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Дисертацію присвячено вивченню специфіки рефлексії у вокальній
творчості (композитора і виконавця). Авторська рефлексія визначена як образ
людини, що розмірковує про себе і світ, увиразнюючи загальнолюдські болючі
проблеми і вирішуючи їх в площині музичної творчості. Вивчається мовна
специфіка вокальної рефлексії в різних жанрово-стильових контекстах.
Матеріалом обрано творчість знакових митців російської та української
музичної

культури

ХІХ – ХХ

ст.

(М. Лисенка,

Д. Шостаковича,

Б. Лятошинського, Г. Свиридова та ін.).
Серед передумов історичної ґенези і чинників вокальної рефлексії вказано
на співвідношення типів вокального інтонування: зокрема, роль речитативу як
складової оперного театру Дж. Верді; монолог як жанровий вираз авторського
слова; національні форми синтезу поетичного слова і звукообразу (російська
елегія, український солоспів).
Теоретичні засади вивчення рефлексії у вокальних жанрах як специфічної
мови ще не були обґрунтовані в якості спеціального предмету музикознавства.
Тому в кожному випадку діють як загальні настанови рефлексійного мислення
(Я-образ, принцип двосвіття, монологічність, мовленнєва інтонація), так і
стилістичні відкриття конкретного митця. Наприклад, жанрово-психологічні
образи «Кобзаря» склали підґрунтя для музичної інтерпретації історичного
буття України крізь призму поетичної думки Т. Шевченка. Рефлексійні ознаки
мають

інтонаційно-драматургічну

природу:

це

медитативні

інтонації,

монологічність, кобзарська стилістика (думний лад, наратив). Позамузичні
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чинники обумовлені впливами на музичну рефлексію поетичного мислення
Т. Шевченка, української мови та пісні. На прикладі вокальної мініатюри
М. Лисенка на вірші Т. Шевченка «Чого мені тяжко» співак-іноземець має
відтворити «внутрішню форму» поетичної рефлексії, увиразнену через
рецитацію та мелодекламацію.
У Шостаковича при аналізі авторської концепції вокальної «Сюїти на
вірші Мікеланджело Буонаротті» відзначено «смислову поліфонію» на ґрунті
трьох звуковисотних комплексів: рефлексивний («фігури висловлювання»
автора), мотив смерті та елегійний. Д. Хворостовський вибудовує свою версію
як сповідь (alter ego Шостаковича-Мікеланджело), впроваджуючи медитативні
репліки в пісенний розспів широкого дихання. Основне завантаження лягає не
тільки на слово і вокал, а й звуковий образ фортепіано. Інструмент уособлює
звукову ауру зовнішнього світу, чужого поетові. М. Аркадьєв створює цілісний
звуковий образ. Темброва персоніфікація і симфонизація фортепіанної партії
характеризують піаніста як синергійного партнера – звуко-мислячого поета й
інтелектуального співрозмовника.
Обґрунтовано проблему виконавської рефлексії як сфери синергійної
співтворчості композитора і співака. Доведено креативну роль інтерпретатора в
процесі відтворення рефлексійного стилю в музиці на прикладі виконавських
версій Д. Хворостовського, як першовиконавця вокальних творів Шостаковича і
Свиридова.
Відзначено роль семантики тональних планів, яка впливає на технологію
виконавської рефлексії. Остання спрямована на розуміння мистецтва як
спілкування, а вокального твору – як синергії співака і композитора.
Композиційно-драматургічні особливості поеми для співака відіграють роль
стратегії виконавської концепції твору.
Аналіз творчого діалогу співака і композитора у вокальній поемі «Русь,
що відчалила» Г. Свиридова виявив відмінності в розумінні концепції твору.
Якщо В. П'явко створив оперно-драматичну версію, О. Образцова посилила
лірико-психологічну рефлексію (за рахунок гендерного аспекту виконання
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образа Поета співачкою), то Д. Хворостовський в дуеті з М. Аркадьєвим
(фортепіано) запропонували режисерське рішення – ре-інтерпретацію завдяки
ідеальному синтезу суб'єктивного і об'єктивного планів буття твору. Як
результат, принцип романтичного двосвіття поступається синергії (в значенні
«духовна співпраця»), більш актуальній якості художньої спів-творчості.
У роботі охарактеризовано шлях до рефлексії Б.Лятошинського в аспекті
національної своєрідності вокального стилю. Як ранні, так і більш зрілі вокальні
опуси

митця

чітко

увиразнили

константну

складову

його

ліричного

світоспоглядання – рефлексію Я-свідомості митця на оточуючий світ, його біль,
трагедію самотності. Є зразки любовної лірики, що теж позначена (на кшталт
творчого методу П.Чайковського або С.Рахманінова) рефлексійним мотивом
любовного еросу та тяжінням до показу екзистенційного плану буття через
двосвіття (традиція Ф.Шуберта «Двійник»).
У висновках знайшло відображення розкриття проблем рефлексії як
наскрізної лейттеми вокальної музики минулого століття, яке у пропонованій
дисертації отримало більш системний вигляд (що має вплинути на розвиток
психології співацького мислення і виконавської інтерпретації). Рефлексія як
спосіб авторського висловлювання («спів про себе та про світ», за словами
В. Сильвестрова) – це наскрізна тенденція вокальної творчості Д.Шостаковича
та Б.Лятошинського, будучи не лише дзеркалом душі митця, але й «звуковим
документом» їхньої історичної епохи.
Ключові слова: вокальна творчість, рефлексія, художня свідомість, образ
автора, Я-образ, вокальна мова/мислення, монолог, співтворчість виконавця і
композитора, ре-інтерпретація.
ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО
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1. Лю Нин. Рефлексивные мотивы вокальной музыки Д.Шостаковича (на
примере цикла «Четыре романса на слова А.Пушкина», ор.46). Традиції та
новації у вищій архітектурно-художній освіті. Харків, 2016. Вип.4. С.46-51.
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ABSTRACT
Liu Ning. Reflexion in the vocal music of the 20th century (based on the
creative work of D. Shostakovich and B. Lyatoshynsky. Manuscript.
Thesis for a Candidate’s Degree in Art Studies according to specialty 17.00.03
– Music Art. Kharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts, Ministry of
Culture of Ukraine, Kharkiv, 2018.
The dissertation is devoted to the study of the specifics of reflexion
manifestations in the vocal creativity (in composing and performing). The author's
reflexion is defined as an image of a person who reflects on himself/herself and the
world, revealing more brightly universal human painful problems and solving them in
the plane of the musical creativity. The linguistic specificity of vocal reflexion in
various genre-style contexts is studied. Significant artists from Russian and Ukrainian
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musical culture of the 19th and 20th centuries were chosen as the material (M.
Lysenko, D. Shostakovich, B. Lyatoshynsky, and G. Svyrydov).
Among the prerequisites and factors of the historical genesis of vocal reflexion
is the correlation between the types of vocal intonation, the role of the recitative as a
part of the opera style of J. Verdi; a monologue as a genre of the author's word;
national forms of the synthesis of the word and sound image (Russian elegy,
Ukrainian solo-singing).
The theoretical basis for the study of reflexion in vocal genres as a specific
language has not yet been substantiated as a special subject of musicology. Therefore,
in each case there are general principles of reflective thinking (I-image, the principle
of two worlds, monologueness, speech intonation), as well as stylistic discoveries of a
particular artist. For example, genre and psychological images of "Kobzar" formed
the basis for the musical interpretation of the historical existence of Ukraine through
the prism of T. Shevchenko's poetic thought. Reflective signs have an intonational
and dramatic nature: it is a meditative intonation, monologueness, kobza stylistics
(dummy mode, narrative). The non-musical factors are affected by the musical
reflexion of T. Shevchenko's poetic thinking, Ukrainian language and songs. Basing
on the vocal miniature by M. Lysenko to T. Shevchenko's poem "Why weighs the
heart heavy?", a foreign singer must recreate the "inner form" of the poetic reflexion,
emphasized by melodeclamation.
The semantic analysis of the "Suite on Verses of Michelangelo Buonarroti " in
their performing reading testifies to the manifestation of the method of the author's
reflexion in the "Sonnets". Three semantic complexes – reflexive (the "figures of the
author's speech"), death (instrumental sphere) and elegiac (vocal) – outline the basic
concepts of the author's idea. The essence of the "semantic polyphony" of the suite is
revealed by D. Hvorostovsky through his personal living – the confession (alter ego
of Shostakovich-Michelangelo). The main load lies not only on the word and vocals,
but also on the sound of the piano – a symbol of the external world, alien to the poet.
The timbre personification and symphony of the piano part characterize M. Arkadyev
as a synergistic partner – a sound-thinking poet and intellectual interlocutor.
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Separately there stands a problem of performer’s reflexion as a sphere of the
composer and singer’s common creation. The creative role of the interpreter in the
process of reproduction of the reflexive style in vocal creativity has been proved by
the examples of the performance versions of Dmitry Hvorostovsky, as the first
performer of the compositions by Shostakovich and Svyrydov.
The role of tonal plans semantics, which also influences the technology of
performer’s reflexion, is highlighted. The latter is aimed at understanding art as
communication, and vocal work as a synergy of the singer and composer.
Compositional and dramaturgical features of the poem are as important for a singer as
the strategy of the author's concept of the work.
A comparative approach to understanding the concept on the vocal poem
“Castaway Russia” by G. Sviridov allowed us to reveal both similarities and
differences in its interpretation. V. Piavko created the opera and dramatic version,
E. Obraztsova reinforced lyrical and psychological reflexion of the Poet (by gender),
Dmitry Hvorostovsky and M. Arkadyev (piano) proposed the director's version of the
composition. Owing to the synthesis of subjective and objective plans found by us,
instead of the romantic dual world, there is a spiritual synergy (co-work), the poet
unites with the new, transformed world.
The work describes the way to B. Lytaishinsky's reflexion in the aspect of the
national originality of the vocal style of thinking. Both early and more mature vocal
opuses of the artist clearly revealed the constant component of his lyrical worldview –
the reflexion of the I-consciousness of the artist on the surrounding world, his pain,
the tragedy of loneliness. There are samples of love lyrics, which is also marked (as in
the creative method of P. Tchaikovsky or S. Rachmaninov) by the reflexive motive of
love eros and the tendency to show the existential plan of being through two worlds
(the tradition of F. Schubert "The Spirit Double").
The findings highlight the scientific disclosure of reflexion problems as the
cross-cutting leit-theme of vocal music of the last century which is presented in the
proposed dissertation in a more systematic form (this should affect the development
of psychology of singer’s thinking and performer’s interpretation). Reflexion as a way

8
of the author's utterance ("singing about oneself and about the world", according to V.
Silvestrov) is a transversal tendency of D. Shostakovich's and B. Lyatoshinsky's vocal
creativity, being not only a mirror of the soul of the artist, but also a "sound
document" of their historical epoch
Key words: vocal creativity, reflexion, artistic conscience, the image of the
author, I-image, vocal language/thinking, monologue, co-working of the performer
and composer, re-interpretation.
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ВСТУП
Обгрунтування вибору теми дослідження. Серед стильових пріоритетів
китайських виконавців камерного жанру вокальна музика Дмитра Шостаковича
тп Бориса Лятошинського займає периферійне місце. У зв’язку з річницею
Шостаковича (110 років з дня народження) пройшла «хвиля» виконавської
зацікавленості до його творчості (в тому числі, серед китайських вокалістів, які
навчаються в Україні). Китайські співаки поки ще не залучають твори
Д. Шостаковича в концертно-виконавську практику; при цьому викладачі
відмічають «когнітивний дисонанс» при зустрічі з ними в класі концертнокамерного співу.
Одна з причин недостатньої уваги до вокальних шедеврів ХХ століття
полягає у ментальних відмінностях культури світоспоглядання її носіїв на
Заході та Сході. Можливо, віддаленість виконавської еліти від вокальної музики
Шостаковича пов’язана з переважанням в його творчому мисленні лірики
особливого роду – громадянського, або філософсько-етичного звучання.
Зміна семантичного модусу призвела до нової парадигми вокального
стилю в цілому: спів (bel canto) уступает місце авторським роздумам
(мелодекламації), «внутрішньому» монологу, самозануренню і духовним
зусиллям особистості для вирішення «вічних питань». Це тематичне коло
образності, яке сформувалося у музичній культурі ХХ століття, отримало
визначення «рефлексія» й стало його «візитівкою» (Л. Шаповалова). Стосовно
вокальної музики цю тезу ще треба довести. Важливо інше: у порівнянні з
попередніми семантичними модусами вокальної музики європейської мистецтва
(класико-романтичної

доби),

рефлексія

не

лише

зберегла

багатство

психологічних інтенцій людської душі, але й фокусує її здатність до духовного
у-зріння онтологічних засад буття (Божественної причини) і призначення
людини («смислової моделі світу», за А. Агафоновим), які вивчаються
гуманітрантини науками з позицій когнітивного діалогу між ними.
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Оманливу незатребуваність рефлексії в китайському академічному
мистецтві співу сьогодення пояснює його молодість (у порівнянні з 400-річними
традиціями Європи). Дійсно, від інтерпретаторів вокальної лірики Дмитра
Шостаковича очикуються вікова зрілість особистості (акме), життєвий і
творчий досвід, причому набутий власними зусиллями, а не «чужий»,
запозичений теоретично із вивчення співацьких традицій Німеччини, Італії,
Росії, України.
Вважаємо, що, для того, щоб досвід композиторської рефлексії ХХ
століття

набув відповідного

її осмислення

і

розуміння іншомовними

інтерпретаторами, слід включити його в китайську картину світу, послідовно
розвиваючи потребу в духовному самовихованні співака на творчому
синтезі національних і європейських цінностей вокальної культури.
Серед

новітніх

досліджень

вокальної

музики

М. Лисенка,

Д. Шостаковича, Б. Лятошинського (та деяких інших авторів), чиї твори
слугували матеріалом для обґрунтування специфіки вокальної рефлексії, не
вдалося знайти постановку проблем рефлексивного стилю мислення, образу
автора (який розмірковує, рефлексує, співпереживає за весь світ), або рефлексії
як мови/мовлення, рефлексійної драматургії вокального твору, ширше – образу
людини, яка розмірковує, рефлексує (на болючі теми людства). Названі позиції
окреслюють предмет наукових зацікавлень автора пропонованої дисертації.
Тему дослідження обрано у зв’язку з естетичними смаками автора –
співака, лауреата міжнародних конкурсів, сформованого на репертуарі
європейської класики та українського національного «звукового еталону». У
розвиток концепції про рефлексію в музичній творчості на грунті симфонічної
та інструментальної музики, яка сформувалась в науковому класі керівника,
пропонована автором концепція йде далі в пошуках специфіки вокального
мистецтва. Будучи сформованою в царині виконавського мистецтва, ця
оновлена теорія рефлексії у вокальній творчості отримує інший суб’єктний і
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методологічний

вимір

і

становить

окремий

предмет

наукової

сфери

інтерпретології.
Згідно змісту навчальних програм з концертно-камерного співу, які діють
в Україні, китайські співаки мають включати твори Д. Шостаковича у
навчальний процес та концертно-виконавську практику. Надзавдання полягає у
необхідності звернути увагу талановитої генерації китайських вокалістів до
такої маловивченої сфери вокального спадку композитора, як філософська
рефлексія, в тому числі через обговорення (в жанрі дисертації) в професійному
середовищі носіїв виконавської культури Китайської Народної Республіки.
Отже, актуальність теми є безумовною, оскільки продиктована
практичними завданнями сучасного музично-виконавського процесу у зв’язку:
1) з недостатньою мірою вивченості рефлексивної лірики як складової
вокальної музики ХХ ст., яка ще не була предметом ґрунтовної розробки у
вітчизняному та китайському музикознавстві;
2) із жанрово-стильовим розширенням і поглибленням концертного
репертуару вокалістів, що відбувається повсякчасно, становить провідну
тенденцію сучасної вищої музичної освіти (в тому числі за рахунок
маловивченого у Китаї і поки ще не затребуваного камерно-вокального спадку
визнаних у світі класиків української вокальної музики ХХ ст. М. Лисенка,
Г.Алчевського, Б. Лятошинського) та заслуговує на пропаганду у провідних
центрах музичного виховання країн Європи, Азії, Америки;
3) як наслідок ускладнення вокальної мови в творчості композиторів ХХ
століття, змістовність якої полягає не стільки у технічному «переозброєнні»,
скільки у психологічній та інтелектуальній складовій професійного мислення
співаків.

Якщо

вони

мають

справу

з

художньою

свідомістю

митця

рефлексивного типу, слід осягнути духовну висоту авторських намірів,
відмовитися від романтичної традиції співу та працювати над вокальним
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образом як з криптограмою, яку треба відтворити у виконавській інтерпретації
як факт особистої автобіографії.
На

цій

основі

уможливлюється

систематизація

типових

ознак

рефлексійного стилю мислення у вокальній музиці та когнація її жанрів і
способів художнього впливу на образ людини в музичному мистецтві ХХ – ХХІ
століть, що для інтерпретатора-співака, понад усі інші виклики глобалізованого
світу, складає «наріжний камінь».
Зв’язок
Дисертацію

роботи
виконано

з
на

науковими
кафедрі

програмами,

інтерпретології

планами,
та

аналізу

темами.
музики

Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.
Її проблематика відповідна комплексній темі «Когнітивні моделі виконавської
інтерпретології» на 2012-2017 рр. перспективного тематичного плану науководослідницької роботи ХНУМ імені І. П. Котляревського (протокол № 2 від
25.10.2012 р.). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради ХНУМ
імені І. П. Котляревського (протокол № 7 від 28.01.2016 р.).
Мета дослідження – узагальнити жанрово-стильовий та виконавський
досвід екзистенції композиторської рефлексії як знакової системи, зафіксованої
у ментально-звукових текстах вокальної музики ХХ століття.
Серед завдань, що відповідають розкриттю присутності образу автора
(або рефлексійної свідомості ліричного героя – «Я-образ») в європейській
музичній традиції, та досягають надмети дослідження, є такі:
 сформувати теоретичні уявлення про рефлексійну семантику в сфері
вокальних жанрів;
 виявити

стилістичні

ознаки

рефлексійного

способу

авторського

висловлювання М. Лисенка як фундатора української професійної музики;
 визначити семантичні «скрепи» музичної драматургії вокальних циклів
Д. Шостаковича для осягнення духовних засад його мислення;
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 розкрити засоби «смислової поліфонії» композиторської інтерпретації
поетичного

слова

у

«Сюїті

шлях

до

на

слова

Мікеланджело»

ор.

145

Д. Шостаковича;
 охарактеризувати

рефлексії

Б.Лятошинського

в

аспекті

національної своєрідності вокального стилю мислення;
 обґрунтувати інтерпретологічне коло завдань, що постають перед
співаком

і

інструменталістом

під

час

ре-інтерпретації

творів

Д. Шостаковича і Б. Лятошинського на новітньому етапі вокального
виконавства та педагогіки мистецтва.
Об’єкт дослідження – вокальне мистецтво ХХ століття; предмет –
рефлексія як образ людини, прояви її специфіки у різних жанрово-стильових
контекстах і способи виконавського втілення.
Матеріал дослідження. Вибір прикладів для обґрунтування концепції
дисертації обумовлений виконавсько-співацькою практикою її автора. Втілення
рефлексійних образів у вокальних творах для баритона (та інших типів
співацького голосу) являє широкий спектр жанрової стилістики вокальної
музики європейських та вітчизняних композиторів ХІХ-ХХ століть: від
оперного речитативу в італійській опері (зразки оперної драматургії Дж.Верді) –
через вияв національної характерності рефлексійних образів «Музики до
“Кобзаря”» (М.Лисенко, Г. Алчевський) до найбільш знакових рефлексивних
митців Д. Шостаковича та Б. Лятошинського.
Методи

дослідження.

Втілення

рефлексії

засобами

вокальної

мови/мислення розглядається академічною наукою на ґрунті аналізу складних
музичних

текстів,

Д. Шостаковича,

якими

є

вокальні

Б. Лятошинського:

твори
це

Дж. Верді,

історичний,

М. Лисенка,
структурно-

функціональний, жанровий, стильовий підходи; а також спеціалізовані

15
музикознавчі

дискурси

–

семантичний, рефлексивний та

порівняльно-

інтерпретологічний.
Теоретична база. Дослідження проявів рефлексії у вокальній музиці
спиралось на єдність теоретичного і історичного музикознавства в системі
сучасної гуманітаристики, яка представлена у дисертації такими розділами:
 філософська інтерпретація поняття в науці, культурі та музичній
творчості (С. Авєрінцев [1], А. Агафонов [2], Л. Баткін [19], М. Бахтін
[20], М. Бердяєв [22], Л.Виготський [45], Г. Гегель [48], Н. ГерасимоваПерсидська [49], В. Зінченко [59], О. Зінькевич [61], Е. Левінас [74],
О. Леонтьєв [76], В. Лосський [78], М. Мамардашвілі [84], М. Сабініна
[106], С. Хоружий [123], Л. Шаповалова [126-128]);
 музична семіотика і теорія музичної мови (праці М.Арановського [6-8],
М. Бонфельда [26, 27], Н.Захарової [59], О.Козаренко [67], Л. Мазеля [83],
В. Медушевського [85-87], В.Холопової [122], С. Шипа [131-132]);
 аналіз вокального твору (Т. Булат [29-32], В. Васіна-Гроссман [39-43],
Н. Говорухіна [50], Л.Деркач [55], Н. Завісько [58], Л. Іванова [62],
О. Коловський [3], Т. Мадишева [80, 81], Ю.Малишев [79], А.Мізітова
[87], К. Руч’євська [105], В.Супрун [114]);
 методологія аналізу композиторської творчості, зокрема, ключових
постатей «рефлексійного митця» Д.Шостаковича і Б.Лятошинського,
(Б. Асаф’єв [10-12], М. Аркадь’єв [9], В. Бобровський [23,24], І. Брежнева
[33], Г. Ганзбург [46], І. Драч [57], О. Козаренко [68], М. Копиця [70],
А. Кремер [71], В. Медушевський [84], Н. Очеретовська [99], І. Савчук
[107-110], Сунь Цзяянь [116]);
 виконавське мистецтво та інтерпретологія (В. Гіголаєва-Юрченко [44],
Н.Корихалова [70], В.Москаленко [94], Л. Шаповалова [127]).
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Новизна отриманих результатів. З огляду на вивченість рефлексійної
творчості

в

симфонічному

та

камерно-інструментальному

жанрах

західноєвропейської музики ХІХ–ХХ століть, у вітчизняній музикології вперше:
 сформувано теоретичні уявлення про рефлексійну семантику жанрів
вокальної музики під кутом зору історико-онтологічного погляду на її ґенезу,
специфіку композиторського втілення та виконавський еталон;
 виявлено

стилістичні

ознаки

рефлексії

як

способу

авторського

висловлювання у вокальних творах М. Лисенка і визначено його роль як
одного з наскрізних чинників національного «генокоду» вокальної мови на
етапі професіоналізації камерно-вокального мистецтва;
 розкрито

специфіку

музичної

драматургії

вокальних

циклів

Д. Шостаковича на слова О. Пушкіна і М. Цвєтаєвої для осягнення символіки
поетичного слова та його духовного резонансу як умови «перебігу»
драматургічного

мислення

в

бік

рефлексії

(художньо-поетичної,

філософської, Я-образу Автора);
 визначено семантичне наповнення «смислової поліфонії» у вокальній
«Сюїті на слова Мікеланджело» ор. 145 Д. Шостаковича як прояв
композиторської інтерпретації поетичного слова і метод філософської
рефлексії в звукообразному мисленні митця;
 схарактеризовані музично-мовні інтенції авторської рефлексії раннього і
зрілого вокального стилю Б. Лятошинського в аспекті національної
своєрідності;
 обґрунтовано коло інтерпретативних завдань стосовно творення «образу
виконання», що постають перед співаком і інструменталістом під час реінтерпретації творів Д. Шостаковича і Б. Лятошинського.
Практичне значення отриманих результатів визначається можливістю
використання положень та матеріалів дослідження в навчальних курсах «Історія
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світової

музичної

культури»,

«Аналіз

музичних

творів»,

«Музична

інтерпретація» для бакалаврів і магістрів вищих навчальних музичних закладів
України,

а

також

уведенням

вокальних

творів

Д. Шостаковича

і

Б. Лятошинського (а також інших зразків рефлексивної лірики М.Лисенка,
Г.Алчевського, Г.Свиридова, С.Рахманінова) в концертний обіг академічних
співаків Китайської Народної Республіки.
Апробація роботи. Основні положення дисертації оприлюднені на
міжнародних та всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних
конференціях: «Актуальні проблеми музичного і театрального мистецтва»
(Харків, ХНУМ імені І. П. Котляревського, 2016), «Мистецтво та шляхи його
осмислення в дослідженнях молодих науковців» (Харків, ХНУМ імені
І. П. Котляревського, 2016), «Культурологія та інформаційне суспільство
ХХІ століття» (ХДАК, 2016); «Інтонаційний образ світу» (Харків, 2016),
«Аналіз та інтерпретація як системи пізнання музичного твору» (Київ, 2017);
«Харківські асамблеї: до 100-річчя Харківського національного університету
мистецтв імені І.П.Котляревського» (Харків, 2017), «Сергій Рахманінов та
українська культура: міжнаціональний та полікультурний діалог» (Харків,
2018).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 статей, з них: 4 – у
фахових виданнях, рекомендованих до МОН України; 1 стаття – у зарубіжному
періодичному виданні «Північна музика» 北方音樂。 第37卷上。(китайською
мовою).
Структура роботи. Дисертація складається зі Вступу, трьох розділів (8
підрозділів), Висновків та Списку використаних джерел (135 найменування; 10
сторінок). Додаток містить нотні приклади. Загальний об’єм дисертації
становить 189 сторінок; основний текст – 167 сторінок.
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У першому розділі, завдання якого полягає у формуванні наукових
уявлень про рефлексійну семантику у вокальній музиці та її виконавський
еталон,

вивчаються

історично

усталені

типи

вокального

інтонування

європейської традиції в національному і жанровому аспектах (зокрема,
речитатив у італійській опері). Особливу увагу приділено українській
народнопісенній інтонації, що слугувала підґрунтям кристалізації ментальних
ознак рефлексійного типу авторського висловлювання у творчості професійних
композиторів кінця ХІХ – початку ХХ століть (М. Лисенко, П. Алчевський).
Змістовним «містком» від підрозділу 1.1 до подальшого розгортання
аналітичних розділів роботи є підпункт 1.3, присвячений викладу теоретичних
засад рефлексивного мислення в музиці. Останній має певну ієрархію наукової
відрефлексованості щодо розуміння специфіки та слухацького сприйняття.
Запозичені постулати наукової концепції вітчизняних музикознавців автор
екстраполює на власний виконавський досвід і обирає знакові приклади
рефлексії у вокальних жанрах різних композиторів (від її ґенези в оперному
мистецтві – зокрема, речитативу як структурної одиниці драматургії Дж. Верді
– до маловідомих у китайському науковому середовищу вокальних опусів
Д.Шостаковича, Б. Лятошинського та інших творців рефлексійного стилю в
музиці (Розділи 2 та 3).
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РОЗДІЛ 1
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ВОКАЛЬНОЇ МОВИ
В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МУЗИЦІ
1.1 Типи інтонування. Історичні прототипи
Завдання підрозділу – висвітлити стан вивченості заявленої проблеми в
різних дискурсах музичної науки останнього десятиріччя, що дозволить більш
чітко окреслити предмет дослідження.
Як виявилось при вивченні численних зразків вокальних творів в класі
академічного сольного та камерного співу, рефлексія у вокальному мистецтві
охоплює досить широке коло споріднених явищ, серед яких можна виокремити:
 тип суб’єкту (автор & ліричний герой);
 мова висловлювання (мелос & мовлення);
 національно-ментальні відмінності образу людини рефлексивної;
 впливи інших видів мистецтва (поезії, театру);
 спосіб

комунікації

та

надмета

творчості

(егоцентризм,

«ілюзорність»1 & Богопізнаня).
Почнемо з аналізу рівня вивченості проблеми вокального інтонування. Не
можна сказати, що вона є новою для вітчизняної науки. Однак, враховуючи геополітичні зміни в країні (починаючи з нового статусу державності, набутої з
1991 року, і завершуючи загальними процесами світової культури до
глобалізації), в сучасному музикознавстві відбувається процес переоцінки
багатьох явищ історії музики і відповідної методологічної перебудови.
Отже, вважаємо, що і рефлексія стає предметом наукової зацікавленості в
новітній час, коли на заміну ідеологічного тиску «партійності та народності» в
мистецтві приходить свобода наукового мислення і відкритість кордонів для
1

Термін о.Флоренського
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спілкування мовою музики нових поколінь музикантів-виконавців і слухачів. Це
особливо важливо враховувати в умовах вищої музичної освіти України, коли
постає проблема вибору концертного репертуару, зокрема, для численних
вихованців Китайської Народної Республіки.
Володарі

чудових

співацьких

голосів,

як

правило,

ментально-

психологічно не підготовлені до «входження» в нову європейську і, зокрема,
українську (ширше – слов’янську) інтонаційну систему співу. Безумовно, їх
професіоналізм, отриманий у рідних вишах, містить знайомство з провідними
європейськими школами вокалу, в першу чергу, італійською. Йдеться не про
окремі особистості, а про широкий загал співаків на теренах музичного Києва,
Харкова, Одеси, Львова. Звідси критерій відбору саме українського матеріалу
для вивчення рефлексивної лірики минулого ХІХ-го (твори М.Лисенка) та ХХ
століть

(Б. Лятошинський).

Оскільки

тип

особистості

фундатора

композиторської школи України Бориса Миколайовича Лятошинського багато в
чому споріднений з іншим класиком ХХ століття – Дмитром Шостаковичем, то
логічно було поєднати їх в один тип «рефлексивного художника» (за
визначенням Л. Шаповалової).
Почнемо з аналізу існуючих музикознавчих дефініцій «вокальна мова»,
«тип інтонування» (та похідних) для порівняння та вироблення робочої гіпотези
щодо визначення рефлексії в музичному мистецтві та її музично-мовної
специфікації саме у вокальній творчості.
Методологічним підґрунтям для вирішення цього завдання скеред інших
традиційних (історичного, функціонального, системного) слугують такі наукові
підходи:
– інтонаційна теорія Б. Асаф’єва (мова/мислення; тип інтонування);
– онто-семіотичний підхід В.Медушевського – визначення семантики образу
Людини, що рефлексує, розмірковує про себе і навколишній світ, що допоможе
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виявити символічну природу музичних знаків рефлексії та впливів на неї
споріднених філософських і поетичних образів;
– жанрово-стилістичний – моделювання інтонем (за інтервальним складом,
напрямком руху, ритмічними формулами) і пов’язаних з ними типів музичного
висловлювання від іені автора чи ліричного героя;
– гендерно-виконавський – погляд на відмінності інтерпретації вокального твору
з боку гендерної психології та осмислення ролі рефлексії у структурі чоловічої
та жіночої поведінки в процесі відтворення вокально-сценічного образу.
Інтонаційна складова рефлексії. Б. Асаф’єв, обґрунтовуючи специфіку
музичної мови через концепт «інтонації», надав розробку музичної та
мовленнєвої інтонації, які покладено в основу розуміння музичного смислу як
такого. У своїх книгах «Симфонические этюды», «Музыкальная форма как
процесс», «Речевая интонация» вчений роз’яснив фундаментальну роль мови і
мовлення в процесі формування музичного смислу та його розуміння як такого.
Для вокалістів важливими є постулати про «інтонаційний словник епохи»,
«дихання»2, «мелос» і «логос». Наприклад, у наступній цитаті (подану мовою
оригіналу) міститься вказівка на сутність мелосу як способу музичного
мислення: «В противовес тому, что мыслится и высказывается в слове (логос),
мелос выступает как то, что мыслится (то есть и чувствуется, и постигается),
но высказывается в интонации» (курсив мій. – Л.Н.) [11, с. 83]. Ця теза
розкриває синтетичну природу інтонації як чуття, думки і пізнання водночас.
Якщо рефлексія пов’язана з образом людини, то її можна визначити через
змістовну якість (функціональну поведінку) і комунікативний наслідок
(принцип спілкування зі світом) через специфіку музичного висловлювання
композитора від імені першої особи – образа Я-свідомості.
2

В широкому сенсі: «слід приймати до уваги роль дихання людини, його запас, силу і інтенсивність) у
формуванні музики не лише вокальної, але й інструментальної» [10, с.30]; у вузькому значенні, більш
специфічному для вокального мистецтва – «спів-дихання» як оцінка кантиленного первня [там само, сс.320-323,
350].
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Повертаючись до обговорення ролі мелосу як способу авторської
ідентифікації, ми розуміємо, що він буває різним за національними, жанровими
і стильовими ознаками. Тому поставимо питання так: чи має рефлексія в музиці
свою мову?
Очевидно, що «рефлексія від автора» не може бути чистим співоммелодією (в цьому разі мелодія як мовлення автора сприймається не більше,
ніж метафорично). Скоріше, автор промовляє, розмірковує, веде розмову із
своїм Я (тип Гамлета); отже, постає питання: хто сприяв кристалізації саме
рефлексійного

образу

людини:

якими

є

жанрові

умови

народження

рефлексійного образу? Якими шляхами йшло формування рефлексії як музичної
мови? Чи існує рефлексія як тип мислення композитора (по аналогії «психолог»,
«драматург», «філософ»)?
Поставлені проблемні питання окреслюють герменевтичне поле вивчення
рефлексії у структурі вокального твору.
Важливим є дослідницький момент точки опори – момент відбору
когнітивної позиції: з чого починати відлік екзистенції рефлексійної сфери? Її
можна вважати різновидом камерно-вокальної лірики (і не більше), коли
ліричний герой від імені Я розкриває внутрішній світ свого серця! Якщо йти від
впливів художньої творчості (літератури і поезії), то на позицію авторського
висловлювання може претендувати оповідач у наративних жанрах, який веде
розмову про давнину (думний епос кобзарів, російський жанр «билина»).
Нарешті, жанр як «особлива точка зору на світ» (вираз Л.Толстого) теж
«підказує» композиторові, в який момент «підключається» внутрішній голос –
сповідь, молитва, одкровення, монолог. Самі ці жанрові прикмети має
рефлексивна образна сфера у вокальній творчості композиторів-романтиків
Ф.Шуберта, Р.Шумана, Р.Вагнера.
Якщо рефлексія пов’язана з образом людини, то її можна визначити через
змістовну якість (функціональну поведінку) і комунікативний наслідок
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(принцип спілкування зі світом). Рефлексивний герой відрізняється від
романтичного героя тим, що він страждає не за себе, а за світ [128]. Такий тип
культури духовної рефлексії виробила російська музика і філософсько-поетична
традиція ХІХ – початку ХХ століть (Ю. Лермонтов, М. Бєрдяєв, В. Соловйов). Її
наслідує молодий Д.Шостакович у симфонічному жанрі (перша половина ХХ
століття); пізніше цим шляхом підуть композитори-сімдесятники (друга
половина минулого століття) – вокальні твори росіянина Е.Денисова
(«Китайские песни»), українця В.Бібіка (вокальний цикл на поезію Ахматової),
В. Сильвестрова вокальний цикл «Ступени» та ін.
Онто-семіотичний підхід. Серед новітніх досліджень, написаних співакамикитайцями, виокремимо показову дисертацію У Хуймінь (Одеса, 2017),
присвячену оперному інтонуванню в світлі музичної семантики. Авторка
справедливо констатує: «… явление оперного интонирования относится к числу
наиболее сложных художественно-знаковых форм, отличается специфической
природой,

в

то

же

время,

претендует

на

художественно-смысловую

универсальность» [120]. О. Самойленко вказує, що музична мова не має
безпосередніх прототипів за межами музики – у позахудожній сфері, тому
музична символіка відрізняється не-фактографічністю, свободою від зовнішньої
предметно-подієвої реальності, «не-зображальністю» і «не-описовістю», тобто
поза-наочністю та поза-поняттєвістю [див: 120, с. 90–98].
Вплив музики відбувається в суб’єктивно-психологічних умовах, як
переживання емотивно-експресивних значень музичного тексту (по-перше), а
також спирається на слухацьку пам’ять, яка враховує природу музичного часу,
закони музичної композиції (по-друге).
По-третє, музична мова має символічну природу, тому обумовлює
модальність переживання того чи іншого твору як цілого. В цілому співак
відтворює твір як звуковий «знак» людської свідомості [див. про це: 120].
Остання цитата з дослідження китайської авторки точно вказує на специфіку
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музичної творчості: «… музика має власну предметність, цілісний характер
переживання, адекватний цілістності смисла. Однак ця предметність, як і
характер переживання, постають предметом герменевтики: вони потребують
додаткових пояснень та уточнень, свого роду “перекладу” <…> Інтерпретативна
підготовленість свідомості до сприйняття і оценки оперного тексту як
цілістного художнього явища і музичного висловлювання забезпечується
особливим оерним словом» [там само].
Отже, опера як жанр сформувала власний інтонаційний словник значень,
формул і фігур оперної мови…Тут ми робимо зупинку, оскільки нас цікавить не
опера і оперний тип інтонування, а специфіка вокальної мови, до якої,
безумовно, потрапляє і наукові рефлексії процитованого автора.
Когнітивно-системний підхід. Виходячи з вищезазначеного надамо основні
дефініції рефлексії на підтвердження її музично-вокальної специфіки, що
розробляється у пропонованій роботі.
Згідно філософського словника, рефлексія – це «... віддзеркалення, а
також дослідження пізнавального акту» [128, с.42]. Похідний термін
"рефлектировать" означає «... звертати свідомість на самого себе, міркувати про
свій стан» [там же]. Рефлексія (від лат. reflexion – «відображення») – означає
осмислення людиною власних дій і їх законів, діяльність самопізнання, що
розкриває специфіку духовного світу людини.
«Короткий психологічний словник» пропонує соціально-комунікативний
аспект рефлексії, вельми важливий з точки зору музичної творчості та її
сприйняття слухачами: «Рефлексія – усвідомлення діючим суб'єктом того, як
він насправді сприймається і оцінюється іншими індивідами. Рефлексія – не
просто знання або розуміння суб'єктом самого себе, але і виявлення того, як
інші знають і розуміють "рефлектуючого", особливості його особистості,
емоційні реакції і когнітивні (пов'язані з пізнанням) уявлення» (курсив мій –
Л.Н.) [128, с. 42].
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Після загальних дефініцій рефлексії перейдемо до викладу спеціальних,
музично-семіотичних значень, дотичних до виконавства і прийнятих в
пропонованому дослідженні. Йдеться про рефлексію як мову музики: вона
породжується свідомістю митця, фіксується автором у нотному тексті, втім
живе лише у творчому акту відтворення виконавцями зроболеного запису
твору.
Завдяки образам філософської думи, споглядання і самозанурення
особистість автора музичного твору стає персінікованою. Втім не можна
казати, що роздум є «вмістилищем» чогось ідеального, духовного і тільки.
Авторська рефлексія за втіленням принципу «аналогії буття» у музичній
творчості наділена тією ж самою силою, що і краса мелосу – явленості через
об’єктивну (твір) та суб’єктивну (інтелектуально-чуттєву діяльність) форми. У
філософському смислі пізнання краси музичного буття – це акт, центром якого
постає проблема обумовленості смисла (першопричина – краса світу, істина) і
значення, яке творить структуру художнього образу через єдність стабільного
(форма, композиція) та мобільного, рухливого (виконавська Я-свідомість, яка
кожний раз по-своєму прочитує авторський текст).
Підкреслюючи творчий статус суб’єкта в процесі пізнання краси буття,
сучасна філософія багато в чому відмовляється від онтологізму класичної
настанови, за якою процес пізнання – це споглядання, що передбачає пасивну
участь суб’єкта в сприйнятті абсолютних і незмінних законів об’єктивної
дійсності. Разом з тим з часів Сократа відомо про особливий вид пізнання, коли
споглядається не зовнішній світ (буття), а внутрішній (психологія душі). Цей
модус пізнання отримав назву «самопізнання», як один з найбільш суттєвих для
індивідуума в його самозростанні до найвищих щаблів людського духу.
Тут ми підійшли до усвідомлення трансцендентності світу музики,
пізнання якої пов’язано вже не стільки з поезією, чи філософією, скільки з
релігією. Іншими словами, рефлексія приходить в музичний твір через слово-
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Логос, яке може бути у філософа, а може прийти від Бога, через молитву як
засіб Богоспілкування.
Пізнання і буття внутрішньо єдині. Передумови пізнання: визнання
трансцендентності істини, віра в здатність людини знайти її. У структурі
пізнавального процесу виділяють чуттєвий, раціональний та інтуїтивний рівні.
Чуттєвість позначається як сфера, де реалізується спрямованість і рух до краси:
«рух всього чуттєвого відбувається від краси до краси» (Н. Кузанський) [85].
Чуттєвий рівень має свою класифікацію. Один з рівнів почуття пізнання –
звернення свідомості до самої себе, відкриття у собі невидимого світу – краси
духовного буття, в якому закладено дію художньої емоції та думки, що надихає
художника на творчість шляхом активного художнього втручання в явища
світу. Краса, будучи духовною цінністю, визначається як емоційна сила, яку
об'єкт повертає суб'єкту. За Кузанскому, «... краса сама по собі є те, існування
чого є причиною всього прекрасного і творить всяку Красу» [цит. за: 185].
Інтерпретація пізнання як творча діяльність відрізняє сучасну некласичну
філософію. У всіх філософських моделях інтерпретація Краси виявляє її
іманентну властивість – синтез вищих енергій, що направляють шлях духовного
сходження. Кінцева ціль пізнання музики – відображення та відтворення
дійсності в мисленні художника, результатом якого є нове знання про світ.
Краса синтезує пізнання і творчість. Ідентичність структури краси як
онтологічного явища буття і власне її відчуття виконавцем (слухачем) у процесі
виконання як буття-творчість, дозволяє розглядати ці категорії в єдиному
процесі

для

розкриття

художньої

ідеї

музичного

твору.

