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Дисертацію присвячено виявленню специфіки композиторського мислення
в музиці останньої третини ХХ – початку ХХІ століть. Поняття «мислення»
вивчається з позиції філософії, психології та музикознавства. З філософськоонтологічного погляду на категорію «мислення» зазначається, що продукти
розумової діяльності музиканта мають відповідати ціннісним категоріям.
Поняття музичного мислення вивчається як об’єкт семіотики, виявляються його
функції, сутність (праці Б. Асаф’єва, М. Арановського, М. Бонфельда,
О. Соколова, В. Медушевського, Ю. Холопова, В. Москаленка). Якщо з позиції
філософії основною функцією мислення є світоглядна (крім гносеологічної,
онтологічної, аксіологічної), то з позиції музикознавства – семантична і
структуроутворююча (за М. Арановським). Їх «сплетіння» робить розумову
діяльність музиканта художньо осмисленою, оскільки кожна з них відповідає за
певний процес: семантична – за створення і передачу інформації (шляхом
інтонування), структуроутворююча – за її «кодування» в музичному тексті.
Ці функції увиразнені в компонентах музичного мислення/мови, утворюючи
ієрархічну систему зв’язків, кожен компонент якої функціонує по-своєму:
мелодії відповідна семантизації музичного тексту через інтонаційно-звукову
єдність; ладо-гармонія – структуруванню звуковисотних елементів; метро-ритм
– часовим співвідношеням; тембро-динаміка – акустичним параметрам звука.
Музичне мислення – це багаторівневий процес, механізми якого беруть
участь в оперуванні одиницями та компонентами музичного мови/мовлення, що
пов’язані та взаємодіють одне з одним. Кожен рівень диференційований згідно з
їх векторною спрямованістю на «горизонталь» і «вертикаль». Відзначається, що
сполучення цих векторів утворює якісно новий рівень організації музичного
W2

змісту – глибину (фактура, просторовість, тембр).
Феномен композиторського мислення досліджується в зв’язку з факторами
його формування, серед яких: 1) художня свідомість (механізм розумової
діяльності індивіда, форма відображення світу як Універсуму); 2) світогляд
(«верхівка» суспільної свідомості, концептуальна основа творчості);
3) комунікація (виконавська традиція, слухацька оцінка, музикознавче слово);
4) соціальна зумовленість (впливи історико-культурного соціуму, науковотехнічного прогресу тощо).
Висвітлюються деякі аспекти психології творчого процесу, верифіковані
дослідниками Б. Лєзіним, Ю. Трифоновим, Я. Пономарьовим, М. Арановським і
власне композиторами (А. Веберн, І. Стравінський, Е. Денисов, Я. Ксенакіс).
Запропоновано типи композиторського мислення: філософський, науковий,
релігійний. Відзначено, що в творчій практиці вони перетинаються один з
одним, утворюючи форми синтезу: філософсько-науково-релігійний;
філософсько-науковий; філософсько-релігійний. Перший апробовано на
прикладі творчості О. Мессіана, А. Пярта, В. Мартинова; другий – Дж. Кейджа,
Д. Лігеті, Б. Ферніхоу; третій – Г. Уствольської, Кш. Пендерецького,
Дж. Тавенера.
Техніки композиторського письма ХХ – ХХІ століть (зокрема, пуантилізм,
сонорика, алеаторика) і жанрово-виконавський критерій типології подано у
взаємодії світогляду художника та композиторського стилю. Обговорюється
проблема взаємозумовленості композиторського та виконавського мислення:
виконавська традиція впливає на хід розумової діяльності композитора, його
техніку письма.
Типологію апробовано на матеріалі творів Г. Уствольської (Соната № 6 для
фортепіано, Симфонія № 4), Г. Лахенмана («Guero» для фортепіано),
В. Мужчиля (хоровий перформанс «Perpetuum mobile»). Композиції
досліджуються з позицій інтонаційно-драматургічного, семантичного,
функціонально-структурного, інтерпретологічного аналізу. У творах
Г. Уствольської виявлено, яким чином звукові структури функціонують у
музичному тексті, і як вони впливають на драматургію, композицію, принципи
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мислення, індивідуалізацію музичної мови.
Для аналізу «Guero» Г. Лахенмана використано спеціальні поняття:
нетрадиційний виконавський прийом; час, місце, джерело та характер подачі
прийому; нотний графік; звукова форма і форма руху.
Інтерпретологічний аналіз «Perpetuum mobile» В. Мужчиля підтвердив
ідею, заявлену в його нестандартному трактуванні твору: нескінченний рух з
точки зору фізики, метафізики та релігійних концептів (Любов, Істина,
Мудрість). Насамкінець подано автокоментар до «Концертино» для гітари з
оркестром Д. Малого як зразок композиторської рефлексії, який містить
філософсько-технологічне осмислення творчого процесу.
Отже, композиторське мислення – це динамічний, еволюціонуючий,
підпорядкований «диханню» історичної епохи процес. Специфіка
композиторського мислення полягає у взаємозумовленості світогляду,
комунікації та соціуму (науково-технічний прогрес, який створив нові форми
роботи зі звуком). Відмінності в техніці письма композиторів є продуктом
м и с л е н н є в о ї п а р а д и г м и , з у м о в л е н о ї х уд о ж н ь о ю с в і д о м і с т ю .
Взаємозумовленість світогляду та технік композиції полягає в способі
композиторського мислення – його мінливості, структурності, детермінізму
одних процесів і дискретності інших.
Ключові слова: композиторське мислення, свідомість, світогляд, музична
мова, семіотика, стиль, техніки композиції, типологія, філософія, релігія, наука.
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ANNOTATION
Malyi D. M. The specificity of the composer’s thinking in the music of the last
third of the 20th and the beginning of the 21st centuries. Qualification scientific work
with the rights of a manuscript.
Thesis for the degree of a Candidate of Art History on the specialty “17.00.03 –
Musical Art”. Kharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts, Kharkov, 2018.
The thesis is devoted to revealing the specifics of the composer’s thinking in the
music of the last third of the 20th – the beginning of the 21st centuries. The concept
of “thinking” is studied from the viewpoint of philosophy, psychology, and
musicology. In the course of the philosophical and ontological study of the concept of
“thinking”, it has been noted that the products of the musician’s intellectual activity
W5

must correspond to the value categories. The musical thinking is represented as an
object of semiotics, its essence and functions are revealed (the works by B. Asafiev,
M. Aranovsky, M. Bonfeld, O. Sokolov, V. Medushevsky, Y. Kholopov,
V. Moskalenko). It is noted that from the viewpoint of philosophy, the main function
of thinking is the worldview function (along with gnoseological, ontological,
axiological, etc.), and from the viewpoint of musicology – the semantic and
structure-forming functions (according to M. Aranovsky). Their interaction makes the
intellectual activity of the musician artistically comprehended: each of them is
responsible for a certain process. In particular, the semantics of a musical text is made
up by the information “encoded” in intonation-sound structures. The stated functions
manifest themselves in the components of the musical language and form a complex
hierarchical system of connections, each component of which functions in its own
way. The melody’s function is the semantization of the musical text; the function of
mode and harmony is the structuring of various combinations of sound pitch
elements; of metro-rhythm – time relationships; the function of timbre dynamics –
operating with the acoustic parameters of sound.
The author’s definition of the required category has been proposed. The musical
thinking is a multifaceted phenomenon, a mechanism for creating and operating units
and components of the musical language/speech that are connected and interacting
with each other.
The phenomenon of the composer’s thinking is investigated in connection with
the factors of its formation: 1) artistic consciousness; 2) worldview;
3) communication; 4) social conditioning.
The composer’s thinking is classified into three types (the ways of worldview):
philosophical, scientific, and religious. In the creative practice, they closely interact,
creating forms of synthesis: philosophical, scientific and religious; philosophical and
scientific; philosophical and religious. The first was tested on the example of the
works by O. Messiaen, A. Pärt; V. Martynov; the second – on the example of the
works by J. Cage, G. Ligeti, B. Ferneyhough; the third – on the example of the works
by G. Ustvolskaya, Ksh. Penderecki, J. Tavener. The techniques of the 20th century
composition (serialism, sonoric, aleatory) and the genre-performing criterion of
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typology are also represented in the system of interaction of the worldview and style
as the objectification of the composer’s thinking.
The problem of interdependence of the composer’s thinking and performance,
the traditions of which influence the course of the composer’s intellectual activity, the
technique of his/her writing, is discussed.
The typology of the composer’s thinking has been tested on the material of the
selected compositions by G. Ustvolskaya (Sonata №6 for piano, Symphony №4),
H. Lachenmann (“Guero” for piano), and V. Muzhchil (the choral performance
“Perpetuum mobile”. In the works by G. Ustvolskaya it was revealed how the sound
structures function in the musical text, and how they affect the dramaturgy, the
composition, the principles of thinking, the individualization of the musical language/
speech.
To analyze the “Guero” by H. Lachenmann special concepts have been used: a
non-traditional performing technique; the time, place, source and nature of the
technique introduction; a notes chart; a sound form; the shape of motion. The
interpretation analysis of the “Perpetuum mobile” by V. Muzhchil reveals the idea of
the composition – “an infinite motion” from the point of view of physics,
metaphysics and religious concepts. The author’s commentary to the “Concertino”
for the guitar and orchestra by D. Malyi is presented as a reason for the author’s
reflection with the aim of philosophical and technological understanding of the
creative process.
Thus, the composer’s thinking is a dynamic, evolving process subordinate to the
“breathing” of the epoch. The interdependence of the worldview and the technique of
the composition dictates the quality of the composer’s thinking: its mobility, the
structural character, the determinism of some processes and the discreteness of the
others. The specificity of the composer’s thinking lies in the interdependence of the
worldview, communication and society (the scientific and technological progress,
which created new forms of the work with sound). The differences in writing
techniques are a product of the intellectual paradigm conditioned by artistic
consciousness.
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Key words: composer’s thinking/style, consciousness, world view, musical
language, semiotics, compositional techniques, typology, philosophy, religion,
science.
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ВСТУП
Актуальність теми. Музичне мистецтво ХХ – початку ХХI століть як
культурно-історичний пласт, що являє собою розрізнені в естетичному та
стилістичному сенсі явища – широке поле дослідження для сучасного вченого.
Буквально кожного десятиліття виникали нові течії, методи роботи з музичним
матеріалом, переосмислювалась естетика попередніх поколінь, народжувалися
невідомі форми роботи зі звуком, текстом, словом. Відзначено тотальну
інтелектуалізацію сучасного академічного мистецтва як явища, породженого
теорією та практикою, що спричинило за собою когнітивний підхід, збагативши
термінологію музикознавчого дискурсу (способу мислити і говорити про
музичну творчість).
Знаменним є той факт, що багато композиторів ХХ століття залишили після
себе теоретичні праці, позначивши тим самим шлях аналізу до розуміння їхньої
творчості, в окремих випадках – певної музичної композиції (наприклад,
анотації Дж. Кейджа, Г. Лахенмана, В. Мужчиля та ін.). Однак наскільки чітко
можна теоретизувати аналітичні форми (те, що можна «виміряти»), настільки
незрозумілими бувають змістовні (ідеї, концепти, символи). Неоднозначним є і
контекст їх побутування у свідомості художника. У цьому полягає вся
складність дослідження процесів композиторського мислення як предмета
наукової дискусії в сучасному музикознавстві.
Соціальна система другої половини ХХ – початку ХХI століть як
породження постмодерністської свідомості поступово замикає людину й
залишає її наодинці з собою. Електронний обмін інформацією відкриває нові
перспективи, але одночасно і віддаляє від суспільства, немов «консервує»
людську особистість. У музичному мистецтві завдяки цьому феномену
народжуються справді унікальні особистості, що відзначаються нестандартним
мисленням і підходом до творчості. З огляду на те, що творчий досвід ХХ ст.
завершився в цілісній просторово-часовій координаті, важливо виробити
уявлення про те, чим цей історичний (епохальний) стиль відрізняється від
попередніх. Відповідаючи на питання «чи можна вважати ХХ століття цілісним
феноменом в аспекті композиторської творчості» позитивно, дослідники
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шукають критерії цієї цілісності в досвіді творчих досягнень нестандартно
мислячих представників різних національних композиторських традицій. У
пропонованій дисертації таким критерієм є концептуалізм як втілення художніх
типів мислення/свідомості. Базовою категорією для обраного напрямку
наукового пошуку є композиторське мислення.
У сучасному музикознавстві категорія композиторського мислення є
актуально значущою, усталеного підходу до досліджуваного феномену не
склалось і донині. Цей феномен являє собою складний соціально зумовлений
механізм творчості, що тягне за собою розуміння і розʼяснення ряду культурноісторично сформованих категорій, таких як мислення, свідомість, світогляд,
стиль, техніка письма, концепція, культурні цінності. Концепцію дисертації
продиктовано інтересом до загальних принципів композиторського мислення
представників різних композиторських традицій, кожен із яких являє собою
унікальне явище в музиці другої половини ХХ – початку ХХI століть:
Г. Уствольська (Росія), Г. Лахенман (Німеччина), В. Мужчиль (Україна).
Дослідження композиторського мислення як трансдисциплінарної
категорії, відкриває різні шляхи до його типологізації, підтверджуючи
актуальність теми, що полягає:
• у поширенні концептуальних ідей, які впливають на характер
композиторської творчості ХХ століття;
• у відсутності остаточних дефініцій композиторського мислення, що
відображають категоріальний стан сучасної теорії музики в реаліях творчої
практики останньої третини ХХ – ХХІ століть;
• у маловивченості творів, які мають високі художні якості зі спадщини
обраних для аналізу композиторів;
• у наявності нової виконавської поетики, що привертає увагу публіки
інноваційним ставленням до інструментальних, симфонічних і вокальнохорових жанрів, особливого ставлення до звука, тонкого тембрового письма,
концептуального підходу до творчості, широтою філософського мислення.
Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію
виконано на кафедрі інтерпретології й аналізу музики Харківського
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національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського. Її проблематика
відповідає комплексній темі «Когнітивні моделі виконавської інтерпретології»
перспективного тематичного плану науково-дослідної діяльності ХНУМ імені
І. П. Котляревського на 2012 –2017 рр. (протокол № 2 від 25.10.2012 р.). Тему
дисертації затверджено на засіданні вченої ради ХНУМ ім. І. П. Котляревського
(протокол № 4 від 29.11.2012 р.) та уточнено (протокол № 9 від 25.04.2018 р.).
Мета дослідження – виявити специфіку композиторського мислення в
системі взаємодій світогляду і техніки письма (на прикладі творчості
Г. Уствольської, Г. Лахенмана і В. Мужчиля).
Із формулювання мети випливає необхідність розв’язання завдань:
• надати філософсько-онтологічний дискурс про мислення з подальшою
екстраполяцією в контекст музичної творчості;
• обґрунтувати зміст категорії «композиторське мислення» як явища
новоєвропейської музичної культури та сформулювати дефініцію в
концептосфері дослідження композиторського мислення;
• встановити механізми творчого процесу композитора як діяльності
свідомості;
• розробити типологію композиторського мислення як наслідок взаємодії
художньої свідомості та історико-культурних умов творчості;
• встановити загальні принципи взаємодії типу творчості композитора,
техніки письма і принципів його роботи з музичним матеріалом;
• обґрунтувати концептуальну роль технік письма в композиторській
практиці ХХ – ХХІ століть;
• визначити значущість творчості Г. Уствольської, Г. Лахенмана і
В. Мужчиля в контексті національної композиторської традиції.
Обʼєкт дослідження – композиторська практика останньої третини XX –
початку XXI століть; предмет – специфіка композиторського мислення
представників російської, української та західноєвропейської музичної
культури.
Матеріал дослідження. Для доказової бази теорії композиторського
мислення обрано такі твори: Симфонія № 4 «Молитва» і Соната № 6 для
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фортепіано Г. Уствольської; «Guero» для фортепіано Г. Лахенмана, хоровий
перформанс «Perpetuum mobile» В. Мужчиля; Концертино для гітари з
оркестром Д. Малого. Фрагментарно задіяно також композиції: «Етюд № 4» для
фортепіано О. Мессіана, «My heartʼs in the highlands» А. Пярта, «Заповіді
блаженства» В. Мартинова, «In a landscape» і «0ʹ00ʺ» Дж. Кейджа, «Етюди» для
фортепіано Д. Лігеті, «Щедрик» В. Мужчиля, «The Lamb» і «Song for Athene»
Дж. Тавенера та ін.
Методи дослідження. Проблематика дослідження зажадала комплексного
залучення різних наукових підходів:
– історичний – націлений на пізнання впливів духу епохи на особистість і
творчість композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століть;
– функціонально-структурний – розкриває смислову ієрархію твору: від
елементів музичної мови до драматургії та композиції;
– стильовий – виявляє індивідуально-неповторні принципи здійснення
надідеї в конкретному вияві, детермінованому мисленням композитора та його
духовними пошуками, художнім контекстом і жанровою комунікацією;
– жанровий – націлений на виявлення трансформації типової структури
творів у нових історико-стильових умовах;
– порівняльний – використаний як допоміжний метод при зіставленні
загальних і специфічних рівнів аналізу;
– семіотичний – дозволяє досліджувати музичний текст з точки зору
розуміння «прихованих смислів», їх внутрішніх і зовнішніх звʼязків;
– інтерпретологічний – дає можливість дослідникові обґрунтувати власну
точку зору, підсумовуючи різні позиції розгляду музичного тексту під кутом
зору «вірності автору»;
– системний – фіксує шукану повноту композиторської творчості в її
взаємодії з формами суспільної свідомості (наука, релігія, філософія).
Теоретична база дослідження. Для зʼясування суті композиторського
мислення систематизовано фундаментальні праці провідних вчених з проблем:
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• філософії мистецтва та науки (В. Александров [5], Б. Дондоков [72],
В. Кутирьов [122], Н. Гуляницька [63], А. Горбенко [58], О. Лосєв [130],
О. Соколов [223, 224], В. Турчин [241]);
• музичного мислення, стилю, форми (М. Арановський [10-12];
М. Бонфельд [36]; І. Котляревський [113]; В. Медушевський [152-154];
В. Москаленко [165], Є. Назайкінський [175], І. Пясковський [201, 202];
О. Соколов [198]; А. Сохор [226], Ю. Холопов [255, 256], В. Холопова [262]);
• психології мислення (Л. Виготський [50], О. Леонтьєв [126]) і творчого
процесу (А. Агафонов [2], Л. Бочкарьов [37], Г. Єлістратова [77], Є. Ільїн [86],
Д. Кірнарська [98], М. Михайлов [162], Б. Теплов [236]);
• композиторської творчості (Б. Асафʼєв [19], Т. Адорно [4], О. Ващенко
[44], С. Лаврова [124], Л. Мазель [134], А. Муха [172], Н. Очеретовська [183],
Г. Ріман [307], В. Холопова [261]);
• цінності та сутності музичного мислення (Б. Асафʼєв [21], Л. Закс [82],
Г. Коломієць [103-105], Н. Копцева, В. Лозинська [109, 110], В. Медушевський
[158], М. Оболенська [179], Г. Орлов [181], Ю. Холопов [258], Г. Шнеєрсон
[277]).
Дослідження про Г. Уствольську зроблені В. Сусліним [232], О. Гладковою
[55], Н. Васильєвою [42, 43], О. Гусєвою [64]. 2014 року в Санкт-Петербурзі на
основі теоретичної конференції, присвяченої Г. Уствольській і Б. Тищенку, було
видано колективну монографію «Лики музики XXI століття: Принесення Галині
Уствольській і Борису Тищенку» (2016) [127] – новітній внесок у проблематику
дослідження творчості зазначених композиторів.
Творчість Г. Лахенмана досліджувалася в працях Н. Коліко [121],
В. Петрова [186], Н. Горшкової [60, 61], Н. Петрусьової [189], P. Cavalotti [290].
Творчість В. Мужчиля вивчали українські дослідники: перша з робіт –
Л. Царегородцева (1999) [264], серед новітніх – статті Н. Семененко [215, 216],
Г. Полтавцевої [192], кандидатська дисертація О. Заверухи [80].
Наукова новизна отриманих результатів. В українському музикознавстві
вперше подано маловивчений матеріал зі спадщини сучасних композиторів,
завдяки чому:
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• подано філософсько-категоріальний дискурс як основу розуміння
онтології музичного мислення;
• запропоновано авторську дефініцію «композиторське мислення», що
відображає специфіку індивідуального творчого досвіду представників
музичної культури останньої третини ХХ – початку ХХI століть;
• розроблено типологію композиторського мислення як системи взаємодії
художньої свідомості, історико-культурних передумов творчості й різних технік
композиції ХХ століття;
• сформульовано дефініції, що розкривають концептосферу теорії
композиторського мислення в аспекті типологізації різних векторів
функціонування (історико-культурного, індивідуально-стильового, жанрововиконавського, технологічного);
• встановлено механізми творчого процесу композитора як діяльності
свідомості з урахуванням умов творення твору;
• виявлено онтологічні основи взаємодії техніки письма і принципів роботи
з музичним матеріалом;
• обґрунтовано культурну значущість творчості Г. Уствольської,
Г. Лахенмана і В. Мужчиля в контексті розвитку національних музичних
традицій.
Практичне значення результатів роботи полягає в можливості їх
застосування в навчальних курсах «Аналіз музичних творів», «Історія світової
музичної культури» і «Музична інтерпретація» в вищих музичних навчальних
закладах України, а також у композиторській практиці при зверненні до
творчості сучасних композиторів.
Апробація роботи. Дисертація обговорювалася на засіданнях кафедри
інтерпретології й аналізу музики ХНУМ імені І. П. Котляревського. Основні
положення дослідження викладено в доповідях на міжнародних і
всеукраїнських конференціях: «До 90-річчя доктора мистецтвознавства,
професора Т. С. Кравцова)» (Харків, 2013), «Актуальні проблеми музичного і
театрального мистецтва» (Харків, 2014), «Лики музики ХХI століття» (СанктПетербург, РФ, 2014), «Мистецтво та шляхи його осмислення в дослідженнях
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молодих науковців» (Харків, 2015), «Рахманінов т а українська
культура» (Харків, 2018).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 6 статей, з них: 4 – у
фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 1 стаття у колективній
монографії «Лики музыки XXI века», виданій РГПУ ім. О. І. Герцена (РФ);
1 стаття – у вітчизняному наукометричному виданні «Вісник національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв».
Структура роботи. Дисертація складається із Вступу, трьох Розділів (10
підрозділів), Висновків, Списку використаних джерел (27 сторінок, 316
найменувань, із них – 30 іноземними мовами) і Додатку (нотні приклади).
Загальний обсяг дисертації становить 218 сторінок; основний зміст – 171
сторінка.
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РОЗДІЛ 1
МУЗИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ
МУЗИЧНОЇ НАУКИ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Композиторське мислення в контексті новоєвропейської музичної культури
другої половини ХХ – початку ХХI століть є багатокомпонентний,
соціокультурний механізм творчості. Цей феномен взаємозалежний із вже
усталеними в музикознавстві категоріями, такими як мислення, свідомість,
світогляд, музична мова і мова, культура, історичний стиль, епоха,
індивідуальний композиторський стиль, техніки письма, комунікація, отже,
вимагає спеціального методу дослідження. Для виявлення специфіки
композиторського мислення в сучасній музиці, ми зробимо дослід
категоріального розгляду сутності перерахованих вище концептів музичної
науки у взаємозумовленості з композиторською творчістю останньої третини
ХХ – початку ХХІ століть.
1.1 Сутність музичного мислення і його функції
«“Свідомість” і “буття” не просто тотожні.
Вони – єдині, а отже, і якось різні».
О. Лосєв [130, с. 207].

