-вокальної творчості 

композитора (тема спогаду про кохання) наприкінці життя митця втрачає 



кількісну значущість – вічний натхненний спогад про минуле кохання надихає 

ліричного героя «Декількох лілових пісень».  

 Зміст останнього циклу відсилає до 1 періоду камерно-вокальної 

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

спогаду»: спогаду про перше кохання навіяний «сюжет» останнього твору 

даної жанрової гілки. Повернення до молодості у спогадах людини 

«шляхетного віку» (за Н. Савицькою) до початку любовного почуття  

обумовлює виникнення життєвого та творчого кола у спадщині Ж. Массне: 

герой, який увійшов до останнього періоду життєтворчості, повертається до 

начала історії кохання. Попри те, що в останньому циклі підведення підсумків 

розвитку жанру камерно-вокального циклу у творчості композитора 

обумовлено утворенням нескінчених арок до минулого, до попередніх взірців 

жанру, взаємодіє в останньому вокальному циклу у спадщині Ж. Массне із 

творчим завданням  розмикання художнього змісту прикінцевого взірця жанру 

у безкінечність.  

Арочна драматургія у контексті камерно-вокальних циклів у спадщині 

композитора спостерігається не тільки на рівні  окремих взірців жанру, але і у 

наявності переосмислених образно-інтонаційних зв’язків між ними. У 

підсумку вісім камерно-вокальних циклів у спадщині композитора постають 

як своєрідний метацикл, оповитий розкриттям наскрізної теми спогадів про 

кохання у вигляді численних музично-словесних ремінісценцій. 

У «Спогадах», надрукованих наприкінці життя (1912), Ж. Массне писав, 

що «душа переживає тіло» [Mes souvenirs, p. 291]. Якщо під «душею» розуміти 

музичні твори, написані композитором, то, дійсно, лише після смерті їх автора 

відбулася прем’єра багатьох його творів. Камерно-вокальні опуси 

композитора розділили долю багатьох його творів в інших жанрах, в тому 

числі, й оперних. Але, якщо оперна спадщина композитора нині належить до 

відомого пласта, то його камерно-вокальна творчість й досі залишається 

сферою недостатньо дослідженою і, на жаль, мало виконуваною у музичному 

всесвіті. Камерно-вокальна творчість композитора й досі постає загадковою, 



суперечливою, попри те, що відобразила  важливі риси творчої постаті 

композитора.   

 

Дисертаційна робота Кудрявцева Валентина «Камерно-вокальна 

творчість Ж. Массне: Жанрово-стильові домінанти» на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 02 «Культура та мистецтво» за спеціальністю 

025 «Музичне мистецтво» актуальністю, науково-теоретичним рівнем, 

новизною постановки та розв’язанням проблем, практичним значенням 

відповідає вимогам пунктів 9, 11-14 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 

30.12.2015, № 943 від 20.11.2019) та на підставі Порядку проведення 

експерименту з присудження доктора філософії, який затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 979 від 21.10.2020). 

 

 

Науковий керівник: 

канд. мистецтвознавства, доцент кафедри                                  

сольного співу та оперної підготовки 

Харківського національного університету  

мистецтв ім. І. П. Котляревського                                                       Жаркіх Т. В.  
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