Будучи

трансцендентним знанням, краса являє собою синтез усіх вищих енергій, що
спрямовані на духовне сходження. Семантика краси як трансцендентного
феномена слугує основою історично усталеного ліричного героя музики.
Самосвідомість автора ототожнюється з його витвором – суб’єктом твору,
розкриваючи змістовні цінності Іншому (термін Е.Левінаса [74]) спів-

27
розмовнику (слухачеві). Особистість автора дорівнює аналогічній особистості
власне музичного твору, його семантики – так народжується формула рефлексії
Я=Я.
Ступінь розробки даної проблеми має пряме відношення до виконавської
інтерпретації. Що закладено у підгрунтя осягнення художнього смислу
музичного твору? У «Лекціях з музичної інтерпретації» В. Москаленко дає
наступну відповідь: «Інтерпретування музичного твору слід розпочинати з його
будови як художнього цілого, що дає змогу просуватися до елементів цього
цілого» [94]. В цілому цей дослідник не задіяв такий фундаментальний
механизм смислотворення музики як Краса.
На головне питання: чому твір «благає» про адекватне виконання,
В. Медушевський відповідає так: «не «букве» (хотя она важна!), а духу та
смислу. «Музика є одкровення» (Бетховен). Воно, бескінечне за красою, і являє
предмет виконавства. «Інтерпрет» латиною – те ж саме, що грецько. «ангел» –
вістник. Висока музика – вістник краси як явлення слави Божої. Преображення
життя – святий обов’язок високої музики. Одно з імен преображення є Краса.
Йти до неї означає йти у вірному напрямку. Найсправді, немає нічого в будові
музики, що непідвласне виконавцю… Виконавська теорія особливим предметом
має живе звучання музики. Одкровення — живе, дається конкретним людям,
враховує епоху, ситуацію, акустику зала… Звідси законність різних виконань і
інтерпретацій… Слово «виконання» — релігійного походженяя. Виконуються
пророцтва. Наповнюються духом» [85, сс. 26-35; 465, 507].
Краса як універсалія культури є критерієм художньої свідомості митця
(Теурга), який знає про онтологічний зв'язок людини-творця із Творцем.
Відповідно створений ним мистецький образ (йдеться про вокальний твір)
скерований на розуміння КРАСИ Божого світу через особистість композитора,
як акт його творчої самореалізації.
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Можна стверджувати, що художній образ – феноменальне явище, в якому
онто-сонологічні предметності (звуко-образи), творчо переосмислені ідеї та
уявлення стають носіями духовного змісту (чуття, волі, енергії людської
свідомості). Художня ідея беспосередньо віддзеркалює світ таким, яким його
«прозріває» митець. Художній образ має бути завжди прекрасним: у цьому
полягає його сутність. Тому, художня ідея завжди є тяжінням до краси, є носієм
краси. Отже, багатовимірна організація життєвого матеріалу, сублімірована в
музичному творі через закони організації музичного смислу (мелос, гармонія,
форма, часопростір), породжує у слухача відчуття Таїни – нової краси,
створеної художником. І роль виконавця-співака важко переоцінити на цьому
шляху ре-інтерпретації образів реальності у психологічно-відрефлектованій
духовній реальності музичного твору («від образу Автора» – до «образу
виконання»).
Мета

художньої

ідеї

–

духовне

творіння

(художній

образ

=самосвідомість); отже, результат її реалізації – то є духовна цінність= Краса.
Духовне преображення світу здійснюється завдяки вольовій енергії художньої
ідеї, направленої на реалізацію в систему, яка буде гармонізувати світ у
відповідності до його ж власних закономерностей і принципів. Значить,
художня ідея постає як ідея розвитку.
Таким

чином,

емоційно-вольова

енергія

художньої

ідеї

краси,

відображаючи та продовжуючи об’єктивну тенденцію світового розвитку,
спрямована

на

духовне

преображення

світу.

Наприклад,

дослідники

розкривають цю тезу по відношенню до вокальних творів С. Рахманинова так.
Зміст

музичних

творів

є

усвідомленням

універсума

душі

її

автора,

віддзеркаленого в музично-творчому акті. Таїна бого-людського спілкування є
особливо важливою для теорії вокального виконавства, оскільки пафос
художника, що походить з самої глибини його творчого духа, водночас пояснює
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його світогляд. До майбутнього буття твору спрямований і аналіз – до
інтерпретації, до виконання. «Шедевр больше композитора и его замысла, ибо
композитор – лишь служитель красоты. Исполнители тоже служители
красоты, а не композитора», – пояснює В. Медушевський) [87].
Онтологізм

–

це

наближеність

до

розуміння

причини

Краси.

В.Медушевский пише так: «…якщо предмет музики — одкровення, то не такою
важливою є численність відображених в музиці обставин життя, як
налаштованість духовного смисла всієї системи виконавських засобів. Зміст №
1 — дух краси та життєвої повноти, сонце смисла, який озаряє людину і
людство. Якщо музика здатна піднімати людину, значить, в ній є божественне
начало. Ось чому музику називали одкровенням краси, й закон її дії вбачали у
насназі, у віянні духа бесконечності, неосяжної свободи» [85]. Енергія
художньої ідеї краси формує активно-вольове ставлення співака до виконання
твору як об’єкту творчості, є відображенням свідомості та переображенням
загальної тенденції до духовного саморозвитку. «Краса є першородною» – це
вже роздум сучасного філософа С. Авєрінцева.
Мета музики закладена в ній, як її сутність. «Краса» з грецької означає
«кликати». Поклик Краси звучить над Всесвітом. Поклик розвитку, поклик
творчості» [1]. Вона невід’ємна від наснаги, яку Рахманінов вважав головним
смислом мистецтва. Ці слова справедливі не тільки по відношенню до творів
російського композитора, але й інших митців рефлексивного типу. Поняття
«краса», «істина» не є чужими для рефлексійної лірики, напроти: саме
рефлексій наче продовжує межі цього поняття над мелодичним розумінням
краси, що закладено на класико-романтичному етапі розвитку культурної
самосвідомості. Краса постає не лише чуттєвим явищем («красива мелодія»,
красивий голос), але й як «внутрішня краса», «духовна сила», що здатна змінити
світ і людину.
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Гендерно-виконавський підхід. Додамо до вищезазначених дискурсів
вивчення рефлексії у вокальних жанрах ще один – гендерний аналіз. За
визначенням

В. Гіголаєвої-Юрченко,

авторки

дисертації,

присвяченої

впровадженню у науковий обіг гендерного підходу3. Останній спрацьовує,
насамперед, у вокальній музиці, пов’язаної з вербальним текстом, у якому в
певній мірі запрограмовано поведінку, психологію та стать людини, від імені
якої висловлюється герой. «Безумовно, є безліч вокальних творів, не пов’язаних
напряму з образами людини; є також багато вокальної музики, де текст
викладається від «нейтральної» особи (тобто у тексті немає ніяких підсказок,
від імені чоловіка чи жінки йдеться розмова – тім цікавіше й складніше може
бути завдання для виконавця!). Благодатним матеріалом може стати вокальний
твір любої форми та любого жанру, від романсу до опери», – вважає
В. Гіголаєва-Юрченко [50, с.86]. Іншими словами, додатковою інформацією
постає зовнішньо-статева ознака співацького голосу, що обумовлює вплив на
слухача та його уявлення щодо характеру героя, його поведінки, інші
психологічні умови спілкування з героєм твору, що відбивається, врешті-решт,
– на слухацькому успіху.
Розуміння інтерпретації твору слухачем спирається на досвід культурної
пам’яті, яка складає тезаурус музично-інтонаційних архетипів, за якими
ховаються образи, ситуації, стани культури людської психології.
Рефлексія є одним з таких «сховищ» людської цивілізації, куди філософи,
богослови, поети і музиканти закарбовували свій життєвий і мистецький досвід
світоспоглядання, переживання та спілкування зі світом (горизонтальна
комунікація) і його Творцем (духовна вертикаль, Богопізнання).

3

Гендерно-виконавський підхід – це «аналіз з урахуванням особливостей гендерного впливу (маскулінного,
фемінного, андрогінного) на вокально-виконавський процес, обумовлений функціональністью співацької
психофізіології (людського голосу) у поєднанні з акторською подачею і ансамблевою специфікою камерновокальної спів-творчості співака та концертмейстера» [50, с. 87].
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Якою є інтонійна система вокальної музики як особливого роду
творчості? Слід виокремити родові «гілки» (сфери музикування). Узагальнемо
типи інтонування вокальних жанрів західноєвропейської традиції ХVII – XIX
століть, для того, щоб потім звузити розмову тільки до однієї складової
загальної системи вокальної мови/мовлення – рефлексійного способу мислення.
Оскільки опера відкриває еру Нового часу як панування гомофонногармонічного

мислення

і

вважається

«титульним»

жанром

вокального

мистецтва європейської музики, тому ми обьрали матеріалом для подальшого
вивчення рефлексії як мовної системи вокального мистецтва кілька зразків
вокального стилю найбільш улюбленого і шанованого в Китаї оперного
композитора, яким є Дж.Верді.
Розглянемо, чи проявляється якимось чином у стилістиці музичної мови
(відповідно, художньому мисленні італйського маестро, знавця психології та
драматургії оперного мистецтва свого часу) власне рефлексійні образи, сценічні
ситуації, стани самозанурення чи оберненості на себе у героїв славетних опер –
все те, що можна включити до «герменевтичного кола» музичної рефлексії?
1.2 Рефлексивна мова в речитативах ранніх та пізніх опер Дж. Верді
Почнемо пошук константних ознак вокальної рефлексії в контексті
оперної драматургії Дж.Верді, яка дає підстави спостерігати авторське
ставлення до героя в певній ситуації самоаналізу (самопізнання). Найбільш
адекватною формою вокальної мови/мовлення для вирішення цього складного
завдання виявився речитатив як структурна одиниця художнього цілого і
інтонаційно-жанрова форма, породжена потребами сюжетно-ситуативного
розвитку музичної драми.
Драматургія опер Дж. Верді, насамперед, характеризується граничною
динамікою. Дія розвивається стрімко, не зупиняючись навіть в заокруглених
номерах – аріях та дуетах, які у його попередників завжди виступали осередком
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«зупинки дії» для поглибленого вираження емоцій та почуттів. Тому знайти в
зрілих операх композитора більш-менш розгорнуті фрагменти із домінуванням
рефлексивної образності доволі складно. Роздуми про власні вчинки, намагання
пізнати себе, усвідомити причини своєї поведінки, осмислити сприйняття своєї
постаті іншими індивідуумами – цей «інтелектуальний» пласт музичної
образності лише формується у ХІХ столітті і, як правило, ще тісно пов'язаний із
звичним для романтиків прагненням зафіксувати різноманітні настрої та
психічні стани. І все ж таки, в певні моменти розгортання сюжету оперні герої
Дж. Верді занурюються у глибини власного «его». Найчастіше це відбувається у
зв’язку з їх психологічними переживаннями та позначається відходом від
традиційних засобів вокальної кантилени, досконалим майстром якої є
славнозвісний італієць. «Проблиски» рефлексивної образності ховаються у
речитативних епізодах, а якщо приникають усередину традиційних «номерів»,
то зазвичай тягнуть за собою порушення пластики мелодичних ліній через
рясне використання декламаційних елементів.
В опері «Бал-маскарад» (1859) «острови» рефлексивної образності
трапляються в партіях усіх головних персонажів – Річарда, Амелії, Ренато.
Вперше «натяк» на рефлексію можна почути в сцені Амелії на початку
третьої дії (№ 14). Жінка прагне позбутися пристрасті до Річарда, для чого їй
необхідно зібрати чарівну траву, що росте «під каменем, де суд вершать
кривавий». Їй страшно, адже вона одна вночі у пустельному місці. Їй боляче,
адже вона кохає, але змушена відректися від своїх почуттів. Вона намагається
зрозуміти, яка сила перешкоджає їй зробити останній крок до рокового вчинку.
У вступному речитативі Амелії поєднуються рішучість та невпевненість:
висхідні кварти та акцентовані ходи по звуках тризвуку чергуються із
спадаючими інтонаціями та томливими висхідними хроматизмами. Голос то
застигає на одному звуці, то різко стрибає на октаву вгору чи вниз. Душевне
хвилювання героїні підкреслюють короткі бурхливі мотиві в оркестрі, що
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розділяють вокальні репліки. Стан емоційного напруження переданий також за
допомогою гармонічних засобів: фонізм зменшеного септакорду, ланцюг не
пов’язаних

функціонально

паралельних

секундакордів,

непідготовлені

затримання, еліптичні звороти. Додамо до цього переліку також фактурнотемброві і динамічні прийоми, що посилюють гнітючу ауру жахливого місця:
таємничі тремоло, різкі зіставлення щільних пасажів та тривалих пауз, раптові
контрасти fortissimo та pianissimo.
На словах «Я знайду чаклунську траву і зі стебла сухого зірву» в оркестрі
встановлюється витриманий ритмічний рух у розмірі 6/8, акордовий тип
викладення, а у вокальній партії з’являється наспівна мелодія з висхідними
секстами на початку фраз, що охоплює майже двооктавний діапазон. Однак
друге проведення наспівної теми доручено оркестру, в той час як у вокальну
партію повертається рецитація – уривчасті мотиви, які спираються на
повторення одного звуку і лише зрідка містять виразні ході на секунду, кварту
та тритон. Нерівномірне дроблення тривалостей призводить до вільного
комбінування

вісімок,

шістнадцяток,

тріолей,

що

наближає

вокальне

висловлювання до розмовного типу музичного мовлення. Надалі аріозне начало
знов бере першість у вокальній партії («Щоб подужати сум’яття і страх») – для
того, щоб в черговий раз перерватися рецитацією («Ось і опівночі»).
У терцеті Річарда, Амелії та Ренато (№ 16) рефлексивним характером
позначена партія Річарда у зв’язку з сюжетною ситуацією. Ренато прийшов
попередити бостонського губернатора про засідку. Він поки не знає, що поряд з
Річардом знаходиться його дружина, тож, стурбований лише небезпечною
ситуацію («Вже лиходії готові до облави»). Амелія хвилюється за життя
коханого, забуваючи про власні проблеми («Чуєш ти, це звук їх сигналу долетів
до нас зі стрімких каменів»). І лише Річард засуджує себе за зраду, яку він
вчинив по відношенню до Ренато: «Той зрадник, хто смертю загрожує мені, але
й я чим плачу за послугу? Відплатив я зрадою другу, поранив серце його як
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злодій!». Композитор підкреслює різноспрямованість думок трьох зазначених
персонажів

шляхом

інтонаційної

диференціації

їх

партій.

Спільність

переживань Ренато та Амелії, які думають лише про безпеку Річарда,
відтворено через ідентичність тематичного змісту їх партій: тут панують
хвилеподібні підйоми та спади мелодичних ліній з періодичними затримками на
звуковисотних вершинах. Вокальні партії дублюються лінією оркестру, що ще
більше підвищує ступень емоційного напруження, в якому перебуває подружжя.
Що ж стосується партії Річарда, то її основу складає строга рецитація. Кожна
фраза базується на повторенні одного звуку, а загальний рух спрямований по
терціях вгору. Результатом наполегливого руху догори стає кульмінаційна
фраза «Будь я чистий, я б їх зміг побороти, але, винний в любові, тікаю…».
Починаючись із вершини-джерела – звуку ля другої октави, мелодія спускається
на октаву вниз – спочатку по тонах мінорного ладу, потім – по хроматизмах.
Цікаво, що рівні за тривалістю звучання (два такти у розмірі 6/8), низхідні фрази
різняться інтервальним обсягом – велика секста у першій фразі і мала терція у
другій. Таке стиснення звуковисотного об’єму фраз створює психологічний
ефект душевного злому: герою не вистачає ані фізіологічного дихання, ані
емоційних сил. Остання фраза Річарда – «О, бережі її душу, господь, осені
благодаттю своєю» – містить ступінчастий спуск до тоніки ре мінору,
позначений ремаркою poco allargando. Значущість цих слів в межах
внутрішнього драматургічному розвитку партії Річарда в терцеті посилюється
завдяки майже повної відсутності їх оркестрової підтримки. За таких умов
кожен звук заключної фрази сприймається наче крізь збільшуване скло – як
мовчазний «крик» душі героя.
Згущена рефлексія притаманна сцені та арії Ренато з четвертої дії опери
(№ 20). Повернувшись додому разом з дружиною після нічних подій за містом,
Ренато звинувачує її у зраді і загрожує покарати смертю. Амелія молить
чоловіка дати їй попрощатися з сином. Перша фраза сцени Ренато адресована
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дружині: «Встань, не плач, дозволяю, йди туди і з ним побудь. Там в тиші і
темряві сховай моє безчестя і ганьбу свою мерзенну». Дозвіл на прощання з
сином звучить дещо буденно, стримані розмовні інтонації не підтримані
супроводом оркестру. Але вже наступна фраза, в якій йдеться про безчестя та
ганьбу, наочно демонструє ступінь страждань Ренато: стрімкий зліт по малих
терціях (фа бемоль – соль – сі бемоль – фа бемоль), продубльований
триоктавним унісоном оркестру, далі – октавне падіння, ламентозне сповзання
(фа бемоль – мі бемоль) і безнадійна рецитація на звуці мі бемоль. Пісенна тема
гобоїв, повторюючи фрагмент з попередньої арії Амелії («Дозволь, гляну в очі
йому, до грудей його притисну я») супроводжує нещасну матір, що йде з
кімнати.
Залишившись на самоті, Ренато розмірковує про зраду, безчестя та
помсту. Розгорнутий речитативний вступ до арії складається з двох досить
контрастних побудов. Перша («Ні, не її в це слабке серце вразити я повинен.
Нехай же кров, але інша, моє безчестя змиє. Твоя, зрадник!») розпочинається
натяком на співчуття до дружини («це слабке серце»). Тихе тремоло струнних
стає фундаментом для зосередженої фрази, що спирається на стійкі ступені
тональності мі мажор. Контраст просвітленого мажорного ладу та зловісного
оркестрового тремоло сприяє передачі подвійності почуттів героя, який
вагається між коханням та ненавистю. Але вихід знайдено, що і зафіксовано в
наступній фразі: «Нехай же кров, але інша, моє безчестя змиє». Рішучий
стрибок на октаву вгору та зворотній поступенєвий рух, загострений
пунктиром, ставлять крапку у тимчасових сумнівах. Об’єкт помсти визначено,
слова «Твоя, зрадник!», що супроводжуються ремаркою «дивиться на портрет
графа», є остаточним приговором Річарду. Безповоротність прийнятого рішення
переконливо відтворено на інтонаційному рівні: енергійний висхідний рух в
діапазоні кварти за заключний стверджувальний хід на октаву вниз. Вагомість
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проголошеного приговору підкреслено скупими акцентованими акордами
оркестру, що з’являються у коротких паузах між частинами вокальної фрази.
Друга побудова вступного речитативу («Нехай мій клинок встромиться в
серце твоє, зрадник, за ганьбу і страждання він помститься») звучить на фоні
остинатної

мелодичної

фігурації

низьких

струнних,

підтриманої

повторюваними акордами гармонічного супроводу. Вокальна фраза має досить
активний характер: висхідний поступенєвий рух від V до ІІІ ступеню сі мінору
із повернення до тоніки дається у ритмі повільного маршу – з маркуванням
сильних долей такту та пунктирними загостреннями тривалостей. Однак точне
повторення цієї фрази, разом із збереженням всіх компонентів оркестрової
фактури, надає звучанню статичності. Це – рух в нікуди, адже в душі Ренато –
порожнеча, і жодна помста не в змозі врятувати його від загибелі. Тимчасовий
прорив почуттів позначений пожвавленням ритмічного (уведення тріолей) та
мелодичного (сходження до звуку фа дієз другої октави) руху. Підсумовує
речитативний розділ сцени дворазове повторення останніх слів – «він
помститься»,

причому

Дж. Верді

спеціальними

ремарками

підкреслює

необхідну зміну емоційного забарвлення у їх вимовлянні: «в люті» – для
першого повторення і «похмуро» – для другого.
Арія Ренато «Це ти отруїв душу отрутою» належить до найбільш відомих
сторінок оперної музики Дж. Верді. В ній у концентрованому вигляді
представлені обидві складові образу, що постає перед глядачем у фінальному
акті опери. Це, з одного боку, трагічна войовничість, обумовлена прагненням
помститися, і, з іншому боку, екстатична просвітленість, пов’язана із спогадами
про щасливе минуле, про колишні почуття і взаємне кохання. Втілення цих
складових образу розведено по різних розділах арії.
У першому розділі Ренато занурюється в аналіз власних переживань.
Намагання осмислити свої почуття, виявити джерело трагедії, зрозуміти
причини того болю, що охопив його душу, дає можливість трактувати це
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висловлювання зрадженого чоловіка і друга як фіксацію стану, наближеного до
рефлексії: «Це ти отруїв душу отрутою. Кожна година мені віднині стала
пеклом, так ти другу, що був відданий тобі завжди, за любов і вірну службу
сповна заплатив! На любов ти відповів підступністю і навік моє серце розбив!».
І хоча оркестрова партія першого розділу із властивою їй стакатною пульсацією
духових повністю вписується в уявлення про типовий супровід оперної арії,
інтонаційний зміст вокальної партії свідчить про проникнення в традиційний
осередок італійського bel canto прикмет речитативного стилю. Словесні фрази
відірвані одна від одною паузами, опорою для них є квінтовий тон мінорного
ладу, від якого відштовхуються та до якого тяжіють музичні мотиви.
Виразні висхідні ходи на велику сексту, зменшену квінту та октаву
надають вокальній

мелодиці декламаційної експресії. Однак

зазначені

речитативні та декламаційні елементи вступають у взаємодію з кантиленними:
розспівами окремих складів, оспівуванням опорних ступенів, заокругленістю
мелодичних зворотів і, навіть, фіоритурними вкрапленнями. Органічний синтез
різних типів мелодики в межах однієї синтаксичної будови передвіщає стиль
пізнього Дж. Верді, де взагалі відсутня диференціація на речитатив і кантилену.
Другий розділ арії позначений світлою ліричністю та екстатичною
просвітленістю: «О щасливі дні, де ви нині, дні, коли вірив їй як святині, і Амелії
ніжним коханням насолоджувався і пристрасно любив! О, Амелія, якби я знав
тоді, що навік втрачу свій рай!». Другому розділу арії передує невеличкий
оркестровий вступ, в якому, у відповідності до традиції, проводиться основна
тема, що надалі звучатиме у вокальній партії. Темброві засоби, використані тут
композитором, відразу налаштовують на кардинальну зміну змістовних
параметрів висловлення.
Після акценту на тембрах мідних духових інструментів у вступі до
першого розділу арії маємо ухід в сферу камерності: соло флейти (з другої
фрази – дует флейт) звучить на фоні ніжних переборів арфи. Занурення у
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недосяжні мрії у вокальній частині другого розділу передане через
беззастережне панування кантилени.
Повернення до рефлексії у третьому (заключному) розділі арії «Все
загинуло» знов актуалізує речитативний тип вокальної мови. Скупому
повторенню звуку до на рр («Все загинуло…) протиставляється експресивний
вигук, переданий висхідним стрибком на терцію ff (на словах «У понівеченому
серці»), після чого («лише лють і злоба киплять, виливаючись з надр через
край!») майже точно, однак на іншій тональній висоті (f-moll замість d-moll),
звучить мелодична фраза, що вже знайома, за експозицією арії (на слова «за
любов і вірну службу сповна заплатив!»).
Завершують арію слова «О, блаженство, о, захоплення, дар небес, любов,
навік прощай, прощай!», в яких своєї кульмінаційної точки досягає стан
екстатичного просвітлення. Мелодичні звороти ліричної теми другого розділу
звучать тут наче уламки колишнього почуття. Тиха динаміка (р, рр, ррр) ледь
чутне тремоло струнних, тембр солюючої флейти створюють ефект завмирання
життя, розчинення надій у недосяжних просторах вічності.
Перейдемо до розгляду рефлексивної образності в речитативах зрілих
опер Дж. Верді.
Так, в опері «Дон-Карлос» (1867) рефлексивна образність знаходить
концентроване вираження в першій картині четвертого акту (за п’ятиактною
французькою редакцією). Картина складається з чотирьох сцен, в кожній з яких
свої почуття та вчинки аналізують спочатку король Філіп, а потім принцеса
Еболі. Важливо, що роблять вони це як в сольних сценах, так і в ансамблевих –
у ситуаціях психологічної взаємодії в іншими персонажами.
Перша сцена – розгорнута характеристика Філіпа, яку за традицією часто
називають арією. Однак внутрішня будова сцени однозначно вказує на
подолання рамок звичної оперної форми. В ній детально відтворений процес
міркувань героя, що спрямовані на осмислення теперішніх переживань та своєї
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долі загалом. Музика послідовно фіксує хід думок, зміни настроїв, миттєві
повороти від особистих переживань до роздумів про державні справи. Як
наслідок

–

відмова

від

нормативних

композиційних

схем

та

вільне

комбінування речитативного та аріозного типів мелодики.
Сцена Філіпа відкривається розгорнутим оркестровим вступом, який
занурює слухача в атмосферу сумних думок та передчуттів. Грізним унісонам
низьких струнних та духових відповідає виразна мелодія віолончелі соло –
інструмента, який надалі неодноразово вступатиме у діалог з голосом героя.
Акцент на низьких насичених тембрах баса та віолончелі посилює трагічне
забарвлення сцени. Звертає на себе увагу і домінування в музичній тканині
вступу низхідного руху, секундових інтонацій та статичних повторів окремих
зворотів.
Перші фрази Філіпа носять особистісний характер, вони стосуються
Єлизавети – дружини короля: «Ні, не любила мене… Ні, до мене холодна,
любити й не могла мене вона!». Ремарка «ніби крізь сон» вказує на втомлену
приреченість, яку відчуває герой. Жорсткий деспот в очах сучасників та
істориків, він в цій сцені постає, перш за все, як жертва обставин, старості та
долі. Короткі мотиви мовленнєвої природи у вокальній партії звучать на фоні
ледь чутного тремоло струнних. Кожен мотив має низхідний вектор руху (сі
бемоль – ля), спроба взяти більшу висоту (ля – до дієз) виявляється невдалою,
адже відразу після цього мелодія стрімко спадає по ступенях ре мажору до
тоніки.
Наступна фраза Філіпа містить спогад про першу зустріч з дружиною:
«Пам’ятаю я, як вона, лише прибувши на чужину, подивилася сумним поглядом
на мої сивини». В ній також переважають речитативні звороти, однак цього разу
вони супроводжуються виразним контрапунктом солюючих скрипки та
віолончелі, що вперше прозвучав у вступі до даної сцени. Саме висхідний
напрям розвитку ламентозних інтонацій в партії оркестру приводить до
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короткочасного прориву емоцій в партії Філіпа «Ні, мене не любить вона»,
однак завоювання нової висоти – звуку мі другої октави – виявляється
примарним, і мелодія знов таки спадає до тоніки – ре малої октави («і до мене
холодна!»).
Другий розділ сцени фіксує поворот від мрій до реальності, від особистих
переживань до державних турбот: «Що зі мною? Скоро свічки догорять… У
вікно проривається світло, зійшла зоря! В трудах дні мої протікають, а сон очі
мої і вночі не смикає!». Змінюється темп (Lento після Andante sostenuto) та
тональність (фа дієз мінор / фа дієз мажор після ре мажору). Спочатку
уривчасті репліки Філіпа чергуються з лаконічними висхідними пасажами
оркестру. Довільний розподіл тривалостей та переважання звукових повторів у
вокальній партії надають їй характер буденного мовлення. Але згадування про
труди, в яких протікає життя короля, тягне за собою активізацію руху. Тепер
лінію баса підтримує оркестр, який, однак, змовкає на кульмінаційній
мелодичній фразі розділу, що охоплює півтори октави і містить рух по
мажорному тризвуку. Підкреслено кульмінаційну фразу і гармонічними
засобами – несподіваним перериванням домінанти фа дієз мажору звучанням
секстакорду другого низького ступеню (сі – ре – соль бекар).
Третій розділ сцени відзначений переключенням думок у сферу
філософських роздумів: «Сон лише тоді очі мої заплющить, коли я ляжу у труну
в порфірі похоронній, тільки коли при дзвонах мене придавить в склепі
королівському, навік придавить мармур тяжких плит… О, якби ж дано було
нам, королям, читати, як в серці бог, думки людей по їхніх очах!»
Початок третього розділу сцени позначений появою нової тональності,
яка виникає тут без підготовки – шляхом зіставлення домінанти попереднього
фа дієз мажору та тоніки ре мінору. Змінюється і темп – Andante mosso
cantabile, який вказує на те, що речитатив у вокальній партії, нарешті,
поступиться місцем кантилені. Дійсно, у третьому розділі сцени з’являються дві
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нові теми наспівного характеру. Правда, у першій з них початкові фрази
кожного з двох речень мають суто мовленнєвий характер. Г. Маркезі4
характеризує цю мелодію як «бормотіння», котре свідчить про вичерпаність
життєвої енергії та наближення до смерті. В оркестрі першу тему
супроводжують суворі унісони, котрі відкривали сцену, однак тепер повторення
акцентованого звуку ля із попереднім форшлагом доручено гобою, тембр якого
додає звучанню пронизливості.
Друга тема («О, якби ж дано було нам, королям, читати, як в серці бог,
думки людей по їхніх очах!») має піднесений характер. Це – мелодія широкого
дихання, що спирається на оспівування стійких ступенів мажорного ладу та
містить елементи віртуозної колоратури. Додатковий контраст вносить уявна
зміна метру: при збереженні чотиридольного розміру чверті дробляться на
тріолі, а в оркестрі використовується пульсація шістнадцяток секстолями, що
підсилює відчуття внутрішньої тридольності, типової для розмірів 6/8 чи 12/8.
Оркестр дублює вокальну мелодію, супроводжуючи її вже згаданою стакатною
пульсацією струнних. Весь комплекс зазначених засобів виразності працює на
створення музичного образу граничного драматизму та сили, яких прагне, але
вже не в змозі досягнути старий король. Повторення наведеної словесної фрази
завдяки збереженню акомпануючої фактури оркестру сприймається як
продовження музичної думки, однак усередині вокальної партії кантилена
зникає: цілісність фрази порушується паузами та затримкою звуків, а діапазон
мелодичних мотивів стискається до секунди та терції. Останні слова взагалі
обриваються низхідним тризвучним рухом, що зупиняється на багаторазовому
повторенні ре бемоля малої октави. Драматичність ситуації знов підкреслюється
за допомогою гармонічних засобів – розв’язанням домінанти сі бемоль мажору
в тризвук ре бемоль мажору.
Маркези Г. Опера: От истоков до наших дней : Путеводитель / пер. с итал. М. : Музыка,
1990. 382 с.
4

42
Четвертий розділ сцени складається з п’ятитактового речитативу та
повторення двох кантиленних тем. Речитативний підрозділ містить новий
словесний текст: «Тільки засне король, підступи вмить розцвітають: зрадник
краде вінець, королева зраджує…». Ремарка над вокальною партією вказує:
«parlato a mezza voce» (говірком напівголосно). На тлі остинатних фігурацій
оркестру тихо і таємниче звучить скупа рецитація баса, що включає лише два
звуки – соль та мі. Повернення першої кантиленної теми майже не містить змін
у порівнянні з її першою появою. Що ж стосується другої теми, то її скорочене
проведення («О, якби ж дано було нам, королям, читати в серцях людей!»)
доручено оркестру, в той час як у вокальній партії панують суто речитативні
інтонації, які тільки в останній фразі злітають угору по звуках тризвуку ре
мажору. До речі, парне проведення кантиленних тем зі зміною звуковисотного
положення другої теми (сі бемоль мажор у першому випадку та ре мажор у
другому), що призводить до їх тонального об’єднання, вказує на наявність
сонатної рими і свідчить про високий ступінь композиційної організації сцени.
Завершують монолог Філіпа речитативні фрази «Не був я дорогим для неї…
Так, була холодна, любити мене не могла, ні, не могла вона!». Вони виступають
як змістовне та інтонаційне обрамлення форми, остаточно ставлячи крапку у
роздумах короля та надаючи рис симетрії будові цілого.
Ознаки рефлексії можна побачити і в сцені Філіпа з Великим
інквізитором. Король покликав останнього для того, щоб порадитись стосовно
Карлоса. Вважаючи, що син непокірний йому і бунтує проти влади, він хоче
покарати його, однак не впевнений, чи простить йому церква страту рідного
сина: «Чи простить церква мені таке покарання? Чи зможу я стратити сина, я,
християнин? А страшному гріху чи дасть церква відпущення? Чи повинні
природа та кров батька мовчати?». Усі репліки Філіпа максимально наближені
до прозаїчного мовлення. Приховане хвилювання відчутно тільки в октавних
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падіннях деяких фраз та у невпевненому уступчастому підйомі заключної
репліки.
Каяття у своїх вчинках висловлюють в квартеті з третьої сцени Філіп та
Еболі. Їх репліки, втім, як і репліки інших учасників цього квартету – Родріго та
Єлизавети, адресовані лише собі: Філіп сумнівається в обґрунтованості власних
ревнощів: «Одна мана – прокляті ревнощі – диявола чаклунство, наклепу гіркий
плід», Еболі відчуває провину за зраду подруги: «Зрадила друга я, і гріху немає
прощення!». У вокальній партії Філіпа поєднується речитативні повторення
звуків з експресивними ходами на сексту, кварту чи зменшену квінту. В партії
Еболі, поруч з похмурими повтореннями одного звуку, присутні ламентозні
малосекундові інтонації. Зовсім інший мелодичний малюнок притаманний
партії Родріго, який налаштований на активні дії задля блага Вітчизни: широкий
діапазон, висхідні ямбічні мотиви, маркування кожного звуку. Єлизавета
охарактеризована в квартеті переважно наспівними мелодіями широкого
дихання. Однак у процесі розвитку Дж. Верді не завжди дотримується обраного
для кожного персонажу інтонаційного малюнку. В деяких моментах вокальні
партії Еболі та Єлизавети збігаються, а в партії Філіпа з’являються спрямовані
вгору лінії, що за своєю енергетикою наближаються до мотивів Родріго. Це
пов’язано, на нашу думку, як з тим, що рефлексивна образність та способи її
втілення допоки знаходяться у стадії формування, так і з тим, що Дж. Верді,
прагнучи до переконливої передачі характерів та ситуацій, ніколи не забуває
про красу та гармонічність звучання, які є атрибутом оперного жанру в його
уявленні.
В останній зі сцен першої картини четвертого акту увага авторів
зосереджена на принцесі Еболі. Вона зізнається Єлизаветі у подвійній зраді,
викладення фактів поєднується тут з їх самооцінкою та каяттям. В першій
половині сцени в партії Еболі панують короткі мотиви мовленнєвого типу:
«Мучить совість, душу гризе і терзає без кінця». Емоціє прориваються на словах
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«Янгол душею, дитя чистотою, Ви з демоном себе пов’язали, товаришуючи зі
мною!»: секвенційне сходження ламентозного мотиву, експресивний висхідний
хід на октаву, ритмічне розширення фрази. Після скупого повідомлення про
збезчещення Філіпом Еболі знов кається: «І в тому, у чому Вас звинувачую…
я… сама я… сама.. винна!»: частини фрази відокремлені одна від одної паузами,
наче сльози не дають жінці говорити, хроматичне сходження в діапазоні квінти
(від звуку соль до звуку до) відбувається дуже повільно, із затримкою на кожній
сходинці цього руху.
Завершує сцену, а з нею і усю картину знаменита арія Еболі «Моя краса
— підступний дар!» («O don fatale»). В ній принцеса сумує з приводу рокової
краси, що стала причиною її краху, каючись та караючи себе за безсилий випад,
як це робитиме пізніше Амнеріс. У двох контрастних за характером розділах
арії представлені різні типи мелодики. У першому домінують експресивні
інтонації з виразними секундовими зітханнями та ходами на зменшену кварту
чи малу нону. У другому розділі («В жертву жаданню і грішній пристрасті
друга і королеву я принесла») звучання стає більш стриманим, на перший план
висуваються поступенєвий рух та оспівування опорних ступенів мажорного
ладу. Декламаційні звороти лише зрідка інкрустуються в мелодичні лінії, як то у
момент згадки про страту Дон-Карлоса: «Мій бог! А Карлос? Його засудять!..
Мій бог! Король його стратить! Ні, мені день залишився, надію не втрачаю!».
Тут ми чуємо і зосереджені повтори одного звуку, і секундові зітхання, і різкі
октавні падіння наприкінці фраз. Тож, і в сцені Еболі можна спостерігати
наполегливі пошуки Дж. Верді шляхів втілення рефлексивних образів. Це –
опора на речитатив та інтенсивне проникнення мовленнєвих зворотів в наспівну
мелодику.
***
В опері «Отелло», яка справедливо вважається вершиною оперної
драматургії Дж. Верді, речитатив у якості самостійної композиційної одиниці
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вже відсутній. Втім елементи речитативної стилісти проникають всередину
вокальної мелодики, органічно сплітаючись з наспівними зворотами та
утворюючи разом з ними специфічний аріозо-декламаційний стиль вокального
інтонування, що пізніше, в часи Дж. Пуччіні, отримає назву «stilo misto». Такий
«змішаний» стиль характерний практично для усіх розділів пізніх вердіївських
опер – сольних та ансамблевих, більш-менш заокруглених та наскрізних. Тож, в
сферу аналітичного дослідження потраплять як фрагменти великих сцен, так і
невеликі за обсягом побудови, які інколи за традицією називають аріями»,
«аріозо» чи «дуетами».
Серед відносно самостійних, аріозних побудов передостанньої опери
Дж. Верді розглянемо спочатку ті, в яких головним героєм є Отелло, головний
персонаж твору, перебуваючий в центрі уваги авторів – лібретиста та
композитора. За змістом лібрето у нього три сольні «номери» – своєрідні
«скрепи» драматургічного розвитку образу: в другому, третьому та четвертому
актах.
П’ята сцена другої дії розпочинається після того, як Дездемона та Емілія
пішли з палацового залу (с. 176 клавіру). Яго, вдаючи, що також йде,
зупиняється перед дверима. Отелло, після розмови з дружиною, переживає
сумління та страх перед катастрофою, що може статися у випадку її зради:
«Дездемона бреше мені! Подумати страшно! Мені збрехала, збрехала!
Жахливо, жахливо!» Відокремлені паузами фрази Отелло передають подвійне
почуття, в яких поєднуються гнів та невпевненість. Ця подвійність
відображається в музиці через контраст вокальної та оркестрової партій: якщо в
оркестрі звучать схвильовані висхідні мотиви, що спираються на хроматично
сповзаючий бас, то у вокальній партії – лише скупі, наче застиглі повторення
одного звуку, які несподівано вибухають широким октавним стрибком та
терцієвими «схлипами» наприкінці синтактичної будови.
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Варіативність висхідних терцій (до – мі бемоль, до – мі), підкреслена
акцентуванням розбіжних за висотою звуків, майже натуралістично відображує
психічний стан нездатного до самоконтролю героя. В проміжках між фразами
Отелло чутні коментарі Яго, повністю позбавлені оркестрового супроводу, що,
напевно, свідчить про емоційну холодність та раціональний розрахунок
останнього.
Центральний епізод п’ятої сцени – соло Отелло: «З усіх страждань, вір
мені, Яго, немає жахливіше сумніву». Воно складається з двох підрозділів,
контраст яких нагадує традиційну для оперної арії послідовність вступного
речитативу та власне наспівної арії. Другий підрозділ – «О, щастя життя
колишнього» (с. 180 клавіру) – за стилістичними ознаками наближається до
військового маршу: чотиридольний метр, рівномірна пульсація арпеджійованих
акордів, що асоціюються із брязканням зброї, енергійна мелодія з переважанням
висхідного руху, періодичне вкраплення пунктирів у ритмічний малюнок. Що
стосується першого підрозділу, то він демонструє усі ознаки рефлексійної
образності. Отелло занурюється у спогади, аналізуючи власні думки та
передчуття при першій зустрічі з Дездемоною. Словесний текст відображує рух
емоцій: від щасливих спогадів минулого до трагічної миті сьогодення. Звідси –
драматургічний розвиток, спрямований від ледь чутних, прихованих в
потаємних куточках душі світлих ноток, до емоційного прокляття зрадниці.
Впродовж усього першого підрозділу арії Отелло в оркестрі на тлі
тремоло струнних інструментів звучать широкі мелодичні фрази в низькому
регістрі. Спочатку вони спрямовані в глибини великої октави, потім починають
уступами підійматися догори, ніби намагаючись подолати трагічну оціпенілість,
однак сил не вистачає, надія виявляється марною, і все летить у безодню –
низхідний рух тепер набуває хроматичних обрисів, визначаючи граничну
напруженість гармонічних процесів.
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Вокальна партія інтонаційно абсолютно самостійна у порівнянні з
оркестровою. На початку підрозділу аскетичні повторення одного звуку лише
час від часу порушуються обережними відхиленнями до сусідніх ступенів і вже
зовсім рідко – ходами на більш широкі інтервали – зменшену та чисту квінту,
збільшену кварту. Сплеск негативних емоцій, переданий у словах «Як міг тоді я
знати, що лицемірними були ласки її», тягне за собою стрімкий зліт до
звуковисотної верхівки всієї побудови – звуку as другої октави – і подальшого
хроматичного «сповзання» майже на півтори октави.
Неврівноважений психічний стан героя підкреслений розірваністю
вокальних фраз, різкими змінами динамічних нюансів, невідповідністю
звуковисотних та динамічних показників, коли співак повинен найвищі ноти
свого діапазону виконувати на piano та з урахуванням ремарки dolcissimo (с. 179
т. 11).