Мислення – багаторівневий процес, який вивчається цілою низкою наук,
серед яких: філософія (співвідношення суб’єкта і об’єкта в процесі
життєдіяльності), логіка (досліджує закони, форми, прийоми та операції
мислення в їх взаємозв’язку одного з одним), гносеологія (інструмент
раціона льного пізнання), діа лектика (взаємозв’язок внут рішніх
протилежностей), психологія (встановлення зв’язків між об’єктами або
явищами навколишнього світу), естетика (процес осягнення вічних духовних
цінностей); нарешті, музикознавство досліджує процеси мислення в контексті
музичної культури, композиторської та виконавської творчості, слухацького
досвіду, музичної педагогіки.
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Відомо, що відчуття, сприйняття й уявлення слугували зародженню
першого етапу пізнання людиною світу, що наділило людську істоту
мисленням, протипоставленим процесам, в основі яких закладено природні
інстинкти, становлять поведінку представників тваринного світу.
Мислення визначає будь-яку свідому діяльність людини (когнітивну,
творчу, духовну, рефлективну). Відносно змісту й характеру завдань, на які
може бути направлено мислення, вчені вирізняють такі його види: філософське,
релігійне, наукове, загальнопоняттєве, художнє та ін. Це означає, що мислення
зачіпає ті сфери діяльності людини, в яких задіяний інтелект.
Завданням цього підрозділу є обґрунтування поняття «мислення» в
філософсько-онтологічному дискурсі з подальшою екстраполяцією його
положень у контекст музичної науки. Розглянемо поняття «мислення» в
історико-культурній перспективі.
Протягом більш ніж двох тисячоліть, наукове тлумачення поняття
«мислення» з точки зору різних дисциплін значно змінювалося. Першим
вченням, у руслі якого розглядався феномен мислення, була філософія. В добу
Античності, за Платоном, процес мислення є пригадування, оскільки всі знання
людини – це спогади душі, що перебувала в світі ідей перед тим, як їх буде
вселено Деміургом (творцем матеріального світу) в людське тіло. На відміну від
Платона, Аристотель не відділяв мислення від людини (ідеї існують у речах).
Створивши логіку (букв. – наука про правильне мислення), філософ виявив
складові мислення: поняття, судження, умовивід.
В епоху Нового часу, раціоналісти (Р. Декарт, Б. Спіноза, Ґ. Лейбніц)
стверджували, що пізнавати певну інформацію можна тільки шляхом розуму.
Головним інструментом філософії Р. Декарта є сумнів, і єдине те, в чому
неможливо засумніватись є здатність людини до мислення: «Ego cogito, ergo
sum» [291, с. 30] («Я мислю, отже, я є»), сумніваюся – значить я є, якщо є
мислення є Буття, якщо людина це бачить, сприймає, значить – це є. Дуалізм
філософії Р. Декарта (і картезіанців) має дві сторони: res cogans (річ мисляча –
дух чи свідомість), res extensa (річ протяжна) – є суб’єкт і є об’єкт. Філософ
наголошує на суб’єкті, об’єкт – це породження.
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Опонентом у парадигмі філософії Нового часу, полемістом Р. Декарта був
І. Ньютон, який виходив не від суб’єкта мислення, а від об’єкта (закони самого
Буття): щось існує, значить щось із існуючого мислить. Пізнати Буття можна
тільки емпірично, в досліді. Філософ продовжує традицію Ф. Бекона, що
ґрунтується на номіналізмі В. Оккама й І. Росцеліна (є тільки речі – об’єкти).
Б. Спіноза визначав мислення як «спосіб дії мислячого тіла», а саме, що
воно є причиною (Природа, що Створює) всього змісту і процесів свідомості
(Природа Створена), як у самій собі (відчуття, емоції, розум): ототожнення
суб’єкта і об’єкта. Д. Юм розробляє когнітивну психологію, задається питанням
«як суб’єкт мислить?». Інше розуміння природи розглянутого феномена
запропонували сенсуалісти (Дж. Локк, Е. Кондільяк), які стверджували, що
головними процесами в мисленні є відчуття та сприйняття.
Вчення про типологію мислення започаткував у своїх працях І. Кант [96],
згідно з класифікацією якого мислення поділяється за такими ознаками:
формальне і діалектичне, конкретне і абстрактне, практичне і діалектичне.
Виходячи з поданих вище історіографічних джерел, можна констатувати,
що філософська думка має базу для вивчення феномена мислення, завдяки якій
це поняття розвивається донині різними науками, в тому числі й музичною.
Згідно з філософським підходом, «... мислення – вища форма активного
відображення об’єктивної реальності, яка полягає у цілеспрямованому,
опосередкованому й узагальненому пізнанні суб’єктом існуючих зв’язків і
відносин предметів і явищ, творчому формуванні нових ідей, у прогнозуванні
подій і дій» [173, с. 391]. Керуючись цим визначенням, вибудуємо естетикологічний ланцюжок.
Мислення – це форма духовного перетворення буття, інструмент пізнання,
результатом якого, має стати Істина. Отже, мислення – це один із способів, які
ведуть нас до Істини. Істина як естетична категорія – це правда, яка ґрунтується
на ідеалах краси і доброчесності (блага). Так осягаються вічні категорії
цінностей з позиції філософії: Істина, Добро і Краса.
Уявімо процес із іншого боку, збудувавши когнітивно-естетичний
ланцюжок. Мислення – це процес пізнання, результатом якого мають стати
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отримані знання. Знання, що прямує через Мудрість (знання, що базується на
вічних категоріях цінності) і Любов (рушійна сила всіх процесів, яка
ґрунтується на емоційному й естетичному досвіді, резонансі) – веде нас до
Істини. Так виявляється рух філософської думки як основи пізнання: Мудрість –
Любов – Істина. Отже, продукти розумової діяльності мають відповідати
ціннісним категоріям. У зв’язку з цим зазначимо творчий характер мислення,
тому що акт творчості безпосередньо пов’язаний із процесом творення як
активної духовної форми відображення дійсності. Результатом такого мислення
є продукт художньої творчості – взаємозв’язок перцептивного, когнітивного і
творчого досвіду людини.
Ці міркування готують необхідність семантики, як однієї зі складових
семіотики мислення по відношенню до смислотворення в музиці. Мислення
художника невіддільне від його світогляду, що являє собою ядро – як
громадської, так і індивідуальної свідомості. Саме мислення керує процесом
створення художнього тексту1 – результат роботи свідомості. Виходячи з цього,
зазначимо взаємозумовлені чинники, що формують творчість: свідомість,
мислення та світогляд. Однак, якщо Істина тотожна твору мистецтва (як
проблема філософського тексту), де місце його творця?
Творець висловлює самого себе, бо свідомість – відбиття дійсності, що є
частиною Я-Творця (І. Кант). Яким є бачення художником себе, розуміння ним
світу (частиною якого він, без сумніву, є), а також яким є вплив соціального
середовища (комунікація) – такими є і риси, яких набуває художній текст.
Людина – частина світу, що породив її, а також світу, який вона сотворила
(зворотна залежність процесів – діалектика). Порівняємо: біологічне
народження – передача інформації на рівні хімії – генів; витвір мистецтва –
передача розумової інформації на рівні знаків музичної мови. Не менш
важливим є аспект вивчення поняття мислення з точки зору психології2.
1 Музичний твір – це «особливий предмет, в якому матеріально-звукова сторона є носієм ідеального художнього

образу» (В. Медушевський) [157, с. 142]. «Зміст музичного твору – це інтонаційно виражена (інтонована)
духовність» (Н. Очеретовська) [183, с. 33]. «Форма – те, що звучить, а зміст – те, що чується в тому, що звучить»
(А. Сохор) [226, с. 161].
2 Мислення, згідно з О. Леонтьєвим, є «чиста активність свідомості» [126, с. 80].
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У психології3 поняття «мислення» розуміється як сукупність розумових
процесів (увага, сприйняття, процес асоціацій, а також утворення понять і
суджень), в основі яких лежить принцип пізнання (так само як і в філософії).
Мислення є однією їз вищих психічних функцій – психічного процесу4 .
Розрізняють такі види мислення: за формою (наочно-дієве, наочно-образне й
абстрактно-логічне), за характером (теоретичне та практичне), ступенем
розгорнення (дискурсивне та інтуїтивне) і ступенем новизни (репродуктивне та
продуктивне).
В основі розумової діяльності індивіда лежить процес обробки певної
інформації шляхом основних розумових операцій: порівняння, аналізу та
синтезу, абстракції та конкретизації, індукції та дедукції. Однією з ключових
операцій у процесі пізнання людиною навколишньої дійсності свого Я є
розумова операція порівняння, в ході якої людина встановлює подібність і
відмінності. Так, у процесі аналізу людина може розділити предмети або явища
на складові компоненти. Синтез являє собою процес з’єднання раніше
розрізнених речей або понять у ціле або набір. Абстракція допомагає
відволіктися від несуттєвих сторін, властивостей, зв’язків предмета і явищ.
Конкретизація дозволяє вирізнити приватне із загального. Індукція – процес
логічного висновку на основі переходу від приватного положення до загального.
Дедукція – метод мислення, що дозволяє вивести приватне положення логічним
шляхом із загального.
Проеціюючи подані операції мислення на композиторську творчість,
відзначимо, що вони докорінно визначають його процес, стаючи творчозабарвленими, а також позначають характерні умови для професійної роботи:
винахідливість, когнітивність, абстрагування, системність, відчуття форми,
естетичне сприйняття, поетичність, рефлективність. У процесі творчої
3 О. Кюльпе (Вюрцбурзька школа психології), Е. Гуссерль (феноменологія), І. Сєченов, І. Павлов, В. Бехтерєв

