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ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора мистецтвознавства Шуміліної О.А. 

на дисертацію СЛУПСЬКОГО Віктора Володимировича  

«Становлення та розвиток ансамблю мідних духових інструментів 

від витоків до кінця ХVІІ століття», 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня 

кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво 

 

Дослідження давніх етапів розвитку світової музичної культури завжди 

було і нині лишається непростим завданням. Чим більшою є відстань між 

давньою епохою і сьогоденням, тим менше важливих відомостей про неї 

збереглося до нашого часу. Реконструкція подій може бути максимально 

наближеною до тогочасної реальності або відверто сфальсифікованою, 

залежно від завдань, які ставлять перед собою автори. Зазвичай обирається 

один із можливих напрямків – гіпотетичний або романтизований. У першому 

випадку  науковець ставить питання і намагається дати на них відповідь, 

виходячи з існуючих фактів, у другому робиться багатий на дрібні деталі 

історичний екскурс, неначе автор особисто був свідком описуваних подій. 

Провідним методом дослідження є залучення інформативних джерел 

пізнішого часу, які з’явитися через десятки і сотні років після описуваних 

подій, тобто не містять точної інформації, а є переказом того, що відбувалося 

у минулому, однак ми вважаємо їх достовірним джерелом, першою чергою 

на підставі того, що вони є для нас такими ж давніми, як і сама подія. 

Незважаючи на об’єктивні складнощі, вивчати музичну культуру 

стародавніх епох вкрай потрібно, оскільки вона є фундаментом для 

формування і появи пізніших етапів розвитку музичного мистецтва, у чиїх 

надрах відбувалося поступове визрівання основних тенденцій сучасної 

музики. Ці процеси охопили надзвичайно широкий спектр подій, які мають 

стосунок до музичної творчості і виконавства, і однією з них стала поява та 

розвиток музичного інструментарію. Без музичних інструментів ми не 

можемо уявити сучасну академічну музичну культуру, а наші знання про 

попередні етапи еволюції інструментального виконавства не виходять за 

межі Відродження і раннього бароко. Саме в той час воно зазнало 

надзвичайно бурхливого розвитку і позбавилося ужиткових функцій, 

унаслідок чого стали можливими виконавські новації високого бароко, коли 

музиканти перебували у пошуках бажаного звукового балансу інструментів і 
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з цією метою намагалися вдосконалити способи гри й обирали оптимальний 

інструментальний склад. Також була підготовлена поява класичного 

оркестру та камерного ансамблю, без чого неможливо уявити існування 

повідних жанрів інструментальної музики у творчості віденських класиків та 

їхніх послідовників.  

Процеси розвитку музичного інструментарію в передбароковий період 

досліджені не настільки ретельно. Більшість повідомлень на цю тему має 

оглядовий характер і не виходить за межі констатації загальновідомих 

фактів, які не вичерпують потреби у більш глибоких знаннях і не 

компенсують інформативних прогалин, особливо помітних у порівнянні з 

великим масивом відомостей про розвиток інструментарію у бароковий 

період. Як відомо, нова якість не виникає на порожньому місці і має бути 

підготовлена поступовим попереднім накопиченням, що й стає запорукою 

для чергового яскравого спалаху. Якщо не уявляти повною мірою процесів 

накопичення і знати про них лише поверхово, важко зрозуміти, як відбувся 

перехід у нову якість. Тоді руйнується увесь ланцюжок причинно-

наслідкових зв’язків, і це негативно позначається на усвідомленні 

еволюційного механізму, що приводить до викривленого розуміння 

сучасного стану інструментально-виконавської культури.  

Дисертація Віктора Володимировича Слупського є однією з перших в 

українському музикознавстві спроб заповнення прогалини у дослідженні 

музичного інструментарію у період від часу перших цивілізацій до 

ранньобарокової доби. У центрі дослідницької уваги дисертанта перебувають 

духові інструменти мідної групи, а основна проблематика концентрується 

навколо ансамблевого виконавства. Хронологічні рамки дослідження 

охоплюють період від витоків формування майбутнього мистецтва 

ансамблевого музикування мідних духових інструментів до кінця ХVІІ 

століття. 

Заявлена тема має багатовимірний характер і вимагає порушення 

кількох взаємодоповнюючих проблемних питань – від появи й еволюції 

духових інструментів мідної групи до утворення різноманітних ансамблевих 

складів. Дослідження цих питань, своєю чергою, вимагає залучення 

достовірних джерел інформації, оскільки в іншому випадку можна одержати 

результат, який буде правдивим лише частково, і це може ввести в оману тих, 
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хто долучатиме матеріали дисертації до науково-педагогічної роботи, а 

також матиме інші негативні наслідки. 