Загалом,

динамічний

параметр

речитативного

підрозділу

арії

підкорюється основному драматургічному розвитку: від трьох piano при
згадуванні про давно минуле до гучного forte в момент прокляття зрадниці.
Вокальна партія Отелло у його наступному діалозі з Яго містить досить
контрастні за інтонаційним наповненням епізоди. При переключенні від
рефлексії до практичних справ – вимоги надати докази зради – його музичне
мовлення втрачає ту виразність, що визначала раніше розглянуту сцену. У цих
репліках домінує звичайна рецитація, максимальна наближена до прозового
висловлення: марковані повторення одного звуку, ритмічна асиметрія та
довільний

розподіл

тривалостей,

незалежність

від

звуковисотної

та

метроритмічної організації оркестрового шару фактури.
Однак, коли Отелло знов починає аналізувати власні почуття («Майже
впевнений, що невинна Дездемона, і вірю у її винність! Чесності Яго я вірю і не
вірю…»), у його вокальній партії з’являються експресивні низхідні секунди,
паузи, що говорять, а в оркестрі – рельєфні мелодичні лінії та «схвильовані»
синкопи (с. 189). Змінюється емоційна тональність висловлення і у момент

48
згадки про хустку, подаровану Дездемоні в день весілля («Я подарував її в день
весілля та просив зберегти»). Наспівна вокальна мелодія, замкнена у вузькі
рамки квартового діапазону, спирається на тихе звучання оркестру, в партії
якого проводиться та сама мелодія, однак у більш аскетичному, наче ескізному
вигляді (с. 197). Нарешті, експресивні фрази перед заключним дуетом з Яго
передають відчай Отелло, який сподівається тепер тільки на помсту: темп
Allegro agitato, динаміка ff, затримка на мелодичних вершинах фраз,
акцентування окремих звуків – як тих, що розташовані на сильних долях такту,
так і на слабких.
Прагнення переконати Яго, але перш за все себе самого, що любов згасла,
передане магічними повтореннями тріольних мотивів в оркестровому супроводі
та завмираючими низхідними репліками у вокальній партії. Заключна фраза
«Ревнощі змією в серце жадібно вп’ялися мені» за своїми обрисами нагадує
вигини отруйного гада, а наголос на малосекундових інтонемах вказує на
неймовірні страждання, що відчуває «зраджений», а точніше, обманутий мавр.
Наступний важливий етап розвитку образу Отелло – його арія з третього
акту. Вона звучить після великої діалогічної сцени з Дездемоною, впродовж
якої підозри мавра ще більш посилюються. Він роздавлений цими підозрами,
його страждання досягають граничної межи, яка позначає точку неповернення.
Бурхливі пасажі струнних ff поступово згасають, завмираючи на домінанті
тональності ля бемоль мінор, трагічна семантика якої підкреслюватиме глибину
горя Отелло.
Так само як і арія з другого акту, це сольне висловлювання Отелло
складається з двох підрозділів. Перший з них – «Бог! Ти міг дати мені ганьбу»
(с. 234 клавіру) – відкривається одноголосно викладеною темою низьких
струнних: низхідний рух по хроматизмах в діапазоні квінти апелює до традиції
барокових риторичних фігур catabasis та passus duriusculus, за якими здавна
закріпитися стійкі семантичні значення, пов’язані із болем, скорботою,
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стражданням. Звучання дуже тихе (ремарка estremamente piano), повільне
(позначення темпу Adagio), експресія низхідного хроматичного руху посилена
подвійними пунктирами. Вказана тема проходитиме тричі, передуючи кожній
репліці Отелло та маркуючи кордони внутрішньої структури першого
підрозділу арії.
Вокальний шар цього підрозділу являє собою речитатив у «чистому»
вигляді. Ледь чутні фрази Отелло (динаміка рррр, ремарка «глухо»), розірвані
паузами, спираються лише на два звуки – ля бемоль та мі бемоль, причому звук
мі бемоль з’являться тільки на останніх словах кожної фрази, і це квартове
інтонаційне «падіння» підкреслює безсилість героя, не здатного, навіть,
говорити.
В заключній четвертій фразі, яка не відокремлена від попередньої
оркестровим програванням, «падаюча» кварта поступається місцем висхідному
руху до мажорної терції (ля бемоль – сі бемоль – до бекар), і це, разом з
укрупненням тривалостей повторюваного ля бемоля, вказує на емоційний
підйом, що приходить на зміну порожнечі та оціпенінню в душі героя.
В оркестрі впродовж усього першого підрозділу арії безперервно
проводиться тріольний мотив, сходження якого фіксує опорні звуки початкової
теми. Тонічний органний пункт в басу виконує не тільки конструктивну
функцію, цементуючи гармонічний рух, але й образну, символізуючи повну
безсилість героя, душа якого прикута кайданами зради до землі і більше ніколи
не злетить до зірок щастя та надії.
Другий підрозділ арії – «Але, о горе мені» – розкриває сутність трагедії
Отелло: адже йому страшні ні смерть, ні в’язниця, ні приниження;
найстрашніше для нього – загибель створеної ним у душі світлої мрії,
уособленням якої було кохання та вірність дружини. Тому емоційна аура цього
підрозділу арії у порівнянні з першим підрозділом інакший – це образ
недосяжної мрії. Звідси мажорний лад, авторські ремарки «dolcissimo»,
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«animando», спрямованість мелодичного руху у верхній регістр. Крім того,
другий підрозділ арії позначений ремаркою «cantabile», і дійсно, тут вже, поряд
з рецитацією на одному звуці, можна почути і терцієві ходи, і квартові стрибки,
і поступенєвий рух, що надає вокальній мелодиці певної наспівності. Тим не
менш, від тривіальної оперної кантилени музика цього підрозділу арії далека. І
підтвердженням цього слугує не тільки інтервальна будова вокальної партії, де
все ж переважають елементи, типові саме для речитативів – багаторазові
повтори звуків, дроблення тривалостей та їх довільний розподіл, розірваність
мелодичної лінії частими паузами. Незвичним виявляється і оркестровий
супровід – витриманий впродовж усього підрозділу прийом тремолювання, в
звучанні якого акордові вертикалі наче «розчиняються», втрачаючи значення
стійкого фундаменту та перетворюючись на мінливу ауру.
Настрій змінюється в заключних тактах арії: «О милосердя, до тебе я
волав в минулі роки, нині тебе забув я, і в серці тобі місця немає!» У вокальній
партії знов запановує рецитація, рух якої тепер спрямований догори по щаблях
цілотонового звукоряду (фа – соль – ля – сі – до дієз – ре дієз). В оркестрі до
тремоло струнних додається тривожний мотив, секвенцій не сходження якого
підвищує градус психологічного напруження. Останні слова Отелло «Я викрию
їх, я доб’юся їх зізнання! Відплата близька! Помста близька! Помста близька!»
скандуються у високому регістрі в динаміці ff за підтримки тремоло в оркестрі
та гармонії зменшеного септакорду.
В наступній сцені із Яго, а потім з Яго та Кассіо репліки Отелло носять
переважно

дієвий

характер,

обумовлений

сценічною

ситуацією.

Мавр

спостерігає за розмовою Яго і Кассіо, реагуючи на певні підслухані ним факти.
Лише деякі висловлювання несуть на собі відбиток рефлексивної образності.
Прикладом може слугувати репліка «Ганьба, як низько пав я!» (с. 239 клавіру),
позначена ремаркою «з жахом і презирством»: ямбічні мотиви, загострені
подвійним пунктиром, важко рухаються по ступенях мі бемоль мінору,
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спираючись на гармонії зменшеного септакорду та перерваного звороту. Ще
один раз ті ж самі слова «Як низько пав я!» прозвучать трохи пізніше, цього
разу спираючись на низхідну інтонацію малої секунди (с. 250 клавіру).
Нарешті, наприкінці терцету Отелло, Яго та Кассіо в партії Отелло
пролунає висновок, зроблений ним з підслуханої розмови: «Помсти шлях мені
передбачений, як жорстоко я наказаний!». Натиск першого меседжу переданий
тут через наполегливий рух до місцевої вершини соль другої октави, яка
досягається тільки з третьої спроби. Друга ж змістовна складована цього
висловлювання втілена через серію низхідних мотивів, які, досягнувши
звуковисотного «дна» – звуку фа дієз першої октави, несподівано стрімко
злітають по хроматизмах до того ж самого соль другої октави, ніби
наголошуючи на непохитності прийнятого рішення помститися.
Остання крапка в драматургічному розвитку образу Отелло – його
передсмертне аріозо «О, не лякайтеся, не страшна ця шпага» (с. 372 клавіру).
Все скінчено: Отелло здійснив свій намір – Дездемону покарано, більше немає
задля чого жити. Однак є і хороша новина, оскільки дружина виявилася
невинною, і віра у любов, чистоту та порядність, у недосяжну, здавалося б,
світлу мрію відроджена. Всі думки героя в цьому аріозо зосереджені на
Дездемоні, однак її образ, навічно закарбований в серці Отелло, ніби
віддзеркалює його душа. Тому це висловлювання можна віднести до типової
музичної рефлексії – через занурення героя у себе, осмислення власних думок,
вчинків, переживань і звернення до дружини.
Початковий розділ аріозо – констатація очевидного: «Час настав, життя
закінчено шлях. О, слава! Отелло немає». В оркестрі – аскетичні тризвуки, що
неспішно змінюють один одного без бодай якої тонально-функціональної
логіки. Низький регістр, щільна фактура, довгі тривалості викликають асоціації
із звучанням похоронних дзвонів, що відспівують не тільки Дездемону, а й
самого Отелло. У вокальній партії – не менш аскетична рецитація, висотне
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положення якої змінюється з кожною фразою: спочатку ре другої октави, потім
ля першої і мі першої.
Виключенням стають слова «О, слава!», озвучені висхідним ходом на
терцію.

Вони

переривають

монотонну

рецитацію,

підкреслюючи

цим

контрастом граничну зосередженість висловлювання. Ритмічний малюнок
максимально наближений до натуралістичного звучання людського мовлення.
Різні за кількістю складів фрази (чотири склади, сім складів, дев’ять складів,
три

склади,

чотири

склади)

відтворені

непропорційними

музично-

синтаксичними будовами (півтора такти, два з половиною такти, чотири такти,
три такти, два з чвертю такти), усередині яких вільно комбінуються звуки різної
тривалості: цілі, половинні, чверті звичайні, з крапкою та скорочені до тріолей,
вісімки. Нерівними є і часові проміжки між фразами – від однієї до дев’яти
чвертей. Все це сприяє передачі психічного стану Отелло – його душевної
спустошеності, відсутності будь-яких емоцій, байдужості до оточення.
Наступний розділ аріозо – звернення до Дездемони: «О, як прекрасна ти,
блідна, мовчазна, спокійна…» Йому передує виразна оркестрова тема,
низхідний поступенєвий рух якої охоплює зменшену квінту. Повторення
завершального
септакордом

малосекундового
сі

мінору,

звороту

налаштовуючи

гармонізується
на

нову

домінантовим

тональність.

Власне

висловлювання Отелло у цьому розділі аріозо розпочинається у сольному
викладі, взагалі без оркестрового супроводу.
У вокальній партії панує низхідний інтонаційний рух, що постійно
переривається паузами, акцент робиться на ламентозні секундові ходи. На слова
«Ти народжена була для щастя» декламаційність тимчасово поступається
місцем наспівності, однак низхідний рух все одно переважає, окреслюючи
усталену семантичну фігуру – «пентахорд скорботи» (М. Арановський). Про
рецитацію тут нагадує довільне дроблення тривалостей та неочікувані
пунктири.
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Починаючи зі слів «Але ось скінчене життя», в оркестровій партії
з’являється тріольна фігура, що підкреслює сильні та відносно сильні долі
такту. Цей ритм повільного кроку, разом із встановленою тональністю фа дієз
мінор та витриманою скупою фактурою, апелює до жанру похоронного маршу.
На його звучання нашаровується виразна вокальна фраза: стримана траурність
початкового мотиву змінюється обнадійливим рухом догори, який, однак,
гальмується все тією ж низхідною секундою, яка подається тут у ритмічному
укрупненні, ніби ще раз маркуючи – «все скінчено». І ось оркестр замовкає, і
звучать тільки відчайдушні вигуки Отелло «Дездемона! Дездемона! Ах, горе!
Горе! Горе!», які спираються на ламентозні секунди та пентахорд скорботи.
Така концентрація інтонацій, що здобули в композиторській практиці статус
семантичних знаків смерті та страждань, надає другому розділу аріозо
граничної переконливості у відтворенні психологічного стану Отелло, готового
до самогубства.
У короткому оркестровому епізоді між другим та третім розділами арії
змальований страшний вчинок Отелло, який заколює себе кинджалом, та жах
присутніх від побаченого. Статичний рух акордів в оркестрі переривається
драматичним вибухом: раптова модуляція з фа дієз мінору в фа мінор, стрімке
зростання динаміки від p до ff, бурхливі тремоло, гармонії зменшеного
септакорду, рух басового голосу по тритонах. Однак поступово усе завмирає
(ppp morendo), і починається третій розділ аріозо.
В оркестрі двічі проводиться тема туги Отелло, що вперше прозвучала в
середині четвертого акту – в момент, коли Отелло дивиться на сплячу дружину.
Ця тема з її мінорним колоритом та підкресленими малосекундовими
інтонаціями повертає нас до трагічної реальності, однак їй на зміну приходить
інша тема – тема кохання, адже віра у чистоту та вірність Дездемони
відроджена: ті самі тремоло, які раніше звучали сумно та насторожено, тепер
набувають просвітленого характеру, а виразна мелодія струнних сприймається
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як гімн почуттю, яке об’єднувало подружжя в минулому та не дасть їм
загубитися

у

потойбічному

світі.

Слова

у

вокальній

партії

Отелло

підтверджують цю думку: «О Дездемона, знову я з тобою! Ах! З тобою я в мою
годину, в мою годину останню… З тобою… завжди з тобою…».
Мелодичні лінії в партії вокалу частково збігаються з абрисами
оркестрових тем. Вони наче виходять з самої душі, бо тіло вже не має сил.
Короткі мотиви перериваються тривалими паузами, а останнє речення так і
лишається недомовленим (ремарка «вмирає»).
Розглянемо партію головної героїні опери – Дездемони. У неї є тільки
одна сольна сцена, і та – лише у четвертому акті. До того дружина Отелло
отримує характеристику як складова дуетних та ансамблевих сцен: у дуеті з
Отелло наприкінці першого акту, в квартеті другого акту, ще в одному дуеті з
чоловіком в третьому акті, в заключному септеті з хором у фіналі третього акту.
Додамо до цього переліку коротку діалогічну сцену з Отелло безпосередньо
перед її смертю. Говорити про рефлексивну образність можна, на нашу думку,
лише в двох сценах: в фінальному септеті третього акту та в моносцені
четвертого акту.
Фінал третього акту – це сцена прийому гостей, венеціанських послів.
Розмовляючи з ними, Отелло одночасно пильно стежить за дружиною,
намагаючись у кожній її репліці знайти підтвердження своїм підозрам. Нарешті,
він не витримує емоційного напруження та на очах у всіх присутніх люто
кидається на Дездемону, штовхаючи її на підлогу. У септеті з хором, що
розпочинається після цього, партія Дездемони є провідною. Жінка занурюється
у свої думки, прислуховуючись до своїх почуттів, порівнюючи минуле та
теперішнє, шукаючи відповіді на питання «чому так сталося?».
На початку септету Дездемона співає соло, і лише через 25 тактів до неї
приєднуються інші учасники ансамблю: Емілія, Кассіо, Родеріго, Лодовіко, хор,
а згодом – Отелло та Кассіо. У вокальній партії Дездемони чергуються
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декламаційні та аріозні фрази. Їх комбінації різноманітні та органічні.
Початковий розділ – суто речитативний. Жінка, повторюючи слова чоловіка, з
якими він кинувся на неї, намагається зрозуміти – у чому її провина («На
землю… Так… покрита ганьбою… Як тяжко! Як боляче! На жаль, не знаю я, за
що він образив мене»). Розірвані паузами стислі мотиви містять статичні
повтори

звуків,

послідовність

яких

має

низхідний

вектор.

Експресія

висловлювання посилюється напруженими малосекундовими та тритоновими
ходами.
Гармонічним фундаментом декламаційних фраз героїні слугує виразна
оркестрова тема у супроводі ритмічного остинато віолончелей та контрабасів.
Надалі мелодичні лінії оркестрової та вокальної партій збігаються, завдяки чому
звучання набуває емоційної сили та насиченості.
В наступній синтаксичній будові характер вокальної мелодії повністю
визначається змістом словесного тексту. Фраза «В промовах його бувало до мене
так багато ласки» озвучується широкою кантиленою (заокруглені контури
музичних фраз, розспівні ходи на квінту та септиму), що підтримується
схвильованою пульсацією шістнадцяток в оркестрі.
Наступна фраза «На жаль, тепер дізналася я долі іншої» тягне за собою
відтворення ланцюжка низхідних хроматизмів, які звучали раніше на слова «не
знаю я, за що він образив мене», відповідно, у вокальну партію повертаються
скорботні речитативні звороти.
Таке ж контрастне зіставлення світлої аріозності та скорботної
декламаційності маємо і в заключному реченні сольного вступу септету: «Він
може життя моє розбити, розбити усе наше щастя, але він так образив
мене… Горьких сліз втримати я вже не в силах». Перша половина речення,
пов’язана із згадкою про щастя, озвучується новою темою у фа мажорі. І знов,
як і у попередньому світлому епізоді, де йшлося про минуле («В промовах його
бувало до мене так багато ласки»), шелестке звучання оркестру pianissimo
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підтримує кантиленну вокальну мелодію, відзначену широкими інтервальними
ходами та оспівуванням стійких ступенів ладу. Друга половина речення (на
слова «Але він так образив мене… Горьких сліз втримати я вже не в силах»)
втілена за допомогою добре знайомих низхідних хроматизмів, продовженням
яких тепер стає хвилеподібна мелодична фраза з вершиною на до бемоль третьої
октави – найвищій ноті у всій оперній партії Дездемони. Вказана фраза
знаменує кульмінаційну точку драматичних переживань героїні, її горе наче
вихлюпнулося в цьому останньому вигуку, і надалі, в четвертому акті, героїня
змириться із своєю долею, що призведе її до трагічної загибелі.
Після вступу інших учасників ансамблю та хору в партії Дездемони
продовжують чергуватися різні за типом інтонування мелодичні фрази. Серед
них є повтори тих, що звучали раніше, як то кантиленні фрази зі словами «В
промовах його бувало до мене так багато ласки» та «Він може життя моє
розбити, розбити усе наше щастя». Є нові тематичні елементи – як
речитативного плану, так і аріозного. Як правило, вони пов’язані із введенням
нового словесного тексту або варіюванням того, що вже звучав. Наприклад,
знайомі, але трошки інакше викладені слова «На жаль, тепер дізналася я долі
іншої» у тематичному відношенні оновлюються: замість ланцюжка низхідних
хроматизмів чуємо уривчасті повтори одного звуку, іноді підготовлені
малосекундовим ходом (с. 290 клавіру). Згадка про образу, нанесену Отелло
(«”На землю!” – сказав він… ганьбою покрита…»), маркована запитальними
інтонаціями висхідних інтервальних ходів – на сексту та на терцію (с. 292
клавіру).
Слова

«Сльози

туманять

очі

мені»

передані

через

монотонно

повторювані низхідні мотиви, замкнені у рамки малої терції (с. 320 клавіру).
Тож, витримуючи партію Дездемони впродовж усього септету в
скорботній емоційній тональності, Дж. Верді намагається зафіксувати важливі
повороти словесного тексту, підкреслюючи їх тимчасовими відхиленнями у
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контрастні образні сфери, щоправда, епізодичні просвітлення в домінуючій
трагічній атмосфері несуть на собі відбиток ілюзорної примарності, переданої
завдяки тихій динаміці, вібруючій оркестровій фактурі та чужорідній для цієї
ситуації вокальній наспівності.
Центральна характеристика Дездемони в опері – її моносцена на початку
четвертого акту. Сцена складається з двох розділів – роздумів героїні, в центрі
яких пісня про вербу, та молитви.
Перший розділ, фактично, є діалогом між Дездемоною та її служницею
Емілією, однак репліки Емілії епізодичні і жодним чином не впливають на
емоційну атмосферу сцени. Вся увага зосереджена на головній героїні, яка
занурена у похмурі думки, спогади та передчуття. Змістовним та музичнотематичним ядром першої розділу сцени є пісня про вербу. Цю пісню
Дездемона у дитинстві чула від дівчини на ім’я Барбара, яку покинув її коханий,
пішовши до іншої. Дівчина дуже сумувала за ним і часто співала, звертаючись
до верби з проханням пролити сльози на хрест її могили.
Віршовані рядки пісні, подані в клавірі в лапках, перемежовуються із
репліками Дездемони, яка то просить Емілію покласти її в труну у вінчальному
наряді, то наказує розпустити косу, то лякається якогось стуку, то прощається із
служницею назавжди. Однак інтонаційним джерелом усіх без виключень
епізодів сцени, безумовно, є саме пісенна мелодія. Вперше вона з’являється в
оркестровому вступі до четвертої дії, де отримує інтенсивний розвиток у
взаємодії з низхідним поступеневим мотивом в діапазоні терції, що
завершатиме перший розділ сцени, відокремлюючи його від молитви.
Інтонаційну будову пісенної теми визначають декілька інтонем (мелоформул): вони то концентруються в одній будові, то розпорошуються серед
інших тематичних елементів. Серед них трапляються такі, що мають
мовленнєву природу, як, наприклад, низхідний терцієвий хід-вигук «Salce!
(Верба!)», який нерідко позначається в клавірі ремаркою «parlando» (говорячи).
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Однак домінуючими, безумовно, є наспівні звороти, які особливо рельєфно
вирізняються у чергуванні з суто речитативними фразами – зверненнями до
Емілії. В останніх переважають скупі повторення одного звуку або мовленнєві
інтонації запитання, ствердження, звернення. Однак і тут інтонації пісенної
теми інколи контрапунктують речитативним реплікам Дездемони, надаючи їм
ліричності, як, наприклад, слова «Розпусти мою косу» звучать на тлі
обертального мотиву оркестру – передвісника пісенної мелодії (с. 341 клавіру).
Впродовж усієї сцени домінуючою є тиха динаміка, часто трапляються
ремарки morendo (завмираючи), come una voce lontana (як віддалений голос),
come un eco (як луна), sotto voce (напівголосно), dolce (ніжно). І лише один раз,
наприкінці сцени, героїня не витримує і в повний голос (forte, ремарка con
passione) гукає Емілію, котра йде: «Ах! Емілія, прощавай! Прощавай, мій
друже!». Починаючись з вершини-джерела – звуку ля дієз другої октави,
мелодія стрімко спускається до тоніки – звуку фа дієз першої октави.
Про рефлексивні властивості цього висловлювання Дездемони свідчать як
музичні ознаки (мовленнєві інтонації, пов’язані з повторами звуків та вузькою
інтервалікою, довільна ритміка, позбавлена рис симетрії, повільний темп, тиха
динаміка), так і змістовне наповнення сцени. За принципом дзеркала героїня у
долі бідної Барбари вбачає власну долю, і її думки, спрямовані до іншої
дівчини, фактично, є спробою осмислити те, що відбувається з нею самою.
Молитва, позначена в клавірі як сцена ІІ (Емілія пішла, і Дездемона
залишилася на самоті) безпосередньо продовжує дію: героїня готується до сну,
тривожні думки не відпускають її, однак вона більше не здатна аналізувати
вчинки Отелло та свій психічний стан.
Полишаючи спроби осмислити ситуацію, Дездемона звертається до Діви
Марії з проханням захистити її, дати їй втіху, повернути «днів щасливих мир
душевний»

(принцип

духовного

Богоспілкування).

Замість

напружених

декламаційних зворотів тут переважають наспівні інтонації, урівноважена
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ритміка, хоральна фактура, молитовне просвітлення. Лише вимовляння
латинських слів молитви («Ave Maria piena di grazia») і заключна фраза «Молися
за нас в годину смерті» подані як псалмодія (рецитація на одному тоні) та
сприймаються як подолання пристрасті, відсторонення від земних почуттів,
любові та надії.
Третій з основних героїв вердіївської опери – Яго. Цей злодій є «головною
пружиною» дії: саме його підступні наміри визначають розвиток сюжету. Він
керує чесним і дещо наївним Отелло, відвертим Кассіо, закоханим Родріго,
спрямовуючи їх вчинки у потрібне русло. Цікаво, що Арріго Бойто, котрий
створив на основі шекспірівської п’єси лібрето цієї опери, навіть, пропонував
композитору назвати їх спільний твір «Яго», враховуючи визначальну роль
останнього у сценічній драматургії. Дж. Верді не погодився, однак приділив
постаті цього персонажа чимало уваги.
Впродовж усієї опери Яго плете інтриги, одягаючи на себе ту чи іншу
маску відповідно до ситуації та людини, з якою спілкується. Його лицемірство
не знає меж, він прикидається то відчайдушним, то сором’язливим, то
делікатним, то прямодушним. Скажемо, у блискучій застільній пісні з першого
акту Яго постає як «свій у дошку хлопець». Енергійні квартові вигуки, «лихі»
октавні стрибки, пружні маршові ритми, чіткі каданси – все це «заводить»
народ, який із захватом підхоплює приспів «Кому до смаку припаде мій тост,
той п’є зі мною разом». Правда, час від часу з-під надягнутої маски проглядає
справжнє обличчя Яго, що виявляється у вкрапленні в діатонічні, ритмічно
пружні конструкції хроматичних сповзань та позаметричному руху (с. 64
клавіру).
І лише одного разу протягом чотирьох актів опери глядач бачить на сцені
справжнього Яго – сильну, але спустошену зсередини людину, що не знає ані
сумнівів, ані коливань на шляху досягнення своєї мети – помсти Отелло.
Знаменитий монолог Яго з другої сцени другого акту «Credo in un Dio crudel»
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стає проголошенням життєвого кредо людини, що молиться лише власному
жорстокому богу, як і він сам. Тут Яго – не просто завісник, клеветник,
інтриган, тут він – уособлення усіх негативних сторін людської натури,
своєрідний демон зла, за словами самого композитора. Словесний текст
монологу містить роздуми Яго про сенс буття, про гірку долю людини,
змушеної бути знаряддям чужої волі, про ілюзорність сподівань на райське
життя, про порожній звук таких чеснот як щирість, совість, чесність. І все це –
не абстрактна філософія, а власне процес діяльності свідомості, результат,
спрямований на осмислення власних дій і внутрішнього психічного стану.
Монолог розпочинається з проголошення поставленої мети: «Я помщуся
Отелло: мене він образив, і життям мені відповість він! У тому клянуся я!».
Короткі, суто речитативні вокальні фрази спочатку чергуються з грізними
тріольними мотивами оркестру, а потім нашаровуються на їх, тепер вже
безперервне,

повторення.

Звуковисотний

контур

вокальних

фраз

має

хвилеподібний малюнок: активний ямбічний рух догори та зворотне падіння
вниз – все вказує на стриманість та самоконтроль Яго, які, однак, полишають
його у мить клятви. Вигук «У тому клянуся я!» окреслює упевнений висхідний
рух на терцію, який обривається різким, наче обрубаним, низхідним ходом на
октаву. Несподіваність цього зрушення підкреслює енгармонічний зсув в
тональність ре бемоль мажор.
Проведення першої з двох наскрізних оркестрових тем-характеристик Яго
своїм гучним та різким звучання туттійних унісонів marcato закликає до уваги і
налаштовує на початок власне монологу. Слухач очікує на появу виразної, а
можливо, й розспівної вокальної теми, однак очікування не виправдовуються: в
оркестрі звучать зловісні трелі та тремоло на зменшених тризвуку та септакорді,
а у вокальній партії – речитатив «Бути лише знаряддям чиєїсь волі – ось моя
гірка доля, ось життя дар мерзенний!». Напористого характеру речитативу
надають цілеспрямований підйом повторюваних звуків (до – ре бекар – мі
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бемоль), епізодичне вкраплення у рівномірний ритмічний рух пунктирів та
рішуче закінчення на кварті – спочатку низхідній, а слідом – висхідній.
Надалі в оркестрі з’являється друга тема-характеристика Яго: вже знайома
тріоль шістнадцяток, низхідний рух стакато, що спирається на стійкі ступені
мажорного ладу, унісонне викладення струнних. Однак і тепер кантилени ми не
дочекалися, замість цього – знов речитатив у вокальній партії та уривчасті
мотиви в оркестрі: «У чому сутність нашого життя? Хто мені відповість? Від
часу народження смерті прокляття дано усім людям, ти син землі і будеш
узятий землею».
Слова «смерті прокляття дано усім людям» виокремлено інтонаційно
(стрибки до місцевої звуковисотної вершини – на сексту та октаву), гармонічно
(раптова модуляція з ля бемоль мажору у до мінор через енгармонізм
зменшеного септакорду), фактурно (зміна «важкого», щільного акордового
викладення на похмуре тремоло).
Наступний розділ монологу відкривається почерговим проведенням обох
оркестрових тем. На тлі грізних унісонів першої теми звучить імперативна
фраза «Так! Це знаю я!»: пунктирне повторення звуку до першої октави
завершується переконливою спадною квартою. До другої теми додається
тріольна акордова пульсація духових, яка на певний час висунеться на передній
план, супроводжуючи (нарешті!) кантиленну мелодію в партії Яго: «Хіба можу
зрозуміти, що воля мавра вершить моєю долею». Однак цей відступ у
кантиленність виявляється недовговічним, вже наступна фраза – «Що він як псу
кидає мені подачки – залишки від обіду» – повертає нас до ритмічного
дроблення звуків та опори на центральний тон, до якого стягуються мелодичні
нитки.
Поєднання кантиленних та речитативних сегментів має місце і у розділі,
що починається зі слів «Хіба не правий я, коли в удаваній дружбі з мавром засіб
шукаю, щоб помститись за образу?». Однак тут ці елементи не зіставляються
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по фразах, як це було раніше, а поєднуються у єдиній будові, утворюючи
безперервний потік музичної думки. Розірваність мелодичної лінії на короткі
мотиви, поступове зміщення їх по секундах вгору передають схвильованість,
нервовість особи, що говорить. Разом з тим, заключний зворот цієї лінії – чітко
окреслений та тонально визначений – нагадує про силу та рішучість
нелюдського, жорстокого ворога.
У розділі «Смертних доля – вогкість могил і тління, вінець земного
щастя, земних надій доля», що розпочинається як повторення попередньої теми,
інтенсивний

мелодико-гармонічний

розвиток

призводить

до

головної

кульмінації усього монологу. Звуковисотний зсув на малу секунду вгору,
вказуючи на посилення градусу емоційного напруження, одночасно спрямовує
рух в іншу тональну площину. Після тривалого панування бемольної сфери
несподівано здійснюється «прорив» у дієзну сферу: найбільш високу точку
баритональної партії – фа дієз першої октави – підкреслено кадансовим
квартсекстакордом сі мажору, який, однак, так і не отримує розв’язання в
тоніку.
Останній розділ монологу відкривається темою тутті оркестру, яка тут
вперше

постає

гармонізованою

немов

«незграбно»

–

скреготливими

послідовностями акордів (с. 122 клавіру). Висновок роздумів Яго зводиться до
наступного: «Живий ти і вважаєш себе вінцем творіння. А там? А там?
Забуття смерті! Порожня казка – рай!».
Короткі, «обережні» мотиви мовленнєвого характеру у динаміці рр
звучать у вокальній партії, чергуючись з «уламками» оркестрової теми.
Двічі повторене питання «А там? А там?» озвучене запитальною
інтонацією висхідної терції. Відповідь – «Забуття смерті!» – сприймається як
голос з потойбічного світу: ледь чутно, на п’ять piano, у низькому регістрі
звучить низхідний зворот ре бемоль – до – сі бемоль з подвійними пунктирами. І
раптово – forte, шалені вибухи пасажів, акцентовані пульсуючі акорди,
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пронизливі трелі і стверджувальний хід до заключної вершини – звуку фа
першої октави, що фіксує резюме: «Порожня казка – рай!».
Отже, знамените «Credo» Яго є не тільки вичерпною характеристикою
демона зла (одного з головних персонажів опери Дж. Верді), а й яскравим
прикладом рефлексії – теми самопізнання людиною власних думок, вчинків,
почуттів, більш того – відтворенням процесу занурення у себе, втіленням
роздумів, спрямованих на пізнання свого Я.
Резюме. Рефлексійні образи в опері пізнього періоду творчості Дж.Верді
спровоковані ситуативними моментами сюжету: композитор, так би мовити,
виправдав «драматургічні рішення» В.Шекспіра, озвучив подвійні плани
душевного буття героїв. Музична стилістика значно трансформувалась:
рефлексійні знаки – уповільнення темпу; короткі фрази утворюють асиметрію
синтаксису, що свідчить про вплив мовлення на структуру оперної кантилени;
ускладнення ритмічних будов; гармонічна і тональна напруга. І головне
надбання оперної семантики ре флексійного типу – це переважання
речитативного типу оперного висловлювання, природа якого органічно
пов’язана з наспівними, опуклими будовами мелодичного характеру, на який
спрямовує думку композитора любовно-психологічний стан оперної дії.
Крім психологічного підґрунтя народження рефлексійних образів, в опері
є ще один типовий приклад – це молитовне звернення Дездемони до Діви Марії.
Вердіївське рішення цієї сцени демонструє духовну зрілість великого Майстра,
його обізнаність у таїнах людської душі, яка прагне до Неба, вищої любові. В
цьому також можна угледіти рефлексійний мотив творчості в оперному жанрі,
який має сакральне коріння і особливу комунікацію (Богоспілкування).
1.3 Образ автора і образ виконання
Отже, засадничу категорію «рефлексія» (і похідні «авторська рефлексія»,
образ автора», «Я-образ») визначено через образ людини, що розмірковує про
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себе і світ, увиразнюючи загальнолюдські болючі проблеми і вирішуючи їх в
площині

музичної

творчості.

Жанрово-психологічні

образи

«Кобзаря»

Т. Шевченка склали підґрунтя для музичної інтерпретації картин буття України
крізь призму поетичної думки її автора.
Згідно із завданням у цьому підрозділі увагу зосереджено на пошуку
стилістичних ознак рефлексивного стилю мислення М. Лисенка, втілених у
камерно-вокальному жанрі, який набув статусу складової національно-пісенної
культури на етапі професіоналізації. Виклад теоретичних засад вивчення
вокальної рефлексії має спиратися саме на творчий доробок М.Лисенка і його
внесок у національний міф, оскільки він перший оцінив слово Кобзаря – царину
духовної рефлексії українського Поета.
Рефлексійні

ознаки

у

вокальній

творчості

М. Лисенка

отримали

поширення через опору на інтонаційно-жанровий (семантичний) комплекс
(медитативні інтонації, повільний темп, прозовий метро-ритм) та драматургічні
ознаки викладу музичної думки (монологічність, поступове розгортання
зщеплених мовленнєвих формул). Рефлексія як модус композиторської
творчості отримав певну розробку у вітчизняній музичній науці. Так, згідно
теорії рефлексії в музичній творчості, яка розроблена науковим керівником
пропонованої дисертації у докторській дисертації (Київ, 2008). Втім вокальних
творів, розкриття специфіки рефлексії в жанрово-стильовому дискурсі в ній
бракує. Вочевидь, існують загальні настанови рефлексійного типу мислення (і
відповідно такий митець отримав визначення «рефлексивний художник»).
Однак для атрибуції рефлексивного стилю вокальних творів з композиторської
практики кінця ХІХ – ХХ століть, що вивчаються в репертуарі як українських,
так і китайських співаків, слід поглибити усталені ідеї на грунті вокальнопісенної творчості композиторів-фундаторів та сучасних версій рефлексивного
мислення у виконавських інтерпретаціях.
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Серед інших важливих положень автор спирається на ті тези, що мають
методологічне значення саме для вокальної музики, її жанрових форм і
національно-визначеної мовної стилістики. Серед них виокремимо наступні:
Рефлексійний образ – це не просто ліричний погляд на життя з боку
самоспоглядання чи занурення у внутрішній світ людини (такі випадки є і в
музиці романтиків ХІХ ст., а також вельми притаманні російській камерновокальній творчості: від міського романсу – до шедеврів П. Чайковського та
С. Рахманінова). Головна функція рефлексійного образу в музиці – уподоблення
мисленнєвому акту <…> процедура втілення мовою музики авторської думки,
яка породжена функцією самопізнання» (курсив мій. – Л.Н.) [128, сс. 354, 357].
Розмовляючи вокальною мовою композитора, співак наче «приміряє» його
духовну сутність на себе, вважає дослідник: «... художник і його співрозмовник
– потенційний Інший (я, ти, ми) завдяки процедурі рефлексивного спілкування
ідентифікуються за принцип духовної спорідненості <...> Тема самосвідомості
виявляється фундаментальною для побудови цілісної концепції людини навколо
однієї з його провідних поведінкових домінант – рефлексії. І якщо для ХIХ
століття знаковою стала романтична особистість, то вік ХХ-й відзначений
народженням рефлексивного художника» [128, с. 361].
***
Серед

жанрів

української

національної

культури

найбільшим

наближенням до семантики рефлексії є кобзарська дума у традиційній культурі
та український солоспів, що народився як жанр з «Кобзаря» Тараса Шевченка та
музики М.Лисенка, – а академічній.
Рефлексійні образи в українській вокальній музиці є типовими для
ментального

«генокоду»

пісенної

культури,

починаючи

від

ґенези

–

фольклорних витоків в думному епосі кобзарів, і пізніше – завдячуючи поезії
Тараса Шевченка, чий голос громадянина та філософа з пронизливою ліричною
інтонацією лунав на теренах царськоросійської державності. У порівнянні з
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західноєвропейською традицією формування Lied (з її документалізацією
романтичних почуттів «людини душевної», де панував наратив, сюжетність,
пісенність базувалась на ґрунті класичної гармонії, яка впливала на мелодику та
синтаксис), перші лисенківські зразки вокального жанру відразу опинились у
царині «філософії серця». Закоханість в український пісенний мелос та
кобзарський спів, з одного боку, а іншого – «розумовий» стиль мислення митця
призвів до формування мелодичного речитативу, нетипового для австронімецької пісні. Цікаво простежити шлях формування рефлексійної лірики,
обумовленої інтонаційно-національними чинниками музичної мови М. Лисенка.
Межа між пісенною мелодекламацією та речитативним стилем авторського
роздуму стає досить умовною.
Твори зі збірки «Музика до Кобзаря» для чоловічих голосів складають
основу репертуару вокалістів-іноземців, потребуючи засвоєння національноозначених принципів української вокально-композиторської школи. Молодим
співакам слід звернути увагу на рефлексійну складову вокальної музики
фундатора української композиторської школи в контексті її актуалізації у
творчій

практиці

ХХІ

столітті,

коли

відбуваються

суттєві

зміни

в

комунікативно-стильових засадах виконавства.
Предмет спеціального аналізу – втілення рефлексійних образів у творах
для баритона з «Музики до “Кобзаря”» М. Лисенка.
Завдання підрозділу – узагальнити стилістичні ознаки рефлексійного
стилю М. Лисенка, втілених у камерно-вокальному жанрі, одного з чинників
ментального «генокоду» культури України на етапі її професіоналізації.
У вітчизняній музикології радянського періоду (друга половина ХХ
століття) було розроблено типологію музичних образів, створених як відповідь
музикантів на класичні поезії Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка (Т. Булат,
Ю. Малишев), втім рефлексія як тип музичної семантики й спосіб мислення в
них відсутня. З новітніх досліджень слід вказати на дисертацію Н. Завісько, в
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якій розкрито роль філософії серця як «кордоцентричного підґрунтя»
української вокальної традиції. Остання склалася як інтонаційне втілення
кордоцентричної

концепції

буття: «… серце

виступає

найважливішим

«координатором» людини з Богом і природою, а його найдосконалішим
«інструментом» виступає спів, втілюючи ще ранньохристиянську естетичну
позицію щодо musica humana» [60, с. 9]. Втім у цих дослідженнях не помічалася
«рефлексія» як категорія музичного змісту, споріднена з концептами
«свідомість», «самоаналіз», «образ автора», «образ Поета», без яких розуміння
«філософії серця» залишається неповним.
Методику

аналізу

рефлексії

як

типу

музичної

семантики

(від

медитативної інтонації до монодраматургії) запропоновано в монографії
Л. Шаповалової [129]. Однак українська національно-стильова інтонація
змодельована в ній лише на прикладі хорової творчості Ю. Алжнєва і не є
наскрізною. Багатющий пласт вокальної рефлексійної лірики залишився за
«кадром». У наш час саме цей пласт потрапляє до репертуару концертуючих
вокалістів з Китаю, які студіють слов’янську пісенну культуру, сприяючи
переоцінці сприйняття спадщини М. Лисенка сучасними співаками.
М. Лисенко, звертаючись до «Кобзаря», обирає різні за жанровою
тематикою образи, котрі утворюють цілісну «картину світу» тогочасного
українського суспільства. За великим рахунком можна всі зразки лисенківської
інтерпретації «Кобзаря» поділити на дві групи: чоловічу і жіночу (оскільки це
важливий критерій поділу репертуару для вокалістів). Вибір тембру чоловічих і
жіночих голосів унаочнює музичне бачення шевченківських героїв: сопрано
(пісні молодої дівчини у неволі, жартівлива «Протоптала стежечку»); баритон –
авторські роздуми («Минають дні», «Доля») та поетичні рефлексії про рідну
землю, красу природи, широкого степу, річок та круч («Над Дніпровою сагою»,
«Реве та стогне Дніпр широкий»).
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Чоловічі архетипи (козак, молодий наймит) поєднуються завдяки образу
Поета (який дорівнює Автору, суб’єкту рефлексії); жіночі – засвідчують
трагедію поневоленої, нещасливої душі, яка страждає без любові й шукає
поради у Бога. Разом чоловічі й жіночі образи увиразнюють українську картину
світу «Кобзаря» (як цілісний показ світовідчуття людини в тогочасному
суспільстві). Ментальне «ядро» українства як прояв самоідентифікації
складають релігійні мотиви, пов’язані з християнською вірою: спілкування
шевченківських героїв відбувається, як правило, на тлі молитовного звернення
до Неба (похідні метафори – «доля»). Типовими є мотиви покаяння після
страждань, тяжіння до оновлення й просвітлення душі, що приносить
Богоспілкування.
Увага
Т. Шевченка

композитора
уможливила

до

універсальності

втілення

творчого

широкоформатної

методу

поезії

картини

буття

українського суспільства у багатстві образно-жанрового спектра – від народнопобутових та жартівливих сцен («Садок вишневий коло хати») до образу Поета
(Я) і споглядальної лірики, що віддзеркалює ставлення героя до природи,
любові, людей і Бога. В цілому жанрова своєрідність і багатовимірність
вокальних творів М. Лисенка накопичує «інтонаційний словник» української
музичної мови (за О. Козаренком), завдяки чому митець постає як наслідувач
Кобзаря, а його музика уособлює ментальність української душі (національної
культурної самосвідомості). Втім, нас цікавлять прояви рефлексії як способу
авторського висловлювання.
Якими ж є стилістичні прикмети рефлексивного стилю М. Лисенка?
Ключове місце посідають зразки стилізації кобзарської творчості – думи (або
думки), від яких починається українська картина світу: це такі зразки, як «Ой
чого ти почорніло, зеленеє поле», «Над Дніпровою сагою» та інші. Думна
інтонація додає до роздумів Поета «фокус» об’єктивності, потрактовуючи
рефлексію не одноосібно (Я-свідомість), а в більш в духовному вимірі – як
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загальнолюдська єдність, Божий глас. Окреслимо найбільш типові інтонаційні
комплекси як втілення архетипів поезії Т. Шевченка.
«Чого мені тяжко» – зразок поетичної рефлексії, що підкреслює жанрове
уточнення М. Лисенка «думка». Тональність e-moll (для сопрано і тенора досить
низька, незручна) разом із темпом Grave – чинники суто елегійної семантики:
тут нема чим хизуватися – високою нотою чи технічним пасажем. Короткий
вступ (2+2) звучить як інструментальна прелюдія (кобзарська співогра):
арпеджіо з вільним імпровізаційним пасажем на тонічному септакорді та
ферматою на альтерованій субдомінанті (з високим IV щаблем – елемент
думного ладу). Мелодика думки базується на заданій у вступі гармонічній
схемі: оспівування тонічної терції із стрибком на чисту квітну, а потім на малу
септиму вгору (як імітація жалоби, стогону на слова: «тяжко, «нудно»).
Віршовані рядки дорівнюють музичній фразі за принципом «підсумовування»:
1+1+3+3. Мовленнєва асиметрія періоду при медитативному викладі в
експозиції не ушкоджує виразність мелодичної лінії, побудованої на оспівуванні
тризвуку V-го щаблю, секвенціюванні тріольної поспівки, плавному низхідному
русі із зупинкою на функції домінанти (VII або V – кадансова зона).
Другий період думки присвячений викладу контрастного за характером
розспіву широкого дихання, більш світлого (G-dur), жвавого (ритмічна
пульсація: тріоль замість однієї чверті). Відразу змінюється комунікативний
синтаксис, стає більш повторюваним: 2+ 2+(1)+ 2+2. Хоча і тут теж
спостерігаємо втручання мовленнєвої риторики, що «розбиває» європейську
квадратність будови, надаючи більш вільної форми висловлювання.
Отже, концентрована за емоційним наповненням вокальна мініатюра
(проста безрепризна форма АВ) являє собою показовий приклад впливу
рефлексійної семантики на пісенну будову. Кульмінація припадає на прикінцеву
фразу другого розділу: тож «драматургічний профіль» твору має форму хвилі,
що здіймається до вищої вершини. Це справляє драматичне враження на
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слухачів, оскільки емоційно музика зупиняється на трагічній точці на слова:
«закрий серце очі, закрий» (тобто «вмирай»!). Таке психологічне навантаження
кожного тону надає забарвлення музичної драми, оскільки розкриває душевний
конфлікт, що розгортався із внутрішнього монологу.
Вагому роль відіграє ладогармонічний розвиток другого розділу,
насичений альтераціями, відхиленням (у тт. 19-20 – еліпсис). Така стилістика
відповідає уявленням про романтичне світосприйняття і наближена до
європейського

«інтонаційного

словника».