(рефлексологія), М. Вертгеймер і К. Дункер (гештальтпсихологія) – продуктивне мислення, О. Леонтьєв
(психологія теоретичної діяльності).
4 «Як тільки ми відірвали мислення від життя, від динаміки і потреби, позбавили його всякої дієвості, ми

закрили собі всякі шляхи до виявлення та пояснення властивостей і найголовнішого призначення мислення –
визначати спосіб життя і поведінки, змінювати наші дії, направляти їх і звільняти їх з-під влади конкретної
ситуації» (Л. Виготський) [50, с. 252].
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діяльності музиканта кожна розумова операція являє собою раціональний підхід
для виконання тих чи інших завдань.
Однак відомо, що творчість невіддільна і від несвідомих механізмів психіки,
таких як інтуїція, натхнення, осяяння (insight), що являють собою складні,
глибинні процеси, які в повній мірі не піддаються повному поясненню з позиції
науки. Чи є вони продуктами кропіткої роботи свідомості? В який момент
свідоме стає несвідомим, а також в який момент несвідоме стає усвідомленим?
Можна припустити, що в процесі сприйняття інформації комірка свідомого
переходить у несвідоме, створюючи нову комірку несвідомого, щоб незабаром
стати усвідомленим. Зазначимо, що усвідомлена діяльність, а також певні
естетичні установки композитора виведуть його до художнього способу
мислення, до вибору певної технології написання музики.
Наведемо дефініцію досліджуваної категорії з позиції психології (за
О. Леонтьєвим): «…мислення – це психічні процеси відображення об’єктивної
реальності, що становлять вищий щабель людського пізнання» [126, с. 79].
Розглядаючи два вищенаведені визначення поняття «мислення», помічаємо, що
в кожному випадку йдеться про процес відображення об’єктивної реальності.
Можна констатувати факт, що когнітивні процеси людини невіддільні від законів
логіки, звідси – природне прагнення людини до Істини як до вищої точки
пізнання.
Розуміючи логіку як «науку про правильне мислення» (Аристотель),
«внутрішню закономірність, властиву тим чи іншим явищам», або як
«правильний, розумний хід міркувань», приходимо до висновку, що мислення
не може існувати без законів логіки5 .
В основі творчої діяльності людини закладено процес поліпшення світу,
його гармонізація, що включає також і процеси творчості, які, в свою чергу,
формують етико-естетичні уявлення художника про світ.
Резюмуємо: мислення – багатовимірне явище, яке потребує спеціального
методологічного підходу до його вивчення, отже, проблема мислення в аспекті
5 від грец. λόγος – «міркування», «думка», «розум».
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музичного мистецтва має бути вивчена з позиції дослідження його сутності та
природи, спираючись на дані різних наук. Це свідчить про те, що проблема
музичного мислення являє собою сферу актуально значущу для сучасної
музичної науки, в рамках якої цілісна концепція специфіки композиторського
мислення поки що не склалось і понині.
Перейдімо до розгляду поняття мислення як категорії музичної науки.
Більшість музикознавчих праць, присвячених досліджуваному феномену,
можуть бути розділені на два великі напрямки:
1) що спираються на позиції філософії, естетики та психології;
2) що спираються на наукові дані про специфіку та особливості самого
музичного мистецтва.
До першого напряму віднесемо такі праці: О. Лосєв «Музика як предмет
логіки» [130]; М. Михайлов «Про деякі психологічні механізми музичного
мислення» [162]; В. Медушевський «Музичне мислення і логос життя» [154];
А. Муха «Процес композиторської творчості (проблеми та шляхи
дослідження)» [172], Є. Ільїн «Психологія творчості, креативності,
обдарованості» [86]; Л. Бочкарьов «Психологія музичної діяльності» [37];
Б. Теплов «Психологія музичних здібностей» [236]; А. Агафонов «Людина як
смислова одиниця світу. Пролегомени до психологічної теорії сенсу» [2];
Г. Коломієць «Цінність музики: філософський аспект» [105]; Г. Єлістратова
«Музичне мислення в системі креативної діяльності» [77]; Д. Кірнарська
«Психологія музичної діяльності» [98]; Н. Копцева, В. Лозинська «Музичне
мислення композитора і процес створення культурних цінностей» [110].
Серед робіт другого напрямку відзначимо такі: Г. Ріман «Музична
логіка» [307]; Б. Асаф’єв «Музична форма як процес» [19]; Г. Орлов «Древо
музики» [181], М. Арановський «Мислення, мова, семантика» [11]; О. Соколов
«Про засади структурного мислення в музиці» [198, с. 153-176]; В. Бобровський
«Тематизм як фактор музичного мислення» [35]; М. Бонфельд «Музика: мова,
мовлення, мислення» [36]; Ю. Холопов «Змінне і незмінне в еволюції
музичного мислення» [256]; І. Пясковський «Логіко-конструктивні принципи
музичного мислення» [201]; Л. Дис «Музичне мислення як об’єкт дослідження»
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[76]; І. Котляревський «До питання про понятійне музичне мислення» [113];
В. Москаленко «До визначення поняття “музичне мислення”» [165];
Є. Назайкінський «Стиль і жанр у музиці» [175].
Історіографія спеціальних досліджень, присвячених вивченню феномена
музичного мислення, фактично бере свій початок зі збірника наукових статей
«Проблеми музичного мислення» (1974) [198], до якого увійшли статті
М. Арановського (основного редактора), О. Соколова, І. Бур’янека, А. Сохора,
Б. Гаспарова, І. Рудя – І. Цукермана та ін.
Не менш значною подією в сфері вивчення феномена музичного мислення
є два колективні збірники, видані в Києві: «Музичне мислення: проблеми
аналізу та моделювання» (1988) [169], а також «Музичне мислення: сутність,
категорії, аспекти дослідження» (1989) [170], де опубліковано знакові статті
І. Пясковського: «До проблеми історико-стильової еволюції музичного
мислення» [170, с. 141-152] і «Символічна логіка як інструмент дослідження
логіко-конструктивних принципів музичного мислення» [169, с. 24-30].
Особливо відзначимо дослідження музичного мислення зарубіжних
авторів: Г. Фіске «Music and Mind: Philosophical Essays on the Cognition and
Meaning of Music» (1990) [295]; Д. Раффман «Language, Music and Mind» (1999)
[304]; Дж. Фодор «Language, Thought and Compositionality» (2001) [297];
Дж. Левінсон «Musical Thinking» (2003) [301]; К. Бартель «Musical thought and
compositionality» (2006) [287].
Таким чином, музичне мислення вивчалося музикознавцями з різних
сторін: функції музичного мислення (М. Арановський [11]), структурне
мислення (О. Соколов [198]), інтонаційне мислення (Л. Дис [76], В. Москаленко
[165]) , понятійність музичного мислення (І. Пясковський [201],
І. Котляревський [113]), еволюція музичного мислення (Ю. Холопов [256]),
бінарність композиторського мислення (М. Сараєва [214], О. Гусєва [64]),
тематизм як фактор музичного мислення (В. Бобровський [35]), гармонічне,
ладове, мелодичне та звуковисотне мислення (Е. Алексєєв [7]),
інструментальне, темброве мислення, мислення сонорними категоріями
(О. Снєжкова [222]), симфонічне мислення (В. Барський [25]), ціннісний
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концепт мислення (Н. Копцева і В. Лозинська [109, 110], М. Оболенська [179]),
мислення-сприйняття і мислення-творення (В. Медушевський [152]).
Чи правомірно було з боку вчених ввести в науковий обіг категорію
«музичне мислення», якщо сама музика являє собою такий вид мистецтва,
структури якого мають тимчасовий контекст та систему логічних зв’язків? На
думку М. Арановського, який писав про це в 70-х роках минулого століття:
«Поняття музичного мислення давно увійшло до наукового лексикону, проте
його зміст і межі застосування залишаються вельми розпливчастими. Зазвичай,
воно означає щось на зразок специфічного виду мислення – так би мовити,
“мислення музикою”. Абсолютно ясно, що перед нами не що інше, як
тавтологія» [11, с. 90]. Цю проблему поставив М. Бонфельд, розуміючи, що
«… нерозрізнення нюансів вживання, що складають дану категорію понять –
музика і мислення» [36, с. 139] є наслідком нечіткості категорії музичного
мислення.
Коротко викладемо погляди М. Бонфельда на уявлення про сутність
музики [36]. Виходячи з текстів наукових досліджень музикантів-теоретиків
XIX століття (Й. В. Гете, А. Б. Маркс, К. Фр. Краузе), музика сприймалася, в
першу чергу, як мистецтво емоційне. Інші дослідники (Г. Гельмгольц, В. Вундт і
Г.-Ю.Штумпф) вважали, що оцінка і сприйняття музики зводяться до «приємнонеприємно» [303, с. 338]. М. Бонфельд писав: «Для музикознавців і естетиків,
що спираються на традиції цих наук, вироблених у середині ХХ століття
(А. Адамян, Г. Орджонікідзе, А. Сохор, С. Раппопорт), на першому плані
перебуває зв’язок усіх видів людського мислення – загальнопонятійного,
наукового, художнього та, відповідно, музичного, на основі соціальної
зумовленості людського мислення в цілому і відображення дійсності в художніх
образах і їх аналогах – наукових поняттях» [там само, с. 140].
Виявимо основні функції музики, які ведуть нас до розуміння сутності
самої музики, і далі – визначення функцій музичного мислення. Що дає
музичне мистецтво суспільству, людині? Відповідь криється в самому змісті
твору мистецтва: укладені в ній цінності людського духу, в основі яких
покладено категорії Істини, Добра і Краси.
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Проблемі категорій цінностей у музиці, цінності та сутності самої музики і
музичного мислення присвячено велику кількість наукових робіт, серед яких
можна виділити ті, які межують між музично-теоретичними дослідженнями та
філософськими роздумами: Б. Асаф’єв «Цінність музики» (1923) [21]; О. Лосєв
«Музика як предмет логіки» (1927) [130]; Г. Шнеєрсон «Про музику живу і
мертву» (1964) [277]; Л. Закс «Музика в контексті духовної культури» (1987)
[82]; В. Медушевський «Суть музики – спрямованість до вищого сенсу
життя» (2001) [158]; Ю. Холопов «Про сутність музики» (2003) [258];
Г. Коломієць «О. Ф

Лосєв, Б. В. Асаф’єв, Ю. М. Холопов про сутність

музики» (2010) [103], «Цінність музики: філософський аспект» (2012) [105];
Н. Копцева, В. Лозинська «Музичне мистецтво в системі цінностей
культури» (2009) [109], «Музичне мислення композитора і процес створення
культурних цінностей» (2012) [110], М. Оболенська «Ціннісна теорія музичного
стилю» [179].
Звернімося до статті Г. Коломієць [103], в якій викладено три підходи до
вивчення проблеми сутності й цінності музичного мистецтва. Дослідник
визначає, що в роботах О. Лосєва музика розуміється як: 1) Ідея, ейдос, сенс;
2) Становлення, вираз; 3) Що стало (факт). Згідно з Б. Асаф’євим, крім його
філософського погляду на сутність музики, музична форма – це неодмінно рух
музичного матеріалу, а також музичний твір розглядається як соціокультурний
феномен. Ю. Холопов, у свою чергу, констатує той факт, що саме через аналіз
музичної матерії, розкривається «... сутність музики – в дусі, який виявляє себе
у звуковій матерії» [там само, с. 444].
Узагальнюючи концепції провідних музикознавців ХХ століття,
Г. Коломієць зазначила проблему онтологічного підстави музики: «...
“програма” або “генетичний код” задані музиці-мистецтву, за Ю. Холоповим:
Творцем, Творінням; за О. Лосєвим: Божественною Особистістю; за
Б. Асаф’євим: історичний рух музики здійснюється згідно з натуральним
звукорядом. Очевидно, цим пояснюється стійкий інтерес до теорії музики від
метафізиків до фізиків. Так, Б. Асаф’єв – із гносеологічної позиції, а О. Лосєв –
із онтологічної – роблять відкриття цінності музики в наближенні її до
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Істини» [там само, с. 447]. Виходячи з цього дослідження, виявимо основні
функції музики – філософську, етичну та естетичну.
Тепер розглянемо проблему мислення з точки зору нейро-лінгвістичного
програмування (НЛП). Вирізняють три основні типи, що ґрунтуються на
сенсорних системах людини: зоровий (візуальне мислення), слуховий
(аудіальное), сенсорний; той, що відчуває (кінестетичне мислення). У
психології знаходимо таке визначення аудіального мислення: «Людська
діяльність, продуктом якої є породження нових образів, створення нових
звукових форм, що несуть певне смислове навантаження і роблять значення
чутним» [111, с. 63].
Проблемі аудіального мислення присвячено означено статтю Н. Копцевої і
В. Лозинської [111], в якому позначено рівні аудіального мислення: 1) Аудіальне
мислення дитини; 2) Аудіальне мислення дорослого слухача; 3) аудіальне
мислення виконавця; 4) Аудіальне мислення композитора [див.: там само, с. 64].
Вчені порушують питання взаємозв’язку аудіального мислення та комунікації:
«У міру оволодіння вербальним мисленням, дитина поступово знижує здатність
до чисто аудіальної комунікації, разом з тим ця обставина дозволяє говорити
про універсальний характер аудіальної комунікації як зародку музичного
мислення» [там само]. Таким чином, вчені виявляють підстави музичного
мислення як феномена, взаємопов’язаного з комунікацією і перцепцією людини,
отже – з досвідом: «Чим більшим є слухацький досвід людини, тим більше
нових відтінків здатний він знайти у виконуваному творі, здатний установити
стиль, епоху, метод твору, дізнатись, які художні течії сприяли становленню
композитора» [там само].
Аудіальне мислення композитора є вищим рівнем вияву не тільки
аудіального, а й музичного мислення. Відмінність музичного мислення
композитора від виконавського та слухацького криється в тому, що перше
відіграє головну роль при створенні музичного твору як «джерела чуттєвості та
раціональності» [там само, с. 61], в той час як друге і третє розгортається вже
при наявності написаної композитором музики. Звідси музикознавство вказує
на два основні компоненти музичного мислення: репродуктивний, пов’язаний зі
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сприйняттям і аналізом існуючої музики, та продуктивний, що лежить в основі
створення нової музики. Розглядаючи феномен мислення, дослідники
відзначають, що воно пов’язане з невербальним мисленням. Недавні
дослідження психологів показують, що, крім уже доведеного зв’язку мислення з
вербальною формою, існують різні форми високорозвиненого мислення, що в
свою чергу переплітаються і переходять одне в одного.
Проблема існування невербального мислення є об’єктом наукових текстів
сучасних філософів. Наприклад, Д. Дубровський приходить до висновку про
існування невербалізованих шарів «живої думки» (думка, пережита людиною
на певному часовому інтервалі). Для нього «жива думка» є не що інше, як
мислення: «Навіть укладена в слові жива думка все одно триває, пульсує,
розгалужується, щоб знову знайти словесні форми і, залишивши в них більшу
частину себе, рушити далі» [75, c. 69]. Так відкривається два рівні «поточної
суб’єктивної реальності»: ще не вербалізованої і вже вербалізованої. Ці рівні,
утворюючи динамічну структуру, виявляються в тому, що невербалізоване стає
вербалізованим, яке відкриває нові пласти невербалізованого, «сприяючи їх
спливанню до рівня потреби та можливості адекватної вербалізації» [там само,
с. 68].
Розвиваючи думку про взаємозв’язки мислення та музики, підкреслимо
відмінність понять «мислення музикою», «мислення про музику», «мислення в
музиці», а також «мислення як музика». Так, М. Бонфельд доводить, що
висунуте М. Арановським твердження 1974 року про те, що музичне мислення
та мислення музикою – тавтологія [див.: 11, с. 90] є неправомірним, тому що
мислення музикою, «позначення специфічного різновиду невербального
мислення і вирізняє музику в якості субстрату мислення, пов’язаного з
музичним мовленням» [36, с. 128], а «музичне мислення» є «різновид
художнього мислення» (там само, с. 128]).
Поняття «мислення музикою» відображає спрямованість процесу мислення
певної галузі мистецтва (науки): як мислення художніми образами,
математичними формулами, геометричними фігурами та ін. В цьому випадку,
музика стає «субстратом мислення, пов’язаного з музичним мовленням» [там
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само, с. 128]. Звідси процеси розумової діяльності індивіда, вступаючи в
діалектичні зв’язки з компонентами музичної мови, утворюють внутрішню
єдність. У процесі мислення відбувається мислення не просто музикою, але
оперування всіма компонентами музичної мови, як засобами музичної
виразності (ЗМВ): мелодикою, ладо-гармонічними комплексами, метро-ритмом,
інтонацією, певним видом фактури та ін. Утворюючи логічні зв’язки між
собою, вони реалізуються в кінцевий продукт розумової діяльності композитора
– музичний твір.
Як приклад, наведемо міркування Б. Яворського: «Не можна мислити в
галузі музики, не володіючи хоча б схематичним мисленням в галузі
архітектури, скульптури, живопису, мозаїки, поезії, прози, балету й танців. Всі
види мистецтва мають спільні терміни, і тільки тоді можна розуміти термін,
коли зрозуміле його застосування в кожному з цих мистецтв» [285, с. 567-568].
Відносно цього М. Бонфельд зауважує: «... як видно з другої фрази,
Б. Яворський має на увазі скоріше мислення про музику, в той час як у першій
мова йде про мислення в музиці» [36, с. 142].
Згідно з М. Бонфельдом, «... мислення в музиці – це один із чотирьох
основних драматургічних типів музичного мистецтва, в якому музика
демонструє абсолютно специфічну галузь сенсу і яким музика найбільшою
мірою відрізняється від інших видів художньої творчості» [там само]. Музика
як мислення – аналог розумового процесу [див.: там само, с. 129].
Повернімося до розгляду музичного мислення як виду художнього6. Про це
пише Г. Єлістратова: «... особливим різновидом мислення, видом
інтелектуальної діяльності, спрямованої на створення та сприйняття творів
мистецтв, є художнє мислення, яке, транслюючи базисні структури
філософського, має свою специфіку – відображення дійсності й вираження
думок і почуттів художника в художньому образі. Музичне мислення включає в
себе свої специфічні риси, якісні характеристики художнього мислення й