Дисертант надзвичайно ретельно та скрупульозно підійшов до відбору 

джерельного матеріалу щодо вивчення обраної теми. Ним стала величезна 

кількість доступних для візуального ознайомлення і більш детального 

дослідження тогочасних зразків музичної іконографії, трактатів, документів, 

збережених музичних інструментів, рукописних і друкованих збірників 

музичних творів та ін. Аналіз цих матеріалів, з одного боку, підтвердив вже 

відому інформацію про функціональне призначення мідних духових, зокрема 

про їхню сигнальну роль у сигнально-охоронних, військових та 

церемоніальних подіях, що було пов’язане із темброво-динамічними 

якостями цих інструментів. З іншого боку, вдалося виявити і дослідити інші, 

маловідомі й маловивчені аспекти функціонування мідних духових в 

європейській музичній культурі стародавніх часів, їхнього залучення до 

церковного і світського музичного побуту, об’єднання в однорідні та мішані 

склади ансамблів, розвиток виконавства на мідних духових в умовах 

мультіінструменталізму та ін.  

Відповідно до закону зворотної пропорційності, від давнішої епохи 

залишається менша кількість матеріалів для дослідження, тому початкові 

етапи представлено гіпотетичними версіями можливого об’єднання 

виявлених мідних духових у можливі ансамблі, а вже наступні періоди, 

починаючи від середньовіччя, висвітлені більш ґрунтовно і ретельно. 

Виклад матеріалу дисертації відбувається відповідно до історико-

хронологічного чинника, унаслідок чого кожний наступний розділ стає 

продовженням попереднього. Матеріали, що висвітлюють теоретично-

методологічну модель дослідження і зазвичай укладають зміст самостійного 

розділу, у цій роботі розміщені у вступі і мають надзвичайно стислий, 

лаконічний характер викладу. Із суто формальних позицій можна зробити 

зауваження про те, що робота позбавлена методологічного розділу, однак в 

такому випадку дисертантові довелося б внести суттєві корективи у 

структуру роботи і подати результати проведеного дослідження в інший 

спосіб, що порушило б логіку викладу матеріалу. 

Досліджуючи історичний розвиток ансамблевого виконавства на 

мідних духових інструментах, дисертант концентрує увагу навколо 

провідних європейських шкіл, у яких діяльність музичних цехів 

підтримувалася на державному рівні, що створило сприятливі умови для 
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розвитку інструментального виконавства, в тому числі й на мідних духових. 

З-поміж маси музикантів виділено найвідоміших виконавців на мідних 

духових, доведено їхню роль у розвитку ансамблевого виконавства. Також 

виділено персоналії композиторів, які писали для ансамблю мідних духових, 

і пояснено, чому вони займалися цією справою.  

У роботі простежено поступовість зміни функцій мідних духових з 

інформаційно-комунікативних на суто музичні, процеси інтеграції цих 

інструментів у музично-культурну інфраструктуру середньовічних 

європейських міст. Вивчено конфігурації ансамблевого складу – за 

однорідністю інструментів, що належать до однієї родини, мають різну 

теситуру та стрій і об’єднуються в ансамбль за принципом хорового 

чотириголосся (у роботі виділяються родини тромбонів і корнетів), на основі 

поєднання різних за тембром і діапазоном мундштучних інструментів, що за 

сукупним діапазоном утворювали чотири- та п’ятиголосні хори (такий склад 

визначається як мішаний), за кількістю учасників ансамблю  (від дуетів до 

квінтетів) і за функціональним призначенням ансамблевих партій. 

У роботі висвітлений історичний розвиток ансамблевого виконавства 

мідних духових інструментів одержує логічне продовження у наступному 

колі проблемних питань дисертаційного дослідження, пов’язаних із 

вивченням виконавського репертуару в аспекті музично-історичного жанро- і 

стилетворення. Цій проблематиці присвячено третій розділ дисертаційного 

дослідження, у якому йдеться про мідний інструментарій ХVІІ століття, про 

епоху раннього бароко. Природно, що від того часу збереглося більше 

матеріалів, і це надає можливість долучити до аналізу музичні твори, які 

входили до репертуару тогочасних ансамблів мідних духових, а також 

висвітлити подробиці життєтворчості їхніх авторів у контексті розвитку 

традиції європейського ансамблевого виконавства. Констатовано, що 

авторами були або самі виконавці-духовики, або композитори, які з ними 

тісно контактували. Можна сказати, що з тих пір нічного не змінилося. Слід 

зазначити, що детальні біографічні нариси дещо змінюють жанрово-

стильових вектор викладу матеріалу з наукового на критико-публіцистичний. 

Однак це не знижує вартості роботи через те, що подана інформація є 

практично невідомою, її почерпнуто із тогочасних документальних джерел, 

вона додатково висвітлює внесок кожного музиканта у розвиток 

ансамблевого виконавства. Також вкажемо, що саме за таким принципом 

проводяться музикологічні дослідження у країнах, що знаходяться за межами 
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пострадянського простору, і якщо органологічна думка України прямує в 

європейському напрямку, науковцям слід відходити від старих «радянських» 

методик і активніше впроваджувати дослідницькі тенденції західної 

музикології, прикладом чого є рецензована робота.  