Серед

мовленнєвих

ознак

рефлексійного вислову – фермата наприкінці серединних фраз (в моментах
глибинного розкриття поетичної думки), запозичені з думної стилістики;
акцентування слабкої долі (тт. 17-18) для підкреслення вагомості певного слова.
Для

порівняння

пропонуємо

аналіз

жіночого

архетипу,

який

проілюструємо на прикладі пісні «Нащо мені чорні брови». Порівняння
дозволить

вирізнити

відмінності

з

чоловічими

проявами

рефлексійної

поведінки. Пісня написана у складній тричастинній формі (А В А1). В основу
покладено пісенну тему з типовими ладогармонічними зворотами -двічі
гармонічного мінору. Експозиція – проста двочастинна побудова. Ключові
слова «літа молодії» підкреслено мажорною тональністю, а коли літа
«минають» – відбувається модуляція у тональність мінорної домінанти. Така
деталь вказує на посилений психологізм музики, авторське відчуття найтонших
нюансів поетичного тексту.
Середня частина твору (В), хоча й починається в світлій аурі тональності
G-dur, присвячена образу жалоби («нема кому розпитати, чого плачуть очі»).
Вокальна партія за контрастом спрощено-танцювальна: ритмічні формули
однотипні,

ладогармонії,

підтримуючи

мелодію,

складають

квадратний

синтаксис. У репризі повертається основна тема-мелодія (скорочена до одного
періоду). І лише повторювання ключових слів («плач же, серце») у новому
тематичному продовженні з інтонацією зменшеної кварти (типовий знак плачу!)
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підсилюють драматичний образ жіночої долі. Чітка тричастинна структура і
пісенно-жанровий тематизм аж ніяк не відповідають визначенню рефлексії.
Пісенна «жіночність» залишається у царині душевної лірики, поза поетичною
рефлексією.
«Минають дні» – це достеменний шедевр художнього перекладу поезії
великого Кобзаря на музичну мову. Все вказує на обдарованого поціновувача
української пісенної інтонації, яка, будучи закладеною в основу музичнодраматургічного розвитку, здатна слугувати симфонічному розгортанню образа.
Образ Поета – улюблений поетичний архетип, носія авторського вислову –
втілюється через домінування мелодії, підтриманої фактурно-гармонічним
комплексом. Окреслимо стилістику твору через порівняння європейського та
національного сегментів музичної мови:
 опора мелодії на висхідну кварту з подальшим оспівуванням тоніки і
плавним рухом до субдомінантового щаблю надають плагальної
м’якості, визначаючи «інтонаційний генотип» М. Лисенка як пісенного
майстра, який здатен осягнути обрії

національної мови, опізнаваної

слухачем;
 плагальні та терцієво-медіантові звороти (t – ІІІ або t – VI мінорна), ладова
зміна

мажору-мінору

на

основі

зіставлення

однойменних

і

однотерцієвих тональностей (h-moll–H-dur; dis-moll–Fis-dur) – ознаки
приналежності до романтичної гармонії ХІХ століття;
 семантика тональності h-moll – трагічний колір історії, так само як і
самовідчуття поневоленої душі Поета;
 серед європейських ознак мелодії – бурхливий підйом звуками тризвуку,
побудова з повтором секундової інтонеми вісімками, що у швидкому
темпі нагадують схвильовану мову (див. фортепіанний вступ – «мотив
сльози», т.2-3);
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 збільшена секунда надає «жалощів», які полюбляють співці-кобзарі (т.10,
під час модуляції у тональність мінорного VI щабля – g-moll);
 кадансовий

зворот

містить

ритмічне дроблення,

що

імітує

інструментальну гру кобзаря.
З точки зору музичної драматургії відзначимо спрямованість основної
теми-образу від зачину («минають дні») до динамічного розвитку через показ
спротиву людської Я-свідомості (голос Поета) проти несвободи влаштування
світу, де Поет є заручником.
У складній тричастинній композиції діє закон наскрізного розгортання
кількох парних тематичних будов (АВ – СD – ЕF – Coda), Оформлення кожної
музичної теми відповідає періоду єдиної будови; фрази обумовлені поетичними
рядками. На кожному з етапів розвитку (i : m : t) відбувається преображення
висхідної інтонації. Середній розділ присвячений зверненню героя до долі
(Бога), тому й забарвлений незвичною тональністю – dis-moll, звучить
піднесено, з надією, яка швидко плине (одне речення). Герой у відчаї (h-moll)
продовжує внутрішній монолог (Богоспілкування): «Не дай спати, серцем
замирати і гнилою колодою по світу валятись», який втілює важливий чинник
рефлексійної поведінки героя – мотив відповідальної позиції Поета, мотив
служіння людям і Богові.
Перша кульмінації припадає на репризу складної тричастинної форми (Hdur): герой у прагненні до самоусвідомлення демонструє мужність і духовну
зрілість («а дай жити, жити серцем, і людей любити»). Ця максима озвучена
низхідною мелосною темою (амбітус великої сексти з лейтмотивом висхідної
кварти, але вже на домінанті), і надає не лише лірико-драматичного
напруження, а й наділяє невіддільною внутрішньою силою, що сприймається як
християнська звитяга. Вимога до Бога поєднана з чуттям неспроможності бути
відповідним високій місії людини, що спричиняє тугу героя. Показ грішного
буття та тяжіння душі до неба призводить до генеральної кульмінації – момент
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преображення (на тематизмі коди). Визначені ознаки інтонаційної драматургії
розвиваються за принципом хвилі, де кожна наступна є вищою за попередню, і
таким чином утворюють шлях сходження. Цей «драматургічний профіль»
складає специфіку рефлексійної монодрами (термін Л. Шаповалової [128]).
***
Образ виконання – під цим поняттям у дисертації розуміється план
озвучення вокального твору, творцем якого якого є конкретний співак зі своєю
притаманною лише йому характеристикою відтворення композиторської волі:
це психотип особистості, сценічний імідж (сюди входять і гендерні ознаки),
тембр голоса, його сила, гнучкість, польотність і динамічна шкала.
Семантичний аналіз базується на розумінні знака як структурної одиниці
художнього тексту, що вказує на тип музично-звукової експресії. Функція
знаку в музичному тексті (творі) – слугувати еквівалентом смислу між
предметом реального світу і музичним знаком.
Сублімація досвіда авторської рефлексії та його закріплення в знаковій
системі відбувається на мовних рівнях організації твору. Вкажемо, на яких саме
рівнях

відбуваються

процеси

символізації

рефлексійних

значень:

це

інтонаційно-тематичний, драматургічний та композиційний. Вище цих рівней –
культурна та асоціативна пам'ять свідомості, яка має охопити художнє ціле ,
осмислити його як витвір мистецтва і надати йому когнітивне визначення.
Концептуальні структурі, які бережуть «пам’ять» рефлексії, визначає
авторська мета свідомість, проте відкриває таїну інтерпретації музики
виконавець. За концепцією Л.Шаповалової, свідомість, що дорівнює Я-образу
(= суб’єкту рефлексії) «… породжує множінність світів, належачи собі та
повертаючись після мандрівок по цих світах до самої себе … У вузькому
(комунікативно-знаковому) значенні рефлексія – це внутрішня мова автора. В
контексті музичної творчості рефлексія являє собою феномен психологічної
тотожності двох планів свідомості – смислового та мовленнєвого. Звести їх
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разом, подолати роздвоєність, відмовитись від ego-рефлексії та відійти від
романтично-ілюзорної установки на світ до онтологічної. Онтологізм – міра
орієнтованості Буття за шкалою християнських цінностей (Бог, любов, віра) –
над-мета рефлексивної творчості» [126]. Отже, життя свідомості як образ
музики постає через два плани:
 втілений у звукообразах світ конкретного музичного твору (духовна
реальність); його вивчає музикознавець через аналіз тексту;
 власне авторське світоспоглядання світу, його погляд/оцінка, яку
озвучує виконавець (комунікативна формула Я=Інший).
В цьому полягає принципова відмінність двох реальностей:
 духовна реальність твору є латентною: прозвучавши один раз вона
«ховається»

у

підвалинах

музичної

свідрмісті

та

потребує

постійного повернення до живого озвучення у нових актах
слухацької когнації;
 виконавська версія вокального твору, зафіксована артефакт, який
записаний (на носіях), наче «відривається» від свого оригіналу і
живе самостійним життям. В цьому разі йдеться про «образ
виконання» як незмінну величину.
Вказане по-двоєння одного об’єкту – композиторського твору (в нашому
випадку вокального твору) і його версії («образ виконання»), яка іноді може
ототожнюватися власне з твором, породжує ефект діалога/полілога «внутрі»
рефлексії

(авторський

монолог).

Безумовно,

рефлексійній

свідомості

притаманна монологічність мислення, яка органічно єднається із множинністю
«дзеркальних відображень»/подвоєнь світу (думка М. Бахтіна: «свідомість
завжди множинна»). Однак в тому й справа, що ця одинична рефлексія
належить всьому світові (казус Фауста, Гамлета), і вона передається від одного
до іншого через виконавця.
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Рефлексивний досвід культури ХХ століття додав до романтичного
спілкування історико-стильове моделювання «чужої мови» (як то зробив
І. Стравінський, а у другій половині століття А.Шнітке). На цій підставі
сформувалась мета-мова, яка увібрала в себе «сукупний» продукт мислення
багатьох творців – це момент метафизического переключення свідомості з
одного культурного часопростору в інші умови: наприклад, з музики бароко – в
ХХ століття, або навпаки.
Знаки та символи музичної рефлексії поєднуються у два класи:
1) первісні, – досвід мовлення, переінтонування мовних сегментів. До
структурних одиниць рефлексійного стилю, крім первісних знаків,
здатних виконувати функцію символізації звукообразів, можна
віднести монограми ВАСН, DSCH тощо;
2) вторинні – їх семантика розкривається на вищих рівнях образної
драматургії твору (циклу). Прикладом рефлексивного символа слугує
принцип двосвіття.
Жанрові

параметри

рефлексійного

образу

–

монолог,

сповідь,

медитативність; мовно-жанрові формули (метроритмічні, фактурні, темброві,
артикуляційні). На відміну від так званого романтичного двосвіття рефлексійна
свідомість «виробляє» парність відображень – по-двоєння. Двосвіття виникає як
драматургічний «механізм» зустрічі «двох світів», породжених свідомістю
автора. При цьому слід розуміти, що двосвіття існує в одном часопросторовому
вимірі – психологічній реальності, однак це не та реальність, що є відбиттям
зовнішнього боку життя свідомості, це мисленєєва, внутрішня, невидима.
Інакше кажучи, зовнішній світ в системі двосвіття не скасовується,
напроти: він присутній у дзеркалі рефлексії як об’єктивована (в метафізному
сенсі) реальність. Двосвіття є реальністю, оскільки виникає як паралельне буття
об’єктивної реальності та мого особистістного досвіду проживання цієї
реальності «усередині мого буття». Однак якщо відображений світ є власне
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рефлексія, тоді хто є суб’єктом рефлексії? Назвемо такий світ авторських
відображень «Я-образ», розуміючи в ньому може міститися як образ ліричного
героя, так і композиторське ставлення до нього (принцип тотожності я=я).
Далі слід простежити, яким чином образ ліричного героя (як сюжетна
одиниця художньої структури твору) замінюється на Я-образ як джерело
авторського Я, його роздумів, інтенціональних дій самосвідомості.
Параметр часу визначає сутність рефлексійного образу, смислове
призначення якого – надати не саму думку, а процес перебування в ній. Подія
в рефлексійному сюжете замінюється логікой спонтанного «потіку свідомості»,
непередбаченістю психологічних реакцій і трансцендентних станів. Це має
відношення

до

глибинного

процесу

моделювання

інтроспекції

як

інтелектуальної діяльності Пам’яти (звідси типовими є механізми спогадів,
сновидінь, переключення часу тощо), надаючи прецедент одного, духовного
виміру творчості рефлексивної особистості митця – відчуття онтологізму
Буття, форм трансформації мистецького часопростору (онтотрансцензус) і
Богоспілкування.
Рефлексія

народилась

з

бажання

людини

«пізнати

себе»:

шлях

самопізнання перетворює йог особистість і уявлення про світ. Заключним
акордом духовного шляху схождення людини до Істини є славнозвістний
катарсис (за Аристотелем), переображення душі після пережитого страждання і
співпереживання – аж до зустрічі та спілкування з Богом через молитву та
творчість. Поза духовним виміром і онтологічним поглядом на людину
рефлексія

унеможливлюється

і

перетворюється

на

егоцентризм,

самозакоханість, ілюзорність, втрату тверезого погляду на життя.
Позамузичні чинники обумовлені впливами на музичну рефлексію
поетичного мислення Т.Шевченка, української мови та пісні, а також
кобзарської

стилістики

(думний

лад,

наратив).

Ключове

місце

серед

рефлексивних ознак вокального стилю М. Лисенка посідають зразки стилізації
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кобзарської творчості – думи (думки), від яких починається українська картина
світу («Ой чого ти почорніло, зеленеє поле», «Над Дніпровою сагою»). Думна
інтонація додає до образу Поета «фокус» об’єктивності, потрактовуючи
рефлексію не одноосібно (Я-свідомість), а в духовному вимірі – як
загальнолюдську єдність, Божий глас.
Висновки до Розділу 1
1.1 На матеріалі оперної творчості геніального майстра Дж. Верді
простежено становлення рефлексії як мовної системи вокального мистецтва.
Підгрунтя цієї системи становить, по-перше, психологія поведінки героїв у
певних сюжетно-сценічних умовах, пов’язаних з образами роздумів, монологів,
сповіді, самозанурення, самоаналізу. По-друге, інтонаційно-музичною основою
мовленнєвої стилістики рефлексійних образів в музичній драматургії опер
Дж.Верді слугує речитатив. Як наслідок, виявлено, яким чином співацький ідеал
«bel canto» (красивого співу), що за рахунок мелодії кантиленного типу резонує
на

усі

відтінки

життя

людського

серця

(homo

anіmus),

поступово

перетворюється на мелодизований речитатив.
1.2 Окремо наголошено на ролі поетичного тексту, зокрема, «Кобзаря»
Тараса Шевченка, в якому слово є Логос5. Його духовний зміст скеровує
композитора на творення власної музичної концепції. Слово, що виспівується
або промовляється, – це першеджерело музичної рефлексії, якість стилю
мислення. Ускладнення музичної мови відбувається через залучення трьох
взаємопов’язаних чинників впливу:
 поезії

як

виду

мистецтва

з

його

філософсько-світоглядними

ідеями,

поширенням ролі авторського слова – образ Автора – який наче коментатор5

Слово-Логос – це осмислений співаком-інтерпретатором процес означування вербального тексту художньотехнічними засобами вокального інтонування. Дефініція запропонована в кандидатській дисертації Л.Деркач
«Стильові механізми виконавської інтерпретації вокальної лірики (на матеріалі творів Д.Шостаковича,
А. Чайковського, В.Золотухіна)». Харків: ХНУМ ім.І.П.Котляревского, 2012. 178 с.
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споглядач присутній в художній структурі музичного твору (у той чи інший,
іноді прихований, спосіб музичного виразу) і втілює не лише психологічний
сюжет, але й надає ціннісний аналіз, вказує на ставлення до подій, що
відбуваються, власне автора з позицій «духовної вертикалі» (скалярний
покажчик);
 національної мови, її лінгвістичних та сонологічних характеристик, що
обумовлюють музичний синтаксис, і навіть психологічно-ментальні «коди»
збереження і розшифровки значень семантичних складових музичного тексту;
 філософії самопізнання, яка ствердилась в європейській культурі, починаючи з
Декарта, і далі через романтиків німецької школи та російського «срібного віку»
(разом з релігійно-філософськими течіями початку ХХ ст.) стала однією з
візитівок образу людини ХХ століття.
1.3. Стостовно образу творіння, яким є композиторський твір, сказано про
єдність смслоутрюючих категорій «жанр» та «стиль» мислення. Так, жанровопсихологічні образи «Кобзаря» Т. Шевченка склали підґрунтя для музичної
інтерпретації картин буття селянської України крізь призму поетичної думки її
автора. Позамузичні чинники обумовлені впливами на музичну рефлексію
поетичного мислення Т. Шевченка, української мови та пісні.
На прикладі вокальної мініатюри М. Лисенка на вірші Т. Шевченка «Чого
мені тяжко» співак-іноземець має відтворити «внутрішню форму» поетичної
рефлексії,

увиразнену

мовленнєвого

характеру

через
тісно

мелодекламацію.
перетинаються,

Поспівки
складаючи

пісенного

та

інтонаційну

семантику авторської рефлексії. Її ознакою слугують поетичні чинники
(сповідь, висловлювання від першої особи «Я»), усталені медитативні інтонації:
секундові, терцієві, стрибки на квінту та септиму; елегійний комплекс (інтонеми
суму, жалоби, думний лад). Утім на музичну рефлексію композитора впливали
українська народна пісенність (мелодика, думний лад, підголоскова фактура) та
здобуті ним у Лейпцигу знання з європейської музичної освіти: тональне
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мислення, гармонізація народних пісень за законами класичної функціональної
системи (іноді одноманітної, невідповідної українському мелосу), квадратність
синтаксису, що час від часу порушається згідно з українськими мовними
закономірностями.
На

прикладі

розгорнутої

композиції

«Минають,

минають

ночі»

М. Лисенка розкрито роль духовної рефлексії, яка складає зміст поезій
Т. Шевченка і, відповідно, утворює специфіку музичного втілення авторської
концепції. Семантичний комплекс твору видатного митця розкриває сутність
мелосу, який «балансує» від пісенної до думної інтонації задля створення
образу Поета – одного з наскрізних шевченківських архетипів. Дослідникипопередники визначили цей зміст як громадянську лірику, втім ми наполягаємо
на органічному зв’язку синтетичного музично-поетичного твору як зразка
духовної рефлексії. Цей висновок дозволяє розглядати творчість видатного
композитора не лише у контексті бідермаєра ХІХ століття (аматорського,
салонного мистецтва доби становлення національної культури), а й віднести до
витворів духовної рефлексії у вокальній музиці. В цьому розумінні творчість
М. Лисенка унаочнює найвищий ступінь Богослужіння.
Шевченківський архетип і символізм поетичної мови підготували
подальший розвиток музичної рефлексії у творчості композиторів ХХ століття,
зокрема, Б. Лятошинського і В. Косенка – носіїв найкращих традицій вокальної
культури романтичного ХІХ століття. Надметою аналізу процесу входження
українського мистецтва в європейський і світовий простір є обґрунтування
ментального «ядра» рефлексії як складової вокальної творчості вітчизняних
композиторів

через

систематизацію

усталених

інтонаційно-семантичних

комплексів, які було закладено на етапі історико-культурної ґенези ще у ХІХ
столітті. Сформований у вокальній музиці М. Лисенка семантичний комплекс
рефлексії

є

проявом

національно-означеної

форми

інтонаційної

самоідентифікації. Поширення лисенківської вокально-мовної стилістики,
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навіяної шевченковим словом, на творчість нових поколінь музикантів
актуалізує подальший розгляд вокальних творів П. Алчевського, В. Косенка,
С. Людкевича, в яких було продовжено рефлексійну лінію камерно-вокального
мистецтва України першої половини ХХ століття.
Отже, рефлексія виконує функцію проекції духовного досвіду автора
мовою музики, перетворюючи її у звуковий портрет самого автора.
«Серцевиною» рефлексійних образів і мотивів у вокальній музиці є образ автора
і способи вияву його висловлювань (Я-образ), обусловлені вже не лише
сердцем, а, в першу чергу, діями свідомості, яка б’ється в колізіях буття.
Образ виконання обумовлений роллю виконавця. Однак і він має вивчити
особливу мову рефлексії – синтез мовної (тобто національно-означеного
вербального

явища6)

та

аріозо-пісенної

традицій.

Медитативний

тип

інтонування виникає на засадах взаємодії двох типів жанрового інтонування –
речитативно-декламаційного і аріозно-пісенного. У Розділі 1 вже була спроба на
конкретних прикладах музичної драматургії Дж. Верді показати процес
«зустрічного руху» від мовної інтонації до декламаційної або пісенної (і
навпаки). Спостерігається поступове відокремлення лірико-медитативних
інтонацій зсередини мелодики пісенно-аріозного типу за рахунок посилення
суб'єктивного первня (тон сповіді)7.
У подальшому викладі буде простежено прояви рефлексивного способу
моделювання психології та духовного буття геніальних митців на матеріалі
вокальних циклів Д.Шостаковича та Б.Лятошинского.

6

У дисертації представлено український та російський тип вербального мислення, які є спорідненими і водночас
мають відмінності, які виявляються при «омузиченні» їх поетичного смислообразу.
7
У вокальній лириці Р. Шумана, Ф. Ліста, Г. Вольфа містяться багато випадків «проростання» авторської
медитації від «чисто» пісенного викладу ліричного чуття через психологізацію до філософсько-піднесенної
височини.
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РОЗДІЛ 2
СЛОВО ТА ЙОГО ДУХОВНИЙ РЕЗОНАНС
У ЗВУКООБРАЗАХ ВОКАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ Д. ШОСТАКОВИЧА
Свідомість людини проявляється як
текст…носій смислів. <…> Свідомість
відкрита світу. Взаємодіючи з ним,
вона
керує
своєю
текстовою
природою.
<…>
Свідомість
є
трансцендируючим пристроєм, що
повязує різні світи». В. Налімов.

2.1 «Чотири романси на поезію О.Пушкіна» для баса і фортепіано
ор. 46: рефлексивні мотиви та образи
Почнемо розгляд ознак вокальної рефлексії в творчому спадку
Д.Шостаковича з загального огляду.
До камерно-вокального жанру, в якому «… отражены все этапы его
пути, все искания, трудности, преодоления и победы Д. Шостакович
обращался на протяжении всей жизни», – слушно відзначила В. ВасінаГроссман, спостерігаючи за еволюцією митця [42, с. 15]. Однак дослідниця не
вживає терміну «рефлексія» стосовно специфіки вокальної творчості митця (або
хоча б типу музичної семантики роздумів). Разом з тим у вокальній музиці
композитора спостерігаємо шлях кристалізації особливої інтонаційної мови
задля розкриття рефлексійного способу висловлювання автора, із власним
«словником» і специфічною стилістикою. У вокальних циклах Д. Шостаковича
можна відстежити специфіку вокальної мови митця, у якій завжди є свій
«стрижень» – авторське слово-думка, майже «зоровий портрет» духовного
зусилля. Його рефлексійна мова є далекою від романтичного кліше «любовного
переживання» – це слово філософа, поета, мислителя.
Згадаємо, що К. Ручьєвська, поклавши в основу медитативної моделі
вокальну інтонацію, окреслює її мелодійні контури досить широко. Слід
відзначити

стильову

широту

впровадження

медитативної

інтонації

в
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композиторській практиці ХІХ – ХХ століть: автор знаходить її в творах
Ф.Ліста, С. Франка, П. Чайковського, С. Танєєва, а також в музиці О. Мессіана,
А.Шенберга, Б. Бартока, Д. Шостаковича, Б. Тищенка, Р. Щедріна.
Практикуючий вокаліст легко відчуває, що тип художньої свідомості
Д.Шостаковича суттєво відрізняється від традицій романтичної психології
(накталт романсів П.Чайковського і навіть С. Рахманінова). Більш того, в
умовах духовного тиску радянської цензури написання музики до поезії
геніального російського поета для композитора відігравало роль виклику,
протистояння. Вокально-поетичний твір, який у австро-німецьких романтиків
завжди був автобіографічним, у Шостаковича (там само, як у Б.Лятошинського
в 20-ті роки) стає наче зашифрованим – посланням-криптограмою, яку співак
має сприйняти і відтворити як факт особистої біографії, пережити та передати
новому поколінню слухачів. Автор дисертації вважає, що художній світ
рефлексії Д. Шостаковича відкривається китайському співакові спочатку як світ
несподіваної, інтелектуальної лірики, не схожої на романтиків ХІХ століття.
Потім, після багаторазового вслуховування та приспівування («пропускання»
через власну душу і досвід психології чуття) на зміну безпосередності почуттів і
емоційності приходить внутрішній монолог, зосередженість на проблемах
всесвіту, яку тримає на своїх плечах автор, тотожний ліричному герою (тип
Гамлета).
Загальною підставою для ствердження про ґенезу рефлексії в музичній
мові романтиків є медитативна інтонація, вироблена в царині їх вокальної
дірики. Отже, жанрові корні медитативної інтонації – морфеми рефлексивного
мовлення (за К. Ручьєвською) співпадають із стилістикою мовлення:
– характерний відбір інтервалів: секунда зі зверненнями (септима, нона),
чиста кварта, хроматичні інтервали (зменшена квінта);
 ритмічні особливості: «паралелізм ритму і інтонації» (за В.
Широковою);
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 варіантність тематичного розгортання, яке виявляється на всіх рівнях
системи виразних засобів;
 ладові особливості:

переважання

хроматики

або «хроматичної

диатоники»;
 темп: виключне переважання повільних темпів, що стають знаками
семантики рефлексивних станів;
 зростання ролі монодической фактури, яка визначає монологичность
висловлювання в умовах залучення інших типів фактури (поліфонічної,
подголосочной);
 жанрова орієнтація, пов'язана з моделюванням людської мови.
Оскільки медітація втілює процес роздумів, вона містить відчуття
спонтанності, непередбачуваності, особливої розкутості музичного часу, коли
тривалість думки - поза часопростором. Важливим результатом такої
трансформації музичного образу стало звільнення музичної форми від
стереотипу причинно-наслідкових зв'язків, продиктованих логікою сонатносимфонічного мислення. Не випадково найбільш наповненою медитативними
осяяннями є та частина романтичного спадщини, в якій діє інша логіка,
орієнтована на індивідуалізований сюжет і неканонізованої форми. Ця
тенденція отримає продовження в практиці формо- і жанротворення ХХ ст., в
тому числі у вокальних жанрах. Ось чим продиктована логіка відбору матеріалу
для аналітичних розділів дисертації. Під ці ознаки підпадають вокальні цикли
Д.Шостаковича та Б.Лятошинського.
Кілька слів стосовно вивченості вокального стилю Шостаковича та
відображення образу автора у вокальних жанрах. Серед новітніх досліджень
назвемо дисертації: «Камерно-вокальна творчість Д. Шостаковича» І. Брежнєвої
(Москва, 1986) [33], «Вокальні цикли Д. Шостаковича як семіосфера
поетичного та музичного текстів» (2003) А. Кремера [71]. Китайський дослідник
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Сунь Цзяянь представила цікавий матеріал (російськомовний) у жанрі статті
«Драматургічні особливості циклу Д.Шостаковича «Четыре романса на слова
А. Пушкина, ор. 46» та кандидатської дисертації «О.С. Пушкін и російський
романс 30-х років ХХ століття» (Санкт-Петербург, 2012), в яких розглядаються
споріднені

проблеми

супідрядності

музики

і

слова,

композиторського

трактування поетики віршування у творчості геніального поета та покладених
на його вірші музично-вокальних композицій попередніх історичних періодів
музичної культури Росії [115;116].
Втім названі джерела не містять постановку проблеми рефлексивного
стилю (=мислення, музичної драматургії вокального твору, образу людини) в
жанровій площині вокальної музики ХХ століття (і не лише в російській, а,
насамперед, в українській культурі).
Пропонований цілісний аналіз означеного у назві підрозділу твору
Д. Шостаковича має визначити семантичні «скрепи» музичної драматургії для
осягнення духовних засад втілення поетичних смислообразів. Надметою
звернення до пушкінського циклу є вияв музично-мовної стилістики «образу
Автора» у творчості Шостаковича і типу спілкування його рефлексійного героя
з усталеним в романтичній традиції вокальних циклів «образом Поета».
Камерно-вокальний цикл «Четыре романса на слова А.Пушкина» ор.46
для баса і фортепіано був створений композитором до 100-річниці з дня смерті
геніального

російського

поета

(1936).

Глибинний

духовний

зв'язок

Д. Шостаковича і О. Пушкіна виявляється у значущості їх творчих особистостей
в контексті історії російської та світової культури: це дві епохи в історії
літератури та історії музики, які є втіленням «російської картини світу»
(поняття дослідника-пушкініста В.Непомнящего).
Видається актуальним провести історичну паралель щодо вокального
спадку композитора, чиї рефлексії залишилися одним з самих чесних і разючих
документів людського духу в культурі ХХ століття. Вокальний цикл, обраний в
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якості матеріалу для постановки проблеми рефлексії в камерно-вокальному
жанрі, вже 80 років включений в концертний репертуар провідних баритонів
(басів). Однак для навчання китайських вокалістів в класах концертнокамерного співу твір представляє собою значні труднощі. І справа не у
вокальній технології, скоріше у складності психологічної та інтелектуальної
підготовки вокалістів.
Вокальний цикл ор.46 належить перу зрілого майстра. Композитор обрав
для свого твору філософську лірику О.Пушкіна, глибоко співзвучну його
власним переживанням того часу. Провідна роль поетичного слова для
композитора, що знаходить в кожному окремому випадку індивідуалізоване
музичне втілення, виявляється в існуючому визначенні музикознавцями жанру
даного циклу як «вірш з музикою», а не романсів [41, с. 18]. Ця тенденція
знайде свій вияв і в наступних камерно-вокальних циклах пізнього періоду
творчості, позначених вже самим композитором вже просто як «вірш» («Семь
стихотворений А. Блока» для сопрано та фортепіанного тріо, ор. 127; «Шесть
стихотворений М. Цветаевой» для контральто та фортепіано, ор. 143; «Четыре
стихотворения капитана Лебядкина» для баса та фортепіано, ор. 146).
Розглянемо прояви рефлексивних образів і мотивів у музичній драматургії
циклу «Четыре романса на слова О.Пушкина» ор. 46.
«Возрождение». Лаконічний витвір О. Пушкіна, наповнений глибокого
духовного смислу, є значущим у контексті всього творчого шляху поета. Як
прояв зрілості автора, він містить досить особистісне, майже автобіографічне
визнання.

Поет

наче

підводить

риску

пройденому

шляху

з

його

«заблужденьями», ставлячи головне питання – про смисл життя і його мету.
Створений у 1827 році, вірш визначається дослідниками як знак кризи у
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біографії поета8. Винесене у заголовок авторське одкровення – вираз
«відродження» – стає символічним означенням виходу поета з кризи, як початок
шляху духовного сходження.
Реальний факт, пов’язаний з історією створення цього вірша, оснований
на легенді, запозиченої О. Пушкіним з каталогу Ермітажа 1805 року. Згідно
описанню, якийсь художник вирішив «покращити» шедевр Рафаеля «Святе
Сімейство» і привніс у картину свої «корективи»9. Так гріх пихатості, наче
«варвар», здатен спотворити смисл «творящего духа», однак справжня краса
перемагає:
Художник-варвар кистью сонной / Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный/ Над ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые, с летами, / Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами / Выходит с прежней красотой.
Так исчезают заблужденья / С измученной души моей.
И возникают в ней виденья / Первоначальных, чистых дней.
Обраний композитором вірш О.Пушкіна покладений в основу першого
романсу, написаний у важкі для країни часи (1937). Романс «Возрождение»
складає експозицію камерно-вокального циклу ор. 46, яка містить основну ідею
всього циклу, вербалізоровану у назві. Не випадково в духовно-кризисному
життєвому контексті ідея внутрішньої свободи генія була співзвучною і для
композитору. Його, як і Пушкіна, хвилювала тема творчості як свідоцтва
Істини, достеменності Краси, життєдайної духовної сили. На думку
В. Васиної-Гроссман, увага до сокровенної таїни людської душі була однаково
притаманна філософії та поетиці Д. Шостаковича завжди [4, с.16].
8

Цитуємо мовою оригіналу: «Стихотворение „Возрождение” является единственным биографическим
документом пушкинской лирики, в котором поэт открыто говорит о направленности переживаемого им
духовного кризиса, свидетельствует, что этот кризис был духовным возрождением» [38, с. 99].
9
Див. про це: [38, с. 99].

87
Висхідна фраза canto – затактовий квартовий хід уверх з наступним
поступовим рухом – складає «ядро» внутрішньотематичного розвитку в романсі
(секвенційність). На тлі тихої звучності фортепіано (espressivo) чуємо монолог у
неспішній оповіді (Moderato).
Кульмінація в точці «золотого перетину» – верхівка мелодичного
розвитку вокальної партії (сіs2-d2), переламний момент музичної драматургії
(«созданье гения пред нами / выходит с прежней красотой»).
Заключний розділ («и возникают в ней виденья / первоначальных, чистых
дней») стає результатом досягненої гармонії й спокою, посилених «тихою»
кульмінацією в партії canto (рianissimo) і звуконаслідуванням дзонів у партії
фортепіано. Так втілено типовий для композиторського письма Шостаковича
паритет інструментального та вокального викладу.
«Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила…» – другий романс
циклу, який є спробою відсторонення, короткоплинним забуттям від засадничих
питань буття – у світ чуттєвих переживань (сфера любовної лірики). Монолог
(від імені Я) переключається на оповідь від третьої особи. Вірш О. Пушкіна
підкорює лаконізмом та містким образним наповненням поетичної думки.
Елегічний дистих, створений в дусі античної системи віршування, розкриває
особливу пластичність поетичної думки О. Пушкіна, закладену в складній
художній структурі твору:
Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила;/ К ней на плечо преклонен,
юноша вдруг задремал./ Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея, / И
улыбалась ему, тихие слезы лия.
У надзвичайно злагодженій цілісності сконцентровано виразний контраст
протилежностей: від внутрішньої напруги до умиротвореної легкості; від
«бранила» до «умолкла», «улыбалась ему» (тонкий смак художнього виразу).
Двочастинна композиція романсу відповідає головній смисловій антитезі.
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Д. Шостакович вибудовує інтонаційну драматургію романсу, наслідуючи
перводжерело О. Пушкіна.
Інструментальний вступ з ямбічним висхідним стрибком на деціму – знак
емоційної напруги (докір) – і наступною нисхідною секундою (lamento на тлі
фігурацій фортепіано) вводить в атмосферу чуттєвих хвилювань. Композитор
гнучко наслідує вербальний текст в передачі змін художніх вражень в їх
розмаїтті, аж до полярного смислового контрасту.
Вокальна лінія в діалозі з інструментальним супроводом виконує функцію
наспівного інтонування поетичного слова. Отже, тематична будова експозиції
романсу виглядає так:
інструментальний вступ (5т.)

а

в

с

2

2

2.