6 Мислення художнє, з точки зору естетики, – «… вид інтелектуальної діяльності, спрямованої на творення та

сприйняття твору мистецтва, особливий різновид мислення людини, що відрізняється за характером протікання,
кінцевими цілями, соціальними функціями та способами включення в суспільну практику» [174, с. 220].
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основні закономірності мислення взагалі. Особливість музичного мислення
зумовлена інтонаційною природою, образністю, семантикою музичної мови та
музичною діяльністю» [78, с.12]. Інакше кажучи, дослідник проводить логічний
зв’язок між художнім і музичним мисленням, визначаючи онтологічну сутність
музичного мислення як проблему філософського тесту.
Доказ цієї ідеї можна зустріти також у В. Медушевського, який вбачає
тотожність між поняттями «музичне мислення» і «образне відображення
дійсності» [170], отже, визначає цей феномен як категорію художнього
мислення.
Розгляд понять «музика» і «мислення» наштовхують нас на можливість
зробити проекцію на головний предмет і основне питання філософії «людина і
світ», керуючись різними його комбінаціями: людина світу (що впускає в себе
одночасно все багатство світу), мирська людина (що рухається духовним
шляхом), людина про світ (споглядач), людина в світі (суб’єкт), світ у людині (з
одного боку: явище духовного начала, з іншого – Я-свідомості/мислення),
людина як світ (людина, будучи частиною світу, сама уособлює світ).
Світ у розумінні як макро- (космос), так і мікро- (внутрішня Я-свідомість/
мислення) рівнях. З одного боку, людина – породження, продукт і частка світубуття, також як і музичний текст – продукт мислення; з іншого – світ-буття
створюється людиною, як стиль і техніка композитора взаємозумовлені
свідомістю, безпосередньо народженою соціальним середовищем (епохою) і
комунікацією.
Таким чином, мислення, що породжує музику (як звукову субстанцію, в
основі якої покладено логіку зв’язків засобів музичної виразності) не може
існувати поза людиною-творцем, як людина (соціальний суб’єкт) не може
існувати поза навколишнім світом. Однак з точки зору постмодерну, існування
суб’єкта і об’єкта ставиться під сумнів (також як модерн поставив під сумнів
існування Бога, в результаті його «убивши», за твердженням Ф. Ніцше).
З позиції «трансцендентального» погляду на проблему: музика (щось
нескінченне, явище божественного начала, рівень, який стоїть між світом
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земним і божественним7 може існувати поза людським мисленням-свідомістю,
проте не може бути і поза навколишнім світом. Макро-рівень мислення як образ
системи логічних зв’язків (між різними верствами їх організації) може існувати
в музиці поза людською свідомістю.
Проеціюючи поняття «мислення як музика» на філософське «людина як
світ», приходимо до розуміння сутності мислення, як того, що мислення може
мати як макро, так і мікро-рівень організації. Людина, щоб стати світом (у
розгляді людини як творця – породження буття або того, що породжує буття),
має «впустити», ввібрати, нести світ у собі. Мислення для того, щоб стати
«музикою», має бути «художньо» забарвленим, стати живим «інструментом»
творчості. Про це пише й М. Бонфельд: «Мислення як музика – це те, до чого
має тяжіти будь-яке мислення» [36, с. 132].
***
Розглянемо функції музичного мислення з позиції музичної науки. Згідно з
дослідженням М. Арановського [11], існує три функції музичного мислення.
Виходячи з функцій, які музичне мислення виконує як розумовий апарат,
розрізняють створення музики, її сприйняття і виконання. Вчений пропонує
в р а хо ву в ат и д в і фу н к ц і ї м у з и ч н о го м и с л е н н я : с ем а н т и ч н у т а
структуроутворюючу, тому що третя (виконання) – є породженням перших
двох [див.: 11, с. 92-93].
Першу функцію музичного мислення – семантичну – дослідник визначає,
виходячи з того, чим будь-яка мова є, в тому числі й музична: «...кодуючою
системою, призначеною для передачі особливої інформації. Отже, створення
інформації – перша і найважливіша функція музичного мислення» [там само,
с. 92]. І далі: «...передача інформації в цьому випадку не обмежується простим
кодуванням за допомогою набору загальновідомих символів. <...> процес
передачі повідомлення щоразу пов’язаний зі створенням унікальної структури
тексту» [там само].

7 Див.: Г. Гессе «Гра в бісер».
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Друга функція – структуроутворююча як наслідок «будівництва»
мисленням структури музичного твору як матеріального об’єкта з кодуванням
необхідної інформації: «… з огляду на це, в поєднаннях і зв’язках її елементів, в
їх часовому розгортанні закарбовується не тільки результат, але й сам процес
мислення» [там само, с. 93].
Звернемося до подібного трактування функцій музичного мислення
Л. Баренбоймом [24]. Учений вирізняє дві основні функції: інтонаційну (має
переважно слухову природу у вигляді емоційної реакції людини на виразність
інтонації), а також конструктивно-логічну (розуміння сутності музичного
змісту, вміння осмислити і співставити засоби музичної виразності з художнім
образом музичного твору). Виходячи з цього, робимо висновок, що саме
сплетіння інтонаційної та конструктивно-логічної функцій роблять розумову
діяльність музиканта художньо значущою.
З точки зору філософської логіки, розрізняють такі функції музичного
мислення (описані Н. Копцевою і В. Лозинською [112]): 1) гносеологічна;
2) онтологічна; 3) методологічна; 4) комунікативна; 5) аксіологічна;
6) світоглядна.
Гносеологічну функцію дослідники бачать у пізнанні структурних
закономірностей, виражених у процесі музичного мислення: «... вираження
ідеального через реальне, нескінченне через кінцеве» [там само, с. 66];
музичного мислення як «найбільш адекватний спосіб пізнання алогічних,
нераціональних основ культури в широкому значенні цього слова» [там само];
музичного мислення, яке дозволяє пізнати світ у русі, становленні, мінливості,
процесуальності тощо.
Онтологічна функція відноситься до створення звукового образу, звукової
картини світу, а саме: музичне мислення як «відображення загальної гармонії
Універсуму. ... прагнення людини до Абсолюту» [там само, с. 68]; музичне
мислення як «вираження людського змісту в чуттєво даній музично-художній
формі» [там само]. Дослідники відзначають, що «...образ світу, який формується
в процесі музичного мислення, обов’язково має статус культурної цінності,
оскільки саме в ньому і втілено ту саму проектну реальність, яка становить
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зміст цінності. Форма музичного твору, яка виступає репрезентантом
Абсолютного, нескінченного, цілком є ідеалом, вищою культурною цінністю
для людини» [там само].
Комунікативна функція «...дозволяє зв’язати суб’єктивну реальність з
об’єктивною, що є умовою і формою ціннісного відношення взагалі, а також
його метою як благом» [там само, с. 70-71].
Аксіологічна – виявляє себе шляхом реалізації всіх інших функцій. Так,
композиторське мислення спрямоване на створення культурних цінностей, в той
час як виконавське та слухацьке, зберігаючи їх, «...транслює від індивіда до
індивіда, від цієї історичної епохи до іншої» [там само, с. 71].
Повертаючись до проблематики ціннісних домінант у творчості
композиторів, вкажемо на значимість робіт Л. Закса [83] і Г. Коломієць [106].
Г. Коломієць акцентує увагу на диференціації понять «цінність
музики» («...як її призначення в культурі») і «цінності в музиці» ( «...як
ціннісно-смислові значення, якими суб’єкт наділяє музику, її форми» [там само,
с. 456]). Л. Закс пояснює відмінності аксіологічної функції в культурі та в
музиці: «Якщо змістовне ядро духовної культури – це основні цінності
людського духу (естетичні, моральні, світоглядні), то музика – інтонаційний
спосіб існування цих цінностей, причому в тій чи іншій напруженій
суб’єктивній цілісності й діяльній спрямованості на дійсність, яке є живе
людське світовідношення» [83, c. 47].
Відповідно до теорії сучасної філософії культури, Л. Закс вирізнив три
типи цінностей також виражені в музичному мистецтві: естетичні, моральні,
світоглядні. Перекладаючи мовою композиторського мислення, ці категорії
Н. Копцева і В. Лозинська бачать у композиторів у таких ціннісних домінантах
музично образного сенсу: морально-світоглядна8(Й. С. Бах, Ґ. Малер,
Д. Шостакович); соціально-моральна (в творчості композиторів «Могутньої

8 У Н. Шутової в статті «Структурно-динамічний підхід до використання музики у впливі на

особистість» [282]: Етико-моральна (світоглядно-релігійна) – Й. С. Бах, С. Губайдуліна і В. Мартинов; естетикосвітоглядна – Ф. Ліст, Р. Ваґнер, О. Скрябін; революційно-світоглядна – Л. Бетховен; пантеїстична (соціальноморальна) – М. Римський-Корсаков, Ґ. Малер; У М. Смирнова в статті «Філософія і музика: Бетховен і
Геґель» [221], у Л. ван Бетховена – науково-філософський світогляд.
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купки»); естетико-світоглядна (Г. Берліоз, Ф. Ліст, Р. Ваґнер); естетична
(Ф. Шопен, С. Рахманінов, М. Равель) [див.: 111, с. 72].
Світоглядна функція безпосередньо пов’язана з уявленням про музику:
«...як ідеал Універсуму, форму вищої впорядкованості людського життя» [там
само, с. 73]. Крім того, вона репрезентує ідеал людини: «...всі структурні
елементи людини впорядковані та динамічно гармонізовані: плотське, душевне
і духовне» [там само].
Резюмуємо: найважливішою функцією музичного мислення, з точки зору
філософської системи цінностей, – є світоглядна, тому що вона докорінно
впливає на формування художніх поглядів на мистецтво як культурну цінність,
в основі якої лежать вічні філософські категорії Істини, Добра і Краси. Отже,
цей підхід до вивчення музичного мислення, дозволяє нам проникнути в його
специфіку, усвідомити його природу не тільки з позиції музикознавства, а
також, з точки зору філософії в системі ціннісних домінант.
Визначаючи сутність музичного мислення як процесу, спрямованого на
створення культурно-ціннісного об’єкта музичного мистецтва, наведемо
дефініцію музичного мислення запропонованого Н. Копцевою і В. Лозинською:
«Музичне мислення є розумовою, смислопороджуючою, ціннісно-орієнтуючою
діяльністю, в основі якої лежить інтелектуальне оперування семантічнопевними блоками, що виникають у просторі відносини композитора і
художнього музичного матеріалу, з одного боку, і виражаються в знаковій
специфіці музичного тексту; з іншого боку, виникають у процесі взаємодії
слухача і виконавця та музичного твору, результатом чого є музичний художній
образ» [там само, с. 74-75]. Виходячи з цього визначення, спроеціюємо його
сенс на композиторську творчість: продукти розумової діяльності (результат
творчості) мають відповідати ціннісним категоріям. Звідси розуміння сутності
музичного мислення, як творчого, пов’язаного з процесом творення.
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1.2 Структура музичного мислення: компоненти і рівні організації
Як вважав А. Сохор, «… творчу сторону композиторського мислення
можна визначити як діяльність по з’єднанню елементів музичної мови в різні
структури на основі музичної логіки» [227, с. 65]. Тож завдання підрозділу є
систематизація навчань, присвячених проблемі музичного мислення (в цілому і
окремим категоріям) з позиції музичної науки, що веде до розуміння структури9
«мови музики», в «широкому» значенні, що являє собою сукупність засобів
музичної виразності (ЗМВ): мелодії, гармонії, ритму, динаміки, тембру, регістру.
ЗМВ виявляються на рівнях організації звукового матеріалу в музичному тексті,
що є продуктами того чи іншого рівня музичного мислення, зумовлені будовою
музичного мовлення-мови: мелодико-інтонаційного, ладо-гармонічного, метроритмічного, тембрального, поліфонічного, фактурного і структурного, як
синтезуючого рівня всіх елементів музичного тексту.
Насамперед слід висвітлити засадничі аспекти онтології музики. Музика –
вид мистецтва, звуковий матеріал якої розгортається в часі. Час – це об’єктивна
форма існування матерії (вічно рухоме ratio), виражене у вигляді різних форм
руху, для яких характерними є протяжність, мінливість, цілеспрямованість.
Рух як онтологічна основа буття, подано у вигляді нижчих (неорганічної та
живої природи) і вищих формах (суспільство), які нерозривно пов’язані з
матерією. У неорганічній природі рух виявляється на рівні елементарних
частинок, атомів і молекул, зміни в структурі макроскопічних тіл – теплові
процеси, зміна агрегатних станів, звукові коливання та ін. В живій природі рух
виявляється у вигляді обміну речовин, саморегуляції, управлінні й відтворенні в
біоценозах та інших екологічних системах. Зрештою, в суспільстві, у вигляді
різноманітних виявів свідомої діяльності людей, а також руху всіх вищих форм
відображення і цілеспрямованого перетворення дійсності.
Звукові коливання, які утворювались у нижчих формах руху матерії, в
поєднанні одного з одним можуть бути виражені в інший спосіб у вищих
формах. Цей феномен є предметом науки «акустика», що вивчає фізичну
9 Від лат. structure – будова, розташування, порядок.
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природу звуку та проблеми, пов’язані з його виникненням, поширенням,
сприйняттям і дією, а музична акустика – розділ акустики, що вивчає фізичні
властивості музичних звуків. Нам важливо визначити, чим музичний звук
відрізняється від «чистого тону». З приводу цього О. Лосєв пише: «Повітряні
коливання не мають ніякого відношення до музики як такої, як не має ніякого
відношення до естетичного враження від картини живописця аналіз хімічного
складу тих фарб, що ними живописець у цьому випадку скористався» [130,
с. 198].
Специфічною особливістю музичного звука є його висота, що розуміється
не як психоакустичний феномен, а як елемент звукової системи, що перебуває у
співзвуччях (інтервалах, акордах і т. ін.), в ладу. У «широкому» розумінні, звуки,
зібрані в систему за законом логічних і смислових зв’язків, утворюють
музичний твір10. Таким чином, музичне мислення є багаторівневою
структурою, елементи й рівні якої доповнюють, взаємодіють, будучи міцно
пов’язаними між собою тимчасовими та просторовими зв’язками.
Висвітлимо проблему вертикалі11 та горизонталі12 розумового процесу, що
є однією з корінних проблем, пов’язаною з природою осягнення просторовочасових зв’язків у музиці.
«Вертикаль» визначають так: «умовно-образне поняття, що пов’язане із
застосуванням до музики просторових уявлень і позначає гармонійний аспект
музичної тканини» [46] (Ю. Кон). «Горизонталь»: «поняття, що пов’язане з
розгортанням музичного твору в часі та протиставлене вертикалі – поняттю, що
визначає кожен момент багатоголосного твору. Горизонталь підкреслює зміни,
що виникають у міру розвитку музичної форми як процесу» [59]
(В. Протопопов).