Найбільше зацікавлення викликали додатки до дисертації, у яких 

розміщено унікальний ілюстративний і музичний матеріал. Він описаний у 

тексті відповідних розділів дисертації, з акцентом на питаннях ансамблевого 

виконавства на мідних духових, що є абсолютно зрозумілим і не викликає 

заперечень. Водночас, наведений матеріал надає усі підстави для більш 

глибокого аналізу, зокрема, для виявлення зв’язків із церковно-співацьким 

багатоголоссям, що виникло й розвивалося на українських землях з кінця 

ХVІ століття і було пов’язане не тільки з усім відомою багатохорністю, а 

також із ансамблевим виконавством, що засвідчується, зокрема, 

новознайденими творами Миколи Дилецького, у яких чотириголосий склад 

не має стабільної структури й утворюється різними комбінаціями співацьких 

голосів. За технікою деякі новознайдені твори Дилецького наближені до 

партитур, що наводяться в додатку до дисертації Віктора Володимировича 

Слупського. Отже, витоки хорової техніки Дилецького та інших 

композиторів партесної доби слід шукати не в хорових композиціях, а в 

інструментальних партитурах, призначених для ансамблевого виконавства, 

тим більше, що вони мають відношення до собору Святого Марка у Венеції, 

звідки пішла багатохорність. 

Переходячи до традиційної частини відгуку, у якій необхідно 

висловити зауваження і поставити питання, хочу наголосити на тому, що в 

тексті дисертації хотілося б бачити меншу кількість русизмів в 

інструментознавчій термінології, і що аналіз музичних творів бажано було б 

робити з урахуванням стильової специфіки тієї епохи, до якої ці твори 

належать. Також, враховуючи висвітлення і вирішення автором дисертації 

багатьох поставлених завдань, вважаю за доцільне обмежитися трьома 

питаннями. 

Перше питання має відношення до уточнення специфіки тогочасного 

музичного інструментарію. Мідні духові інструменти досліджуваного 

періоду, що об’єднувалися в ансамблі, не були подібні до інструментів 

пізнішого часу. Йдеться навіть не про сигнальні роги доби бронзи або 

давньоєгипетські, античні та візантійські труби, чи середньовічний лур, а про 

інструменти доби Відродження і раннього бароко. Надзвичайно поширені й 
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часто згадувані в дисертації кулісні труби, корнети, шалмеї і бомбарди з 

часом були витіснені іншими інструментами мідної групи і не увійшли у 

класичний оркестр; тромбони і труби зазнали перетворення і вдосконалення, 

а валторни і туби не пригадуються взагалі. Яким було звучання ансамблю 

старовинних інструментів мідної групи? Чи відрізнялося воно від звучання 

брас-квінтетів пізнішого часу? Чи буде достовірним відтворення 

старовинних ансамблевих партитур сучасними мідними духовими 

інструментами? Чи знає автор українських колекціонерів ранньобарокових 

мідних духових інструментів? 

Друге питання є продовженням першого. На титульних аркушах деяких 

інструментальних творів, що відносяться до періоду раннього бароко і 

аналізуються в дисертації, вказано, що вони написані для п’ятиголосого 

ансамблю духових або струнних інструментів (наприклад, «Вечірня музика 

Лейпцига» німецького композитора і мультиінструменталіста Йогана Пецеля, 

1669, с. 163). Різниця у звучанні струнних і духових зараз є величезною, і 

тому дуже важко уявити, що той самий музичний твір може бути виконаний і 

ансамблем струнних, і ансамблем духових – настільки відрізнятиметься 

кінцевий результат. Чому в епоху бароко допускалися такі взаємозаміни? 

Можливо, відмінність між струнними і мідними духовими інструментами 

була не настільки суттєвою, як зараз? 

Третє питання має відношення до поширеної останнім часом концепції 

історичного або історично інформованого виконавства, згідно з якою для 

виконання старовинної музики потрібно долучати старовинні інструменти, 

для яких ця музика була написана. Чи відомі Вам випадки виконання 

досліджуваних ансамблевих творів на тогочасних інструментах і чи вважаєте 

Ви правильною таку виконавську позицію? 

У цілому, представлений і проаналізований матеріал дисертації Віктора 

Володимировича Слупського, новаційний характер ідей та дослідницького 

підходу, актуальність та затребуваність тематики наукової праці свідчать, що 

в Україні відбувається активізація процесів формування нової генерації 

дослідників, чиї представники поступово віддаляються від застарілих методів 

ведення наукових досліджень. (Серед робіт останнього часу можна згадати 

дисертацію львівського дослідника Дмитра Олійника, присвячену історії 

європейського ксилофона). 

 