Другий розділ форми романсу містить разючий образно-тематичний
контраст (уповільнення темпу, зміна фактури, динаміки, тематична цілісність
розділу). «Припинений» рух на pianissimo відкривається новою темою ніжності
і умиротворення («діва негайно замовкла, сон його легкий плекаючи, / і
посміхалася йому, тихі сльози лія»). Легкість і «ширяння» кантілени в партії
баса досягається превалюючим висхідним напрямком (на противагу низхідному
- в експозиції) і стрибками на широкі інтервали, «зависанням» на ферматі (т. 13)
на тлі тріольного руху в партії супроводу.
Завершується

романс

інструментальною

«огранкою»,

де

звучить

висхідний мотив вступу (стрибок на дециму з подальшою низхідною секундою),
який перетворюється з напруженого в просвітлений, «розчиняючись» у
заключному повнозвучному мажорному тризвуку (H-dur), у світлому високому
регістрі. На думку філологів, в заключних рядках вірша О. Пушкіна закладено
особливий фонетичний прийом: звуки досягають незвичайної легкості. Йдеться
про повтор чергування голосних «и – и – е» («тихие») і наступним «ия» («лия»)
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і контрастуючим між ними «о» («слезы»), а також м’якими приголосними –
м’яке «ль», м’яке «ть», «хь», «й» («тихие», «лия»)10.
«Предчувствие» написано у 1828 році, коли відбувався тиск на поета з
боку царської влади, цензурів його творів. За змістом воно продовжує наскрізну
тему авторської рефлексії, пов’язану з філософськими роздумами Поета про
Життя і Смерть, про кінцевість людського шляху і вічність буття. Рефлексивну
установку надає монологічний спосіб висловлювання. Начебто глибоко
трагічний зміст поезії з її ключовими концептами («тучи», «рок», «судьба»,
«буря», «беда», «разлука») втілює безрадісний стан тривоги та безвиході. На
думку М. Гаспарова, головна тема віршу – напруга душі перед опасністю, її
очикування (див.: 47, сс. 16–17]).
Снова тучи надо мною / Собралися в тишине;/ Рок завистливый бедою /
Угрожает снова мне.../ Сохраню ль к судьбе презренье?/ Понесу ль навстречу
ей / Непреклонность и терпенье / Гордой юности моей?
Бурной жизнью утомленный,/ Равнодушно бури жду: / Может быть, еще
спасенный,/ Снова пристань я найду... /Но, предчувствуя разлуку,/ Неизбежный,
грозный час,/ Сжать твою, мой ангел, руку / Я спешу в последний раз.
Ангел кроткий, безмятежный, / Тихо молви мне: прости, / Опечалься:
взор свой нежный / Подыми иль опусти; / И твое воспоминанье / Заменит душе
моей / Силу, гордость, упованье / И отвагу юных дней.
Автор після блискучого аналізу вербального тексту аргументовано
розкриває основний конфлікт твору, підводячи до головного висновку.
Бунтівним зовнішнім силам протистоїть спокійна внутрішня твердість героя
«Це не так тривіально, як здається: адже в дуже багатьох віршах романтичної
епохи (наприклад, у Лермонтова) “бунтівні сили” – це сили не зовнішні, а
внутрішні, що вирують в душі; у Пушкіна тут – не так, як у душі своїй спокій і
твердість» [47, с. 15]. У такому ж герменевтичному ключі – у вбачанні
10

Детальніше про це: [47].
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глибинного

смислу

«Предчувствия»

–

постає

однойменний

твір

Д. Шостаковича. Тричастинна композиція цього «вірша з музикою» відбиває
логіку поетичного тексту та розгортання його смислу. Заключний (репризний)
розділ являє висновок музичної драматургії.
Жанрова установка на вальсовість, незмінна упродовж всього романсу,
викликає асоціативні зв’язок із жанром скерцо у симфонічній творчості
Д. Шостаковича. Як відомо, композитор суттєво відновив і розширив
семантико-стилістичну сферу цього жанру. В ньому знайшла своє втілення як
трагічна («зле» скерцо), так і лірична образність при збереженні впізнаваного
комплексу типово скерцозних засобів музичної виразності. Однак вальсовість
замінює атрибуцію скерцо, завдяки чому жанр себе реалізує та забезпечує
помягшення й ліризацію жанрового стилю (термін А. Сохора [111]). Іншими
атрибутивными ознаками скерцо в «Предчувствии» слугують темп, ритм і
артикуляційні прийоми, трьохдольний метр і структура (3-частинна форма).
Саме за їх допомоги жанровий стиль скерцо виявляється в творі на іншому
образно-композиційному і синтаксичному рівнях.
«Предчувствие» можна порівняти з авторською сповіддю-зверненням –
композитора Д. Шостаковича до поета О. Пушкіна. Втілення особистісних
роздумів героя про свою долю йдеться в оповідальному тоні, з елементом
танцювального руху. Ознакою сповідальності і довіри висловлювання слугує
наступна особливість романсу: при досить швидкому темпі романсу (Allegro)
композитор «не піднімає» динамічну шкалу вище piano. По-справжньому
головні,
«Стансы» продовжують рефлексійну лінію розвитку основної теми циклу
– філософського монологу Поета про себе та про час, про смисл буття.
«Стансы» («Брожу ли я вдоль улиц шумных») написані О. Пушкіним у 1829
році. У мистецтвознавчій термінології «станса» (від італ. Stanza - «кімната») є
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синонімом поетичної строфи. Етимон поняття походить від станцій (зали)
Рафаеля, розписаних на замовлення папи Юлія II у Ватіканському палаці.
В російській літературі цей жанр був відомий задовго до Пушкіна, однак
саме в його творчості він набуває еталонності. Обрана поетом форма викладу внутрішній монолог героя - виявляється максимально співзвучною наскрізній
темі камерно-вокального циклу Шостаковича, вказуючи на смислову константу
всього циклу – образ Поета. Бесіда-роздум з самим собою відсилає до так
званого soliloquium – прийому розмови з самим собою, відомому з часів
античності. В даному випадку, це знак ототожнення рефлексії ліричного героя з
авторським висловом композитора (Я = Я). Відзначимо, що співак є виразником
цієї рефлексивної жанрової ситуації: тобто саме виконавець ототожнює себе з
ліричним героєм, автор якого – сам Пушкін!
Таким чином, перед виконавцем постає завдання – розкодувати
закладений «шифр» всього твору, криптограму потрійних смислів (Поет =
Шостакович = ліричний герой). Герменевтику латентних підтекстів має розкити
вокальна партія, трактована спочатку (за законами рефлексивної свідомості) як
автомонолог (Поет= Я-композитор= Я-виконавець). Ця тенденція, маркірована
жанровим визначенням вокального цикла як «вірш з музикою», у подальшому
знайде своє продовження – у новому жанровому прояві рефлексійного
мислення митця – в ор. 91 «Четыре монолога на слова А. Пушкина» (1952).
Крім цього «Станси» продовжують намічену антиномію «минуще –
вічне», закладену в «Предчувствии»: шумливій омані зовнішнього світу
противоставлена духовна зрілість людини внутрішньої (за біблійним виразом):
<…> Я говорю: промчатся годы, / И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды –/ И чей-нибудь уж близок час. <…>
И хоть бесчувственному телу / Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу / Мне все б хотелось почивать.
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До цього романсу особливо підходить за змістом влучне спостереження
В. Васиної-Гроссман стосовно прагнення Д. Шостаковича (у контексті всього
вокальної творчості) передати крім сенсу слів власне авторське ставлення до
слів (курсив мій. – Л.Н.) [42, с. 16]. Звідси значуща для композитора роль
мовної інтонації, «... яка говорить про людину часто більше, ніж можуть сказати
слова, тому що інтонація відображає і ставлення людини до їх вимовляють
словами» [там само].
Розгорнута форма завершального цикл романсу близька до вільних
варіацій на basso ostinato [42, с.18]. Ядром і саморушну силою всього
подальшого розвитку стає початковий мотив з інструментального вступу. У
неквапливому темпі (Adagio) в низькому регістрі на fortissimo мірна хода рівних
акцентованих тривалостей сприймається як образ якоїсь визначеності і
невідворотності прийдешніх випробувань.
Появою токатності в партії фортепіано характеризується другий розділ,
що відсилає до семантики «злого скерцо» – символа соціальної атмосфери 1930х років. Так розкривається підтекст вірша, явно прочитується й ставлення
композитора до історичного часу з його ідеологічних догмах і партійних кліше,
які не є істиной. Головне для митця питання – життя і смерть – єдине, що
найсправді є достеменним: «Я говорю: промчатся годы, / и сколько здесь ни
видно нас, / Мы все сойдем под вечны своды / и чей-нибудь уж близок час»11.
У заключному розділі (Meno mosso) звучить висхідна тема як заповіт
героя, для якого «смерть – приобретение»: И пусть у гробового входа / Младая
будет жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять.
Основний остинатний мотив в інструментальній післямові сприймається
як переображення: замість трагедійної сили зла святково звучить світло надії,
що композитор подкреслює зміною лада (з мінору cis → на мажор Cis).
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На слово «все» припадає яскраво виражена кульмінація розділу.
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Резюме. Музична концепція «Чотирьох романсів на слова О. Пушкіна» –
це документ історії людського духу, показаного крізь призму любові до Поета,
постійного вслуховування в його Слово (=Логос). Д. Шостакович відчував
трагедію епохи, в якій йому довелось жити, як власну трагедію. В жорстокий
час (посилення терору в СРСР, нової хвилі арестів представників вільнолюбивої
інтелігенції), він сказав таку річ: «Якщо мене відрублять обидві руки, я візьму
перо в зуби і все рівно буду писати музику» [К. Мейер; 89, с. 198].
***
Забігаючи наперед, коротко відзначимо еволюцію рефлексійної лірики як
авторського слова Шостаковича. Кульмінацією шляху художника-духовидця
(«рефлексивного митця») можна вважати вокальний цикл (визначений як
вокальна сюїта) на поезію Мікеланджело. Цей твір який завершує творчість
митця в цьому жанрі на «найвищій ноті» і сприймається як духовний заповіт
нащадкам – лист у майбутнє. Музична мова Сонетів полісемантична, насичена
звуковою символікою. Музичний текст цього твору – це прояв рефлексії автора
музики як людини і громадянина, його відповідь на виклики творчої людини і
питання, які містить поезія Мікеланджело, «вічні» теми культурного руху
європейської гуманістичної думки.
Завдяки символічним текстам (і підтекстам, що ховаються у них)
маловідомої поезії видатного діяча віддаленої від СРСР європейської цивілізації
композитор творить музичні «криптограми» – звукообразний резонанс на
зашифровані філософські образи та смисли – та робить їх своїми. Іншими
словами, вокальний твір Дмитра Шостаковича не стільки озвучує думки
геніального скульптора доби Відродження, скільки «кричить» (привертає увагу)
про те, що відбувається в радянську епоху, привертає увагу до персони самого
композитора, які вдячні слухачі розуміли.
У

підрозділі

2.3

відбудеться

повернення

до

вокального

стилю

Д. Шостаковича на новому щаблі пізнання – в аспекті виконавської
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зацікавленості.

Розглядаються

труднощі

вокальної

мови

композитора.

Викладено суб’єктивні спостереження щодо інтерпретування обраних творів
видатними співаками радянського часу (Г.Вишневська, Є.Нестеренко), а також
представником молодої на той генерації – Д.Хворостовського (в парі з
концертмейстером-піаністом М.Аркад’євим), а також власного виконавського
прочитання окремих частин циклу.
2.2. «Сім віршів О.Блока», ор 127. «Шість віршів Марини Цвєтаєвої
…Рефлексія в музичній творчості –
це модус авторської свідомості,
який є для художника визначальним
способом світогляду (життєтворчості),
основою моделювання життєвих
процесів в художньому просторі музики.
Л.Шаповалова [128]

Завдання цього підрозділу – аналіз комунікацій свідомості суб’єктів
рефлексії в системі «Автор – Поет=композитор», яку має усвідомити співакінтерпретатор.
Інтерпретація поезії О. Блока в пізньому стилі Шостаковича – складне
завдання на розуміння і відтворення стильових та жанрово-комунікативних
особливостей виконання. Здається, що вибір Д. Шостаковича не випадково упав
на Галину Вишневську.
Перша виконавиця Катерини Ізмайлової як художній тип жінки – символ
жертовної любові – допомогла йому вистояти в особистій драмі і творити в
принизливих умовах не-свободи. Твір на вірші О. Блока ознаменував перемогу
духу хворого музиканта над усіма обставинами долі. І в цьому йому допомогла
геніальна чуйність Г. Вишневської, якій він присвятив свій вокальний твір.
Завдяки сукупності неординарних якостей інтерпретаторки – психологізму,
унікальному тембру і високим технологіям інтелектуального прочитання задуму
Д. Шостаковича – був створений ідеальний «образ виконання» вокальної сюїти
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«Сім віршів О. Блока», визнаний співвітчизниками тієї епохи як один з кращих
зразків поетичної рефлексії О.Блока в музиці. Сьогодні прем'єрне виконання
Г. Вишневської залишається еталоном для інших співаків.
Сім віршів О. Блока» (соч. 127) для сопрано, фортепіано, скрипки та
віолончелі були завершені 3 лютого 1967 року і отримали жанровий
підзаголовок

«вокально-інструментальна

інструментальний

склад

не

сюїта».

витримується

Обраний

протягом

композитором

усього

твору,

а

використовується диференційовано в залежності від семантики конкретної
частини, її місця розташування в драматургії цілого. «Пісня Офелії» (№1) являє
собою дует голосу і віолончелі, «Гамаюн, птиця віща» (№ 2) вирішено як дует
голосу і фортепіано. «Ми були разом» (№3) розгортається у вигляді діалогу
голосу і скрипки. Два наступних номера - «Місто спить» (№4), «Буря» (№5) – це
вокально-інструментальне тріо, відповідно, голос, віолончель, фортепіано і
голос, голос, скрипка, фортепіано. У «Таємних знаках» (№ 6) беруть участь
скрипка і віолончель. І тільки в заключному розділі циклу «Музика» (№ 7)
композитор використовує весь інструментальний склад.

«У циклі отримує

розвиток один з улюблених прийомів композитора:" монологи "і" діалоги "соло
інструментів, що з'являються зазвичай в моменти ліричних роздумів в його
симфоніях і квартетах. Майже весь цикл побудований саме так: голос і
інструменти (один або кілька) з'єднуються не за принципом "соліст –
акомпанемент", а за принципом діалогу», – пише В. Васіна-Гроссман [41, с.31].
Як бачимо знаний фахівецю в області вокальної проблематики не використовує
запропоновану нами термінологію.
Вірші, які Д. Шостакович відбирає зі спадщини О. Блока у якості
поетичної основи свого твору, в більшості відносяться до раннього періоду
творчості поета (1898-1902).
«Пісня Офелії», остаточний варіант якої датований 1908 роком, а також
«Гамаюн, птиця віща» і «Місто спить, оповитий імлою ...» увійшли в першу
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книгу «Зібрання творів» 1911-1912 років. До них додаються вірші, перероблені
або видані пізніше: «О, як шалено за вікном реве ...», вперше опубліковані в
1919 р .; «Ми були разом ...», остаточний текст якого склався в 1918 р .;
«Розпалюються таємні знаки ...» із циклу «Religio», що побачили світ
одинадцять років після написання в 1913 р. і «В ночі, коли засне тривога ...», що
увійшли до книги «За межею минулих років» 1920 р.
О. Блок не відносив перероблені поетичні опуси ні до раннього, ні до
більш пізнього часу: вони зберігають характерні для початкового етапу
творчості образний лад і тональність висловлювання, що багато в чому сприяло
єдності

композиційно-драматургічного

рішення

в

вокальному

циклі

Шостаковича. Так, подібними виступають ключові мотиви «любові» і «смерті»,
кожен з яких збагачується семантичними варіантами: «усмішки», «поцілунку»,
«зорі», «ночі», «туги», «передчуття кінця», «негоди», «світових катастроф».
Дещо осібно, на перший погляд, варто вірш «В ночі, коли засне тривога»,
що отримало у Д. Шостаковича найменування «Музика», що послужило
приводом для дослідників робити висновок про те, що фінал - епілог вокального
циклу перемикає в новий образно-смисловий план, дозволяє суперечності [34,
с.33]. Дійсно, остаточний текст, що оформився у О. Блока в 1919 р,
відрізняється тієї хиткість головного поетичного образу, яка дає можливість
різної його персоніфікації, зокрема, «Владичицю всесвіту» трактувати як образ
Музики.
Один з таких наскрізних мотивів – «звуки музики», які отримують різну
смислову наповненість.Так, Гамаюн, казкова райський птах, не тільки «віщає»,
а й «співає» про трагічні події історії; в любовній ліриці «Ми були разом ...»,
позначеної тихим щастям, «скрипка співала», «просилися в серце звуки
скрипки». У світлі цього вірші заключного розділу вокального циклу, в яких жар
любові переданий шляхом образно-семантичних опозицій, виявляються одним з
варіантів втілення поетичного мотиву «звуків музики».
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Зовні

різноликі

вірші,

відібрані

Д.

Шостаковичем,

виявляються

внутрішньо взаємопов'язаними безліччю перегуків. Це дозволяє композитору, з
одного боку, використовувати контраст як один з дієвих прийомів розвитку в
циклічній композиції, а з іншого – посилити схожість поетичних мотивів
засобами музичної семантики, надавши їм характер наскрізних символів.
Повертаючись до характеристики блоківської поезії, відзначимо, що ще одним
засобом об'єднання служить віршований розмір: вірші, що ввійшли в вокальний
цикл, написані переважно чотиристопним ямбом, поширеним в російської поезії
XIX століття. На думку В. Васіної-Гроссман, даний розмір має «гнучкістю» і
тому дозволяє змінювати тон висловлювання, що робить його особливо
популярним в поезії пушкінської епохи [31, с. 22]. У віршах «Пісня Офелії» і
«Місто спить» Блок користується виразними можливостями чотиристопного
хорея, найбільш відповідного пісенному жанру. І тільки «Розпалюються таємні
знаки» з циклу «Religio» витримано в тристопному анапесті, які і за змістом, і за
ритмікою виділяють даний вірш із загального контексту. При цьому мотив
«пожежі» пов'язує його з «Гамаюн, птиця віща», «передчуття кінця» з «Піснею
Офелії», «ночі» з віршами «Місто спить» і «В ночі, коли засне тривога»,
«спогадів» з «Ми були разом ... » (наведений ряд перегуків можна було б
продовжити).
Розглянемо жіночу сферу образів циклу в аспекті гендерної тематики, яку
висвітлює у своїх рефлексіях Д.Шостакович. «Пісня Офелії» є однією з
створених Блоком вільних варіацій на тему пісень героїні з трагедії Шекспіра
«Гамлет», написана чотиристопним хорєєм і складається з трьох 4-хстрочних
строф. Інтерес яляють ті засоби, за допомогою яких Блок «омузичує» поетичний
розмір. Каркас віршованій рими створює: чітка послідовність жіночих
(восьміскладних) і чоловічих (семіскладних) закінчень; мерехтіння акцентів, що
додає співучість, неврегульоване чергування анакруси (слабкого місця на
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початку вірша). Наслідком стає «стиснення» часових параметрів і оманливе
прискорення темпоритма.
Ще одним із прийомів «виспівування» віршованого розміру стають
внутрішньо-і міжстрофні цезури, виражені трьома крапками, завдяки чому
рядки об'єднуються попарно, що підкреслено їх смисловою злитістю. Вільно
розгортається думка, накладаючись на загальний каркас рими і зміни
метроритма, динамізується, наділяється інтонаційної подієвістю, що дозволяє
зовні розрізнені, немов «недомовлені» рядки зв'язати єдиною сюжетною лінією.
Шостакович точно дотримується членування на строфи, розділяючи їх
паузами, тематично пов'язує першу і третю, що надає номеру ясно виражену
тричастинність. Структурній оформленості вокальної партії сприяють і
масштаби вокально-поетичних строф (відповідно, 12 + 8 + 11 тактів). Разом з
тим, розвиваючи закладені у віршах прийоми вуалювання обраного розміру,
автор музики створює особливу гру акцентів, вписуючи чотиристопний хорей в
тридольний метр. Композитор наслідує не тільки закони метричної схеми, але й
природну інтонацію поетичного мовлення, що дозволяє виділити, в одному
випадку, ключове слово-подію, в іншому – важливий з точки зору драматургії
смислообраз. Наприклад, в першому рядку «розлучити з дівою милою»
початкові ненаголошені два склади ритмізовані восьмими на сильній долі такту.
Наступні за ними дві чверті не тільки збігаються з метричними акцентом, але
продовжують і посилюють його, наділяючи дієпричастну форму дієслова
властивостями вже доконаної дії.
Замкнутість вокальної партії в межах малої терції, спадаючі закінчення
повторність мотиву, що колишеться, «заколисуючий» характер інтонації
надають початковому рядку відтінок щемливої туги, сумних передчуттів.
Другий вірш «Друг, ти клявся мені любити! ..» за рахунок ритмічного
розширення (на початку і кінці) та підкреслення сильних долей містить три
смислові акценти, важливі в плані слова: звернення і дієслово досконалої
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форми. Завдяки цьому, Д. Шостакович динамізує фразу, направляючи розвиток
до смислової кульмінації, що виділено акцентом на слабкій долі такту,
четвертної тривалості та висхідним рухом: «Уезжая в край постылый, / Клятву
данную хранить!..». Тобто, динамізація попередньої вокально-поетичної строки
тут досягає кульмінаційної хвилі, надаючи першому «куплету» композиційнодраматургічну завершеність: розширюється діапазон, мелодична вершина g2
досягається ямбічним стрибком на ч. 5, підкреслена половинною долею на f;
динамічний рельєф також відбиває хвильовий принцип.
Героїня пісні знаходиться на межі свідомого і несвідомого, де між
дійсністю і мрією немає перешкод, де проблиск живих спогадів змінюється
відстороненістю неясних колишніх переживань. Звідси «фрагментарність»
думки, її недомовленість, мозаїчність «спливаючих» образів, утруднений пошук
важливих слів, відсутність рівномірності оповідання. комплекс виразних засобів
виявляє прагнення автора не тільки втілити зміст віршів Блоку, але і ті прийоми,
за допомогою яких поет відтворює образ шекспірівської героїні /.
Третя і четверта рядки першої віршованої строфи об'єднані композитором
в одну музичну фразу, що узгоджується з цілісністю поетичної думки. Разом з
тим, підключення в розвиток виключно музичних закономірностей не приховує
заявлені спочатку принципи чуйного ставлення композитора до поетичного
слова. Так, він зберігає безударность перших двох складів за рахунок
ямбического затакту і акцентними слабкою частки. В результаті слово-подія
«їдучи» немов проговорюється «наспіх», що особливо помітно на тлі
скандування кожного наступного складу (мірна хода чвертей і половинних
тривалостей).
Таке ритмічне укрупнення в кульмінаційній зоні надає висловом
драматичний характер. Пауза на сильній долі такту перед словом «зберігати»,
протяжність останнього складу подібні прийому драматургічного «зриву» в

100
симфонічних полотнах композитора. За допомогою даного комплексу засобів
Шостакович втілює дискретність свідомості героїні, стан наплив забуття.
Важливу роль у створенні поетичного образу грає інструментальний
супровід. Партія віолончелі містить найбільш виразні інтонеми («питання»,
«благання», «вигуку»); фразування «дублюється» анакрусою віршованого
метра, доповнюючи і розшифровуючи «недомовлене» словами; численні
міжтактові синкопи розхитують метроритмічну сітку, стаючи музичним
еквівалентом «блукаючого» свідомості героїні. Поєднання континуальності та
розчленованості, що досягається повторністю ключових інтонаційних оборотів
не тільки на гранях «куплетів», а й усередині побудов задають рух по колу.
Помножене

на

трагічність

тони

висловлювання,

воно

мотивує

використання композитором жанру пасакалія в четвертому номері циклу «Місто
спить», що дозволяє повідомити зовні спокійним віршам характер драматичних
переживань і особистісних рефлексій.
Друга поетична строфа, серединна складова тричастинній композиції, в
інтерпретації Д. Шостаковича зберігає синтаксичну розчленованість чотирьох
рядків: всередині кожної з пар автор вміщує четвертну паузу, цезура ж між
двовіршем відзначена більшої тривалістю, а наприкінці строфи - ритмічним
розширенням на останніх складах, що вирізняють їх на тлі мономірного руху
восьмих.
При цьому виникає ефект почастішання метроритмічного пульсу,
«кружляння» інтонації в замкнутому кварто-терцовому просторі, не стільки
«проспівування» мелодії, скільки «промовляння», що в контрапункті з
укрупненим ритмом у віолончелі і мерехтінням тональностей c - g - f - es надає
вокальної партії характер неспокійного мовлення. Так, не змінюючи динаміки і
теситури, малотерцовості оборотів і спадного «погойдується» мелодійного
малюнка, Шостакович досягає драматизації музично-поетичних подій. Це
дозволяє композитору мінімально тут скористатися наявними можливостями
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«зустрічного ритму» (термін К. Ручьевской), порушуючи віршований розмір
лише в останньому рядку: «Миє сльози на скелі».
На відміну від блоківської рими, відповідної акцентними чотиристопного
хорея, у Д. Шостаковича «зняті» завдяки затакту і перенесення акценту на
слабку долю такту ударні склади в перших двох словах, що виділяє смислообраз
«на

скелі»

із

загального

контексту,

надаючи

мотивами

«самотності»,«покинутості» трагічності звучання.
Третій куплет повторює початковий тематизм вокально-поетичного рядка
квартою нижче, в тональній фарбі g-moll, «знімаючи» тим самим акцент з
першого складу, присутній в блоківської римі. Можна сказати, що вокалізація
останньої строфи найбільше підпорядковується законам «зустрічного ритму»,
що приводить в дію механізм почастішання і уповільнення метроритмического
пульсу.
Повторність мотивів, узгодженість наголосів подібні останнім проблескам
свідомості, що посилюють алогізм акцентованих складів-звуків і позбавляючи
образи реальності, зводять їх до видінь. Динаміка рр, виспівування останнього
складу висхідним квінтовим ходом, накладення тонів g у вокальній партії та ges
у віолончелі не тільки вносять додаткові виразні штрихи в трагічну картину, але
і надають всьому номером характер драматичної сцени.
«Гамаюн, птиця віща», на перший погляд, не вносить темпового
контрасту. Однак стилістика другого розділу циклу (огрядна фоніка низького
регістра фортепіано, унісонно-октавний виклад теми, поступеневий рух
четвертними тривалостями, динаміка ff) встановлює напружено-драматичну
семантику вторгнення зловісних сил. Фактурно-динамічний, інтонаційноритмічний рельєф тричастинної форми «Гамаюна» свідчить про активну
розробковість в середньому розділі і синтезований характер музичного процесу
в репризі, що є результатом всього попереднього розвитку. Не випадково для
початкової фази Д. Шостакович обирає такі засоби, які стають музичним
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еквівалентом поетичних образів: звучання порожніх квінт і октав, динаміка р і
рр, «аметрічні» коливання малосекундових інтонацій і ходи на широкі
інтервали, охоплення крайніх регістрів – якнайкраще відповідають змісту двох
перших віршованих рядків третьої строфи: «Предвечным ужасом объят, /
Прекрасный лик горит любовью…».
«Гамаюн» написаний чотиристопним ямбом з чергуванням чоловічих
(ударних) і жіночих (ненаголошених) закінчень і перехресної римою, що
витримуються протягом вірша. При цьому розвиток поетичного образу,
внутрішній драматизм досягаються за рахунок прийому анафори на початку
другої і третьої строф. Виникає повтор слів (друга строфа) і складів (третя
строфа) створює ритмо-інтонаційну остінатность, яка набуває в поєднанні з
алітерацією закінчень характер скандування, фарбуючи смислообраз в трагічні
тони.
Художнім

завданням

підпорядкована

і

інтонаційна

ритміка,

яка

відрізняється гнучкістю мелодійного малюнка: несиметричністю акцентів
всередині рядків, своєрідним «синкопуванням» породжують ефект стиснення і
розширення метричних долей, почастішання і уповільнення метричного пульсу.
Таким чином, перед композитором стояло складне завдання: в умовах
багатошаровості метрорітміки блоківського вірша (метрична схема, інтонаційна
ритміка, остінатність) знайти шлях індивідуалізації семантики звукообразів.
Поліритмія поетичного тексту надала композитору певну свободу: можна
вказати на ті змістовності, які найбільшою мірою відповідали художній
концепції всього вокального циклу. Д. Шостакович підсилює трагедійність,
підпорядковуючи її вокалізації вірша: широкі ходи, хроматизми, що створюють
в поєднанні з фортепіанної партією перебіг збільшених та зменшениї інтервалів,
рух паралельними квартами, повторність мелодичних фраз.
На особливу увагу заслуговує ритміка партії сопрано, в якій переважають
великі тривалості (періодичне чергування четвертних та половинних). На цьому
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тлі рідкісні групи восьмих в першому розділі номера (перша віршована строфа)
набувають виразності, то вносячи в інтонаційне рішенне мальовничий елемент в
розповідь, то завдяки синкопам створюючи додаткову цезуру всередині рядка,
то підкреслюючи досягнення мелодійної вершини.
В цілому можна сказати, що вокалізація першої строфи демонструє
активну роль «зустрічного ритму». Зміщуючи, затушовувавши метричні
акценти або, навпаки, збільшуючи їх число, Шостакович надає вокальній партії
характер декламаційного проголошення. Людський голос персоніфікує «пісню»
Гамаюна, підносячись над невблаганною остинатністю дактилічного ритму
фортепіанної партії.
Друга строфа вірша вокалізована з дотриманням віршованої метрики
(виняток становить лише полегшення передостаннього ударного складу в кінці
третього рядка). Дотримання схеми, яка, на перший погляд, нівелює авторську
індивідуальність, виправдано драматургічними завданнями. Друга строфа
доводиться на серединно-розвивальний, кульмінаційний розділ тричастинній
форми. Тому періодична акцентність в поєднанні з високою тессурою,
малооб'ємним діапазоном музичних фраз (крайні звуки всієї музично-поетичної
строфи утворюють зменшену квінту (d2 – as2), мономірним чергуванням
четвертної і половинних тривалостей дозволяє композитору посилити ефект
напружено-драматичного скандування тексту. У той же час в фортепіанної
партії унісон-октавний тріольний рух в глибоких басах, що збагачений групами
шістнадцятих і интервально-акордовими структурами, поступово завойовує
весь звуковий простір (крайні точки на піку хвилі контроктавний es3).
Якщо перші дві строфи об'єднані лінією драматичного розвитку, що
обумовлює мінімальну цезуру між ними у вокальній партії, то третя строфа, що
збігається з репрізной розділом форми, відділена тривалим мовчанням соліста
на тлі посткульмінаціонного спаду (згасання у фортепіано і люфтпаузою у обох
учасників дуету). Особливістю ритмічної організації вокальної партії в репризі є
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гармонійне поєднання раніше використовуваних прийомів: виражальних
можливостей метричної сітки, що дозволяє зберегти пафос поетичного
висловлювання, інтонаційного віршованого малюнка, що додає гнучкість і
мовну природність вокальній інтонації; «зустрічний ритм» виникає в результаті
«зсуву» внутрітактових акцентів і покрупнює ключові смислообрази.
В

результаті

такого

інструментальний

дует

підходу
набуває

до

поетичного
драматургічнї

тексту

вокально-

двоплановості.

Цілеспрямованість розвитку, єдність емоційного тону, прийом динамічної хвилі
свідчать про закон співвіднесеності вокального та інструментального планів,
характерних

для

камерно-вокальної

музики

Д. Шостаковича.

Навпаки,

поліритмія, як наслідок сполучення вільного ритмування поетичного тексту і
дактиличної остінантності інструментального супроводу, розбіжність цезур,
почастішання ритмічного пульсу у фортепіано і мономірним ритміки в партії
сопрано дозволяють провести аналогію з жанром ораторії, в якому від читця
потрібно не тільки емоційна виразність, подібна ораторському мовленню, але і
особлива майстерність інтонування вірша в образно-звуковому просторі
музичного супроводу.
Вірш «Ми були разом» вирізняється із загального контексту ліричною
просвітленістю, ніжною тишею любовного почуття, щастям володіння. Звідси
трепетне звучання скрипки, пісенність інструментального вступу, розсип
«шурхотинь» пасажів, що створюють звуковий серпанок, лірична аура Des-dur,
динаміка, яка не перевищує mр, рухливий темп Allegretto, що асоціюється з
піднесеним настроєм.
Отже, Д. Шостакович по-різному співвідносячи віршовану і музичну
ритміку, різні типи вокального інтонування, переносить акцент із зовнішнього
плану на внутрішній, психологічний і домагається органічної вбудованості
віршу О. Блока в загальну сюжетно-смислову канву вокальної сюїти.
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Композитор по-своєму «проспівав» долю «трагічного тенора епохи» (вислів
А. Ахматовою), настільки близького йому по світогляду.
Зупинемося на аналізі заключного розділу вокальної сюїти – «Музика»,
який є найбільш складний за будовою і музично-поетичним втіленням, оскільки
тут присутня криптограма – за образом «музики» вгадується образ Богородиці.
Узагальнюючи провідні образно-смислові лінії, він ніби «стягує» всі ключові
жанрово-стильові «скрепи»: повний вокально-інструментальний склад, аріознодекламаційний і речитативний типи вокальної мови, поєднання мономірної і
мінливої ритміки, педальний фон і активний мелодійний розвиток, домінування
партії сопрано і розгорнуту інструментальну постлюдію, принцип збереження
метрики вірша.
Якщо виходити з тематичного розвитку, то ясно видно тричастинна
форма, де крайні розділи побудовані на одному матеріалі, переосмислені з
точки зору композиційних функцій. В першому розділі всі провідні мелодійні
будови доручені солістці, в постлюдії вони розподіляються між скрипкою і
віолончеллю, в той час як в партії фортепіано багаторазово в укрупненому
ритмічному русі обігруються кварто-квінтові, малосекундові і малотерцієві
мотиви, що пронизують всі «музичні вірші» циклу.
Якщо ж орієнтуватися на вокальний первень, то тут можна говорити про
контрастно-складову форму, що замикається кодою: не випадкові повна зміна
стилістики в другому розділі, генеральна пауза перед його початком, інше
співвідношення вокальної та інструментальної партій.
Вірш О. Блоку складається з трьох строф, написаних 4-хстопним ямбом.
Разом з тим інтонаційна ритміка відрізняється надзвичайною пластичністю, з
мінімальною кількістю ударних складів. Звертає на себе увагу сталість
метричної акцентики на початку кожного рядка і пропуск наголосів всередині
них. Усі закінчення рядків припускають цезуру, пов'язану, по-перше, з
відносною

завершеністю

поетичної

думки;

по-друге,

з

синтаксичним
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оформленням (коми, тире). Шостакович зберігає цезуру між двома першими
рядками, поєднуючи третю і четверту в єдину мелодійну лінію. Інакше він
підходить до ритміки вірша, немов ігноруючи блоківську «музичну» інтонацію.
Композитор точно наслідує ямбічність у перших двох мелодиковіршованих фразах, хоча вона порушена наприкінці першої з них: тут
протягнутий останній звук великої тривалісті врівноважує ненаголошений склад
з попереднім ударним, закругляючи завершення музичної думки (низхідний
квартовий хід). Такого роду прийом, на перший погляд, може призвести до
механістичності руху і нейтралізації інших засобів музичної виразності: темп
Largo, динаміка рр, квінтова педаль інструментального супроводу, що охоплює
крайні точки звукового простору (тон h контроктави - fis), вагомі тривалості у
вокальній партії максимально точно втілюють урочистий, величний тон
розповіді.
Ямбічна акцентними «тоне» в пластиці тричетвертними музичного метра.
У другу половину строфи композитор, дотримуючись знайдених принципів,
вносить деякі зміни. Зокрема, виділений великої тривалістю початковий
ненаголошений вигук («О, скільки музики у Бога!»). Останній віршований рядок
Шостакович ніби «розтягує» за рахунок дуолей половинних, що збільшують
реальний час трьодольного метра. Інструментальне завершення продовжує
розвиток інтонаційно-ритмічних ідей вокальної партії, зберігаючи піднесений
характер музики. Ритмічне рішення другої строфи узгоджено з процесуальністю
музичного розвитку. Звідси відсутність спеціально виділених цезур (паузи,
витримані

звуки,

інструментальна

післямова)

між

двома

двовіршами,

об'єднаними Блоком цілісністю поетичної думки. При цьому відчуття
цезурності зберігається завдяки повторності мелодії на початку другого речення
вокальної партії.
Інтерес представляє зміна метричної сітки, що міститься в поетичному
першоджерелі. Блок використовує в двох окличних реченнях другої строфи
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прийом анафори, що надає особливий пафос вислову і ставить акцент на першій
частці ямба:
Что буря жизни, если розы / Твои цветут мне и горят!
Что человеческие слезы,/ Когда румянится закат!
Д. Шостакович ритмизує вокальну партію, точно слідуючи намірам поета.
Інтонаційний же малюнок відрізняється більшою активністю, і дві пропозиції
будуються за принципом мелодійної хвилі з кульмінаційним досягненням fis 2.
Не можна не відзначити й той факт, що в першому реченні мелодійна вершина
розташовується в середині побудови, відразу покидается ходом по квартах вниз,
посиленим рухом чвертей. Навпаки, у другому - виділяється половинною
тривалістю, розташовуючись в точці «золотого перетину». Так, не порушуючи
емоційно-образної аури, композитор уникає статики музичного розвитку.
Остання

строфа

вірша

потрактована

Шостаковичем

в

іншому

стилістичному ключі: ff, активність інструментального початку, тремоло і
пунктирний ритм в партії струнних, тріолі, акцентовані групи і широке
охоплення звукового діапазону у фортепіано; нарешті, використання речитацій
у вокальній мелодиці. Цей комплекс засобів, вносячи експресію у мовний
вислів, надає звучанню вірша особливу значимість, сприймаючись як поетичне
приношення Музі. Неабиякою мірою це обумовив підхід Д.Шостаковича до
віршованої ритміки. Композитор чуйно слідує всім смисловим цезурам,
збільшуючи у другому рядку ключові слова «кров», «муки», «труни», на
противагу нейтрально-псалмодійній ритміці першого рядка. Інтонаційноритмічне

акцентування

важливих

смислообразів

сприяє

зміні

рельєфу

мелодичного малюнка, в якому розширюють свій діапазон висхідні скачки та
здійснюють природний перехід від речитації до аріозно-декламаційний типу
вокального

висловлювання.

В цілому,

контраст стилістики, поступове

завоювання мелодійної вершини, укрупнення ритмічних структур затушовують
цезури, об'єднуючи мовні фрази в мелос за хвильовим принципом. Таким
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чином, Д. Шостакович мислить поетичний текст в його русі до смислової
кульмінації і реалізує драматургічний план індивідуалізованим комплексом
музичної семантики.
Виявлена сукупність принципів інтерпретації поетичного першоджерела
дуже важлива для виконавців творів Д.Шостаковича, оскільки є найважливішим
фактором осягнення рефлексії в музиці. При вокалізації блоківської поезії
композитор часто розширює метроритмічні можливості вірша, виходячи з
власного слухання, активізуючи дію «зустрічного ритму» (К. Ручьєвська).
Величезну роль грає жанрова трансформація драматургії циклу: від
збірника мініатюр (з їх самодостатністю ліричного самовираження) – до
симфонізації циклу на основі наскрізних мотивів і символізації образів. В
результаті народжується тип рефлексивної драматургії: в її просторі виконавці
розгортають діалог-спілкування поета і композитора - з одного боку, з іншого ліричного героя Олександра Блока з поколіннями нового III тисячоліття.
***
Інший цикл Д. Шостаковича на слова геніальної поетеси ХХ століття
«Шість віршів Марини Цвєтаєвої. Сюїта для контральто і фортепіано» ор. 143
має вельми показове для вокальної творчості композитора жанрове визначення.
(Маестро не любив визначення «цикл» і не використовував його в своїй музиці).
Цей твір був написаний композитором влітку 1973 року під час перебування на
одному з естонських курортів; 27 грудня того ж року в Малому залі
Московської консерваторії відбулася прем’єра твору у виконанні ленінградської
співачки Ірини Богачової. На початку наступного, 1974 року, в улюбленому
композитором Будинку творчості «Рєпіно» був написаний варіант «Шести
віршів Марини Цвєтаєвої», позначений як ор. 143а – для голосу і камерного
оркестру.
Написаний «на Божій дорозі» (за 2 роки до смерті композитора) даний
твір відноситься до пізнього періоду творчості, який на той час був зрілим
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художником та вже знав про те, що йому залишилося небагато часу життя.
Зрозуміло,

такі

фактори

сприяли

підведенню

композитором

певних

світоглядних та творчих підсумків, що відобразилися в його музиці рядом
образів та настроїв, багато в чому втілених в рефлексивному ключі, який
інтегрує інтелектуальний та емоційний сторони авторського «я» у синергійному
підсиленні.
Серед авторів, поезію яких обирав Д. Шостакович для написання
вокальної музики, Марина Цвєтаєва посідає особливе місце. Одна з двох (поряд
з А. Ахматовою) найвідоміших російських поетес ХХ століття, трагічна
постать, геніальна особистість, чия поезія відзначена силою духу та
надлюдським баченням, Марина Цвєтаєва не могла залишитися поза увагою
Д. Шостаковича – художника з особливим масштабом відчуття трагедійного
духу своєї історичної епохи та духовною силою і тяжінням до рефлексивного
висловлювання.
Окремо підкреслимо, що композитор віддає данину й іншій великій
російській поетесі – Анні Ахматовій, присвятивши їй останній романс циклу.
Як відомо, дві сучасниці, великі російські поетеси Марина Цвєтаєва (1892–
1841) та Анна Ахматова (1889–1966) були дуже різними за настроєм та духом
творчості. Вони немовби доповнювали одна одну, про що свідчить і багато
досліджень, і сама їхня поезія. Так, А. Ахматова є художником, чия творчість
присвячена людській душі, людським емоціям та людській долі; враховуючи
історичний час її життя та різні драматичні події, вона не випадково стала
«співцем зниклої Росії».
Творчість М. Цвєтаєвої – це інша система координат, її зміст є
узагальненням до рівня «вічних» тем, образів, подій; як відзначали ще
сучасники поетеси, її творчість знаходиться над життям, над часом та
простором, вона має інший масштаб, космічний, онтологічний. Це відчувала у
творчості М. Цвєтаєвої і А. Ахматова, коментуючи твір «Поема повітря» таким
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чином, що Марині Цвєтаєвій стало тісно в рамках поезії, їй було мало однієї
стихії, і вона пішла в інші.
Для твору «Шість віршів Марини Цвєтаєвої. Сюїта для контральто і
фортепіано» ор. 143 композитором були обрані вірші різних років. За винятком
останнього, всі вірші розташовані у хронологічному порядку, що створює
пунктирно намічену антологію поезії М. Цвєтаєвої. Першому, «Моїм віршам,
написаним так рано, що і не знала я, що я – поет» (травень 1913), композитор
дав назву – «Мої вірші». Наступні два вірші «Звідки така ніжність?» (18 лютого
1916) і «Діалог Гамлета із совістю» (5 червня 1923) залишилися з авторськими
назвами. Вірш «Поет і цар» (19 липня 1931) Д. Шостакович розділив на два,
склавши №4, «Поет і цар» і №5, «Ні, бив барабан». Вірш «Анні Ахматовій» (11
лютого 1915) завершує цикл.
Можна відзначити певні змістовні арки – перша і остання вокальні п’єси
присвячені авторській рефлексії на Поета і поетичний стрій мислення, другий та
п’ятий романси – прямий прояв емоцій, зустріч зі своїми почуттями та спроба
їхнього осмислення; третій і четвертий – два варіанти «внутрішнього діалогу»
(за Л. Виготським).
Музична

стилістика

даного

циклу,

з

одного

боку,

відзначена

різноманітністю – інтонаційною, мелодекламаційною, гармонічною; з іншого
боку, являє собою надзвичайну художню єдність, притаманну особистості
рефлексійного типу, «відцентрованої на собі», власному Я. Внутрішній зміст
циклу – втілення доволі не простої долі автора віршів, її власне бачення любові,
творчості, складної долі поета. Тому в циклі перед нами проходять образи
кохання, смерті, відповідальності Поета як таких, що є головними темами життя
і творчості, більш того – тими енергіями, які тримають їх на собі та
обумовлюють спілкування художника і навколишнього світу.
Перший романс циклу «Мої вірші» відразу налаштовує слухача на певний
звуковий стрій, якому притаманна певна свобода від класико-романтичних
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законів мелодики, гармонії, фактури тощо. Починається романс ламаною
мелодичною лінією, що складається з дванадцяти інтонаційно різних звуків і
проводиться по музичній канві всього романсу з різними динамічними
відтінками від pp до ff (що говорить про використання серійної техніки).
Вокальна партія романсу складна і примхлива, вона немовби слідує за ходом
емоційно спрямованого погляду вглиб себе, що підкреслює рефлексійний тип
бачення поетеси.
Інтонаційна основа другого романсу циклу «Звідки така ніжність?» – це
висхідний рух на квартовій інтерваліці. Як правило, кварта в музиці символізує
енергійну дію, тріумф, урочистість, але в цьому творі Д. Шостакович
переосмислює інтервал у ліричному, навіть пасторальному ключі, що являє нам
цікаву образно-інтонаційну новацію.
Вступ до третього романсу «Діалог Гамлета із совістю», побудований на
напружених альтерованих гармоніях у низькому регістрі, що налаштовує на
сприйняття найбільш емоційно напруженого номеру циклу. До того ж хоральна
гармонія підкреслює образний контекст музичним образом середньовіччя –
хоралом. Вокальна партія романсу має речитативний характер; функція
фортепіанної партії більш мобільна – вона як підкреслює рецитацію, так і
опонує їй. Таким чином Д. Шостакович створює емоційно насичену і
драматичну мелодію, яка втілює напружений та хвороб лий стан головного
героя.
Наступний романс «Поет і цар» відрізняє урочисто-помпезний вступ, що
викликає асоціацію з музичними проявами офіційних подій на найвищому рівні
влади. Поява поета супроводжується шістнадцятими тривалостями в партії
фортепіано

(рос. «суєта

суєт»),

натомість

вокальна

партія

є

більш

кантиленною, ілюструючи людську гідність Поета.
У романсі «Ні, бив барабан» фортепіанна партія імітує звуки барабану, і
навіть авторський запис її зроблений на одному рядку нотного стану. Мелодика
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романсу побудована на інтонаціях, що імітують чи звуконаслідують військові
сигнали,

рясніє

вокальними

тріолями.