10 Музичний твір – «форма соціального виявлення музики в процесі інтонування» [Б. Асаф’єв] [20, с. 21].
11 Розроблене Ю. Тюліним [244], Ю. Холоповим [255] та ін.
12 Поняття вперше введене С. Танєєвим у теорії рухомого контрапункту [233], Е. Куртом у теорії

горизонтального (лінеарного) розвитку мелодії у Й. С. Баха [298], а також відомі розробки Ю. Тюліна [243, 244]
і Л. Мазеля [132].
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Деякі аспекти співвідношення «горизонталі» та «вертикалі» в музичному
тексті, висвітлено Т. Кравцовим у його монографії: «Багатоголосна вертикаль
являє собою один з крайніх полюсів просторово-часового виразу музики, де
свідомість спирається (орієнтується) на порівняння вертикальних моментів. На
другому полюсі знаходиться інше, протилежне співвідношення – опора на
утворюючі багатоголосся мелодичні лінії, стосовно до яких показники
вертикалі відіграють допоміжну роль.
На першому полюсі концентруються явища гармонічного, на другому –
поліфонічного порядку. Єдність вертикальних і горизонт альних
закономірностей у музиці – специфічне

відображення просторово-часового

існування явищ об’єктивної дійсності.
Музичне мислення володіє здібністю просторово-часової координації
багатоголосся, в якому виникає і спрямування на вертикаль, і спрямування на
горизонталь, і складний їх взаємозв’язок у часопросторовій перспективі – ніби
своєрідне “діафрагмування”» [115, с. 47-48]. Отже, рівні музичного мислення
можуть бути диференційовані за їх векторною спрямованістю: мелодичний,
метро-ритмічний, поліфонічний – «горизонталь»; гармонічний, фактурний –
«вертикаль». З одного боку, вони формують структуру музичного тексту
(об’єднують звукові форми), з іншого – процесуальність. Підтвердження цьому
знаходимо у О. Баніна: «...традиційний музикознавчий аналіз, як і сам нотний
спосіб запису музики, розчленовує музичний текст на два фундаментальні рівні
– інтонаційний (висотно-звуковий) і ритмічний (довготно-часовий). Як
результат складної взаємодії двох фундаментальних рівнів виникають свого
роду підрівні: це аспекти ладозвукорядний, ладомелодичний, ладогармонічний,
поліфонічний, формоутворювальний (у тісному значенні слова, пов’язаному з
поняттям “музичні форми” як історично сформовані композиційні типи
музичного твору)» [22, с. 286].
В. Мартинов також зазначає, що «…час у музичному творі можна
аналізувати у відриві від простору, бо час і простір складають єдиний
просторово-часовий “каркас”, де структура простору (однорідна або дискретна)
залежить від законів часу і навпаки» [146, с. 238]. Дослідник проводить аналіз
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творчості представників різних музичних епох (Дж. Палестрина, Й. С. Бах,
Л. Бетховен, А. Веберн), у результаті чого помічає різний вияв вищезазначених
понять у музичному тексті: відчуття процесуальності у кожного композитора
різне. Для виявлення суті «горизонтальних» і «вертикальних» процесів
В. Мартинов пропонує розрізняти дві тимчасові лінії: об’єктивний час (хід
годинника, тривалість музичного твору в хвилинах, годинах і т. д.) і
модельований музичними засобами час (продукований композитором відповідно
до стилю мислення). «Відчуття плину часу забезпечується музичними засобами
шляхом безперервного зміни музичної тканини... По-різному змінюючи фразу
при повторенні, ми будемо отримувати різні відчуття плину часу» [там само,
с. 238]. Таким чином, різне з’єднання «горизонталі» і «вертикалі» породжує
відповідні звукові форми.
«У музичному творі, – зазначає В. Мартинов, – всі зміни, що створюють
відчуття часу, відбуваються з тематичною коміркою, тобто з найбільш
короткою закінченою музичною думкою, що має емоційну індивідуальну
характеристику. Саме в ній закладено певні можливості до подальшого
розвитку» [там само]. Зауважимо, що «тематична комірка», – це не що інше, як
музична інтонація – форма вираження музичного змісту.
Всі чинники музичного мислення, взаємопов’язані з компонентами його
мови. Але функціонування цих компонентів відбувається на різних рівнях
організації. Обговоримо дихотомію «мислення-мова», у зв’язку з введеням у
методологічний обіг пропонованого дослідження як засадничу в контексті
семіотичного опису музичного мислення.
У розділі 1.1 було зазначено, що найважливішою функцією музичного
мислення є семантична. Безсумнівно, народження музичної ідеї у композитора
починається з моменту наділення її змістом, певною ідеєю, отже, зачіпає
змістовність музичного твору. Розглядаючи музику як «мистецтва інтонованого
сенсу» (Б. Асаф’єв), ще раз зафіксуємо значення логічних зв’язків, без яких
«смисл» як такий не може відбутись (як всесвіт без законів гравітації з позиції
фізики). Ця обставина веде нас до феномена інтонаційного мислення в музиці
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як способу невербального моделювання об’єктивної реальності в звукообразах.
Розглянемо, що покладено в основу цього феномена.
На зламі XIX – початку XX століть дослідження музичного мислення як
проблеми семіотики зробив Г. Ріман [307]. Знаки музичної мови та вихідних від
нього категорій вивчали Б. Яворський [285], М. Арановський [12], Е. Бенвеніст
[31], І. Бєлєнкова [29], М. Бонфельд [36], Ю. Холопов [256].
Проблему музики як мови вперше зустрічаємо в працях Б. Яворського
[285]. Вчений вважав, що закони музики слід вивчати з позиції загальних
законів самої природи і буття, а також виходячи з даних інших наук. Він уперше
порівняв словесне мовлення з музичним, унаслідок чого вчений знайшов
спільні риси притаманні не тільки змісту, але й формі (як відображення
смислу), як у мові, так і в музиці через закінчені структури [див.: там само, с.
87]. Пізніше проблему музичної мови було розвинено в працях М.
Арановського [11], Ю. Кона [107], М. Бонфельда [36].
Згідно з дослідженнями М. Бонфельда, «… музична мова» – це система
організованих думок-знаків, що натякає на її спорідненість із природною
словесною мовою. Однак ця спорідненість – метафорична, бо процеси
організації знаків у систему, а також самі знаки – різні за своєю природою:
метафори, порівняння, мовні звороти в словесній мові постають нам у вигляді
певних понять, знаків. У «музичній мові» закріплені історично інтонаційні
обороти починають сприйматися нами як певні музичні символи (в цьому
випадку, про музичне мистецтво можна говорити як про «науку прихованих
смислів» – семантику). Знак, як єдність того, що позначається і означуваного,
«має цілісне і стійке ядро значення» [36, с. 12], а також, «цілісність матеріальноідеальної природи, диференційованість, довільність, немінливість і лінійність.
Організовані за певним принципом знаки об’єднуються в систему, що дозволяє
їм стати мовою» [там само, с. 14].
Існує інша точка зору, згідно з якою музична мова взагалі не має інтонаційзнаків. М. Арановський пише: «...музична мова є незнаковою семіотичною
системою» [11, с. 104], його «матеріальний субстрат складається з набору
ступенів звукоряду (свого роду музичних фонем) і деталей майбутніх “слів” –
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інтервалів і акордів (які з великою натяжкою можна зіставити зі складами).
Звідси вчений робить висновок: значущі одиниці музичного тексту не є
значущими одиницями музичної мови. Мова не передає тексту вироблені нею
значення, вона тільки допомагає їх створити, пропонуючи якісь готові деталі та
правила їх з’єднання» [там само, с. 113]. Чітко вимальовується позиція автора
про існування двох «музично-мовних» категорій:
а) музичне мовлення (сама музика) зі своїми семантичними одиницями;
б) музична мова (набір конструктивних елементів: ступенів, інтервалів і
т. ін.) поза ритмічною організацією.
Таке трактування музичної мови розглядає її лише на фонетичному рівні,
що дійсно позбавляє мову знакових одиниць, бо фонетична концепція природно
передбачає роз’єднання звуковисотності й метроритму.
Примітною є концепція Е. Бенвеніста: автор показав відмінності між
словесною і музичною мовою, що перебувають на глибинному рівні – типі
означування, а саме, що в основі словесної мови лежить семіотичний принцип,
у той час як у музиці – семантичний [див.: 31, с. 82; 11, с. 133-134].
Існує теорія Б. Зільберта. Ґрунтуючись на вченнях Б. Яворського,
Б. Асаф’єва і М. Арановського, вчений прийшов до висновку про те, що,
незважаючи на відмінності словесної мови і музики щодо способів
відображення дійсності: «...Знаки музичної “мови”, точніше інтонаційні знакові
комплекси становлять лише частину структур музичних текстів. <...> Якщо в
словесній мові знак заміщає реальні об’єкти, що є головною рисою
семіотичного принципу означування в мові, то у музичного знака означуваним,
у більшості випадків, є тип відчування, а значить тип ставлення до
реальності» (курсив мій. – Д. М.) [див.: 89, с. 50-51]. У цьому випадку «тип
відчування» – не що інше як вияв інтонації, означуваної музичного знака.
Інтонація в рамках цілого твору розуміється як текст, що означає семантичний
спосіб означування. З іншого боку, інтонація може набути певної форми,
закріпленої за «певним типом того, що позначається» [там само, с. 52]. У творі
можуть з’являтися ділянки, «...де одиниці системи (типові інтонації) повністю
виконують функцію знака» [там само].
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За концепцією І. Бєлєнкової, автор, визначаючи нижню межу структури
музичної інтонації-знака (в синтаксичному відношенні – мотив або фраза),
вказує, що за ним «вважається доцільним у звичній знаковій типології
закріпити поняття “естетичний знак”. Його суть полягає в тому, що він виконує
не тільки репрезентативну функцію, а й має свій власний внутрішній зміст,
являє самого себе» [29, с. 204]. Під «внутрішнім змістом» інтонації-знака
мається на увазі «наповненість» його певним емоційним зарядом.
Інший дослідник пояснює: «Під терміном “знакові одиниці” розуміються
узагальнені інтонаційні елементи музичної мови, на основі яких
запам’ятовуються та функціонують у слуховому мисленні ті чи інші образи
конкретних мелодій» (В. Поляков) [193, с. 484]. Концепція В. Холопової [262]
базується на інтерпретації теорії знаків Ч. Пірса [190], в якій екстрамузикальна
семантика втілюється за допомогою «знакової» тріади, кожен компонент із якої
виконує свою функцію, визначаючи музичний зміст: знаки-ікони (втілення
емоцій) , знаки-індекси (відображення предметного світу) і знаки-символи
(втілення ідей). Теорія музичного змісту В. Холопової грунтуються на трьох
«китах»: емоція, зображальність і символіка. Надалі її ідеї було розвинено
А. Кудряшовим [119], який додав четверту групу, позначену ним як «реляти».
Ця група класифікується ним за принципом подібності та його відношення до
музичного тексту: внутрітекстові та міжтекстові, які також поділено за
принципом подібності, довільності та відмінності.
Зіставивши різні підходи до вивчення структури «музичної мови», зробимо
висновок: музична мова – це система взаємодії різних за своєю природою,
функціями, ознаками означування і місця в музичному тесті знакових одиниць.
Відповідно до теорії Б. Асаф’єва, витоком музичного мислення слід
вважати інтонацію, яка є своєрідним імпульсом до музично-розумової
діяльності. Щоб стати «мовою музики» інтонація має бути структурованою: цей
факт визначає специфіку музичного мислення: величезне значення набуває
конструктивно-логічний принцип організації звукового матеріалу, як природна
форма відображення музичних явищ у свідомості людини. Наявність
раціонально-логічного начала в музичному мисленні виводить його за рамки,
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обмежені чуттєвим відчуттям і сприйняттям. Отже, музично-розумові операції
нерозривно пов’язані з універсальними операціями мислення (порівняння,
аналіз і синтез, систематизація) [див.: 198, с. 244].
Феномен структурного мислення висвітлено у низці музично-теоретичних
робіт (Г. Ріман [307], А. Сохор [227], О. Соколов [198, с. 96-211]). Щодо
раціонально-логічного початку в композиторському мисленні, пише А. Сохор,
тим самим виявляє одну з функцій (формоутворення) останнього: «Розгортання
кожної зі структур і поліструктури в цілому являє собою процес,
підпорядкований певним закономірностям. Такого роду закономірності
прийнято називати музичною логікою. Виходячи з цього, творчу сторону
композиторського мислення можна визначити як діяльність зі з’єднання
елементів музичної мови в різні структури на основі музичної логіки» [227,
с. 65].
Як зазначив О. Соколов, мелодія, гармонічна послідовність, метроритмічна організація звукових структур: «...не можуть існувати навіть в уяві
композитора “поза часом і простором”; тим більше вони вимагають структурної
визначеності при своїй реалізації в звýчній музичній тканині. Ця структурна
визначеність може бути дуже різною, починаючи від імпровізацій, де вільний
розвиток провідного елементу допускає більші чи менші масштаби його
розгортання, до стабільних музичних форм. Останні якраз і вирізняються
певним рівнем структурного мислення, тобто ступенем організованості зв’язків
елементів у часі» [див.: 198, с. 153].
Отже, О. Соколов відзначив дві сторони, які взаємодіють між собою:
специфічна та загальнологічна. За словами вченого, «...перша передбачає
закономірні зв’язку виражальних засобів цього виду мистецтва: в музиці –
мелодії, гармонії і ритму, в поезії – ритму і рими, в театрі – всіх компонентів дії.
Друга сторона висловлює загальну логіку розгортання художнього тексту в часі
або побудова його в просторі: контрасти або уподібнення елементів, їх
чергування, закономірності в загальній перспективі розвитку і т. ін.» [там само].
Відзначимо, що «загальнологічна» сторона єдина для всіх галузей художнього
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мислення. Отже, її закони – первинні, незмінні, а «специфічна» сторона
ґрунтується на принципах, що відповідають певному виду мистецтва.
Унікальним є дослідження Ю. Холопова [256], в якому автор для
порівняльного аналізу подає три діаметрально протилежні музичні твори:
російську стихиру XVI століття, романс XIX століття (П. Чайковський), а також
твір ХХ століття – композицію А. Веберна. Учений порушив питання про те, як
співвідносяться елементи музичного мовлення/мови в обраних ним творах, які
являють собою віхи музичного мислення в контексті трьох історичних епох.
Аналіз кожного розглядається під кутом двох основних, типологічних
принципів музичної організації: горизонталі та вертикалі.
Вказуючи схему гармонійного принципу, Ю. Холопов робить висновок:
головна відмінність, що позначає мінливе в порівнюваних структурах, полягає в
повній (або майже повній) розбіжності звукових компонентів, які входять до
складу відповідних систем: «Сутність змін від однієї епохи до іншої корениться
в оновленні самого предмета музики під впливом нового змісту» (курсив мій –
Д.М.) [там само, c. 66]. Думка автора засвідчує, що єдиним «незмінним»
явищем є внутрішня логіка побудов, виражена в компонентах, які залишаються
нерухомими: «елементи» (звуки), «властивості», «зв’язки» (гармонія),
«функції» і «система». Таким чином, логічна організація різних звукових
структур, від простих до найбільш складних, являє собою конструктивнологічну функцію музичного мислення (за Л. Баренбоймом; див. підрозділ 1.1).
Сутнісну сторону музичного (як композиторського, виконавського, так і
слухацького) мислення з точки зору розглянутого нами феномена, зазначає
Д. Кірнарська: «...раціонально-логічне начало в музичному мисленні, виводячи
останнє за межі сфери, обмеженої лише чуттєвими відчуттями та
сприйняттями, передає йому яко сті, характерні для мислення в
загальноприйнятому тлумаченні цього терміна, робить психічне життя
музиканта не тільки емоційним, а й інтелектуальним» [98, с. 244]. Таким
чином, маємо можливість визначити функцію логіко-структурного мислення в
музиці – це інтелектуалізація особистості.
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Структурне мислення є головним формотворчим фактором як у музиці, так
і в інших видах часового мистецтва. О. Соколов пропонує провести
закономірний зв’язок між ними, що ґрунтується на асаф’євській формулі imt,
«...що визначає в будь-якому творі або його частині початковий імпульс (i), рух
(m) і завершення (t)» [див.: 198, с. 155]. Автор робить висновок, що цим
функціям «мають відповідати й певні принципи структурного мислення» [там
само]. Закони i:m:t поширюються як на вибудовування композитором самої
концепції твору, його форми (від простих до складних), окремих частин, так і на
вибудовування періоду, мелодичної лінії, звукової послідовності або
гармонічної послідовності на основі мелодичної лінії, сонора або обертонової
шкали (спектральна школа), а також фрази, мотиву, мелодичного ходу, що
лежить вже в основі певного інтонаційного обороту. У цьому полягає закон
природи – діалектична єдність матерії, руху, простору та часу. Якщо ці
структури укладаються в свідомість людини, то кожен із компонентів цих
структур має свою функцію і пов’язаний із іншими структурами.
Запропонуємо власну дефініцію: структурне мислення в музиці – це
конструктивно-логічний спосіб об’єднання всіх елементів музичної мови в
звукообразну цілісність.
***
Розглянемо рівні вияву музичного мислення в музичному тексті:
інтонаційний, мелодичний, ладо-гармонічний, метро-ритмічний та виявимо
сутнісну сторону тембро-динамічного, регістрового і артикуляційного
параметру звуковидобування в контексті сучасної музики.
Вчення про інтонацію було розроблено на початку ХХ століття
Б. Яворським (музично-інтонаційна концепція) [286] в теорії ладового ритму:
учений визначив інтонацію як «зіставлення двох різних за тяжінням звуків (або
моментів) тритонної системи». Розвиток цього вчення дістав продовження у
працях Б. Асаф’єва [19], А. Сохора [226], В. Москаленка [165] та ін. Зауважимо,
що одного вірного наукового визначення інтонації Б. Асаф’єв так і не
запропонував, але все ж таки визначав усі найважливіші категорії музики через
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інтонацію (як у широкому, соціокультурному, так і у специфічно музичному
виявленні історично мінливої та суспільно детермінованої діяльності індивіда).
У книзі «Музична форма як процес» учений розуміє інтонацію як «стан
тонового напруження», або як «якість осмисленої вимови»: «Процес
інтонування, щоб стати не мовленням, а музикою, з’єднується з мовленнєвою
інтонацією і перетворюється на єдність, на ритмо-інтонацію слова-тону, на
нову, багату виражальними засобами якість, і надовго визначається у стійких
формах і різноманітній практиці тисячоліть. Або, минаючи слово (в
інструменталізмі), але відчуваючи вплив “німої інтонації” пластики і рухів
людини (включаючи “рух” руки), стає “музичним мисленням”, “музичною
інтонацією”» [19, с. 211-212]. Про це через 70 з гаком років пише Г. Коломієць:
«...природа музики не стільки звукова (звук як акустичне, фізичне явище),
скільки інтонаційна – від тону, інтонації людського мовлення, що несе смисл,
думку» [106].
Музика як мистецтво, що вийшло з інтонацій людської мови (стогонів,
плачу, сміху, молитов, шуму та ін.), а також із пластики і рухів людини,
спочатку передавало певний сенс, мало семантичне підґрунтя. Інтонація –
головний показник (провідник) музичного змісту. Все багатство виражальнообразотворчих засобів (включаючи звуковисотні, темпові, ритмічні та темброві
зміни), різноманіття елементів музичного мовлення має інтонаційну основу. У
«низхідній» (стогін, плач), «висхідній» (душевний підйом, рух до світла),
«запитальній» (висхідна секунда) інтонаціях простежується a priori внутрішній
смисл, певна художня інформація, встановлена століттями. Інтонація являє
емоційний заряд, душевний рух і т. ін. Значення мовленнєвої інтонації в процесі
розвитку музики як мистецтва важко переоцінити. Вимальовується така
генетична лінія музичної виражальності: «від людської мови, пластики і рухів