Цікаве

контрастне

сполучення

«військового» характеру музики із внутрішнім світом поета, який не сприймає
цього офіційного бездушного пафосу (що базується на ритмі без мелодії«душі»), створює не просто граничний образний контраст, а ефект несумісності
цих двох образів, що викликає у слухача особливе емоційне напруження, що
залишається «відкритим» не тільки у конкретній п’єсі, але й, так би мовити, у
часі.
Останній романс «Анні Ахматовій» – це своєрідний гімн поетичній
творчості. Але гімн дуже специфічний, у музиці романсу відтворені емоції не
стільки піднесення, скільки гніву, протесту, люті. У фортепіанній партії це
підкреслено і напруженими ритмами, і дрібними тривалостями, і надзвичайно
великою динамічно-регістровою амплітудою, що обумовлює як кульмінаційні
хвилі всередині романсу (з різними емоційними оцінками), так і кульмінаційну
роль цієї вокальної п’єси у всьому циклі.
Вірші М. Цвєтаєвої, які обрав композитор, на рівні тексту та (або)
підтексту представляють низку образів-символів, таких як «життя» (№ 3, 4, 5,
6), «смерть» (№ 3, 4, 5), «творчість» (№ 1, 3, 4, 5, 6), «самопізнання» (№ 1, 2, 3),
«музика» (№ 1, 2, 5), «молитва» (№ 6), любов (№ 1, 3). Всі ці образи та теми є
для мистецтва надчасовими, «вічними», і напружене психологічне їх
«відтворення» поетом демонструє нове для ХХ століття розуміння ліричного –
як особистісного інтелектуально-емоційного переживання, тобто рефлексії. В
даному підрозділі ми спираємося на смислові щаблі визначення специфіки
рефлексії в музичному мистецтві, які надає Л. Шаповалова: «…рефлексія – це
інтровертна форма ліричної свідомості музики, яка дорівнює образу автора в
межах монодрами (трагедії); – рефлексія – це „точка відліку” в ціннісносвітоглядному моделюванні музичної творчості як метафізичного виміру буття

113
людського духу, який здатний репрезентувати homo cognitio в контексті
антропологічної картини світу» [126, с. 27].
Треба відзначити, що поезія М. Цвєтаєвої, обрана композитором, навіть
гендерно обумовлена у тексті, за своїм змістом «підіймається» над рівнем
гендерної обумовленості, гендерного сприйняття та гендерних відповідних
експектацій слухачів (до речі, це є характерним для всієї творчості
М. Цвєтаєвої). Це не можна пояснити тільки принципами поезії як виду
мистецтва – бо всі види мистецтва так чи інакше тяжіють до узагальнення.
Скоріше тут можна говорити про рівень емоційно-психологічної «роботи» над
образами, коли рівень напруги «відштовхує» образи від автора і виникає та
дистанція, котра дозволяє працювати з образами як з окремими об’єктами, поза
часом і просторам, як з ціннісним надбанням людства. Звісно, не можна не
враховувати й феноменологічну призму, бо будь-яка творчість, а особливо
творчість геніїв не може бути аналітично обумовлена за всіма своїми
характеристиками, деякі з яких ми сприймаємо як аксіоматичні, «подаровані»
нам вищими силами. Композитор, як нам здається, оцінив саме цю якість поезії
М. Цвєтаєвої і саме тому обрав її вірші (а не менш геніальну, але іншу за
природою, «душевну» творчість А. Ахматової) для створення музики високого
психологічного, духовного «польоту».
Отже, рефлексія поезії М. Цвєтаєвої є художнім узагальненням та
піднесенням до статусу «вічного» та «універсального»; при цьому вона є
максимально вільною від жіночо-чоловічої призми сприйняття. Дуже показовим
моментом є також те, що Цвєтаєва не визнавала слово «поетеса», і сама себе
називала в цьому сенсі тільки «поет», відмовляючись таким чином від гендерної
оцінки з відповідними характеристиками.
Фахівці та шанувальники також відзначають «чоловічий», дієвий характер
творчості М. Цвєтаєвої в сенсі надгендерний, без переваги «маскулінних»
(чоловічих) та «фемінних» (жіночих) рис. Скоріше, тут треба скористатися
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терміном «андрогінний», що позначає баланс маскулінності та фемінності у
сферах, що розглядаються крізь гендерну призму. В цьому можна упевнитися на
прикладі аналізу музики циклу, де кожний з номерів є прикладом рефлексії як
самопізнання. Ми обрали романс № 3 «Діалог Гамлета із совістю» – смислову
кульмінацію твору у виконанні Г. Вишневської (в якості понятійної бази
гендерного підходу в музичному мистецтві ми спираємося на дослідження
В. Гіголаєвої-Юрченко [50], присвячене гендерній ідентифікації у камерновокальній музиці).
Цей романс являє собою яскравий зразок рефлексивної семантики як
вербальної, так і музичної. У назві вже закладений рефлексивний характер
твору. По-перше, діалог із совістю як діалог із самим собою – при чому, як
правило, напружений та болісний. По-друге, сам образ Гамлета, один з
найсильніших та провідних у світовій культурі, саме і пов'язаний з особливим
станом внутрішнього драматичного діалогу. По-третє, характер цього діалогу є
таким, де питання часто не отримує прямої відповіді; фрази, що належать
персонажу совісті, несуть об’єктивну інформацію (в той час як було б
логічнішим її докори та якісь інші емоційніші «висловлювання»), Гамлет при
цьому говорить про своє, повторюючи в різних варіантах про любов до Офелії –
і власне, не зрозуміло, чи то він стверджує, чи то задає питання сам собі.
Специфічна «поліфонія» учасників діалогу створює непевну глибину, без
твердої опори, і навіть речитація на одному звуці, на якій побудовані фрази
«совісті» і деякі фрагменти фраз Гамлета, в цьому сенсі нагадують спробу
намацати опору у цьому непевному стані. Таким чином, створюється певний
інтонаційно-семантичний

комплекс,

звуко-ідея,

що

об’єднує

учасників

внутрішнього діалогу. Початок ритмо-інтонаційної рецитації в подальшому у
кожній фразі має свій варіантний розвиток, але характер висловлювання в
музичному сенсі не має кантиленної природи і таким чином не створюється
приводу

для

гендерної

визначеності.

Рефлексію

підкреслюють

також
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монологічність та певна сповідальність, які притаманні персонажу Гамлета – в
цьому сенсі «совість» стає зовнішнім фактором, відстороненим учасником
діалогу, що теж надає словам Гамлета ще більшої інтравертності і певної
гендерної універсальності. Більш емоційні висловлювання Гамлета втілені у
змінах характеру мелоса з рецитації до декламації, що також сприяє
відтворенню рефлексії, де філософська рефлексія композитора втілюється дещо
відстороненою рефлексією персонажа – Гамлета (що також сприяє гендерній
невизначеності).
Авторська рефлексія, як віршу М. Цвєтаєвої, так і твору Д. Шоствковича,
служить смислоутворюючим та стилеутворюючим фактором, який обумовлює
також і можливості (та їхні рамки) для виконавця.
Завдяки характеру твору Шостаковича – як вербального, так і музичного –
він є одним з найскладніших для виконання, і, на жаль, нам вдалося знайти не
так багато записів виконання циклу «Шість віршів Марини Цвєтаєвої. Сюїта для
контральто і фортепіано». Серед тих, що були нами прослухані та
проаналізовані, хотілося б відзначити першу виконавицю цього твору Ірину
Богачову та Галину Вишневську. Насамперед, ці співачки дотримуються
«надособистісного» характеру твору, в той час як інші додають голосу багато
чуттєвості, «фемінності», що, на нашу думку, спотворює задум автора. До речі,
цей цикл виконують не тільки жінки, але й чоловіки, що свідчить про гендерний
універсалізм твору.
Якщо говорити про «класичне» виконання циклу на вірші М. Цвєтаєвої,
то

це,

безперечно,

виконання

меццо-сопрано

Ірини

Богачової.

Воно

максимально «безпристрасне», практично не можна почути вібрато, звук
строгий, стриманий, і тому, можна сказати, що її виконання, за класифікацією
В. Гіголаєвої-Юрченко, належить до маскулінного типу [50]. В цьому сенсі, на
нашу думку, це виконання не є еталонним, бо у творі композитора гендерна
природа образів максимально універсалізована.
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Виконання, яке найбільше відповідає авторському задуму, належить
видатній співачці ХХ століття Галині Вишневській. Треба нагадати, що тип
голосу Галини Павлівни – сопрано, і тим не менш їй вдалося відтворити дух
поезії М. Цвєтаєвої та задум Д. Шостаковича. Інтерпретації Г. Вишневської
притаманні саме риси андрогінного типу виконання: контрастність виконання,
прояви ґендерно-образної модуляції, підкреслені емоційно-акустичні градації,
які презентують фемінні і маскулінні риси в ґендерному балансі – все це
відповідає специфіці андрогінії.
2.3 «Сюїта на слова Мікеланджело Буонаротті», ор.145
До початку семантичного аналізу наведемо цитату блискучого філософа
радянської доби, який відрізнявся глибиною етичного чуття витворів мистецтва
і культури. Його думка, покладена у якості епіграфу на фундамент
музикознавчої концепції, у латентно-згорнутій формі пояснює підтекст
загальної ідеї дослідження про рефлексію у геніальніих митців, які жили на
великій відставні, втім нині вони разом з нами спілкуються: ми їх слухаємо, ми
їх відчуваємо,ю як рідних. Цитуємо мовою оригіналу: «Не всякий текст и не с
любой стороны взятый есть феномен культуры. Культурным его делает то, что
перед нами не безлично-вещная „информация”, не пассивный безгласный
объект использования, строго говоря, не текст, а произведение „чужого”
сознания. В культуре не содержится ничего, кроме смыслов (и способов
передачи). Это – встреча в осмысленном мире. Наше собственное осмысление
бытия включается в преднаходимую ситуацию культурного общения» [17,
с. 304].
Сюїта на слова Мікеланджело Буонаротті соч. 145 (надалі «Сонети
Микеланджело») (1974) визнана вершиною філософської лірики пізнього
Шостаковича.
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Завдання підрозділу – зробити семантичний аналіз концепції твору в
аспекті «смислової поліфонії», під якою будемо розуміти розкриття глибин
авторської рефлексії композитора на ґрунті порівняння образно-звукової і
філософської символіки.
Матеріалом

інтерпретаторської

оцінки

слугує

виконавська

версія

Дмитра Хворостовського та Михайла Аркадьєва, яку автор вважає еталонною
серед багатьох інших.
Микеланджело писав свої сонети у похилому віці, отримавши дар
мудрості, завдяки якому він залишив людству не тільки геніальні витвори
живопису, скульптури та фресок, але й поетичне слово – свідоцтво пошуку
істини. Авторська рефлексія знайшла відображення і в любовній тематиці
(філософія еросу, яка у ХІХ століття стане культовим явищем музичного
романтизма; для якого притаманні краса аріозо-пісенного мелосу, яскрава
психічна

експресія,

що

високо

поцінуються

сьогодні

співаками

усіх

національностей). Втім філософські теми життя і смерті потребують етичного
підходу, оскільки титани Відродження жили в духовному вимірі християнської
культури.
Іншими словами, інтерпретація Шостаковичем рефлексивної лірики
Мікеланджело потребує від виконавців духовної висоти думки та почуття,
напруженого зусилля, інтелектуальної волі для розуміння нового стилю буття
вокального жанрі – філософської думи від імені Автора.
У випадку творчого народження «Сонетів» Дмитра Шостаковича
важливим є ще й факт автобіографічності. Після прем’єри, яка відбулася у
Москві (1974), композитор більше не з’явиться перед публікою. Смертельно
хворий він мав мужність разом з великим Данте розмірковувати про цінності
життя, не маючи страху перед істиною.
Цікаво, що тяжіння до авторської рефлексії у вокальному жанрі
проявилося у Шостаковича пізніше, ніж у симфонічному (П’ята симфонія).
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Починаючи з «Чотирьох віршів Пушкіна» і «Семи віршів Блока» Шостакович
увиразнив метод рефлексії як спосіб авторського слова також і засобами
вокальної мови/мовлення.
Коли композитор включив до симфонічної партитури слово – об’єктивний
коментар до звукообразного світу Чотирнадцятої симфонії, тоді й виникла
«смислова поліфонія» як драматургічний принцип духовної рефлексії.
Остання

уможливлюється

завдяки

синтезу

вокального

інтонування

і

філософсько-поетичного світоспоглядання, втіленого у музично-поетичній
композиції.
Композитор надає окремим сонетам місткі назви (яких немає у віршах
поета), поєднуючи в художні ціле 11 частин вокальної сюїти. Їх образноинтонаційна взаємодія створює злитно-циклічну форму, і на її засадах –
симфонічну драматургію, в якій взаємодіють найполярніші образи через
принцип монотематизму (наскрізного розвитку висхідного тематичного «ядра»).
Смислове навантаження має, насамперед, поетичне слово, його лексеми,
морфеми. Разом з тим для композитора було важливим окреслити не тільки Яобраз поета, а, передусім, звукообразну ауру ворожого світу людського
суспільства, в якому перебуває Поет.
Чужий світ, натовп симфолізує тембр фортепіано (у його ударномеханічній

іпостасі),

з

його

фактурно-оркестровим

потенціалом

бути

рівноправним співучасником діалогу зі співаком (=Поет). Відразу відчувається
двосвіття: світ вокальної мови – голос Поета; та інструментального –
чужинного людині, зовнішнього середовища (суспільство, політикум).
Відкриває сюїту №1 – «Істина»12 – містить інтонаційне «зерно» твору)13.
Тема солиста закладена в інструментальну партію, яка символізує ореол
12

За часів Мікеланджело «Істина» – одне із імен Бога; в такому значенні воно присутнє у перекладі А.Ефроса
(«Ты внял, Господь», «…я Твой слуга»).
13
Нотні приклади надаються за виданням: Д. Шостакович. Собрание сочинений. Т.33. Романмі и и песни для
голоса и фортепиано. М. : Музыка,1984. С.143-186.
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«бренной славы» (рос.), яка супроводжує поета (див. Додаток, Приклад 1).
Вокальна і фортепіанна теми відмінні за типом композиторського письма: якщо
стиль фортепіано відрізняється напруженою динамікою ff, пронизливої
графичностью різких інтервальних ходів і фактурних ліній в «тісному»
діапазоні, то мелос у благородній тембрі Д. Хворостовського – образ самого
Мікеланджело і відрізняється виразною пластикою, м'якістю звучання і
гідністю.
Хроматичні «блукання» інструментальної партії відтіняють «фігуральний
вислів» прозорою графічністю фактури. Разом з тим обидві теми складають
образний моноліт: їх смислові контрапункти, з одного боку, самодостатні, з
іншого – не можуть існувати один без одного.
Основні інтонеми образу автора – це мотив «істини» на низхідній чистій
квінті (ч. 5 на слова: «Есть истины» и «Ты внял, Господь»); ламентозо – мала
секунда (оспівування шостого ступеня гармонічного мажора) і мотив
«питання/відповідь» (побудований на висхідній чистій кварті).
Закономірності інтонаційної драматургії «Істини» (як і інших номерів
сюїти) скеровані рухом функцій i : m : t (за теорією Б. Асаф’єва). Задля того,
щоб бути почутим, автор спирається на закони слухацького сприйняття:
репрезентація теми-образу (окремо інструментальної та вокальної: а+в; потім
тональний «зсув» у зоні лірико-психологічного розвитку (motus) з елементами
драматизації та динамізації репризи. Загальний «профіль хвилі» характеризує
синтез

медитації й

мелодекламації, вельми

складний для

вокального

інтонування.
Зменьшена кварта – улюблений знак інтонаційно-стильової системи
Д. Шостаковича – характеризує трагізм душевних переживань. У фортепіано він
підкріплений зменьшеною квінтою (знак сумніву, «потемніння Божої природи»
в людині). У поєднанні з ламентозними інтонемами (в басу у збільшенні
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ритмічного малюнку) тритонові мотиви сповіщають про трагічний кінець історії
людського життя.
Забігаючи наперед, вкажемо, що повторення фортепіанної теми «Істини»
у № 10 «Смерть» під протилежним семантичним знаком, що сприймаєтья
цілковито закономірним, оскільки семантика смерті вже склалася як така у
попередніх творах Шостаковича (симфонія № 14, квартети №№13, 15). Звідси
народження методу «авторської рефлексії» як тексту, де в «згорнутому вигляді»
зберігається інформація про прихованих смислових шарах інших текстів
єдиного горизонту творчості, народженого волею і інтуїцією їх автора. І цим
цікава особистість композитора. Саме такий «ефект Присутності» автора
народжує у слухачів інтерпретація Хворостовського-Аркадьева.
№ 2 «Утро» (тональність Des-dur) – побічна партія (умовно) в експозиції
сюїти вимальовує дилему «життя або смерть» в пользу світла (по звуках
мінорного тризвуку і терцій з оспівуваннями). Акорди-педалі з опорою на
паралелізм мажорних тризвуків у фортепіано створюють не типову для
Шостаковича сонорність. Вокал представлений швидкої скоромовкою, в якій
речитации непомітно перетікає в мелодекламацію. Найтонша нюансування (р і
рр) у вокалу чергується з співучими репліками в регістрі контрабасів (Додаток,
Приклад 2).
Серед семантичних знаків переважає псалмодія (на тоничній квінті або
терції) і «мотиви сліз» (низхідні секунди й терції). Квартовий хід порушує
мірність восьмих тривалостей у невимушеній любовній грі змішаністю самих
дивних метрів (3/2 – 4/4 – 3/4– 5/4), що надає мелодекламації «Ранка» при
загальному світлому колориті відтінок печалі. Резюме поета, який вдивляється в
красу своєї коханої як на витвір мистецтва скульптори («О, сколько дела здесь
для рук моих!») побудовано на семантиці кварт з притаманою для музичної
мови Шостаковича пониженим IV-им щаблем в мажорі, що несе «тінь» у
сонячний колір ранку).
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№3 «Любовь» (тональність D-dur) – ліричний двійник «Ранку» та
опозиція «Ночі» (№9)14 Витончені етюдні «пробіжки» в темпі Allegretto з
кадансом-арпеджіо плетуть «золоту нитку» любовної розмови. (Додаток,
Приклад 3). Складна двочастинна репризна форма ідеально втілює композицію
сонета (А А1 –– В А2).
Два номери – 4-й «Разлука» та 7-й «Изгнаннику» – втілені в стилістиці
«внутрішнього монологу»15 (це типовий для рефлексії жанровий вимір). Роль
фортепіано зведена до скупої підтримки звуковисотності.
Вільний речитатив «Разлуки» починается визнанням «унылого сердца» та
передчуттям смерті16 (характерним є вибір інтервалу – та ж сама квінта c-f
(інтонема «Божого зову» з «Істини», №1. Див. Додаток, Приклад 4).
Завершують мініатюру вишукані «фігури мовлення» закоханого раптовою
зупинкой на домінантсептакорді (Д7). Йдеться про еліпсис – перехід з акорду
тональності Ges в звуковисоність a-moll («Но чтобы рок моё служенье изгнать
из вашей памяти не мог») заради того, щоб підкреслити головний сенс – слово
«подарунок» (у тихому нюансі!). Post factum до слухача прийде думка, що цей
подарунок написаний не тільки «любимому сокровищу», але й нам усім –
нащадкам Шостаковича: «Я оставляю серце вам в залог»)!
Мотив «служіння» Поета – новий смисловий нюанс, похідний від
висхідної «теми Істини» (звучить на тій самій звуковисотності!). Як тонко
композитор «залучає» до рецитації улюблену інтонему – зменьшену кварту в
тональному «поле» a-moll! Гра кварт – чистої та зменьшеної – особливо помітна
на тлі елегійних знаків – поступеневого руху в межах малої терції та
малотерцового заклику (перебачення інтонеми Данте в № 6).
14

А в ній – автоцитата «Смерть поета» з 14 симфонії: наче той, хто любить, після смерті залишає своє серце
коханій (дружині Ірині, який є присвята на пратитурі твору). Сучасний слухач, ідентифікуючи себе як
співбесідника, переносить цей дарунок на себе, відчуває глибоке почуття ніжності як до автора, так і до
виконавців дивовижного визнания (майже Пушкін!).
15
Термін Л. Виготського.
16
Інтонема смерті отримує гармонізацію в дусі М. Мусоргського – модальні зв’язки: f – as – Des – Ges – A.
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«Мотив подарунка» завершує «Разлуку» (=смерть) в небесній тональності
A-dur (=одноіменному мажорі, згідно барокової традиції).
Між лірико-рефлексійними образами сюїти містяться контрастні сфери
зовнішнього світу – страшного, продажного, де поет почувається чужим і
самотнім (ключові слова «ведь для меня давно уж нет здесь дел»).
Так, №5 «Гнев» (розробка в дусі інструментальної токати) – наче
ілюстрація до сцени вигнання торговців з храму (про що свідчать слова «и кровь
Христову продают на вес». Додаток. Приклад 5). Фактурно-динамічні
нагнітання в партії фортепіано наче «цементують» процес варіантноостинатного розвитку; вимальовуються три «хвилі» тричастинної форми
крещендуючого типу.
В

інтонаційній

партії

вокаліста

вкажемо

на

роль

артикуляції

скоромовкою, яка є похідною від псалмодії, однак у швидкому темпі вона
перетворюється на образ негативної сили. Це підсилює вибір однієї незмінної
ладотональності – f гіпофригійський.
Мотивний аналіз вказує на свідому роботу автора з мікроелементами
музично-поетичної

композиції,

стійкість

і

продуманість

семантичних

комплексів, перехідність від розділу до розділу.Так, на слова «уста Христові»
звучить спадна чиста квінта («слово Істини»), пов'язуючи їх в свідомості
слухача в одне ціле. Зазначимо на «мотив терпіння» – варіант чистої кварти –
знак активності людини, його відповідь на заклик істини (в іншому контексті
«служіння»).

Однак

чиста

кварта

(досконалий

інтервал)

постійно

«затьмарюється» в протирусі вниз по хроматизмам в обсязі зменшеної кварти.
«Данте» (№ 6) – вихід із трагічного надлому, напруги душевних сил
героя. Семантику «інтонаційного словника» цього номеру оновлюють призивні
кварти в триольному ритмі (мотиви «бренной славы» в тембрі мідних духових),
велика кількість зменшених кварт (мотив сумнівів; Додаток, Приклад 6).
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«Розмова» з великим поетом, оспіваним Мікеланджело, витриманий
Шостаковичем в «гамлетівському» дусі. Тричастинна композиція будується на
образному контрапункті фортепіано з canto (А + В), має полімотівний тематизм
(a + b + c + d) в експозиції, його оновлення вариантно-поліфонічної роботою в
середньому розділі з динамізацією у репризі («я говорю о Данте»).
Християнський образ поета, що спустився в пекло, як духовна їжа, ковток
свіжої води для роздумів радянському слухачеві, – сміливий крок з боку
Шостаковича! Вибір теми характеризує обізнаність автора музики в проблемах
духовного життя і етики свого часу і суспільства.
«Изгнаннику» – ще один монолог, що розкриває авторське ставлення до
теми політичного статусу Поета у суспільстві. Головна ідея поетичного тексту –
духовна велич Данте та його вплив на майбутні покоління. Весь тематичний
комплекс стосується образу Поета, належить його внутрішньому голосу, втім
звучать аввторські роздуми Шостаковича «від першої особи» (Я). У виконанні
Д. Хворостовського монолог красномовно відбиває «дзеркальність» по-двійного
інтонаційно-звукового портрету Поета. А слухачами це сприймається як діалог
музиканта та співака, які говорять від імені Поета, його устами – так, ніби-то
слухачу дозволено бути присутнім на сповіді. Артисту притаманний дар
режисерського перевтілення (обумовленого принципом двосвіття Я=Я –
подвійний портрет образа автора).
Вокальна тема широкого дихання звучить без супроводу: від нижньої до
верхньої тоники cis, охоплюючи у своєму сходженні і ламентозні (плач, стогін), і
квартові (закличні, протестні) мотиви, підіймаючсь по звуках мінорного
квартсекстакорду (Додаток, Приклад 7). І потім закономірний спуск через дві
низхідні кварти до половинного кадансу тональності g-moll (d–g). Нестійкість
каданса – тритон в межах основної ладотональності – у мелодичному сенсі
охоплює діатоніку; напруга зростає по трьох ланцюжках секвенції на висходній
чистій кварті (ч. 4).
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Фортепіано в унісонному русі глибоких басів підхоплює тематичні
елементи canto: три висхідні ч. 4 із верхнім оспівуванням останнього ланцюжка
(наче стогін), й така сама «стонущая» квінта. В цілому стиль розвитку мелосу в
партии соліста наближений до розпіву/декламації, як і в стилістиці «Истины».
У кульмінації середнього розділу з функцією розвитку (варіант теми від
тону с) повертаються фортепіанно-токатні формули «Гнева» – розробковий
прийом. «Тиха» реприза (с.111) у вербальному ряді містить натяк на вигнанців
Батьківщини («один пример из тех, которых море!») – музикантів Росії17. Одне
з найскладніших в ансамблевого щодо місць є кульмінація в динаміці ff на
квартовой інтонації «дії/служіння» у високій теситурі (des2- as1). Звучання
окремих тонів в ритмічному збільшенні – немов удари різця по каменю.
Фортепіанні акорди вторять співакові в повній згоді, залишаючи після себе
дух величі (ланцюгами здіймаються і спускаються грона чистих кварт і квінт).
На підсумковій кульмінації («світ не знав вище людини») звучить гімн Данте,
чиє ім'я в наш час, через 700 років, залишається символом безсмертя творчості,
відповіддю людини на заклик Бога-Творця.
«Творчество» (Додаток, Приклад №8) – інструментальний образ процесу
творіння – зроблено на основі звукозображальної символіки, зокрема,
діссонантних акордів, наче ударів (на sf), що чергуються з форшлагамиарпеджіато (немов іскри, висічені з кам'яної брили). Вокальна тема
відрізняється не тільки наявністю знайомих лейт-інтонацій (чиста кварта;
низхідні квінти – мотив «спокути»), але й стилістично новими елементами
(тріольні ритми, гіпофрігійський тетрахорд, зменшена октава).
Дуже важливими є такі прикмети фортепіанної стилістики «Творчості», як
змішаний метр – чергування 4/4 і 3/2, темпоритм з великою кількістю пауз, з

17

На той момент це були геніальний віолончеліст Мстислав Ростропович і його дружина, співачка Галина
Вишневська, які активно популяризували творчість Шостаковича на Заході.
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нерегулярною акцентуацією, «зчеплення» ладових осередків по великим терціях
(коло тональностей: b - D - Fis).
«Ночь» (№9) написана у жанровій стилістиці ноктюрна – остання «тиха
кульмінація», за контрастом відтіняє трагічну вершину сюжету, якою є № 10
«Смерть».
Скульптура «Ніч», виконана Мікеланджело для усипальниці Медічі, у
другому розділі сонета, наче героїня, вступає в діалог, бажає роз'яснити
слухачеві, чому краще бути каменем і не прокидатися? Тут ми знову
зустрічаємо алегорію (чи підтекст?) –

натяк на деспотію влади, убогість і

невдячність навколишнього світу, в якому поетові залишається тільки один
вихід – смерть (Додаток, Приклад 9).
Якщо інструментальна тема №10 «Смерть» своїм дослівним повтором
початкової теми № 1 «Істини» вказує на репризу загальної драматургії циклу, то
партія вокалу докорінно відрізняється за семантикою і типом перетворення
симфонічних реприз у творчості Шостаковича. Цікаво, що всі «фігури смерті» є
інструментальними.
Отже,

інтервально-темброву

емблематику

смерті

розкривають

такі

елементи семантичного комплекси, як:
 тритон – «личина порожнечі»;
 жанр пасакалії (октавні ходи в низькому тембрі в формі basso-ostinato);
 пунктирний ритм похоронного маршу (тт. 19-23);
 квартовий ланцюжка, що порушують ясність «фігур мови» автора в партії
вокалу (псалмодія, спадні кварти, малотерцієві ходи, стрибки на малу сексту
або квінту) і відводять в напружено-дисонансні висоти (зменшений тризвук в
тт. 15-16; спадні хроматизми).
Вокальна партія (написана як наскрізна форма АВСD) чергується із
жанровою конкретикою інструментальних інтермедій (ознаки похоронного
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маршу, хоралу, ламенто). Тональна сфера вокальної партії «обертається»
навколо центрального тону cis, тоді як пасакалія заснована на 10-ступеневій
серії (асоціація з втратою точки земної опори).
Нарешті, фінальний №11 «Бессмертие» (тональність Fis-dur) – епілог, в
якому є місце диву. Кришталевий дзвін дзвіночків в найвищому регістрі імітує
хід часу по колу, замикаючи Вічність. Відомо, що автор вдався до свого
«запасників» – теми, написаної в юнацькому віці, та ні разу не використаної
ним раніше. Її невигадлива простота викликає посмішку, а кришталево-дзвінкий
тембр дзвіночків і стаккатний штрих вказують на іншу реальність, де смерті
немає! Вона подолана любов'ю і творчою силою людини! Вокальна тема з
ознаками гімнічності відрізняється ясністю і величчю (ритмічне збільшення
лейт-інтонацій), виконуючи функцію підсумкового завершення циклу (Додаток,
Приклад 10).
Висновки до Розділу 2
1. Рефлексія як тип музичної семантики оформилася в художній свідомості
геніального музичного літописця свого часу, історії і суспільства спочатку в
симфонічному та камерно-інструментальних жанрах. Однак аналіз вокальної
музики виявляє філософське підґрунтя цього процесу. Любов до поезії
О.Пушкіна, О. Блока, Мікеланджело, Г.Лорки пробуджує у композитора
активний внутрішній процес духовного горіння, результатом якого стає
народження рефлексивної драматургії в творах камерно-вокального жанру.
Наступними ступенями «духовного сходження» стануть вокальні цикли на
вірші зазначених поетів, в тому числі – геніальна Чотирнадцята симфонія,
вокальна за визначенням. Цю лінію філософської рефлексії в вокальній
творчості (і не тільки) підхоплять і представники молодшої (по відношенню до
Д.Шостаковича) генерації українських композиторів (В.Сильвестров, В. Бібік,
О.Ківа, В. Птушкіна та інших).
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2. Основними принципами втілення рефлексивної лірики в творі зрілого
стилю ( «Чотири романси на слова О. Пушкіна») є монолог (партія голосу) як
втілення образу Автора.
Осмислення

інтонаційного

змісту

поетичного

тексту

О. Пушкіна

обумовлює принцип потрійного відображення авторської свідомості (Я = Я =
Я), важливого для інтерпретатора музики. Співак «бере на себе» ініціативу
відображення музичної концепції «від першої особи». І на це він повинен мати
право! Ось чому аналіз вокального циклу виявляється необхідною сходинкою
«входження в художній образ музики» і гарантом виконавського успіху у
сучасного слухача, який, будучи вихованим на класиці, знає справжню цінність
і розрізняє красу вокально-інструментального твору.
3. Проведений аналіз сюїти на вірші Мікеланджело Д. Шостаковича
виявив три семантичних комплексу, що становлять інтонаційну драматургію
симфонічного типу. Розуміння їх цілісного охоплення допоможе співаку
«прочитати» щоденник-сповідь композитора, створити особистісно забарвлену,
сильну по емоційному і духовному заряду виконавську інтерпретацію. Її
цінність – в спілкуванні з Автором: «я жив в тебе / в друге друг отображен»!
Це характеризує Шостаковича як людину Відродження, титану духу (за
образним висловом В. Співакова). Слово Мікеланджело стає ключем до
розуміння музичного образу Автора і духовного змісту його віршів.
Найбільш різноманітно представлена рефлексивна семантика через фігури
мовлення: це спадна чиста квінта – голос Бога-Істини: в «віолончельному»
тембрі Д. Хворостовського вона звучить м'яко, але гідно. Це і псалмодірованіе
(виспівування одного тону в мономерной ритміці) в жанрі монологу («Утро»,
«Любовь», «Разлука», «Изгнаннику») або діалогу («Ночь»); а також зменшена
кварта на противагу чистій кварті (яка взята стрибком або заповнена
поступенневим рухом - мотив «сумнівів», «нечисту совість».

128
До рефлексивної семантиці відносяться повсюдно зустрічається мотив сліз
(спадна секвенция з декількох малих секунд в обсязі зменшеної кварти) і
риторична фігура climax (сходження з попевок фрігійського і гіпофрігійского
ладів в обсязі зменшеної октави), за нашим визначенням – символ «спротиву
злу».
Другий комплекс – «фігури смерті» (інструментальна тема Істини,
автоцитата «Смерть автора» з Чотирнадцятої симфонії, жанрові знаки пасакалії,
хоралу, маршу).
Третій семантичний комплекс складають загальноліричні знаки з
«елегійного словника» російського романсу, які в умовах хроматичної
тональності немов «завуальовані», але все ж «оживляють» тяжкі рефлексії
теплом любові-мелосу: це малі і великі терції і їх зверненнями (м. 6; б. 6); рідше
- пісенні обороти по звуках мінорного квартсектакорда і мажорного
секстакорда.
Хворостовський інтонує їх з «натиском», немов збільшуючи в співучі
фрази. Завдяки широкому диханню і «нанизуванню» коротких мотивів в
енергійні «мікро-хвилі» декламація стає кантиленою.
Семантичні комплекси вокальної мови Шостаковича безумовно дуже
характеристичні. Інтонаційна щільність мотивів, їх взаимопроникаемость
призводять до концентрації подієвості музичного часу. Звідси символізація
елементів музичної мови/мовлення, принцип «духовного сходження».
Інтерпретаторам «Сонетів» Д. Шостаковича слід провести величезну
попередню роботу свідомості по «вживанню» в авторську концепцію, задля
того, щоб увійти в рефлексивний світ композитора, зрозуміти та полюбити його.
«Ключем» до такої роботи слугує знайомство не лише з творчістю, але й
особистістю автора музики.
2. Виявлення семантичних знаків в інтонаційної драматургії «Сонетів
Мікеланджело Буонарроті» ор.145 Д. Шостаковича свідчить про гуманістичний
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об'єктивізм і пафос християнських цінностей в мистецтві останньої третини ХХ
століття. І рефлексія слугує способом духовного виховання людини. «Як
об'єктивно закладена в людині духовна сила (вміщає і функції психологічної
діяльності свідомості), рефлексія не тільки здатна маніфестувати мислячу
особистість, але через творчість узагальнює, вміщує в себе (в знятому вигляді)
інтенції соціокультурного Буття," збірний "образ ХХ століття як епохи homo
cognitius» [128, с. 256].
Витвір композитора є вільним від впливу естетики постмодернізму (з його
воєвничим лозунгом «смерть автору»). Навпаки, початок 70-х років відзначено
початком активної політичної боротьби за духовну свободу. І музика
Шостаковича була дотичною до духовному шляху музичної культури ХХ ст., до
втрачених і знову знайденими цінностями Істини – Любові – Безмерття.
Рефлексія в вокальній музиці Д. Шостаковича – візитівка духовної культури
всього століття, яку слід вивчати вокалістам інших національних культур, в
тому числі у форматі «Схід– Захід» як «звучащий документ» епохи, з одного
боку; з іншого – як зразок нетлінної краси звукообраза (в єдності поетичного
слова та конгеніальної вокальної інтонації).
Перспективою подальшого розвитку проблем вокальної рефлексії може
стати порівняльний аналіз ладо-гармонічного письма проаналізованого опуса
сонетів Шостаковича і Бріттена «Сім сонетів Микеланджело». Спостерігаємо
стилістичні співпадіння, певні паралелі в аспекті світовідчуття і мелодичного
письма. Однак про духовну спорідненість говорити не можна. Відмінність
обумовлена віковою рефлексією як чинником музичної творчості. «Сонети»
Бріттена створені у 27 років, під час подорожей, та їх концепція породжена
молодістю, очикуванням нового життя, а твір Шостаковича – на божій дорозі.
Зрілість душі художника в умовах ідеологічних тортурів пояснюють, чому він
пропонує звуко-інтонаційну символіку («криптограми»), що «шифрують»
поетичні образи і метафори у музичному тексті. Відкрити їх для себе та
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примножити силу духовного заповіту Д. Шостаковича – актуальне завдання
інтерпретаторів його музики у глобалізованому світі музичної культури ХХІ
століття.
На основі поетичних шедеврів великої поетеси один з музичних геніїв ХХ
століття Д. Шостакович створив камерно-вокальний твір, який у поєднанні з
поетикою поезії М. Цвєтаєвої синергійно потужно представляє художні смисли
позачасові, вселенського масштабу. При цьому ми можемо виокремити як
мінімум два плани такої синергії – як на рівні взаємодії поезії і музики, так і на
рівні взаємодії музичних і позамузичних образів, конкретних персонажів і подій
з емоційним їхнім сприйняттям та відтворенням – рефлексією. На відміну від
вокального циклу «Сонети Мікеланджело», де не можна говорити про духовну
спорідненість у прочитанні філософської поезії італійського гуманіста, у
випадку з віршами М. Цвєтаєвої ситуація інша. Психологічність образів поезії
М. Цвєтаєвої є поштовхом для композитора у процесі його творчої рефлексії,
тому художній результат має такий високий рівень рефлексії, яка стала певним
виміром прояву ліричного як особистісного у мистецтві ХХ століття.
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РОЗДІЛ 3
ВОКАЛЬНІ ТВОРИ Б.ЛЯТОШИНСЬКОГО і Г.СВИРИДОВА
У ДЗЕРКАЛІ АВТОРСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ
3.1 Втілення образу Людини рефлексивної в «Трьох романсах для низького
голосу та фортепіано», ор. 6 та «Романсів на слова О.Пушкіна», ор.27
Б. Лятошинського
Особливості першої третини ХХ століття визначаються прискореним
розвитком української національної культури, зумовленого історичними
подіями. Так, дослідниця М. Ржевська визначає даний період як ключовий, як
такий, що є «...особливо насиченим з огляду на події, що відбувалися, на
ступінь інтенсивності культуротворчих процесів, самого музично-культурного
руху» [104, с. 22]. Звідси – виняткова інтенсивність стильового розвитку
українського мистецтва, супряжена з його короткочасністю.
Період першої третини ХХ століття характеризується загальною
поміркованою новаційністю в українській музиці, що з одного боку, увиразнює
специфіку українського модерну («модерновість як рефлексія на глибинні
національні архетипи», за О. Козаренком), з іншого, – ця якість убезпечила
спадкоємність національного музично-семіотичного процесу [68, с. 133]. Даний
період у контексті поступу української культури (з огляду на попередні
надбання протягом багатьох століть) вирізняється як кульмінаційний, означений
утвердженням «повної культури повної нації» [там само].
Борис Миколайович Лятошинський – український композитор, фундатор
української музики ХХ століття, який став одним із найбільших новаторів свого
часу в українській національній музичній культурі. 2018 рік ознаменований 50річчям із дня смерті майстра. Його ім’я стоїть в одному ряду з найвидатнішими
класиками музики ХХ століття, передусім, його сучасника Д. Шостаковича.
Обидва митці, за висловом Є. Мравінського, «…жили на одній землі, в одній

132
країні, в одній дійсності» [95, c. 39], тому творчість обох композиторів
позначена втіленням трагічного світовідчуття шекспірівського масштабу.
Серед спільних типологічних ознак творчих постатей Б.Лятошинського і
Д. Шостаковича дослідники насамперед вказують на: інтровертний тип
особистості, “акласичний” тип мислення, звернення до близьких стильових
напрямків і течій тогочасного сучасного мистецтва, опора на певне коло
подібних традицій, розмаїта жанрова сфера творчості тощо (спільним для
митців стало звернення до широкої жанрової палітри – від опери, симфонії до
вокальної та інструментальної мініатюри) (див. [64]).
У творчості Б. Лятошинського, як і в багатьох українських композиторів
даного

періоду (М. Леонтович,

К. Стеценко,

Я. Степовий,

С. Людкевич,

Л. Ревуцький, В. Косенко), спостерігається нова тенденція, визначена як
інтелектуалізація творчого процесу на засадах «стабілізації і розвитку моделіканону національної музичної мови М. Лисенка» (О. Козаренко) [68, с. 135].
Проте якість композиторського стилю Б. Лятошинського, що виявляє його
типологічну

подібність

із

стилем

фундатора

української

національної

композиторської школи М.Лисенком, дослідник вбачає у набутті типізованих
ознак рис його музичної мови (спільна ознака Б.Лятошинського і М. Лисенка)
як

універсалії

і

феномена

музично-історичного

процесу.

Відтак,

за

О. Козаренком, музична мова Б. Лятошинського у середині ХХ століття (як
свого часу музична мова М. Лисенка означила вузловий етап національного
семіотичного процесу) стала «вищим виявом зрілості української національної
музичної культури, що в загальних умовах стратифікації музично-історичного
процесу

убезпечила

єдність

національного

музичного

семіозу,

його

поступальному й незворотному характеру» [там само, сс. 190, 217].
Як відомо, період першої третини ХХ століття означений становленням
творчої особистості і світоглядно-ціннісної системи молодого композитора.
Ранній період творчості Б. Лятошинського, що постав прицільним об’єктом
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вивчення у дисертаційній праці Т. Гомон як визначальний для подальшого
становлення творчого методу митця з точки зору естетичних, стильових та
жанрових

особливостей

його

композиторського

доробку,

визначається

дослідницею як період «пошуку себе» (див. назву Розділу 1 дисертації Т. Гомон
[53]).
Історичні катаклізми 1917–1920-х років і трагізм тогочасної історикокультурної ситуації, що полягав в руйнації усталеного устрою (один із
найдраматичніших періодів в українській історії, що обернеться в подальшому
знеціненістю особистості і далі – тоталітаризмом, в культурі – «розстріляним
відродженням»), стали одними з визначальних факторів, що вплинули на творче
становлення композитора. «1920-ті роки – час несправджених надій покоління
українських митців, які уже в наступному десятилітті будуть ганебно піддані
гонінням, тортурам, знищенню. А поки що вони творять сповнену модерної
краси поезію, живопис та музику. З-під їх пера у «час свободи» творчості 1920-х
народжується дивовижний феномен, сповна реалізований Б. Лятошинським:
митець, який живе і працює у Києві, тогочасному великому, та все ж
провінційному, місті, кристалізує у своїй творчості найновіші та найяскравіші
риси модерністської культури, чим торує нові шляхи розвитку українського
мистецтва, позначені здобутками найвищого естетичного та професійного
рівня» [79, с. 8]. О. Козаренко позначає категорію трагічного центральною і
визначальною

детермінантою

мовно-стильового

процесу

в

творчості

Б. Лятошинського. Звідси особливий загострено-експресивний тон вислову,
підвищена «емоційна температура» естетичного переживання дійсності (див.:
[68, с. 191]). Дисгармонія світу «виформовує» трагедійний світогляд митця,
«інтровертивно заглиблений», за І. Савчуком [110], що викарбований у
камерній і фортепіанній творчості 20-х років. В означений період у доробку
Б. Лятошинського кількісно домінують камерні жанри (зокрема, камерновокальні твори). Даний факт можна пояснити рефлексійним спрямуванням
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образно-значеннєвого

контексту

творчості

композитора,

«…своєрідно

загостривши світовідчуття митця, усамітненого в атмосфері образності власних
композицій, парадоксально перетворюючи закоханого романтичного юнака на
митця-інтроверта, який шукає творчого прихистку в самозаглибленні чи навіть
медитації» [53, с. 197]. Відповідно, «екзистенційне в авторській рефлексії,
самоосягненні на камерному ґрунті музичної творчості стає свого роду реакцією
на

усвідомлення

дійсності,

важливим

джерелом

світогляду

багатьох

європейських композиторів цього періоду, їх художньо-естетичних засад, де
стрижнем є проблема життя – смерті – безсмертя, яка завдяки камерним
жанрам розкривається розмаїто. Не винятком із загального контексту є й
український музичний дискурс 1920-х років, в центрі уваги якого важливими
лишаються константи вічності, які розкриваються крізь призму глибокого
осягнення історії, національного духу народу, що має спільні європейські
«родинні» корені» [79, с. 14]. Камерна творчість Б. Лятошинського цього
періоду (1920-х років) контрастує з творчими надбаннями попередників через
увиразнення особливого типу світосприйняття (екзистенційно окреслений
світогляд),

що

визначається

рухом

«…у

напрямку

посилення

ролі

індивідуальності в мистецтві, підкреслення особливого, концентрації на собі, на
своєму внутрішньому «я»» [101, с. 27].
Рефлексія як атрибутивна властивість музичного мислення, за Л.Шаповаловою,
і феномен музичної творчості безпосередньо пов’язані з свідомістю її автора.
«Ніколи ще в історії європейської музики свідомість не ставала образом музики,
здатним осягнути всю повноту буття, цілісність і глибину людського Я в такій
мірі, як у музичній практиці ХХ століття» [130, сс. 20-21].
Свідомість як філософський концепт є певним переживанням, досвідом
особистості (здатності мислити і визначати своє ставлення до дійсності), в
якому людина співвідносить себе із світом. З такої точки зору, свідомість
завжди є інтенціональною (Гуссерль), відповідно – спрямованою, в тому числі,

135
на переживання суб’єктом свого ставлення до світу. «Екзистенційна природа
мислення домінує над світоглядними доктринами модерного та постмодерного
часу, а мистецтво як сфера камерного, ліричного, інтимного, особистого вбирає
як лакмусовий папірець у свій простір відповідну модель мистецького героя,
розмаїто відтворюючи аспекти буттєвого філософського дискурсу в різних
жанрово-стилістичних мистецьких конструкціях. Тобто особистісне і камерне в
модерністському дискурсі репрезентує екзистенційне» [79, с.13].
Підсумовуючи вище зазначене, констатуємо, що в музичному мистецтві
ХХ століття рефлексія стає домінантою образу людини, будучи способом
авторського світорозуміння. Рефлексія допомагає осягнути смисл існуючих
тенденцій музичної творчості композиторів, указує на їхнє прагнення до
самопізнання як способу вижити в умовах духовної кризи. Відтак типізується
новий образний модус – Рефлексивна Людина (яка розмірковує і пізнає). У
контексті дослідження обрано для аналізу чи не найтрагічніший з усього
жанрового пласта камерно-вокальний цикл Б. Лятошинського – Три романси
для низького голосу та фортепіано (ор. 6. Твір створений у 1922–1924-і роки
на слова Ф. Геббеля («Прокляте місце»), О. Плещеєва («Листя осіннє шуміло»;
обидва романси в українському перекладі М. Литвинця) та Г. Гейне («В піску на
дальнім перехресті», український переклад Д. Ревуцького)18.
За поетичним змістом цикл сприймається дослідниками як рефлексія на
усвідомлення людиною трагічності буття у суспільстві. Наведемо міркування
різних дослідників, котрі слугують підтвердженням рефлексійної спрямованості
мислення Б.Лятошинського-митця. За влучним твердженням О. Марценівської,
«… в музиці Б. Лятошинського своєрідний спосіб музичного вислову у
зверненні до самого себе, до свого внутрішнього “Я” відображає монологічно
сповідальний характер філософських рефлексій як суто інтимних переживань»
18

Уперше цикл романсів ор.6 вийшов друком у 1969 році (видавництво «Музична Україна»).
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[82, с. 140]. Цитуємо далі: «Пережиті роки формують іншого Лятошинського –
відчуженого, усамітненого, який відкриватиме глибину свого смутку через
рефлексію на трагічні події 1917–1920 років у своїй камерно-вокальної
творчості 1920-х років», відзначає Т. Гомон [53, с. 84].
«Спомини трагічних днів, стократ посилені поетичними римами, такими
близькими серцю молодого композитора та його зраненій душі, ятрили,
завдавали болю, але спонукали до творчості. Сполохані думки народжували
пристрасні музичні рядки вокальних мініатюр як віру у нездоланність життя в
непередбачуваному та незбагненному коловороті між буттям та смертю…» [79,
с. 12]. Відтак І. Савчук означає вияв рефлексії Б. Лятошинського у романсах
даного періоду яскраво вираженою екзистенційною темою смерті, втіленою у
наступних модусах як: смерть як об’єктивна даність, смерть як відчужена
споглядальність та смерть як метафора екзистенційного сюжету [110, с. 74–76].
«Звідси екзистенційне виявляється в тому, що автор існує у створеному ним
самим, своєрідно замкненому світі, змодельованому позасвідомою сферою.
Даність доповнює інтелектуальне сприйняття і допомагає вижити, не втративши
нових здобутків модерністської музичної мови, а головне – не самознищитися»
[79, с.19-20].
Ознакою рефлексійної свідомості Б. Лятошинського може слугувати і
знаковий твір у контексті всієї творчості митця (з огляду на роль закладених у
ньому драматургічних принципів і музичного тематизму, які «відобразяться» в
майбутніх симфонічних полотнах зрілого майстра), що став перлиною світової
музичної спадщини – ранній фортепіанний цикл «Відображення» (op. 16, 1925).
Йдеться про знаковість етимології самої назви твору – англ. “Reflections” (!),
яка дотепер привертає увагу багатьох дослідників своїми прихованими
смислами, а сам твір є втіленням суб’єктивно-індивідуального світобачення
молодого митця.
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Спираючись на теорію рефлексії, спробуємо на обраному прикладі
простежити втілення образу Людини рефлексивної. В якості методологічного
орієнтиру обираємо запропоноване дослідницею визначення рефлексії у
контексті музичного мистецтва як «внутрішнє мовлення автора про світ і про
себе, структуроване в художньому світі музики і зафіксоване в музичному
тексті (у відповідній системі знаків)» [128, с .17]. Отже, рефлексія, увиразнена
свідомістю митця у звукообразній творчості виявляється за допомогою наявних
типологічних ознак і художніх принципів. Засадничими є:
а) образи роздумів про концептуальні засади Буття (Життя, Смерть,
Любов), про смисл того, що відбувається в оточуючому світі і в житті
внутрішньої людини;
б) багатообразні способи віднайдення образу автора як суб’єкта рефлексії:
автовисловлювання, монолог, сповідь, інші жанрові форми «внутрішньої мови»
(термін Л.Виготського);
в) інтонаційно-організовані знаки мисленнєвої діяльності свідомості
(тематичні комплекси, специфічні прийоми тематичного розвитку, принципи
формотворення і музичної драматургії), котрі розкривають світ філософських
рефлексій мовою музики [129, с. 21].
Отже, спираючись на існуючу розробку теорії рефлексії в музиці,
спрямуємо науковий інтерес на виявлення відповідних художніх принципів в
обраному камерно-вокальному циклі Б. Лятошинського, котрі окреслюють
рефлексивну свідомість митця завдяки здатності інтонаційного мислення
(звукотворчості) до моделювання свідомості (аналог людини, яка пізнає світ
крізь призму авторського Я), його образної структури і функцій як об’єкта
музичного Буття.
Філософсько-онтологічний рівень. Апокаліптичний жах історичної
ситуації років Першої світової та громадянської воєн, складні обставини
оточуючої реальності тогочасного Києва, в якому мешкав Б. Лятошинський,
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напряму пов’язані з автобіографічністю концептуального рішення циклу.
«Тріщина, що розколола усталену картину світу, пройшла і крізь серце митця»
(Гейне)19. Обрана композитором смислова сфера поетичного тексту з
домінуванням нереальних, знеособлених, внутрішньо напружених і відчужених
образів (тема смерті як антитеза Буття) обумовлена глибокими рефлексіями й
екзистенційними пошуками, що знаходять свій вияв у містичній глибині
загального строю, кодуванні смислів, наявності у його просторі чогось
невисловленого до кінця (парадоксальність вислову). «Митці на власні очі
стикалися з масовим винищенням людей. Для них смерть стала незмінним
атрибутом життя України постгромадянського часу. Йшли з життя талановиті
люди їх віку, що, безумовно, мало величезний вплив на злам свідомості, що
формувалась» [79, с. 47]. Б. Лятошинський позасвідомо шукає відповідь про
смисл всього, що відбувається, про смисл буття. Звідси превалююча сфера
самозаглиблення як можливий вихід від жахливої реальності у царину не менш
реальної

власної свідомості (не-пасивність: тип особистості – Гамлет). Так

виявляється у творі основний зміст рефлексії – оберненість суб’єкта на самого
себе і, водночас, пов’язана з цим неможливість повного саморозкриття.
Ознаками рефлексії суб’єкта постають внутрішня дієвість, тема самотності,
внутрішнє промовляння (як вияв світорозуміння), увиразнені у музиці на рівні
інтонаційно організованого мовлення рефлексії і супутніх цьому психологічних
станів.
Дослідники творчості Б. Лятошинського вказують на роль поетичного слова для
митця, його особливого ставлення до слова та нюансів, внутрішньої його
змістовного навантаження. Композитор неодноразово зазначав, що пише лише
19

Засади сформованої свідомістю Б. Лятошинського картини світу (з властивими їй характерними глибинними
архетипами) можемо окреслити із споминів самого композитора про дитинство, зокрема, про перебування
родини в Немирові: «… Він уперше почув там кобзарські думи, задушевні українські пісні. А в надвечір’ї плив
негучний благовіст монастирських дзвонів, черниці йшли до храму, ледь чутно шурхочучи підошвами по
камінню бруківки…» [125, с. 9].
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«акомпанементи до романсів», де під «романсами» слід розуміти поезію (про це
див.: [79, с. 35]).
Художньо-методологічний рівень. Вибір в якості пріоритетного камерного
жанру Б. Лятошинським в ранній період творчості (зокрема, в 1920-і роки) є
свідченням прояву авторської рефлексії (камерність

як вияв «самотнього

голосу поета», за І. Савчуком). «Екзистенційне найбільш об’ємно втілилося
саме

у

сфері

камерного

музикування

з

її

глибокими

внутрішніми

переживаннями героя. До того ж природа камерної творчості продукує героя як
прототип композиторської душі. У романсах Бориса Лятошинського він (герой.
– І. С.) схильний до інтровертних відчуттів; часто згадує про трагічне кохання,
бачить тінь померлого друга; також схильний до емоційної екзальтації, часто
зумовленої страхом смерті; його думки обертаються у площині недосяжного,
ефемерного, минущого, по суті, трагічного; а трагічна кончина з необхідними
фантастикою та фантасмагорією сприймається як екзистенційний універсум на
кшталт «я – світ» і є відправною точкою усього екзистенційного дискурсу» [79,
с.38–39].
Музично-структурний рівень. В досліджуваному циклі простежується цілісний
монотематичний комплекс як системи, спрямований на увиразнення модусу
рефлексії одного героя в його переживаннями. Розглянемо, якими засобами
музичної мови втілено рефлексійні стани/заглиблення душі героя.
Романс «Прокляте місце», ор. 6, № 1 написаний у формі періоду
(побудова з 18 тактів не симетрична, відсутня повторюваність). Мініатюрність
композиції покликана зосередити увагу слухача на ролі поетичного тексту у
втіленні внутрішньої зосередженості (самозаглиблення Я-свідомості) та
інтровертивного стану переживання.
Текст романсу на слова Ф. Геббеля з назвою, що апелює до естетики
експресіонізму

(«Прокляте місце»),

сповнений

містичністю

(виставлена

авторська ремарка для виконання – Lento misterioso). «Тут квітки так високо
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ростуть, / тут вони все бліді, наче смерть; / поміж них лише квітка одна вся в
гарячім багрянці стоїть. // Її цвіт не від сонця жаркий, / тут ніколи не світить
воно, / її теплою кров’ю земля /

напоїла, напившись сама». Дослідники

вказують на можливу аналогію змальованого у тексті певного загадкового
місця, де ростуть бліді квіти і ніколи не світить сонце зі своєрідним «царством
смерті» [79, с. 22].
Вокальна лінія романсу цілковито мелодекламаційна (відсутність широких
стрибків, переважання плавного голосоведення, наповненість остинатним
«промовлянням», на одному звуці). Основним, досить виразним «будівничим»
матеріалом мелодичної лінії романсу є інтервал малої терції, який за влучним
зауваженням І. Савчука виказує інтровертність, екзистенційність світовідчуття
Б. Лятошинського, як і сама структура мелодики в цілому. «Екзистенційне як
смислове навантаження в романсовому жанрі Б. Лятошинського цікаво
втілюється пластикою розгортання мелодики вокальної партії. Музична
декламація тут близька до поетичної, де кожне слово передається гнучкою й
індивідуалізованою інтонацією, гармонією, де наявне інтонаційне виокремлення
слів, які несуть найбільше смислове навантаження у створенні художнього
образу-стану» [79, сс. 24, 25].
Фактура фортепіанного супроводу наслідує траурну ходу і подана в
акордовому викладі (у межах розміру 4/4), проартикульована незмінними
«відчеканеними» (tenuto) четвертними тривалостями. Єдиним двотактом, де
четвертні тривалості «завмирають» і роззосереджуються в «примарні»
половинні, на звучності pianissimo з авторською ремаркою ritenuto, є
кульмінація композиції на словах «…тут ніколи не світить воно (сонце. –
Л.Н.)…» як вияв примарності, химерності та неможливості змін. Також слід
зазначити, що кульмінація романсу є більше смислова і на рівні музичної
стилістики виражена досить стримано. Прикметно, що і динамічна шкала
романсу зосереджена на pianissimo (динамічні крайні точки: від ррр до mp).
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«Листя осіннє шуміло», другий романс із циклу ор. 6, змальовує образ
апофеозу смерті (= небуття). Йдеться про поховання героя за моторошних у
своїй незвичності обставинах: вночі (при світлі місяця), у цілковитій тиші:
«Листя осіннє шуміло в нічну прохолоду сумну. / Місяць світив, і в могилу
мовчки спускали труну. / Так без плачу схоронили і розійшлися всі знов, / тільки
всю ніч на могилу місяць дививсь і холов…».
Даний твір І. Савчук відносить до групи романсів 1920-х років
Б. Лятошинського, які, згідно з дослідницьким баченням, втілюють модус
смерті як метафору екзистенційного сюжету. На думку дослідника, у цій
умовній

групі

романсів

«… композитор

свідомо

прагне

розкрити

екзальтованість внутрішнього світу героя. З одного боку, усе дійство є ніби
нереальним, де всю увагу зосереджено на екзальтації героя, з іншого, – в самій
його смерті немає нічого фантастичного, вона – закономірний хід обставин зі
своїм природним фіналом. Тобто, усі романси цієї групи передають
експресивну реакцію героя на об’єктивну смерть» [79, с. 22]. Іншими словами,
саме тема смерті стає виявом рефлексії у даному творі. Як і в попередньому
романсі, лаконізм образу (композиція дорівнює 19 тактам) концентровано
насичений ключовими, відповідними художньому стану-образу, прозорими
поетичними метафорами: листя осіннє, прохолода сумна, без плачу схоронили,
місяць холов.
Ми вважаємо тему смерті ознакою рефлексії, яка не протирічить
екзистенції людини. Образ небуття у романсі виявляється через показ
приреченості і цілковитої безнадії. (Надія залишається і по смерті, оскільки
смертю не вичерпується буття. Лише свідоме вкорочення життя як вибір вільної
волі людини унеможливлює надію на переображене буття у вічності).
Поховання без останнього прощання близьких і без відспівування за
християнським обрядом (яке тут є виключеним: логічним підтвердженням тому
слугує поховання після заходу сонця) викликає виразні асоціації із певною
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трагічною смертю (ймовірно, самогубством; підтвердженням

припущення

також є поетичний текст наступного романсу циклу op. 6, № 3).

Відтак,

часопростір твору відображає «…особливе відчуття екзистенційного часу –
глибока прострація, коли час може тривати вічно. Його плинність породжує
специфічний мононастрій, де природа, головний дійовий персонаж, описується
без емоцій, без виявлення особистісних почуттів» [79, с. 22].
Динамічна звучність романсу зосереджена на pianissimo (полярні точки
динаміки: від ррр до р; лише в зоні кульмінації фрагментарно виникає mezzo
forte, див. тт. 10–12.). Виразне тяжіння до притишення (diminuendo,
див. авторські ремарки) звучності вводить у відчужений, поза реальний стан.
На рівні музичної стилістики задана поетична інтонація передається через
повільний темп (Lento е Tranquillo), принцип мелодекламації у вокальній партії,
поліритмію (квінтолі шістнадцятими тривалостями у правій руці у поєднанні з
четвертними – у лівій) та септакордовими звучностями фортепіанного
супроводу.
Заключною драматургічною віхою втілення образу смерті у циклі є
романс ор. 6, № 3 «В піску на дальнім перехресті», що цілковито виявляє
рефлексію на усвідомлення композитором втрати цінності людського життя,
знедоленості, безнадії і сприймається як утривалення художнього образу-стану,
втіленого в перших двох номерах. «В піску на дальнім перехресті самоубивця
труп лежить; / над ним розвився квіт блакитний, самоубивців квіт. / Там я
стою, зітхаю; місяць холодний і сум струмить. / І вітерець колише тихо
самоубивців квіт».
Як і в попередніх обох романсах, компактність викладу в завершальному
номері (побудова з 19 тактів із відсутньою повторюваністю) посилює
значимість обраного Б. Лятошинським поетичного тексту у втіленні образу
рефлексивно-

інтровертного

декламаційно-речитативного

стану
складу,

переживання.
в

Вокальна

усталено-повільному

партія

–

містично-
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забарвленому часопросторі циклу (Lento misterioso). Музична стилістика
фортепіанного

супроводу

перенасичена

дисонуючим

акордовими

та

інтервальними побудовами.
Знову, як і в попередньому романсі (до речі, і в багатьох інших камерновокальних творах раннього періоду творчості Б. Лятошинського), символічним і
спільним поетичним символом постає в обраних текстах образ місяця. «У
метафоричному сенсі, “місяць осінній” є символом часу, завдяки якому
природа, Майстер відчувають скінченність життя, творчого потенціалу.
Місячний диск асоціюється з уявною колісницею осені, яка наближає людину і
природу до заходу, до завершення існування»20. Водночас, мотиви страху,
передчуття смерті, самотності, тривоги, втілені у завершальному романсі (як і у
всьому циклі загалом), пов’язуються із типовою ознакою рефлексійної
свідомості – творенням власного внутрішнього, змодельованого світу,
відстороненого від жахної оточуючої дійсності, що в цілому «… сприяє
позитивному

емоційному

результату,

віддзеркалюючи

розуміння

всіх

емоційних негативів як складника захисної реакції героя, змушеного виживати в
абсурдному світі» [79, с. 20].
У підсумку узагальнимо наявні у вокальному циклі Б. Лятошинського
«Трьох романсів для низького голосу та фортепіано» (ор. 6) художні принципи
втілення рефлексивної свідомості Я-образу.
1) Художня концепція камерно-вокального циклу ор. 6 ґрунтується на
втіленні теми смерті як ключової у втіленні змальованих образів у кожному з
номерів. Втілення композитором образу автора як суб’єкта рефлексії здійснено,
передусім, через вибір камерно-вокального жанру як відповідної форми
«внутрішньої мовлення» (Л. Виготський).
2) Декламаційно-речитативний тип вокальної партії та композиційн
мініатюрність типові для всіх романсів. Додамо думку про таку якість
20

Див. 108, с. 288.

144
музичного

висловлювання,

динамічна

сфера

циклу

як
(в

«притишена»

межах

pianissimo)

(сповідально-«відчужена»)
в

усталено-повільному

часопросторі звучання – вияв монологічності та інші знаки рефлексивної
свідомості митця «працюють» на моделювання свідомості як суб’єкта
музичного Буття.
Відтак, на прикладі Трьох романсів для низького голосу та фортепіано
(ор. 6) Б. Лятошинського спостерігаємо втілення образу Людини рефлексивної
як історично усталеного типу музичної семантики, що концентрує в собі всю
повноту психологічного самопізнання автора (=Поета=ліричного героя) через
досвід внутрішнього промовляння, роздуму, самозанурення у духовні сфери
буття. Наслідком проартикульованого рефлексивного висловлювання (через
роздум – монолог – самоспілкування як звернення до Іншого-в-собі) стає зустріч
сприймаючого Я з реальністю Божественного буття (див.:[130, с. 18]).
Підтвердженням її дії в проаналізованому циклі Б. Лятошинського слугує вкрай
влучне висловлювання О. Козаренка, який окреслив наявну духовну вертикаль у
романсах митця 1920-х років так: «… Подібно до Й. Брамса, у вокальній музиці
Б. Лятошинського “рідко світить сонце”. Та все ж її присмеркова атмосфера
спонукає до розважень над таємницями людської душі, «місячних тіней»,
зоряного неба над головою… Так musica humana перетворюється на musica
mundana, стаючи дорогоцінним джерелом знання про світ, спів-творенного
митцем у залишених нам текстах» [79, с. 6].
***
Перейдемо до семантичного аналізу ще одного вокального опусу
Б. Лятошинського, який характеризує шлях митця до рефлексії вже у зрілий
період творчості –– «Романси на слова О. Пушкіна», ор.27.
Відкривається вокальний цикл романсом «На холмах Грузії», який за
складом семантики відноситься до рефлексії-споглядання. Природа, пейзах
часто стають приводом для передачі внутрішнього стану людської душі, власне
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думок і переживань Поета, його ставлення до світу навколишньої природи або
суспільних проблем. В нашому випадку, у вірші Пушкіна йдеться про кохання
чоловіка до жінки, що є типовим сюжетом рефлексійної лірики ХІХ століття.
Філософське прочитання теми кохання – «ерос індивідуального тяжіння»
(Платон) – спонукає Б.Лятошинського до створення складної двочастинної
композиції. Інакше кажучи, ясно, що композитор не сприймав вірш Пушкіна у
якості простої ілюстрації до грузинського пейзажу, а лише як призму для показу
двох світів кохання – уявного і реального, що складає конфлікт музичної
драматургії романсу.
Інструментальний вступ перед вокальною темою-монологом (тональність
es-moll), на перший погляд, репрезентує умовний образ Сходу в світлі
російської

традиції

(О.Бородін

«Князь

Ігор»,

М. Римський-Корсаков,

С. Рахманінов «Не пой, красавица, при мне»). Втім це не так. Музична
стилістика

свідчить

про

модерновий

світ

звуко-образного

мислення

Б. Лятошинського як сучасного ХХ століттю митця. Ніякої стилізації – лише
тонкий звуковий живопис!
Фактурно-тембровий комплекс обраний в пошуках еквіваленту музичного
пейзажу, в якому слух «вбачає» прекрасний краєвид – гірську місцевість:
унісонний виклад у високому регістрі на відстані двох октав, примхливий
ритмічний малюнок (звуконаслідування східних духових інструментів) та
асиметричний синтаксис (з 4-х фраз ні одна не містить повторення, що створює
ефект іспровізації); нарешті, виписана мелізматика мелодичного викладу
(оспівування, морденти, групето тощо) – все вищезазначене апелює до типових
прикмет музикування в країнах Сходу.
Найяскравішим виразником стилістики умовно східного типу є ладогармонічна організація, вдало відтворена українським митцем. Довгі педалі на
медіантовому тоні – ІІІ-й або VІ-й щабель (ефект просторовості, що ніби
відкривається слухачеві і не закінчується, оскільки медіанта не надає сталості);
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архаїчні поспівки в межах секундових і квартових ходів, що чергуються між
собою. Ладогармонія синтезує діатоніку та хроматизовані будови. Розуміння
тональності свідомо вуалюється; устой є перемінною величиною Des– es – b.
Досить незвичним для європейського слуха є оспівування ІV шабля як
гіпофригійського, або фрігійського, якщо вважати тонікою тон es (див. т. 4 фа
бемоль). В цілому тематична організація досить монотематична, «щільна»,
оскільки складається з кількох варіантів зщеплення великої секунді, великої або
малої терції та чистої кварти. У такий спосіб створено інструментальний образ
Сходу, на тлі якого з’явиться спів (canto).
Сольний

виклад

без

супроводу

підсилює

контраст

теплого

тембру/дихання людського голосу та об’єктивного «відчуження» природи
навколо. Вкажемо на принципово інший інтервальний склад мелодії canto –
чиста квінта, мала секунда, що оспівує субдомінантовий щабель, окреслюючи
мінорний кварт секстакорд і поступове сходження по звуках верхнього
тетрахорду. Колоритно звучать акордові грона з так званими «пустими
квінтами», що додають архаїчності постійними срівтавленнями-зсувами (по
секундах то вгору, то вниз: І-VІІ-VІ-V.
Експозиція романсу «На холмах Грузії» – проста двочастинна наскрізна
форма АВ, з хвилеподібним профілем музичної драматургії.
Тема-мелодія canto звучить в тональності es-moll з підкресленням V
ступеня, тону b. Сумна елегійність сольного зачину підкреслена висхідним
рухом (наче проблиск надії в серці героя!) із зупинкою на найдовшому
тривалому тоні (половинна); йому відповідає хвилеподібна фраза.
Поява триольного руху в партії фортепіано символізує гойдання хвиль
річки Арагви. Форшлаг на квантових відстанях знаменує знов-таки елемент
звуконаслідування рухів природи, що для китайських виконавців врізається як
зрозумілий культурний знак, що притаманний національній китайській
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ментальності. Мотив Арагви стає основним для подальшого драматургічного
розвитку романсу.
Починаючи з другого речення в поетичному тексті з’являється образ
Поета (через слова «мне», «моя»), який закоханий і страждає (на тлі тих самих
«пустопорожніх» квінт із форшлагами, які слугують незмінним органним
пунктом). «Печаль моя светла» – ця поетична строка відтворена мінорним
тризвуком із висхідним стрибком на чисту кварту: ces – fes; des– ges – ознака
молодої енергійної сили почуття ліричного героя. Ладо-гармонічна мова в
цьому розвиваючому розділі позначена улюбленим для Д.Шостаковича ІІ
пониженим щаблем (ознака фрігійського ладу).
Поява іншої особи – образу коханої (на слова «Ти» (тобой) ознаменована
перевтіленням кварти чистої на кварту зменшену, що сприймається як
сердечний біль, травма. Співаки вважають цей інтонаційний хід досить
складним для інтонування. Поряд є також зменшена квінта – напруга зростає.
Згадаємо, що аналогічні інтервальні ходи вживав і Д. Шостакович в ор.145
(«Істина», «Смерть»). Підкреслемо їх належність до мовленнєвого словника
(медитативний, за К.Ручєвською [103]).
Експозиція завершується репризним проведенням інструментального
вступу (скороченого до двох тактів).
Розвиваючий розділ складної двочастинній форми (АВСА1) позначено
різкою зміною тонального плану: замість бемольної сфери – чисто дієзний
колорит акордів, що співставляються від тонів g - d - c (улюблена композитором
дейт-гармонія великого септакорду з мажорним тризвуком).
Розділ А1 є репризним за тональним критерієм та інструментальним
тематизмом (партія фортепіано). Якщо стежити за мелодійним розвитком canto,
який у репризі звучить на найвищій кульмінаційній точці, то слід казати про
наскрізний

розвиток

з

елементами

варіантного

оновлення

висхідного

семантичного комплексу. Такий виклад характеризує психологічне багатство і
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витонченість загального малюнку «теми кохання» і поетичної рефлексії на неї
музиканта-композитора. Інакше кажучи, тема canto є постійно рухливою,
мінливою, як мерехтіння закоханого серця, в той час як тема водного потіку
Арагви стає, напроти, стабільним елементом пейзажу, – усталеним стрижнем
для людини, яка пізнає себе через страждання.
Двосвіття , що виникає між зовнішнім світом та внутрішнім станом
людини, нагадує романтичну позицію. Втім для Лятошинського це означає
вступ у пушкінське коло рефлексії. Колорит акордів остинатного викладу із
характерним

розгойдуванням

на

секундовому

співставленні

тоніки

та

натурального 7 ступеня у репризі продовжене до кінця, звучить як імітація
архаїки, оскільки ослаблює функціональні зв’язки акордів.
Мелодика canto теж далека від європейських “стандартів»: медіантові
повернення навколо ІІІ-ї, низької VІ-ї та тоніки, яка в гармонізації не підсилена
остаточно. Інструментальна післямова стверджує тональність Des-dur. Хоча
інтервальний склад мелодики canto залишається таким самим (зщеплення
великої секунди з великою або малою терцією та чистою кварти), збагачуючись
щироким диханням вокальної фрази та квантовими стрибками – ознакою
аріозної пісенності як втілення «еросу індивідуального тяжіння» (Платон).
Другий романс вокального циклу Б. Лятошинського на слова О.Пушкіна –
«Три ключі» – на перший погляд також сповідує ліричний пейзаж у якості
поетичної рефлексії (tranquillo). Навіть музична стилістика тут багато в чому
повторює символіку першого романсу: наприклад, триольна фігура асоціюється
з образом води, яка ллється м’яким потіком; тональність Des-dur із задіянням
септового тону, який фактурно закладений у середньому голосі, і тим самим
наче «гасить» дисонантний «присмак». Однак відомі символи трьох ключів, за
художньою концепцією О.Пушкіна, прив’язані до філософської думи Поета і
розкривають його думу про сенс людського життя, яке всеодно забере смерть.
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В темі canto наявний вже знайомий з першого романсу лейтмотивний
комплекс, втім без кварти (мала секунда, велика терція), який звучить
збагачений новими елементами – ходами по звуках малого септакорду з
мінором. Після експонування перших двох пісеннио-аріозних фраз широкого
дихання (1-4 такти) є еліпсичний перехід в нову фазу розвитку, підсилену більш
рухливим темпом (pochissimo piu mosso). Нова тема (5-9,5 такти)_у Мімажорній тональність вимальовує образ квітучої юності через висхідний рух
вгору мелодики canto та квінтольний рух у супроводі, що звуконаслідує
бурхливість водного потіку (в партії фортепіано).
Наступний образ – «кастальський струм» (10-13 такти) – натяк на
вигнанців, (які далеко від батьківщини з натхненням оспівують свою любов до
рідної землі) яскраво відокремлено гармонічним прийомом різкого переходу
(еліпсіс) у віддалену тоналбність, що підкреслено фактурною зміною
(ліроепічні, або арфоподібні септакорди викладено крупними тривалостями).
Розповідь про «останній струм» (14-19 такти) – смерть, яка не
називається, лише мається на увазі – починається з більш розгорнутої (наче
зупинка на цілих два такта без співу!) інструментальної теми у фортепіано, яка
насичена хроматизмами у низькому регістрі (наче фаготи з тубами та
контрабасами сперечаються за увагу слухачів!).
Партія canto несподівано лірична: висхідна секста, потім октавний злет із
поступеневим рухом, оспівуванням мінорного тризвуку. Тема завершується
знов-таки на нисхідній медіанті: І – VI гармонічного мінору. Замість кадансу –
секундакорд VI-го зменшеного сепакорду. Окремо відзначимо «мерехтіння»
терції (фа бемоль), про яку йшлося при аналізі стилістики першого романсу.
Наявні елементи монотематизму лістівського типу як методу роботи з
мікроелементами смислообразу в динаміці поетичного розвитку.
Таким чином, наскрізна драматургія мала три етапи у відповідності до
поетичного сюжету.
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Фінальний романс «Там, на березі» подібний до фіналу сонатного циклу,
функція

якого

–

узагальнення

попередніх

образів

вокально-поетичної

композиції на більш високому рівні. Фактура однопланово і жанрово конкретна
– це гімн-ода з елементами звуконаслідування дзвонів, хоча співається тихо,
сердечно (динаміка рр. з хвильоподібним малюнкам та кульмінаціями). Цікавим
є відчутне для слуха повернення секундового мотиву – остинатна «гойдалка» на
устоях тоніки та нижнього сьомого ступеня: І – VІІ. Новою є звуковисотний
центр романсу – тон d.
Лятошинський обрав для фінальної частини вокального циклу найбільш
чисту і прозору ладо-гармонію – іонійський мінор. Спрощення ладо-гармонічної
мови мабуть має під собою певний концепційний «хід» – герой обирає шлях
здорового глузду та йде вперед.
Мелодика пісенного типу вимальовує вже знайомий абрис, побудований
на лейт-інтонаціях чистої кварти, з охватом великої секунди та малої терції.
Наче герой вже не страждає, а співає! Розвиток мелодики спирається на
повторення та варіювання висхідних посвівок у пісенному викладі. Хоча у
віршах йдеться про «образ милий», загальний стрій романсу сприймається як
визнання у любові до Божого світу з його красою, тобто без рефлексій стосовно
кохання і «сердешніх» станів – їх подолано! «В ясно проартикульованому
авторському слові/висловлюванні (роздум – монолог – самоспілкування,
звернення до Іншого-в-собі) відбувається зустріч Я-свідомості з реальністю
Божественного буття» [128, с. 18]. Духовна криза через кохання подолана, і
серцю гармонічно і затишно бути наодинці з природою. Така концепція
світосприйняття «від споглядання краси природи – через кохання – до Божого
спілкування» вказує на шлях подолання рефлексії, яку спостерігаємо при
порівнянні двох обарних вокальних циклів молодого та зрілого Бориса
Лятошинського.
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3.2 Рефлексія як умова композиторсько-виконавського спів-авторства
Завдання цієї аналітичної розвідки – виявити сутність творчого діалогу
«співак – композитор» як усталеної парадигми вокальної музики на матеріалі
порівняльного

аналізу

різних

виконавських

версій

вокальної

поеми

Г. Свиридова «Отчалившая Русь», які в оригінальний спосіб поглиблюють
наукові уявлення щодо авторської концепції твору.
У середовищі творчої еліти нашого часу Георгія Свиридова вважають
класиком музики ХХ века, оскільки його твори для голоса постійно
виконуються у концертній практиці (наряду з хоровими). І, дійсно, його
вокальні цикли є надзвичайно популярними та актуальними для слухачів
ХХІ 151ец. Відомо, що багаторічні творчі стосунки єднали Г. Свиридова із
видатними

співаками

його

епохи

–

А. Ведерніковим,

І. Архіповою,

Є. Нестеренком, О. Образцовою, Д. Хворостовським та багатьма іншими
виконавцями. Антон Вісков, близько співпрацюючи з композитором, слушно
визначив ті необхідні якості, якими має володіти виконавець (співак і
концертмейстер) музики Г. Свиридова: «… чтобы петь Свиридова, надо иметь
русскую душу, русское сердце, нести в себе “трагизм русской судьбы и
жизни”»21.
Традиційно-академічна манера виконання вокальних творів Г. Свиридова
часто не підходить за технологією та естетикою звуковибудування, оскільки не
відповідає стилю його мислення і творчому задуму. Композитор відзначав, що
новизна та складність його музики пов’язані з тим, що вона має залежність
пісенної мелодії від мовної інтонації, котру слід відчути, засвоїти та передати у
полноті змісту. Очевидна потреба у спів-авторстві з виконавцем, у активній
співтворчості задля реалізації «смислової поліфонії» музично-поетичного твору,
формування виконавської концепції, яка має співпадати і наслідувати
21

Висков А. «Любовь святая» (Свиридов, Юрлов и «юрловцы»). Наш современник. № 1, 2005. http://nashsovremennik.ru/p.php?y=2005&n=1&id=3
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композиторський

задум,

завжди

позначений

глибинною

авторською

рефлексією.
Можна стверджувати, що для композитора духовний зв’язок з майбутнім
виконавцем слугував «двигуном». Звідси увага практиків та аналітиків
вокального мистецтва до творчого спів-авторства як умови музичної
інтерпретації. Вибір матеріалу для дослідження проблеми творчого діалогу
співака та композитора припав на вокальну поему «Отчалившая Русь», чия
«смислова поліфонія» підкорює нові покоління музикантів-виконавців, котрі
своїми інтерпретаторськими інтенціями поглиблюють звукообразний світ
вокальної музики ХХ століття.
Проблеми музичної семантики тісно пов’язані з розумінням стилю
композитора: особливо вони актуалізуються у виконавстві (зокрема, для
співаків іноземного походження, не знайомих з ментальністю російської
пісенної інтонації). Серед інших чудових вокальних творів композитора
Г. Свиридова

для

інтерпретологічного

аналізу

вокальної

семантики

рефлексівного типу ми обрали вокальну поему «Отчалившая Русь», яку
рекомендовано

до

презентації

в

класах

концертно-камерного

співу

і

концертмейстерської майстерності в системі вищих музичних навчальних
закладів України.
У сучасному