людини» – до музичної інтонації.
Закони інтонації починають працювати з моменту виникнення двох звуків
розташованих у часі (інтервал), тому що їх сполучуваність у процесі виконання
дає результат інтонування.
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З приводу «перетворення» мовленнєвої інтонації на музично оформлену
переконливо пише Д. Кірнарська: «Емоційна реакція на інтонацію,
проникнення в її виражальну сутність – предтеча, вихідний пункт процесів
музичного мислення, проте ще не саме мислення. Це поки що не більше ніж
первинне відчуття, перцептивний відгук, можна сказати, початкова форма
орієнтування у сфері звукової виражальності. Але оскільки мислення в
більшості його різновидів (не виключаючи і мислення музичного) бере початок,
як правило, від відчуття, від зовнішнього або внутрішнього “поштовху”,
необхідно визнати відчуття музичної інтонації своєрідним сигналом, імпульсом
до будь-яких музично-розумових дій. Усі вони спираються, зрештою, на
здатність людини чуттєво сприймати виражальний смисл музичної інтонації,
емоційно “відгукуватися”, реагувати на неї» [98, с. 243].
З точки зору семантики, дефініцію музичної інтонації можна зустріти у
багатьох учених: у Л. Мазеля: «...інтонація – першорядної важливості фактор:
осмислення звучання, а не просте відхилення від норми (чиста або нечиста
подача звука). Без інтонування і поза інтонуванням музики немає» [133, с. 64]; у
М. Арановського – «...інтонація, як носій смислу і, одночасно, просторових
відчуттів, виступає як і семантична, і структурна єдність» [11, с. 261]; у
Д. Кірнарської – «первинна комірка музичного смислу» [98, с. 81], «смислова
першооснова музики» [там само, с. 102], «головний провідник музичної
змістовності, музичної думки; вона ж – носій художньої інформації, емоційного
заряду, душевного руху і т. ін.» [там само, с. 242-243]; згідно з В. Холоповою –
«...виражально-смислова єдність, яка існує в невербально-звуковій формі та
функціонує за участі музичного досвіду і позамузичних асоціацій» [261, с. 58].
А. Сохор запропонував «найширше» визначення інтонації, показав з точки зору
аналітики форми: «висотна організація музичних звуків (тонів) у їх
послідовності» [90]. У вузькому значенні інтонація – «найменше сполучення
тонів у музичному висловленні, що має відносно самостійне виражальне
значенням, семантична комірка (одиниця) в музиці» [там само].
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З точки зору соціології музики, музична інтонація – це «реалізований в
інтонуванні процес моделювання системи ставлень суб’єкта до реальної
дійсності», – пише Л. Дис [76, с. 31].
Примітна стаття В. Москаленка «До визначення поняття “музичне
мислення”» (1998) [165], в якій шляхом звернення до асаф’євського поняття
автор з’ясовує специфічну природу музичного мислення. Автор пише:
«“Музично-інтонаційний слуховий досвід” направляє нас до поняття
інтонаційноcті. Звісно ж, що цей досвід обмежується тільки сферою
слухацького сприйняття. Але насправді, в усіх випадках, коли “музиці
трапляється бути” (при її створенні, виконанні, внутрішньо-слухових
уявленнях), ми або інтонуємо, або співінтонуємо» [там само, с. 48]. Автор
з’ясовує процес зв’язку інтонаційності в музиці із закономірностями вербальної
мови, як головним засобом людського спілкування [там само, с. 50].
Визначивши природу найменшої одиниці музичного мовлення, В. Москаленко
пропонує дефініцію музичного мислення: «Музичне мислення – це оперування
інтонаційними моделями, яке призначене для виконання певного творчого
завдання» [там само, с. 51].
Таким чином, ми провели єдину лінію в міркуваннях про специфіку
музичного мислення: від інтонації як семантичної одиниці – до створення
музики як процесу оперування інтонаційними моделями. Музичне мислення –
це моделювання об’єктивної реальності за допомогою звукообразних уявлень.
Позначивши основні пункти щодо інтонації, зауважимо, що структура
мелодії як певної закінченої музичної думки складається з послідовності
інтонаційних оборотів, кожен із яких являє собою своєрідне мелодичне «слово».
Мелодичний «лексикон» із цих «слів», що функціонує в музичному мисленні
композитора, по суті, є тим інтонаційним матеріалом, який, як зазначає
А. Сохор, «...вироблений суспільною практикою (куди входить і діяльність усіх
композиторів, які творять в певному суспільстві) і в тій же практиці здобуває
свої семантичні можливості» [227, с. 64]. Отже, саме мелодія (в тих
композиціях, де вона наявна) об’єктивує існуючі інтонації в музичнооформлену думку.
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Виявимо функції мелодії, виходячи з фундаментальних учень теорії
музики. Л. Мазель визначив функцію мелодії через споріднене естетичне
поняття «…саме в мелодії концентрується в більшості випадків сутність
музичного образу» [132, с. 11]. Цікавим є твердження вченого щодо відсутності
мелодії в творі: «...в зв’язку з будь-яким особливим, приватним музичновиражальним або музично-образотворчим завданням мелодія може тимчасово
відступити на другий план; <...> вважання цього винятку за правило, за
принцип стилю, гіпертрофія інших елементів за рахунок мелодії, відмова від
мелодії свідчать про формалістичне і натуралістичне виродження музичного
мистецтва…» [там само]. Насправді, учений тут висвітлив проблему «відмови
від мелодії», дійсно характерним явищем для авангардної музичної культури
початку – середини ХХ століття, яка також зароджувалась і в Росії, але пізніш її
було скасовано (А. Лур’є – дванадцятитоновість, що випередила додекафонію
А. Шенберґа, «Театр дійсності» – конкретну і електронну музику; М. Рославець
і О. Мосолов – хроматична тональність; І. Вишнеградський – техніка
мікрохроматики).
Підкреслимо, що відмова від мелодії (і не тільки від неї, але і від класикоромантичної гармонії, форми, академічного виконання на інструментах) –
безсумнівно, була зумовлена ще в епоху Модерну. Постмодернізм, передумови
до якого вже були у перерахованих вище композиторів, виявляє себе з останньої
третини ХХ століття.
Розглянемо місце мелодії в музичній культурі ХХ століття, в творах
представників якого зафіксовано велике значення «ударності» (ритмо-фактор),
сонорності (тембро-фактор), конструктивізму та ін., отже, у багатьох
композиціях відсутнє поняття «мелодія», замість неї – серія (у К. Штокхаузена,
П. Булеза, Ф. Ферніхоу), сонорний комплекс (у В. Лютославського,
К. Пендерецького, Д. Лігеті), спектр (Т. Мюрай, Ж. Ґрізе).
Основною функцією мелодії є смислотворення. Однак музичний зміст
може бути виражено й іншими способами, тому що в основу покладено
концептуальне виконання художніх завдань. Виникли нові форми об’єктивізації
ідей. Цікаве розуміння мелодії представлено в концепції Р. Шутер-Дайсона,
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який проводив експерименти пов’язані з музичним сприйняттям: «... функція
мелодії в цій мові (музичній – Д. М.) є проблематичною. <...> сприйняття
мелодії може бути просто якимось когнітивним декодуванням інших, більш
фундаментальних атрибутів музики, і мелодія як така таким атрибутом не
є» [308, с. 255]. Учений вказує на те, що мелодія – породження інших ЗМВ:
гармонії, ладу, метро-ритму.
Звернімося до слухацького сприйняття як іншого аспекту системних
уявлень про музичне мислення. Примітним є дослідження М. Корсакової-Крейн
про механізми музичного сприйняття (покладеного в основу її гіпотези про
«модальну трансцендентальність»), в якому вчена визначає, що в основі
мелодійного мислення покладено поняття «тональної гравітації»: «Коли
музичний звук входить до тональної ієрархії гами, він стає тоном. Мелодія
являє собою тóни, організовані в часі. Таке визначення вказує на два основні
виміри в сприйнятті музики: поле тональної гравітації та психологічний
час» [112, с. 108].
Як носій «емоційно-образного змісту» мелодія все ж таки присутня в
музичних композиціях новаторів ХХ століття. Наведемо кілька прикладів. У
композиції «In a Landscape» для фортепіано/арфи (1948) Дж. Кейджа, мелодійні
лінії ґрунтуються на пентатоніці (ладовій системі китайської музики):
відображення безтурботності, краси природи, стан медитації (див. Приклад 1).
Інший приклад: остинатна мелодія в композиції для голосу і органу «My
heart’s in the Highlands» А. Пярта втілює стан занурення у внутрішній світ
людини, що споглядає і емоційно апелює до Краси (див. Приклад 2). У ХХ
столітті значення мелодії як виразника смислу ніяк не зменшилось, а навіть
зросло. Мислення мелодичними структурами починається з моменту наділення
їх семантичним значенням, шляхом оперування певними інтонаційними
моделями. Наприклад, музичні композиції Г. Уствольської явно позначені
мелодичним началом, саме в мелодії у композитора виявляється над-ідея
творчості: за допомогою неї композитор закріплює стійкі мелодичні обороти
(висхідна секунда, поступальний рух, семантизація звуків d-es), що проходять
«червоною ниткою» через усю її творчість (див. Приклади 8, 13).
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Інший приклад: В. Мужчиль у своїй хоровій притчі «Щедрик» (2007)
трактує мелодію М. Леонтовича як глибинний символ життя, що містить
сакральний сенс Буття. За допомогою концептуального мислення композитор
домагається перетворення ідеї твору на Dies irae (в творі висвітлюється
соціальна й екологічна проблема Землі та людства) (див. Приклад 3).
Таким чином, мелодичне мислення являє собою спосіб оперування
інтонаційними моделями з метою створення художньо-оформленої, емоційнообразної музичної думки.
Спираючись на розуміння Л. Мазелем суті мелодії як головного
концентратора музичного образу, додамо, що в контексті музичної культури ХХ
століття головну функцію мелодії слід розуміти як чинник семантизації
музичного тексту. Завдяки цій функції мелодія не стає фактом традиціоналізму
в сучасній музиці (перетворюючись на своєрідного виразника cliché), а слугує
провідником концептуальної ідеї композитора, або створеною з опорою на інші
ЗМВ (тембр, ритм), отже, по-іншому осмисленою. Мелодичне мислення в
ХХ ст. атрибутовано як нерозривну єдність простору і часу, що породжує нові
звукові форми.
Розуміючи інтонаційне та мелодичне мислення у взаємозумовленості
одного з одним, вкажемо на роль ладу, гармонії та метро-ритму – чинників,
що організовують інтонаційно-мелодичний процес, тому що неможливо
мислити мелодію поза системою ладових тяжінь (особливо в творах
гармонічного складу) і метро-ритмічних принципів організації звукового
матеріалу. Відзначимо, що лад є своєрідною «матрицею» для різних сполучень
звуковисотних елементів, а метроритм – часових співвідношень. У своєму
поєднанні вони дають можливість функціонування інтонаційному матеріалу
мови, в музичному мисленні – слуховим сприйняттям і уявленням, а в
композиторському – структуруванню музичного тексту.
Розглянемо феномен ладу в музиці в працях Б. Асаф’єва [19], Л. Мазеля
[133], Ю. Тюліна [243], І. Способіна [228], Т. Бершадської [34], Н. Мілкіної
[160] і О. Петруніна [188].
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Б. Асаф’єв, підкреслюючи інтонаційну сутність і виражальні можливості
ладу в музиці, визначав його, як «збір, стрій і в той же час систему
супідрядності тонів <...> закріплений у суспільній свідомості відбір музичних
звуків, в яких обертаються інтонації, що визначають емоційно-образний зміст і
виразність музики на певній стадії її розвитку» [20]. Ю. Тюлін, наслідуючи
асаф’євську традицію, пише: «Лад є системою інтонаційного походження –
інтонаційною системою, що ґрунтується на єдності чуттєвого та логічного і
підпорядковується загальним законам музичного сприйняття та творчості, а не
плодом теоретичного винахідництва» [243, с. 80].
І. Способін визначає лад як «систему звукових зв’язків, об’єднану
тонічним центром у вигляді одного звука або співзвуччя» [228, с. 24]. Те ж
знаходимо у Т. Бершадської («Лад – система певного ряду тонів у їх певних
функціональних сполученнях» [34, с. 37]); у Ю. Холопова: «...системність
висотних зв’язків, об’єднаних центральним звуком або злагодженістю, а також
конкретна звукова система, що втілює цю системність» [255, с. 28].
Згідно з Л. Мазелем, «…ладова система є та специфічна основа, яка
відрізняє музичне інтонування від мовленнєвого» [133, с. 23], «Ладова
організація – необхідна основа музичної мови і мислення» [там само, с. 22].
Формування ладових систем учений описує так: «…зародок ладової організації
є і в мовленнєвому інтонуванні (незалежно від музичного інтонування – Д. М.):
середній висотний рівень оповідного мовлення означає якийсь її висотний
“устій”, відхилення від якого сприймаються не тільки як підвищення і
пониження самі по собі, але і як порушення встановленого тону, що означають
або більше напруження, або навпаки, завершення фрази (думки) спадом до
якогось нижнього “устою” (саме такий зміст своєрідного співвідношення двох
устоїв у стародавніх народних музичних ладах)» [там само, с. 23].
Лад – універсальна категорія, що вимагає вивчення його природи на
глибинному, морфологічному рівні розуміння цього феномена, більше того,
смислові витоки ладу беруть початок у принципах структури самої природи.
Поняттю «лад», як естетичній категорії, можуть бути співставлені такі поняття,
як «єдність», «згода», «цілісність», «злагодженість». О. Петрунін так формулює
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значення ладу в соціальному середовищі: «Поняття ладу, відображає особливу
форму буття народу, яка, на нашу думку, називається мудрістю народною. …
Лад виключає недостачу (єдність) і надлишок (гармонію) в соціальних
відносинах» [188, с. 37].
У дослідженні Н. Мілкіної природу ладу подано «на стику» музичної та
філософської наук: «...поняття ладу збігається з основним законом музики, який
на сучасному рівні філософського та музично-теоретичного знання може бути
сформульований як явище скоординованості структурно-смислових елементів
музики за етизовано-естетизованим принципом взаємотяжіння (“принципом
любові” як квінтесенції добра, краси та порядку), який виявляє себе в нестійкій
рівновазі характерно-статичних (звуковисотних, темброфонічних, вертикальноглибинно-просторових, сенсорних, емоційно-симультанних) і процесуальнодинамічних (стійко-нестійких, темпо-ритмічних, горизонтально-лінійночасових, вестибулярно-кінестетичних, логічно-конструктивних) особливостей
звучання і сприйняття, організованих суб’єктом музичної культури за законами
природи і людини» [160, с. 14].
Таким чином, в основі принципу ладового мислення закладено систему
звуковисотних зв’язків, об’єднаних за певним логічним принципом. Організація
звуків у межах лада ґрунтується на законах тяжіння, зумовлених самою
природою (від закону всесвітнього тяжіння, до концепції «волі» у
А. Шопенгауера: від фізики до метафізики). Принципи гармонічної організації
звукового матеріалу невіддільні від законів ладу, тому що припускають їх певну
оформленість у рамках конкретної системи. Витоки поняття гармонії в
музичному мистецтві ґрунтуються в філософсько-естетичній концепції гармонії
як універсальній категорії буття, стосовно до сфери музичного мислення.
Головною функцією гармонічної мови є об’єднання елементів ладу (тонів) у
співзвуччя за принципом вертикальних зв’язків логічно організованої
звуковисотної системи.
Відносно принципів звукової організації в музиці ХХ століття зауважимо,
що з моменту «емансипації дисонансу» принципи звукової організації, властиві
музиці минулих століть у межах тональних ладів, починають видозмінюватись,
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аж до порушення принципів тяжіння в певній звуковій системі. В основі
атональної музики починають руйнуватися принципи тяжіння в межах певного
ладу, однак залишається тяжіння до обраного звука (наприклад, у творчості
П. Ґіндеміта) або до акорду (у творах О. Скрябіна). Разом з тим, лад стає
сенсоутворювальним фактором як основою для концептуального твору:
наприклад, Етюд «Лад тривалостей і інтенсивностей» О. Мессіана, який є не
тільки єдиним таким зразком у творчості композитора, але також і відправною
точкою серіалізму.
У методі додекафонії «центр тяжіння» і принцип «устій-неустій» зникають:
створюється спеціальна система взаємозв’язку рівноправних між собою звуків,
шляхом створення «серії». У структуралізмі (наприклад, конкретна
інструментальна музика Г. Лахенмана) поняття мелодія, гармонія та лад також
«зникають»: на їх місце стає нестандартний прийом виконання на інструменті
(що містить такі параметри звукоутворення, як тембр, артикуляція, динаміка), а
метроритм перетворюється на «час виконання» згідно з часовою сіткою, тобто
приблизно вказуючи на ритм. Центр ладового тяжіння відсутній, але присутній
орієнтир виконання – певний центр.
Відзначимо інший модус ладо-гармонії в музиці Новітнього часу:
композитор спирається на певний лад або гармонічні звороти (творчість
О. Скрябіна, К. Дебюссі, О. Мессіана). В останній третині ХХ ст. примітною є
творчість Дж. Тавенера, котрий використовував одні й ті ж гармонійні обороти
(I – I7 – IV9 – II6 – V7 – I), що переходять із твору в твір, своєрідний «підпис»
композитора («The Lamb», «Village Wedding» та ін.) (див. Приклад 4). Інший
приклад – мислення Г. Уствольської, яка часто дотримується мінорного лада d, а
також однотипних кластерних співзвуч (див. Приклади 8; 10; 12; 16).
Історичний процес становлення ладу взаємопов’язаний із метроритмом, а
точніше, – з метричною пульсацією, на що зверталась увага багатьох учених
(Б. Яворський [285], Б. Асаф’єв [19], Ю. Тюлін [242], Є. Назайкінський [175]).
Метро-ритмічне мислення композитора пов’язане з організацією звуків за
принципом їх часових співвідношень у певному ладу, що дає можливість
вивчати феномен у контексті структури ладу. Метр як основа ритму, виконує дві
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функції: часовимірювальну (відчуття пульсації) та акцентну (об’єднання часток
навколо опорних моментів). Відносно онтологічних основ ритму пише
Г. Завгородня: «Ритм – первісна природна основа самого життя, в музиці стає
не просто елементом мовної системи, а її самостійним енергетичним центром.
Він має таку величезну внутрішню потенційну динаміку, яка виявляється
здатною бути єдиною основою музичної композиції (наприклад, джазова
традиція твору для ударних інструментів соло, включення перкусії як
самостійного виражального компонента загальної драматургії в творах багатьох
сучасних авторів)» [80].
У композиторській практиці ХХ ст. ритм може тяжіти над іншими
засобами виразності, набуваючи значення провідної функції в смислотворенні
(композиції І. Стравинського13, Б. Бартока, Г. Уствольської, Дж. Кейджа).
Запропонуємо дефініції рівнів музичного мислення, що досліджуються.
Ладо-гармонічне мислення являє собою такий спосіб організації звукових
структур у музичному тексті, при якому їх взаємозв’язок досягається на рівні
функціональної узгодженності між собою.
Метро-ритмічне мислення – процес організації звуків у їх часових
співвідношеннях одного з одним, у контексті певної звукової структури.
Розглянемо тембро-динамічні параметри звукотворчості.
Музичний звук є акустичним явищем. Головними характеристиками звука
є його висота (частота коливань, регістр), сила (амплітуда або розмах
коливання, виражена певною динамікою), тривалість (час звучання),
артикуляція (спосіб виконання звука) і тембр (індивідуальне забарвлення звука).
Кожна властивість звука відіграє важливу роль у формоутворенні та
безпосередньо пов’язана з драматургією музичного твору. Етимон терміна
«динаміка» має на увазі певний рух, дію, розвиток, що є фактором часового
порядку. Тембр пов’язаний із зображенням певного образу в музичній
композиції, будучи одночасно фактором формоутворення (особливо в
оркестровій музиці).
13 Свій метод написання музики І. Стравінський зводив до двох домінант – інтервалу та ритму.