музикознавстві

композиторський

стиль

Г. Свиридова

досліджується досить активно. Цікаво, як ще за радянських часів музикознавці
відчули тему особистості (в нашій термінології – «Я-образ» Автора) в процесі
створення цієї вокальної поеми. Показовою є зміна жанру: замість визначення
«вокальний цикл» – поема!). Дослідниця К. Ручьєвська підкреслила «художнє
відкриття» Г.Свиридова іншим жанровим ім’ям: «… образы есенинской библии
в музыкальном воплощении могут быть поняты и в аспекте реквиема» [105,
с. 98].
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У статті В. Кусакіної22 знаходимо досвід наукового осмислення поеми
через аналіз авторських і виконавських ремарок, однак відсутній аспект
тембрової та тональної семантики як предмету научної рефлексії, важливого для
виконавця і дослідника вокального стилю Г. Свиридова. Чим пояснити наявні
музикознавчі розбіжності? Пропонується обговорення творчості з позицій
виконавців, чиє прочитання надає додатковий стимул до уточнення змісту
сучасної інтерпретології.
Поема «Русь, що відчалила» на вірші С. Єсеніна була написана в 19761977 роках за дуже короткий термін під впливом сильних особистих
переживань з приводу передчасної кончини музикознавця А. Сохора, близького
друга, автора першої монографії про творчість Г. Свиридова (на титульному
аркуші міститься посвята «Пам’яті Арнольда Наумовича Сохора»).
Ще одним стимулом для написання вокальної поеми послужила дружба зі
співаком Владиславом П’явком, володарем голосу приголомшливої сили і
краси.
«Когда слушаешь его пение, создаётся впечатление, будто прорвало плотину и
оттуда хлынул мощный поток звуков, сметающий всё на своём пути <…> Он
идёт откуда-то из недр разбушевавшейся стихии, и даже странно думать, что
своим происхождением он обязан всего лишь человеку. Это безумие,
схваченное в железные тиски разума. Ничего лишнего» [11]. У цій цитаті
ключовим моментом є вираз «потужний потік» як втілення моноліту людського
голосу (його сили, тембру) і змісту музики («нічого зайвого»). Творче єднання
голосу співака та художнього світу музики становить невід’ємний атрибут
вокального стилю Г. Свиридова не тільки в цьому творі, а й у багатьох інших
вокальних опусах. Яка ж філософія прихована в даному творі, і що повинен
передати виконавець свого слухача?
22

Кусакина В. Поэма «Отчалившая Русь»: опыт исполнительской интерпретации. Культурная жизнь Юга
России. № 3 (41). 2011. http://www.belcanto.ru/or-sviridov-rus.html
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В основі музичного змісту поеми лежить авторська рефлексія про долю
поета і сенс життя. Ключовий концепт жанру – філософсько-поетичний роздум.
З одного боку, він орієнтує слухача на особистість Сергія Єсеніна, автора
поетичного тексту, з іншого – на узагальнений образ сина російської землі.
Звідси і християнські мотиви, невіддільні від кореневої системи національної
культури, символом якої для багатьох був Єсенін.
На сторінках щоденника Г. Свиридов детально описав свій задум
(цитуємо у авторській російськомовній редакції): «Первые две вещи – пейзаж и
лирика. С №3 начинается символика. №3-4 – символическая лирика. Важный
символ лошади – сказочный легендарный конь, символ поэтического
творчества. №4 – извечный путь художника, путь человека. “Отчалившая Русь”
– образ России в виде летящей птицы. Россия в ее космическом полете, в образе
летящего лебедя. “Симоне, Петр” – отрывок древней легенды. “Где ты, отчий
дом” – картина революционных потрясений, гибель родного дома. “Там, за
млечными холмами” – космическая картина; космос, в котором души предков
летают в вихре космического огня. Отрывок из поэмы “Сорокоуст” (Трубит,
трубит, погибельный рог!) – явление железного гостя. Трагический монолог.
Трагическое ощущение гибели патриархального крестьянского уклада. «Поосеннему…» – опять поэт. Извечность поэзии, извечность появления поэта. “О,
верю, верю, счастье есть”. “Звени, златая Русь!” Бесконечная вера в Родину, в ее
лучшие, духовные, творческие силы. Торжественный гимн венчает сочинение.
Вера в приобретение Родины. Две последние части сочинения носят
гимнический характер. Широкая мелодия напева сопровождается развитой
фортепианной партией, к концу сочинения достигающей грандиозного звучания
в своей светлой, торжественной колокольности …»23.
Композитор вважав «Отчалившую Русь» одним з кращих своїх творів.
Його жанр сам визначив як «поему в дванадцати піснях». Хоча на перший
23

Свиридов Г. Музыка как судьба. / сост. А. С. Белоненко. М. : Молодая гвардия, 2002. С. 335-336.
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погляд твір нагадує типовий вокальний цикл, за ознаками внутрішньої форми
(термін Л. Шаповалової), тобто за інтонаційним наповненням драматургії
«Отчалившая Русь» є масштабною циклічною композицією з глибоким
философсько-духовним

переосмисленням

поетичного

тексту

С.Єсеніна,

поглибленням засобами вокальної мови християнських мотивів преображення
людини і світу, в якому вона опинилася.
Піаніст М. Аркадь’єв, який є разом із Д. Хворостовським був спів-творцем
і першовиконавцем цього твору, брав участь у створенні його нової редакції,
наполягав на визначенні жанру вокального твору як поеми-містерії. З цією
думкою був згоден сам композитор.
Цикл складається з 12 частин: у відповідності до драматургічного
«профілю» хвилі його сюжет розподіляється на два етапи (перший – номери 1-6;
другий – 7-12). «Осень» №1 виконує функцію епіграфа до

поеме, дуже

важдивого в смисловому відношенні. Періодичний синтаксис у неспішному
темпі характеризує спокійний темпоритм «дихання форми», який усі виконавці
доповнюють наративною інтонацією. Як висхідна точка «Осень» задає тон
подальшої «програми». Чисельні випадки особливої турботи композитора про
перші акорди твору підтверджуютю сказане вище. Після зав’язки розвиток
образу призводить до першої кульмінації (№ 6 «Симон, Петр… Где ты?
Приди…»), наповненої драматизмом і тверезістю людського духу.
Друга, трагічна кульмінація знаходиться у точці «золотого перетину» –
№ 9 «Трубит, трубит погибельный рог!» – заклик до дії, «погибельний рог»
передвіщує катастрофу. Символом грішного світу, залитого кров’ю і обманом, є
«ворог із залізним брюхом». Тема рока звучить на фоні дзонів. У мелодиці
семантика чистої кварти (ч. 4 – то заклик) поєднується із скандуванням на
одному тоні.
Третя кульмінація-розв’язка здійснюється у заключній частині № 12 «О
родина, счастливый и неисходный час!», характеризуючи Русь оновлену.
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Надамо драматургічний план вокальної поемі на схемі:
Пролог

Експозиція

Розвиток (motus)

Заключення

№1

№№ 2-5

№№ 6-9

№№ 10-12

Образ поета; символ 1-а кульмінація (№ 6) Прощання
шляху

особистісна

поета

з

катастрофа

минулим

2-а кульмінація (№ 9) (№ 10);
завдяки

образному преображення

контрасту

(№ 8), Русі

через

символізує

християнську

апокаліпсис

Віру (№ 11,12)

Кульмінаційні «точки» побудовані за принципом сходження. При цьому
тональності підвищується від e-moll в дієзну сферу – cis-moll. У другому розділі
поеми стверджується cis-moll, через різкий тональний «зсув» на тритон g-moll
(№ 7 «Где ты, где ты, отчий дом …») і знову – cis-moll (№ 8 «Там, за
Млечными холмами…»).
Пошук шляху відмічено в поетичному тексті № 8: «Там за Млечными
холмами» знаходиться батьківський дім, але вже «трубит погибельный рог»; і
тільки Віра може допомогти подолати зло й обновитися духом. Таким є задум
композитора і тональне рішення першої версії, написаної для тенора та
фортепіано.
Смислова поліфонія драматургії проявляє домінантну ідею, яка полягає у
гіперболізації ролі християнської релігії як спасіння: пошук поетом шляхів
оновлення й преображення країни показаний через багатство душевно-духовних
станів

героя.

Інтерпретатори-іноземці

мають

це

знати

і

враховувати.

Філософську 156ецитац авторського задуму доповнюють раптові виконавські
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інтенції, здатні збагатити розуміння семантики музики завдяки тембральним
характеристикам голосових даних свівака і всієї органіки його особистості.
Як вже було відзначено, за першим авторським задумом поема
«Отчалившая

Русь»

була

написана

для

тенора

та

фортепіано:

її

першовиконавцями стали Владислав Пьявко та Аркадій Севідов.
Прем’єра відбулась у лютому 1976 р. У Великій залі Московської
консерваторії. Виконання цього дуета відрізняється ансамблем відмінної якості,
єдиним емоційним настроєм. Особливо виразно після двох кульмінацій звучить
ліричний образ «По-осеннему кычет сова…», просяяний елегійними тонами.
(Знаменно, що саме ця пісня виконувалась «на біс»). Спів В. Пьявка
характеризується широтою дихання, плакатністю, маскулінністю: динамічна
партитура містить градації від mezzo voce, piano і pianissimo до насиченого
багатократним forte із неможливо високими для інших верхніми нотами.
Пізніше композитор зробив другу редакцію твору для мецо-сопрано.
Прем’єра відбулась 25 квітня1983 року у Москві (Велика зала консерваторії) у
виконанні Олени Образцової та самого композитора. У цій версії найбільш
вигідно прозвучали просякнуті авторською любов’ю та жіночим теплом ліричні
образи поеми. Тонка нюансіровка (portamento на piano в номере № 1 «Осень» и
pianissimo в № 6 «Симоне, Петр… Где ты? Приди…») сприяла рельєфному
розкриттю духовної лірики, що сприймається як стан духовної рефлексії.
Третя редакція вийшла друком 1996 р. Завдяки Михайлу Аркадь’єву та
Дмитру Хворостовському, які два роки поспіль з великим успіхом представляли
«Отчалившую Русь» не тілько у містах Росії, але й в країнах Європи та США. Їх
співдружжя породило нову редакцію твору, із авторськими правками
композитора на прохання виконавців. Відзначимо факт великої поваги
композитора до постаті піаніста М. Аркадь’єва, який озвучував усі вокальні
твори Г. Свиридова.
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Нотний текст поеми «Отчалившая Русь» для баритона та фортепіано
містить виконавські примітки Михайла Аркадь’єва [10]. В цілому драматургія
поеми спирається на принцип «образного паралелізма», характерний для
вокального письма композитора: це показ двох планів буття (об’єктивного,
спровокованого зовнішнім оточенням особистості та суб’єктивного, внутрішньо
прихованого в душі героя).
Мелодика поеми характеризується пластикою під час синтезу 158ецитація
та мовної декламації, увиразнюючи напружену музичну думку, в якій кожен
звуковий «атом» має величезне навантаження. Вокальний стиль Г. Свиридова
вимагає від виконавця вміння на ґрунті бездоганної відповідності при втіленні
мовної інтонації «утримувати» традицію «осмислено-правдивої мелодии» (рос.),
що походить від эстетики творчості великих знавців слова, яке перетворюється
на музику, – музикантів минулої доби російської культури О. Даргомижського,
М. Мусоргського.
О. Образцова та Д. Хворостовський відтворюють рельєфні поетичні
образи віршів через темброво-динамичні контрасти. Опукла, укрупнена подача
тексту в № 1 «Осень» відображає наратив через пісенну ритміку: ударним
слогам тут відповідні тривалості вдвічі більші, ніж безударним.
Музичне фразування у цих співаків вирізняється кантиленою, гибкостью,
близькими до протяжної ліричної пісні, або до церковного розпіву (що
кореспондує з російською кртиною світу, зокрема, – пейзаж «дерев’яної Русі», з
якою тісно поріднений ліричний герой С. Єсеніна).
Тональні плани трьох виконавських версій, з одного боку, начебто просто
вказують на зручність з точки зору голосового діапазону співаків, втім, з
відбувається смислова «корекція» загальної концепції і драматургії твору.
Унаочнимо спорідненість і відмінності тональних рішень у Таблиці.
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№

Назва пісни

В. Пьявко О. Образцова Д. Хворостовський
тенор

мецо-

баритон

сопрано
1.

«Осень»

e-moll

c-moll

c-moll

2.

«Я покинул родимый d-moll

c-moll

a-moll

c-moll

c-moll

дом»
3.

«Отвори

мне, d-moll

страж заоблачный»
4.

Серебристая дорога

e-moll

cis-moll

cis-moll

5.

Отчалившая Русь

D-dur

Cis-dur

C-dur

6.

«Симоне, Петр…Где g-d-a

a-e-h

fis-cis-gis

fis-moll

f-moll

D-dur

C-dur

cis-moll

b-moll

fis-moll

f-moll

ты? Приди»
7.

«Где ты, где ты, g-moll
отчий дом»

8.

«Там, за Млечными E-dur
холмами»

9.

«Трубит,

трубит, cis-moll

погибельный рог!»
10.

«По-осеннему …»

11.

«О

верю,

gis-moll

верю, H-dur

счастье есть!»
12.

«О

gis-moll

родина, cis-moll

счастливый
неисходный час!»

и

– A-dur – fis- As-dur – f-moll
moll
h-moll

b-moll

160
У

всіх

версіях

спостерігаємо

збереження

принципу

підвищення

тонального плану до заключення циклу. Якщо тональний план представити
лінійно, то вбачаємо поетапне сходження тональних центрів:
Версія В. Пьявко :

e-d-d-e-D-g-g-E-cis-gis-H-cis

Версія О. Образцової :

c-c-c-cis-Cis-a-fis-D-cis-fis-A-h

Версія Д. Хворостовського :

c-a-c-cis-C-fis-f-C-b-f-As-b

Порівняльний аналіз семантики тональних планів дає підставу вважати,
що Г. Свиридов у своїй другій редакції поеми не просто автоматично
странспонував тематичний матеріал пісні (по відношенню до першої редакції), а
відчув необхідність іншого варіанту тональних зв’язків. Вочевидь, композитор
мав чіткі уявлення про «смислову ауру» кожної окремо взятої тональності,
160ецитац важливим для нього в процесі ре-інтерпретації образа для іншого
тембру. Цей глибинний зв’язок музично-поетичної семантики із тембровою
колористикою людського голосу (того чи іншого виконавця) мав відповідати
вибору саме такої тональності, яка має бути для нього зручною, що врешті-решт
обумовлювало різну логіку драматургічної спрямованості художнього цілого.
Тональний план усіх виконавських версій містить витриманий тон: у
тенора ре, у мецо-сопрано та баритона – до. До-минор в інтерпретації
О. Образцової, що звучить у перших трьох номерах поеми, «пофарбований» у
трагичний колорит. (Для порівняння: у Д. Хворостовського та М. Аркадьєва цей
номер звучить у тональності a-moll, з елегічним відтинком). Потім бемольна
сфера переходить в дієзну: півтоновий зсув с – Cis створює плавний перехід у
«теплий колорит» дієзної сфери тональностей, які зберігаються протягом поеми.
Цей факт є відмінною рисою ре-інтерпретації твору Д. Хворостовським та
М. Аркадьєвим.
У перших двох редакціях композитор зберіг тональність cis-moll
кульмінаційних частин цикла «Симоне, Петр…Где ты? Приди» та «Трубит,
трубит, погибельный рог!», понизивши її у № 5 («Отчалившая Русь») на
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півтони. Д. Хворостовський з М. Аркадьєвим у своїй редакції залишили
тональність 3-ї частини («Отвори мне, страж заоблачный») у порівнянні з
редакцією для мецо-сопрано.
Варіанти для тенора й мецо-сопрано мають більше сходства між собою.
Зміни баритональної версії поеми більш суттєві та стосуються трактовки темпів,
нюансировки,

педалі,

штрихів,

синтаксичних

відмінностей

у побудові

виконавської форми. На думку М. Аркадьєва, «… изменение тональностей для
баритона в чём-то изменяло также и авторскую концепцию внутренних связей
в поэме. Пришлось искать новые концепционные решения, несколько по-иному
решать задачу формы и проблему эмоционального потока».
Драматургічне

рішення

поеми

в

дусі

містерії

за

версією

Д. Хворостовського багато в чому засновано на виявленні жанрової семантики
образів «із середини» циклу та їх належності до різних світів: суб’єктивноособистісної

(образ

Поета)

и

соборно-містичної

(Русь-свята

земля).

Наприклад: ліричне висловлювання (№№ 1, 2, 8); монолог-сповідь (№№ 4-10);
драматичні роздуми (№ 7); притча (№ 8); молитовна 161ецитація (№№ 3, 11);
сцена-діалог (№ 6, християнські мотиви); трагічний монолог (№ 9, християнська
тема); хвалебна піснь (№ 5, 11); благовіст (№ 12). Наприкінці слухач розуміє,
що ці різні плани реальності поєднані воєдино. Зазначимо, що соборно-містична
сфера пов’язана з християнськими мотивами, що вказують на впливи церковної
культури, богослужіння (молитва, благовіст, хвала святим) на художню
свідомість композитора.
Таким чином, вокальній мові у проаналізованому творі Г. Свиридова, так
само як і рефлексійним витворам пізнього Шостаковича, притаманна смислова
поліфонія: тобто значущість кожного тону, продуманість кожної маленької
деталі звукового образу, які вибудовують складну партитуру.
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А. Леман24

писав,

що

композитор

володів

«інтелектуальною

витонченістю» та «своєрідним аристократизмом<…> задум завжди точно
втілений», а твори характеризує «бездоганна виконаність» Цій характеристиці
ідеально відповідає виконавська версія Д. Хворостовского – М. Аркадьєва.
Спів-автори

демонструють

у

своій

інтерпретації

поеми

«удивительный<…> слух на прекрасное», «острейший слух на любые
звукосмысловые значения, на любой, самый незначительный “поступок” звука в
общей системе произведения, слух на содержательное, целостное…» [там же].
Відрефлексувавши авторський задум Свиридова, вони створили заново його
звучання як факт автобіографії – геніальний витвір вплинув на їх власну долю
(парафраз на назву книги щоденникових записів митця «Музика як доля»).
У передмові до останньої редакції поеми «Отчалившая Русь» відзначено,
що виконавська концепція дуету «Хворостовський – Аркадьєв» скерований на
те, щоб твір прозвучав саме за законами поемного жанру, у якому смисловий
розвиток пронизаний єдиною драматургічною лінією25. Рішення цієї задачі було
б неможливим без розуміння драматургії цілого, яка формується поступово,
кристалізуючись як процес становлення авторської думки.
Реалізація і творення нового авторського «продукту» дадо підставу ввести
у науковий обіг інтерпретології поняття «режисерське виконавство» та «реінтерпретація». Їх зміст обумовлений роллю носіїв виконавської рефлексії в
долі композиторського продукування в практиці ХХІ століття.
***
Музичний зміст концепційного твору Свиридова «Отчалившая Русь»
висуває перед вокалістами складні технічні та образно-психологічні завдання.
Йдеться про професійне володіння голосом, оскільки задіяний повний діапазон
24

Альберт Семенович Леман – російський композитор, педагог, професор Московської консерваторії, заведувач
кафедри композиції (1971-1997). Див.: Творчество Свиридова как направление. Музыкальный мир Георгия
Свиридова : сб. ст. / сост. А. Белоненко. Москва : Советский композитор, 1990. С. 4.
25
Свиридов Г. Музыка как судьба. / сост. А. С. Белоненко. М. : Молодая гвардия, 2002. 798 с.
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у складній теситурі, з почастим використанням крайніх регістрів. Вкрай
важливим є бездоганний ансамбль вокальної та фортепіанної партій, які звучать
в паритетному спілкуванні. Однак наибільш складним завданям є проникнення
у духовно-смислову «субстанцію» музики Г. Свиридова та її відтворення у
власній виконавській версії задля розуміння слухачем задуму автора. Численні
внутрішні зв’язки – образно-емоційні, мелодико-гармонічні, фактурні, темброві
– мають бути унаочненими через віднайдення/відтворення загальних ритмічних
формул, мотивних перегуків, тематичних арок і передбачень.
Мотивні зв’язки на близьких і далеких відстанях тематичної організації
товру діють як образно-конструктивні «скрепи», відчутні «на слух». Співак,
надаючи образам велику узагальненість, повинен відчувати «зсередини» злиття
«Я» і «МИ». Необхідно передавати емоційний лад тексту і створювати
мелодійну лінію, монолітну фразу, викликаючи звуконаслідувальні асоціації.
Правильне відчуття ритму вірша сприяє вірній передачі ритму наспіву. Темпоритмічні, артикуляційні, темброві і динамічні прийоми повинні бути спрямовані
на передачу філософсько-етичного змісту, сприяючи концептуалізації пісенного
жанру.

Таким

чином,

порівняння

виконавських

інтерпретацій

поеми

Г. Свиридова «Русь, що відчалила» виявляє головне: вони не спотворюють
авторський задум і жанрове зміст, які залишаються незмінними. Зате кожен
виконавець відкриває нові смислові грані авторської концепції, роблячи більш
рельєфними той чи інший тематичний мотив або лінію. Завдяки вражаючому
внутрішньому
«Дерев'яною

слуху
Русі»

співаків-інтерпретаторів
Єсеніна-Свиридова

В.

вокально-поетичної
П’явко,

О. Образцова

ідеї
і

Д. Хворостовський втілили багату «гаму» переживань людської душі.
Відзначимо індивідуальні особливості виконання, засновані на тональнотембровому вирішенні, з урахуванням манери звуковидобування і ставленням
до свиридовського концепції. Якщо виконання В. П'явка відрізняється
монументальністю (драматизація образів нарочито укрупнена, що пояснюють
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його голосові дані і оперна манера подачі звуку), то О. Образцова пропонує
гендерний підхід до трактування – персоніфікацію Поета від імені жінки,
посилюючи ліричну сутність поезії С. Єсеніна. Образ Поета домінує, навіть
об'єктивні образи знаходять іншу суб'єктність через показ авторського
ставлення до них.
У виконавської концепції Д. Хворостовського переважає режисерський
підхід до розуміння музичної поеми, коли наскрізне розгортання вихідних
образів виявляє приховані філософсько-релігійні смисли. Поєднання тонкої
деталізації з масштабним охопленням цілого надає загальної концепції твору
панорамності – режисерський «погляд згори» (звідси і визначення «реінтерпретація»). З точки зору гендерного аспекту рефлексії у співака переважає
маскуліний тип виконання (його ознаки – інтелект, сила (фізична та
психологічна), подекули – агресивність, якщо того вимагає образ, як наприклад,
в номерах вокальної сюїти «Гнев», «Творчество»).
Серед інших найважливіших параметрів виконання (темпо-ритму,
артикуляції, динаміки) виявлено значну роль семантики тональних планів.
Відмінності тембрової і тональної семантики пояснюють смислові зміни в
трактуванні образу. Вони продиктовані не лише регістровим потенціалом
співацького голосу (тенор, бас, мецо-сопрано), але й музично-поетичної
модуляцією образу:

в

бік оперної

драматизації

(В.П'явко),

гендерно-

психологічної рефлексії (О. Образцова), або художньої синергії – через показ
суб'єктивного (особистісного – образ Поета) і об'єктивного (образ містерії) – в
інтерпретації Д. Хворостовського-М. Аркадь’єва.
Усі три виконавські версії органічні: кожна з них – по-своєму цікава і в
цілому відображає нову грань виконавської рефлексії в діалогах співака і
композитора, спрямованої на розуміння мистецтва як спілкування, а вокального
твору - як художньої синергії співака і композитора.
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Висновки до Розділу 3
Аналітичні розвідки, присвячені

вивченню авторської рефлексії

у

вокальних творах Б. Лятошинського та Г. Свиридова, засвідчили наявність
усталеного типу музичної сематики, яким є образ рефлексивного героя, яка
займається самопізнанням, концентруючи в собі всю повноту психологічного
буття суб’єкта через досвід самопізнання. При цьому для слухача цей образ
ототожнюється як з Поетом (автором вірша), так і з композитором, який його
поклав на музику; співак в свою чергу постає суб’єктом власної рефлексії на
твір, який виконується в його інтерпретативному рішенні (потрійна Я=Я=Я).
Рефлексію у вокальному творі Б. Лятошинського віднайшов і дослідник
його творчості І. Савчук, описавши її зміст у власному термінологічному
дискурсі. Так, автор вказує, що рефлексія «…з одного боку, пов’язується з
екзистенційними

мотивами

самотності,

невпевненості,

страху,

тривоги,

передчуття смерті, але, з іншого, – сприяє позитивному емоційному результату,
віддзеркалюючи розуміння всіх емоційних негативів як складника захисної
реакції героя, змушеного виживати в абсурдному світі» (як Шостакович) [79,
с. 20].

У

майбутньому

час

змінить

композитора

–

музична

мова

Б. Лятошинського стане більш емоційно виваженою, гармонічно-зрілою, але
стиль, вироблений у 1920-ті роки, залишиться визначальним у його творчому
методі, вважає дослідник [там само, с. 20]. Узагальнюючи аналітичні
спостереження над раннім опусов видатного композитора, вкажемо на
відповідність його семантико-ціннісного змісту теоретичним засадам музичної
рефлексії, що згадувалися вище: «Через особистісне зусилля суб’єкта творчості
рефлексія стає рушійною силою (енергією): спочатку для митця в акті творення,
далі необхідним «психологічним топосом» зустрічі автора зі своїм твором, яке,
по суті, є його духовним двійником. І вже після (пост фактум) через авторську
рефлексію, зафіксовану в художній структурі музики, «резонує» Інший – той, до
кого апелює автор, його потенційний виконавець і слухач [там само, с. 19].
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ВИСНОВКИ
На ґрунті здійснених теоретико-методологічних та аналітичних розвідок
щодо вияву специфіки рефлексії у вокальній музиці представників духовної
культури ХХ століття ми дійшли таких висновків.
1. Рефлексія як спосіб авторського висловлювання – наскрізна тенденція
музичної культури другої половини ХХ ст., «звуковий документ» епохи. У
вокальному мистецтві вона охоплює досить широке коло споріднених явищ,
серед яких у дисертації було виокремлено:
 суб’єкта рефлексії – його уособленням є образ автора; іноді ліричний
герой ототожнюється з Автором і Поетом (у цьому випадку він схожий на
героя-романтика в жанрі романтичної пісні західноєвропейської традиції);
 рефлексивні

образи

авторського

способу

відображення

світу,

зафіксовану в композиторському тексті у якості його семантики;
 мову як спосіб рефлексивного висловлювання, у якому на першому місці
постає не мелос, а мовлення, синтезоване з елементами;
 національно-ментальні відмінності образу рефлексивної людини у
камерно-вокальній творчості українських та російських митців кінця ХІХ–
ХХ століть.
Окремо підкреслено впливи на вокальну рефлексію як тип музичної
сематики інших видів мистецтва (опери, поезії, театру), а також на її гендерну
складову (жіноче та чоловіче) в загальній поетиці виконавського мистецтва.
При порівнянні виконавських інтерпретацій вокальних творів здатність співака
разом

з

концертмейстером

відчувати

духовну

височинь

композитора

відбивається на якості слухацької комунікації. Такий спосіб виконання, коли
переважає виконавська рефлексія, визначається у якості еталону; якщо такий
підхід наближає нове покоління слухачів до композиторського задуму, – у
такому випадку йдеться про ре-інтерпретацію.
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2. Стосовно ґенези вокального втілення рефлексії у попередні історикостильові періоди. У дисертації представлено одну серед багатьох передумов
закладання рефлексійної установки у вокальній музиці ХХ ст. – речитативнодекламаційний стиль в оперній творчості Дж. Верді (для надання рефлексії
життєвої повноти й психологізму, що йдуть від сюжету та відповідних героїв,
дії, станів). Рефлексійні образи в операх зрілого та пізнього періоду творчості
Дж. Верді спровоковані ситуативними моментами сюжету: композитор наче
виправдовує «драматургічні рішення» В. Шекспіра, озвучує подвійні плани
душевного буття героїв.
Музична стилістика під впливом рефлексійних станів та сюжетних
ситуацій

наче

странсформувалась:

відбувається

уповільнення

темпу;

ускладнення ритмічних будов; зростає тонально-гармонічна напруга, короткі
фрази і переключення монологічного висловлювання утворюють асиметрію
синтаксису – все це свідчить про вплив мови/мовлення на зовнішню структуру
оперної кантилени.
Вказано на велике надбання рефлексійної семантики оперного жанру –
речитатив і мело-декламація26, чия природа органічно пов’язана з синтезом
мовленнєвих інтонацій з наспівними, опуклими будовами мелодійного
характеру, з типовими зупинками дії задля показу психологічних амплуа героїв
оперної дії. Наприклад, знамените «Credo» Яго є не тільки вичерпною
характеристикою демона зла, а й яскравим прикладом рефлексії – теми
самопізнання людиною власних думок, вчинків, почуттів, більш того –
відтворенням процесу занурення у себе, втіленням роздумів, спрямованих на
пізнання свого Я.
Крім

сюжетно-психологічного

підґрунтя

народження

рефлексійних

образів, в опері є інший приклад духовної рефлексії – молитовне звернення
26

в інших жанрово-стилістичних умовах – рецитації: наприклад, в кобзарських думах, церковній псалмодії
вокально-хорових тем Г.Свиридова, які наближені до молитовних образів.
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Дездемони до Діви Марії. Вердіївське рішення цієї сцени демонструє духовну
зрілість великого Майстра, його обізнаність у таїнах людської душі, яка прагне
до Неба, вищої любові. В цьому також можна угледіти рефлексійний мотив
творчості в оперному жанрі, який має сакральне коріння і особливу
комунікацію (Богоспілкування).
3. Доведено національну своєрідність образно-психологічної поетики
«Кобзаря» Т. Шевченка, яка склала підґрунтя для музичної інтерпретації
М.Лмсенком історичної минувшини України крізь призму її автора. Рефлексійні
ознаки мають інтонаційно-драматургічну природу: це медитативні інтонація,
монологічність, кобзарська стилістика (думний лад, наратив). Позамузичні
чинники обумовлені впливами на музичну рефлексію поетичного мислення
Т. Шевченка, української мови та пісні.
На прикладі вокальної мініатюри М. Лисенка на вірші Т. Шевченка «Чого
мені тяжко» співак-іноземець має відтворити «внутрішню форму» поетичної
рефлексії,

увиразнену

мовленнєвого

характеру

через
тісно

мелодекламацію.
перетинаються,

Поспівки
складаючи

пісенного

та

інтонаційну

семантику авторської рефлексії. Її ознакою слугують поетичні чинники
(сповідь, висловлювання від першої особи Я), усталені медитативні інтонації:
секундові, терцієві, стрибки на квінту та септиму; елегійний комплекс (інтонеми
речитації, жалоби, думний лад). Утім на музичну рефлексію композитора
впливали і українська народна пісенність (мелодика, думний лад, підголосковий
спів), здобуті ним у Німеччині знання європейської музичної освіти
(романтична пісня).
На прикладі розгорнутої композиції «Минають дні» та інших солоспівів
М. Лисенка розкрито роль духовної рефлексії, яка складає зміст поезій
Т. Шевченка і, відповідно, утворює специфіку музичного втілення авторського
Я. Семантичний комплекс твору розкриває роль мелосу, який «балансує» від
пісенної до думної інтонації задля створення образу Поета – одного з
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наскрізних шевченківських архетипів. Попередники визначили його зміст як
громадянську лірику, нині вбачаємо інший вимір інтерпретації цього твору – як
зразок духовної рефлексії у вокальному «словнику» української музики ХІХ ст.
Отже, творчість М. Лисенка унаочнює вищий ступінь Богослужіння.
Шевченківський архетип і символізм поетичної мови підготували подальший
розвиток музичної рефлексії у творчості композиторів ХХ століття, зокрема,
Б. Лятошинського і В. Косенка – носіїв найкращих традицій вокальної культури
романтичного ХІХ століття. Надметою аналізу процесу входження українського
мистецтва в європейський і світовий простір є обґрунтування ментального
«ядра» рефлексії як складової вокальної творчості вітчизняних композиторів
через систематизацію усталених інтонаційно-семантичних комплексів, які було
закладено на етапі історико-культурної ґенези ще у ХІХ ст.
Сформований рефлексійний комплекс у вокальній музиці М. Лисенка є
проявом національно-означеної форми самоідентифікації Я-образу митця.
Поширення впливів лисенківської вокально-мовної стилістики, навіяної
шевченковим словом, на творчість нових поколінь українських композиторів
актуалізує подальшу наукову верифікацію рефлексійної складової вокальних
творів

П. Алчевського,

В. Косенка,

С. Людкевича,

в

яких

продовжено

рефлексійну лінію камерно-вокального мистецтва України першої половини ХХ
століття.
4. Представлено семантический анализ знакових творів рефлексійного
стилю мислення Д. Шостаковича зрілого та пізнього періоду творчості. Так, у
вокальному циклі ор. 46 «Чотири романси на слова О. Пушкина» для баса та
фортепіано»

інтонаційно

втілена

музична

рефлексія

як

авторська

мова/висловлювання. Будучи органічно пов’язаною з поетичною системою
художнього мислення О. Пушкіна, саме рефлексійна мова слугує способом
авторського висловлювання, примножуючи закладені в поетичних образах і
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символах нові смисли та конотації, відповідні іншій (ніж у віршах поета)
історичній добі.
Семантичне навантаження мелодекламаційного стилю розкривається
через супідрядність трьох складових, які власне і створюють рефлексійний
образ вокального твору:
 образ автор (Я-свідомість, яка мислить і страждає) – це проінтоноване
слово;
 вокал – партія баритона (баса), чия тембро-семантика дуже важлива з
точки зору уподоблення Істини до Слова (до Бога і від Бога);
 звуковий образ фортепіано – звукова «брама» для показу зовнішнього
соціума, як ворожого світу, в якому перебуває людина-творець.
Рефлексійна сфера як складова камерно-вокальної лірики поглиблюється і
стає провідною у більш пізніх витворах трагічного духу Шостаковича, який
переживав духовну кризу несвободи митця у тогочасному суспільстві, і
негаразди особистого життя (смерть дружини, хвороба – тяжка і
невилікувальна). Вокальна сюїта з незвичним авторським визначенням (вже
добре знайомим для тих, хто обізнаний у вокальному стилі композитора
попереднього періоду творчості) – «Сім віршів О. Блока», ор. 127 та «Шість
віршів

М. Цвєтаєвої».

Д. Шостаковича,

Жанрове

семантично

імя,

означує

що

закріпилося

пріоритет

слова

в

текстах

Поета,

його

значущості в процесі народження авторської концепції твору. Останню
розглянуто на прикладі виконання Г. Вишневської під кутом зору виявлення
гендерної психології на ґрунті авторської
звукообразних

символах

«життя»,

рефлексії у відповідних

«смерть»,

«творчість»,

«смисл»,

«самопізнання» (Гамлет), «музика», «молитва».
Співачка вважається ідеальним (еталонним) інтерпретатором творів
Дмитра Дмитровича: він писав вокальні образи «під неї», добре знаючи її
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артистичні та особистісні якості. У вокальних творах на слова О. Блока та
М. Цвєтаєвої розкривається андрогінна природа рефлексії як авторства,
що дає підстави для «стирання» гендерної ідентифікації, рис приналежності
до чоловічої чи жінової статі (що було визначальною рисою романтичної
лірики). В образах «Музики» (з циклу«Сім віршів О. Блока», ор. 127 та
«Разговор с совестью» з вокального циклу «Шість віршів М. Цветаєвої»)
фемінні риси виконавства видатної співачки синтезовані у маскуліний
образ Поета (Блока) або Гамлета (від імені якого звертається до людей
Марина Цвєтаєва), оскільки він наявний в поетично-музичному тексті в
равній мірі.
Підкреслено роль співака-інтерпретатора (разом з концертмейстером), які
втілюють принцип рефлексії в концертному акті/виконанні через ототожнення
автора/поета та ліричного героя вокального твору. Такий комунікативний
механізм Я=Я=Я отримав визначення «потроєння Я-свідомості», який є
важелем синергійного впливу на слухача: без нього слухач не буде «втянутий» в
герменевтичне коло спілкування з автором27.
5. Результатом вивчення творів Д. Шостаковича у виконавській версії
Д. Хворостовського – М. Аркальєва є найбільш повне та органічне «вхождення»
в художній світ авторської рефлексії. Порівняльний аналіз двох виконавських
версій

«Є. Нестеренко

–

у

супроводі

симфонічного

оркестру»

та

«Хворостовський – Аркадьєв» виявив, яким чином це відбувається: за рахунок
впливу

виконавської

особистості,

харизми

співака

та

його

парнера-

інструменталіста, здатності до синергії (спів-творчості) з сучасним слухачем,
який по-іншому сприймає й «прочитує» звуко-образні й музично-поетичні

27

До речі, цей принцип ототожнення в естрадному мистецтві співу «зсувається» з Автора на ліричного героя, з
яким себе ототожнює слухач; отже, відбувається «духовна брань» за свого слухача, за його сердечну увагу.
Додамо, що інтелектуальна рефлексія творів Д.Шостаковича та Б.Лятошинського стосується не лише серця, але
й розумової духовної напруги.
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символи,

приховані

у

структурі

художнього

тексту

Микеланджело–

Шостаковича.
Зокрема, ре-інтерпретація вокальної Сюїти на слова Мікеланджело, ор.145
Д. Хворостовським

(баритон)

і

М. Аркадьєвим

(фортепіано)

по-новому

розкрила сутність «смислової поліфонії» пізнього стилю Шостаковича.
Враховуючи взаємодію трьох рефлексивних комплексів («фігури мовлення»
автора, мотив смерті, елегійний), Д. Хворостовський посилює авторську
сповідальність (alter ego Шостаковича=Микеланджело), завдяки впровадженню
медитативних реплік у пісенний розпів, поглиблюючи внутрішній характер
переживань Поета через людську силу духу, благородну мужність і духовний
аскетизм, властиві актору-співаку.
М. Аркадьєв як спів-автор творить смислові контрапункти до звучання
людського

голосу

засобами

тембрової

персоніфікації

та

симфонізації

фортепіано партії, виробляючи синергію співтворчості через лінеарну щільність
фактури і мотивний лаконізм інструментально-мовної стилістики. Основне
навантаження мелодекламаційного стилю розкривається через супідрядність
трьох чинників:
 образ автор (Я-свідомість, яка мислить і страждає) – це проінтоноване
слово;
 вокал – партія баритону (баса), чий тембро-семантика дуже важлива з
точки зору принципа «уподоблення Істини» як слова до Бога і від Бога;
 звуковий образ фортепіано – звукова «брама» для показу зовнішнього
соціума, як ворожого світу, в якому перебуває душа людини-творця.
Отже,

зроблений

семантичний

аналіз

виконавських

інтерпретацій

слугував механізмом розпізнавання рефлексії автора (поета ы композитора), з
одного боку, та з іншого – ототоження його з «образом виконання» (тобто
виконавською рефлексією). Осягнення художньої концепції вокальної сюїти на
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слова Мікеланжело ор. 145 Д. Шостаковича відкрило художній потенціал
рефлексії у вокальному мистецтві. Невипадково твір позначений автором як
сюїта, замість типового «цикл романсів».
5. Порівняльно-інтерпретаційний

аналіз

інших

вокальних

циклів

Д. Шостаковича є необхідною ланкою для «входження» в художній світ
музичної рефлексії та стає гарантом розуміння цієї музики досвідченими
слухачами ХХІ ст. (в тому числі – іншомовного культурного ареалу). Останні
чекають не лише на красу вокального інтонування (за шкалою цінностей
класико-романтичного стилю), але й найвищого катарсису від перебування в
духовному універсумі вокального твору, що містить зв’язки людини (Я-образ
Поета і композитора) із навколишним світом, цілокупним Буттям. Досвід
«сонетів», «монологів», «віршів з музикою» стане у нагоді вокалістам Китая для
творчих проекцій на спадок вокальний спадок національної професійної
музики.
Вивчення рефлексії як вокальної семантики в музиці ХХ століття, а також
семантичних зв’язків мелоса, гармонії, ладо-тональності та тембру базуються на
синтезі мелодики речитативного типу і мовленнєвих інтонацій, а також
позначено ускладненням ладо-гармонічного мислення, засобів виконавської
поетики (тембр, темпоритм, артикуляція, динаміка) та їх нотного запису. Більш
уваги надається авторським позначкам та вказівкам.
Порівняльний аналіз виконавських версій творів Б. Лятошинського,
Д. Шостаковича складає перспективу подальшої розробки пропонованої
теми дослідження, яка сприяє поглибленню методик їх вивчення в дискурсі
сучасної інтерпретології. Новий науковий вимір мистецької рефлексії відкриває
нову хвилю зацікавленості вокальною спадщиною великих «духовидців»
музичної культури ХХ ст. Г.Свиридова, А. Шнітке, Е. Денісова, В.Сильвестрова
та багатьох інших, чиї твори відповідають визначенню «рефлексивний
художник».
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Результатом

стає

активне

оволодіння

молодими

практикуючими

співаками з Китая семантико-інтерпретаційним способом мислення, яке слугує
методологічним підгрунтям творчого осмислення рефлексійного вокального
твору та його виконавської ре-інтерпретації – адекватної та водночас актуальної
для нових поколінь слухачів ХХІ століття.
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Апробація роботи
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всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних конференціях:
«Актуальні проблеми музичного і театрального мистецтва» (Харків, ХНУМ
імені І. П. Котляревського, 2016), «Мистецтво та шляхи його осмислення в
дослідженнях
молодих
науковців»
(Харків,
ХНУМ
імені
І. П. Котляревського, 2016), «Культурологія та інформаційне суспільство
ХХІ століття» (ХДАК, 2016); «Інтонаційний образ світу» (Харків, 2016),
«Аналіз та інтерпретація як системи пізнання музичного твору» (Київ, 2017);
«Харківські асамблеї: до 100-річчя Харківського національного університету
мистецтв імені І.П.Котляревського» (Харків, 2017), «Сергій Рахманінов та
українська культура: міжнаціональний та полікультурний діалог» (Харків,
2018).