W55

Таким чином, функції тембро-динамічного параметра формоутворення
(ширше – смислоутворення) виражені забарвленням звука, що надає йому
індивідуальний відтінок. Наприклад, в Етюді «Фанфари» для фортепіано
Д. Лігеті можна зустріти «максимальну» динамічну градацію: від ppppppppp
(див. Приклад 5) до ffffff, а також регістрову (в творі задіяно всі регістри
фортепіано). Цей факт свідчить про те, що розвиток «нескінченної фігури»
відбувається шляхом динамічної та регістрової різноманітності (крім
фактурного, мелодичного, ритмічного і гармонічного), музичний матеріал
видозмінюється у зв’язку з тематичними змінами, поліакцентуванням.
Пригадаймо симфонічну творчість Г. Канчелі, в якій тембро-динамічний
параметр відіграє найважливішу функцію як смисло-, так і формоутворення.
Контрастні градації крайніх динамічних відтінків і зміни тембру створюють
індивідуальний стиль композитора.
Тембро-динамічний, регістровий і артикуляційний параметри творчості є
основними у структуруванні музичного тексту композиторами-серіалістами, які
мислять звук як детерміновану структуру. Наприклад, «Структури» П. Булеза,
«Klavierstücke» К. Штокхаузена, в яких композитори спочатку створювали
модель майбутнього твору за принципом індивідуалізації параметрів кожного
звука, згідно з висотою, динамікою, ритмом і артикуляцією.
Однак тембральне мислення як наслідок особливого слухання звука, в
середині ХХ ст. виразилося вперше, безсумнівно, в естетиці алеаторносонористичних14 композицій для оркестру В. Лютославського, Я. Ксенакіса,
К. Пендерецького, Д. Лігеті, й пізніше закріпилося в творчості симфонічної та
фортепіанної музики Є. Станковича, В. Сильвестрова, В. Бібіка.
Резюмуємо: тембро-динамічний рівень мислення відповідає за
звукоутворення на основі оперування акустичними властивостями звука при
створенні музичного тексту, що зберігає в собі образний смисл.

14 Термін К. Майденберг-Тодорової [137].
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***
Однак, спираючись лише на семіотичний підхід, ми не можемо пояснити,
яким чином музичне мислення функціонує в закінченому акті творення – творі
композитора? Які ще підходи та методи слід використовувати в цьому випадку, і
які категорії слід ввести в музикознавчий обіг? Для відповіді на це питання
необхідно надати ряд уточнень через визначення змісту категорії
«композиторське мислення» і похідних від неї:
• творчий процес (від яких факторів він залежить і що залежить від нього?);
• композиторська техніка письма (яким чином відбувається процес роботи
композиторського мислення в межах певної техніки письма?);
• композиторський стиль (як він взаємопов’язаний із процесом його
мислення?);
• світогляд (як він впливає на особистість композитора і як він виявляється
в техніці його письма?);
• професійно-творчий досвід (як досвід сприяє формуванню творчої
особистості, і чи один тільки особистісний та творчий досвід формує
композиторське мислення?);
• комунікація (де виявляється композитор і чи потрібно враховувати його
спосіб мислення на таких етапах музичної комунікації, як виконавська традиція,
слухацьке сприйняття, музична критика, аналітика), соціум (чи впливає він на
творчість?).
У зв’язку з цим, виникає потреба введення поняття «художня свідомість» і
визначення його місця в перерахованих вище питаннях, зміст яких становитиме
предмет наступного підрозділу.
1.3 Концептосфера дослідження: категорія «композиторське мислення» і
похідні від нього
У музикознавстві на зламі ІІ – ІІІ тисячоліть створено передумови для
дослідження феноменів новітньої музичної культури, актуальних як для її
минулого, так і сьогодення: розроблено методи дослідження (історичний,
функціонально-структурний, стильовий, семіотичний, інтерпретологічний), а
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також різні підходи (філософсько-естетичний, психологічний, богословськорелігійний).
Завдання підрозділу – обґрунтувати зміст категорії «композиторське
мислення» і досвід його дефініції в концептосфері музикознавчої науки про
композиторську творчість ХХ – ХХІ століть.
Категорія композиторського мислення в сучасній науці відображає
складний соціально-зумовлений феномен, що тягне за собою розуміння та
роз’яснення ряду культурно-історично сформованих категорій, таких як
свідомість, світогляд, стиль, зміст, художня форма, поетика, культурні цінності,
техніка письма, епоха.
У широкому значенні під «композиторським мисленням» слід розуміти
діяльність свідомості, що являє собою багаторівневу та багатокомпонентну
систему. З точки зору музичної семіотики, авторську дефініцію шуканої
категорії розроблено наступним чином.
Композиторське мислення – це інтонаційний (невербальний) спосіб
створення музичного тексту, докорінно залежний від світогляду та музичної
комунікації (виконавської традиції та слухацької оцінки) і який включає в себе
множинність принципів роботи композитора з музично-звуковим матеріалом.
На нашу думку, розглядати феномен композиторської техніки письма,
художній стиль автора, його мислення, не враховуючи факторів їх формування
не слід. Зупиняючись тільки на аналітиці художніх методів і форм, неможливо
охопити феномен композиторського мислення як систему. Для цього виявимо
роль художньої свідомості, світогляду, комунікації (виконавець, слухач) і
соціуму, а також подамо деякі сторони психології творчого процесу. Розглянемо
поняття «художня свідомість» в аспекті композиторської творчості. Яким
чином воно формується у людини, і що робить його художньо забарвленим?
З точки зору філософської когнації, свідомість – первинна. Це означає, що
в композиторській практиці саме вона відіграє визначальну роль у формуванні
світоглядних установок, які тягнуть за собою вибір методів роботи з музичним
матеріалом, використання певної техніки письма, створення концепції твору.
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Художня свідомість в історичній ретроспективі виникла разом із іншими
основоположними філософськими універсалами, такими як «буття» і
«свідомість», а також «культура» і «мистецтво». Феномен свідомості
«випромінювався» з давніх часів, і його було описано в працях Аристотеля [17],
І. Канта [96], Г. Геґеля [54], М. Бахтіна [26], В. Ільїна [85], В. Кандинського [94],
Л. Закса [83]. Поряд із релігійною, художня свідомість являє собою одну з
найстаріших форм суспільної свідомості. «Художня свідомість, – згідно з
визначенням Л. Закса, – це соціокультурно зумовлений ідеальний субстрат
(основа) і механізм (спосіб) художньо-образного освоєння світу, система
ідеальних структур, які породжують, програмують і регулюють художню
(творчу та сприймальну) діяльність і її продукти» [83, с. 6], «ідеальна
підсистема, що здійснює та забезпечує художнє освоєння світу в усій його
специфіці» [там само, c. 59].
Виходячи з цієї дефініції, можна припустити, що процес роботи художньої
свідомості базується на двох універсаліях, що протиставляються одна одній:
художньої, що визначає специфіку діяльності творця мистецтва, допомагає
об’єктивувати ідеї, та позахудожньої, що виводить у сферу загального,
універсального. Функціонування цих процесів відбувається за допомогою
динамічної взаємодії одного з одним, породжуючи в свідомості композитора
художній образ. В. Кандинський розглядав це з точки зору панлогізму та
геґелівської філософії (абсолютний ідеалізм) як те, що «Об’єктивно-Духовне»
або «Абстрактний Дух», відчуваючи потребу в матеріальній реалізації, опановує
художником і орієнтує його вже на конкретну художню творчість [див.: 94,
c. 237]. Цей естетико-філософський підхід до вивчення художньої свідомості
особистості, є одним із базових підходів у сучасній музикології, однак він
недостатній. Висвітлимо іншу сторону проблеми.
Якщо сутнісною прерогативою художньої свідомості є духовна
об’єктивізація матеріальної реальності, тоді як вона співвідноситься з
принципами самої природи? З приводу цього пише Н. Пічко: «Соціальнофілософський аналіз художньої свідомості в рамках двох основних систем
теоретизування – метафізичної та діалектичної – дозволяють нам співвіднести
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феномен художньої свідомості з універсалістською моделлю світу, в рамках якої
світ подано як універсум» [191, с. 58]. Ідея універсалістської моделі світу бере
початок в працях давньогрецьких філософів (Протагор, Гіппій), в якій
розуміється, що людина, завдяки діяльності свідомості, вбирає в себе і приймає
образ навколишньої дійсності. Цю теорію було розвинено філософами Нового
часу, в тому числі, Р. Декартом, пізніше – І. Кантом, і в рамках метафізичної
системи теоретизування, переросла в розуміння свідомості як «відображення
абстрактної, поданої вільними об’єктами незмінної основи світу» [там само,
с. 59]. Згідно з І. Кантом, саме завдяки свідомості, людина може поглянути на
світ збоку, винести своє Я за дужки. Таким чином, її діяльність щодо
навколишнього світу має довільний, суб’єктивний характер.
Яким же чином людська свідомість стає художньою в процесі
життєдіяльності? Йдеться навіть не про професійне підґрунтя, а саме про
творчий досвід людини, який вона отримує з моменту народження. Подальший
розвиток художньої свідомості у людини – питання її соціальної зумовленості,
рівня духовності, професійної діяльності. Такий контекст вивчення феномена
художньої свідомості особистості визначається вченими як соціологічний.
Відзначимо специфічну особливість художньої свідомості як ту, що
ґрунтується на синтезі емоційного та інтелектуального рівнів творчої
активності композитора [див.: 279, c. 67-74]. Маючи професійні навички, що
дозволяють використовувати ті чи інші методи втілення ідеї у витвір мистецтва,
композитор також керується інтуїтивними процесами. В культурі та мистецтві
не існує заданих обмежень смислу: творець сам встановлює їх для себе, згідно з
вимогами його ідеалів. Композитор за допомогою інтерпретації здатний
переосмислювати набутий досвід, перенаправляти і трансформувати його в
об’єкт творчості. В цьому криється динамічний процес діяльності
композиторського мислення в межах традиції музичної культури, що історично
склалася.
Виходячи з вищесказаного, зробимо висновок: художня свідомість – це
механізм розумової діяльності індивіда, форма відображення світу як
Універсуму.
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***
Розглянемо поняття «світогляд». Можна припустити, що музичне
мистецтво в усі віки було зумовлене певним світоглядом творця музики, в свою
чергу, сформованого його художньою свідомістю.
Світогляд – це концептуальна основа та ідейна сторона всіх процесів
творчості. Одним із новітніх досліджень, присвячених світогляду, відзначимо
статтю В. Александрова «Світобачення та світорозуміння в структурі
світогляду» (2011) [5], в якій автор виявляє природу світогляду, на основі
дослідження його витоків: споглядання та розуміння, що перебуває в прямій
залежності одне від одного.
У дисертації М. Арутюнян «Світогляд: онтологічний і методологічний
підходи» (2006) [18] міститься аналіз поняття «світогляд» з позиції наукової
картини світу. Використовуючи форми та методи наукового пізнання, автор
намагається виявити онтологічну природу феномена, а також вказати на його
теоретико-методологічний потенціал, практикуючі функції світогляду. Феномен
світогляду висвітлено в фундаментальних працях М. Бердяєва «Про
призначення людини» (1993) [32], «Царство духу та царство кесаря» (1995) [33],
а також у дисертаціях Р. Ганієва [52], Л. Курбатової [121], О. Хазієвої [252],
В. Варни [41].
Проблемі феномена філософії в музиці присвячено чималу кількість
наукових трактатів, починаючи від Аристотеля [17], Дж. Царліно15 [267],
М. Мерсенна [302], А. Боеція [38], Я. Льєжського [300], О. Лосєва16 [130; 131] і
закінчуючи вченими XX століття, чиї дослідження пов’язані з концептуальними
проблемами музикознавства в контексті загальних питань філософії музики: Т.
Адорно [4], Б. Асаф’єв [19], Б. Яворський [285], І. Рижкін [208], В. Цуккерман
[268], Л. Мазель [134; 136]. У тому числі – кандидатська дисертація Б.
Дондокова «Філософські основи музики» (1998) [72], в якій автор звертається
до витоків філософії й онтологічних основ творчості сучасних композиторів.
15 «Той, хто не почуває задоволення від музики, створений без гармонії» (Дж. Царліно) [267, с. 609].
16 Сутність музики за О. Лосєвим – «життя Числа в Часі»: «Тільки ідеальність числових відносин може бути

порівнянна з ейдетичною завершеністю музичного об’єкта» [130, с. 270].
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Світогляд – категорія філософського порядку, що відображає сукупність
поглядів індивіда на світ, природу та суспільство з його особливостями, синтез
світовідчуття і мислення. Також він виражається системою понять і категорій,
які, як визначає А. Чанишев, підпорядковані «основного питанню світогляду,
який визначає місце людей у природі, їх історичне походження та
призначення» [272, с. 4].
В. Александров у своєму дослідженні зазначає: «...завдяки світогляду
людина оживляє все нижчестояще її ставлення до світу. Світогляд є вищою і
останньою формою ставлення людини до світу; за ним не стоїть ніяке інше
ставлення» [5, с. 154]. Яким чином світогляд набуває рис того чи іншого
типу17? В. Александров виявляє такий закономірний зв’язок: «…розвинуте і
‑

концентроване ставлення людини до світу, виражене чуттєвістю, фіксується в
термінах “світовідчуття”, “світосприйняття” і “світоуявлення”, що відповідає
першому ступеню людського пізнання про світ» [там само, с. 140].
Світовідчуття, як емоційно-психологічна основа світогляду є ставлення
людини до природи і навколишньої дійсності. Споглядання18 ж є посередником
‑

між уявленням і розумінням, а тому воно має місце і в почуттях, і в мисленні. У
свою чергу, як вважає Кант, споглядання є «...спосіб, яким пізнання
безпосередньо ставиться до них (предметів. – Д. М.) і до якого як засобу прагне
будь-яке мислення» [96, с. 127]. Тобто споглядання безпосередньо має зв’язок з
мисленням. «Стосовно процесу пізнання, – зазначає В. Александров, –
споглядання є в прямому зв’язку дослідника з пізнаваним світом» [5, с. 143].
Інакше кажучи, «...мислення людей є заручником у суспільному житті й
відображає людське життя в міру його зміни» [там само, с. 148]. На основі цих

17 Розрізняють буденний світогляд, науковий, філософський, релігійний. З точки зору історичного процесу

вирізняють такі провідні історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний і філософський [91]. А. Чанишев
визначає чотири типи світогляду, виходячи з двох способів духовного освоєння світу (художній і релігійний) і
двох рівнів вираження світогляду (словесний і несловесний): соціоантропоморфічний, художній, філософський,
світогляд у власному розумінні цього слова (як філософський, художній, міфологічний, релігійний) [див.: 272,
с. 5-8].
18 В. Даль розуміє сутність споглядання як «дивитися зі смислом, вникаючи, заглиблюючись у предмет,

вивчаючи його, милуючись ним» [66, с. 261].
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міркувань вибудуємо логіку функціонування Я-свідомості в системі: «відчуваю
– сприймаю – уявляю – споглядаю – розумію».
Основну функцію світогляду, В. Фіногентов розуміє ось у чому: «Його сила
– в здатності допомогти конкретній людині розв’язувати її кардинальні життєві
проблеми. Його сила – в здатності дати людині та суспільству досить
привабливі смисложиттєві орієнтири. Його сила – в здатності організувати
соціальне життя. Світогляд, як правило, йде назустріч бажанням людини, він
утішає та заспокоює її, він приглушує її ремствування» [250, с. 9]. Ця художньооформлена думка вченого відсилає нас до розуміння світогляду як
психологічного механізму свідомості, що бере участь у формуванні основних,
життєвих установок людини.
Виявимо закономірний зв’язок між процесом пізнання і мисленням.
В основі будь-якої людської діяльності лежить процес пізнання, залежний
від мислення. Мислення як процес не може існувати без законів логіки19, яка
також не може бути поза процесом мислення. Інакше кажучи, закони логіки
залежать від процесів мислення і навпаки. Так, у людини, в процесі
усвідомлення себе у навколишній дійсності (порівняй: «усвідомлення себе у
світі» і «світу в собі»), формується певний тип світогляду. Слід зазначити, що
подальший процес мислення докорінно зумовлений його світоглядом, бо
базується на світорозумінні та світоспогляданні. Порівняємо світогляд і
мислення християнина. Повіривши в Бога, людина за своєю наповненістю стає
релігійною: в ній закладено віру, любов, смиренність, співчуття. Отже,
мислення людини проходитиме крізь призму християнської етики (моральні
орієнтири).
***
Висвітливши питання значення світогляду та художньої свідомості в
творчій діяльності композитора, ми не можемо повністю визначити сутність
композиторського мислення, тому що не тільки вони формують особистість
композитора. Важливою залишається проблема, пов’язана зі способом
19 Від др.-грец. λόγος – «міркування», «думка», «розум».
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мислення композитора на таких етапах музичної комунікації, як виконавство
та слухацьке сприйняття (в тому числі й музична аналітика <= музикознавче
слово>).
Яке місце в цій ситуації посідає композитор? Відмінність між цими типами
діяльності, в першу чергу, зводиться до питання про те, який компонент
мислення за ступенем «результативності» вони являють. Учені вирізняють два:
продуктивний і репродуктивний. Виходячи з цього, можна класифікувати кожен
тип мислення. Безумовно, саме по собі музичне мислення є продуктивним, тому
що в основі його процесу лежить отримання нового (інтонаційного) досвіду –
результат перцептивної, когнітивної, мнемічно-орієнтуючої роботи свідомості.
Але все ж відмінність за ступенем «результативності» (новизни та форми
отриманого результату) між композиторським, виконавським і слухацьким
мисленням – принципово різна. Композиторське мислення – це продуктивне,
креативне мислення, процес творення, підсумок кропіткої роботи свідомості,
професійних навичок і комунікації. Виконавське – наочно-дієве (практичне).
Слухацьке – наочно-образне, репродуктивне.
Слухацьке мислення формується в процесі перцептивної й аналітичної
р о б о т и с в і д ом о с т і . Ти п о л о г і ю с л у х ач а , з г і д н о з й о го р і в н е м
«освіченості» (тезаурусу) і перцептивному досвіду щодо музичного мистецтва,
запропонував Т. Адорно [3, с. 11-26]. Учений вирізнив сім типів: 1. Слухачексперт (обмежений колом професійних музикантів; структурне слухання);
2. Хороший слухач (володіє іманентною музичною логікою); 3. Освічений
слухач (споживач культури); 4. Емоційний слухач («заперечує проти спроб
спонукати його слухати музику структурно» [там само, с. 18]);
5. Рессантиментний слухач (статичне слухання музики; шанувальники
Й. С. Баха та «добахівської» музики); 6. Джазовий експерт і фанатик джазу
(«споріднений із рессантиментним типом своєю позою “схваленої єресі”» [там
само, с. 20], «...відраза до класично-романтичного ідеалу музики» [там само]);
7. Слухач, який розважається (на нього розраховано індустрію культури,
«музика для нього не смислове ціле, а джерело подразників» [там само, с. 22],
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«Психологічно йому властива слабкість особистості, слабкість “я”» [там cамо,
с. 24]).
Спробуємо розібратись, яким чином слухацька оцінка (критика і аналітика)
впливає на мислення композитора? Відзначимо, що не тільки слухацька оцінка
«з-поза», а й власне композитор, будучи одночасно слухачем свого ж твору,
безсумнівно, впливає на формування свого музичного мислення. Вся справа
полягає в перцептивному досвіді композитора: наскільки композитор
«критичний» до своєї творчості, наскільки він може зіставити свої методи
творення, тематизм зі спадщиною інших митців – настільки його твір
відповідатиме ідеалу автентичності, цінності та краси глибинної, являти собою
зразок новаторства.
Мислення-сприйняття (дихотомія за В. Медушевським) сприяє розкриттю
духовного потенціалу композитора, його моральності, розвиває його професійні
навички: виховує інтонаційну сторону слуху, виробляє відчуття форми та
драматургічного процесу.
Слухацька критика (аналітика) також формує мислення композитора,
оскільки змушує його враховувати соціальну думку про результати його
творчості. Композитор отримує новий досвід, а це значить, що репродуктивний
компонент мислення впливає на продуктивний і навпаки. Композитор
Г. Лахенман зазначає: «Слухання – це теж мистецтво, це особливий творчий
шлях, коли людина працює зі своїм слухом, спогадом, тугою за
прекрасним» [171, с. 4].
Виконавське мислення являє собою, в першу чергу, практичну, наочно-дієву
роботу музиканта і на відміну від композиторського виступає репрезентом,
інтерпретатором первісно створеного, музичного тексту. Кардинальна
відмінність виконавського мислення від слухацького полягає в тому, що
виконавське формується в результаті напрацювання фахових навичок музиканта
(слухацьке – може як мати, так і не мати професійного підґрунтя). У
виконавському мисленні величезну роль відіграє інтонаційний досвід – уміння
інтонувати, музично відтворювати композиторський текст. У цьому
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виявляються його функції: мнемічно-орієнтована (спрямованість на
запам’ятовування), репрезентативна, інтерпретаційна.
Відзначимо роль виконавської традиції в процесі формування
композиторського мислення. По-перше, вплив самого феномена виконавської
традиції; по-друге, практичні дії композитора в момент акту творчості.
Під поняттям «виконавська традиція» маємо на увазі методи роботи з
матеріалом, підпорядковані незмінним, культурно-історичним правилам і
законам. У контексті певної виконавської традиції функціонує музичний текст –
результат когнітивної функції мислення/свідомості. Виконавська традиція має
на увазі певні правила щодо форм створення тексту. Це означає, що
композиторське письмо оперує всім функціоналом засобів відтворення
музичного матеріалу, що підпорядковується правилам виконавства. В цьому
криється сутність виконавського мислення – не тільки відтворення музичного
тексту, але й об’єктивізація смислообразу музичного твору через відповідність
авторському задуму.
У процесі життєдіяльності людина здебільшого не замислюється, який у
неї тип світогляду, або який тип виявляється у неї в більшій чи меншій мірі? Від
народження людина «вбирає» в себе те, що її оточує, стає відображенням
реальної дійсності, враховуючи і гени людини (генна ділянка ДНК): в якій мірі
яке впливає на особистість – гени чи досвід – сказати точно не можна. Можемо
припустити, що це співвідношення виражається в половині кожного, отже,
людина вже народжується зі схильністю до приймання певної інформації, яка
більшою мірою сформує у неї ту чи іншу думку. Таким чином, відзначимо ще
один фактор формування композиторського мислення – гени. Багато з
перерахованих факторів як зумовлюють світогляд, так і зумовлюються ним.
Наступним завданням пропонованого дослідження є проблема взаємодії
художньої свідомості, світогляду та історико-культурних умов формування
композитора (соціум). Зробимо історичний огляд щодо формування образу
композитора й еволюції принципів його музичного мислення/свідомості.
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Як розвивалася професія композитора в контексті еволюції музичного
мистецтва, у результаті в ХХ столітті, викристалізувавшись у появу поняття
«авторський стиль», що має на увазі унікальну композиторську техніку?
Кожна епоха відрізнялася своїм стилем20, яка включала в себе певний набір
типових музичних прийомів21, що слугували для композиторів підгрунтям їх
музичної мови. Культурологи поділяють на: Премодерн (до XVI століття),
Модерн [«Новий час». XVI – середина (остання третина) XX століття] і
Постмодерн [із середини (останньої третини) XX століття]. Ці поняття є не
тільки часовими, але й концептуальними, що свідчать про мислення/свідомість
людини, музиканта, відповідно.
Так, із давніх часів місце і значення композитора в музичному мистецтві
змінювалося, наприклад: у музичному мистецтві примітивних народів, творець
музики і виконавець (часом, можливо, і слухач), могли являти собою одне ціле,
так само, як і в мистецтві імпровізаторів, яке дійшло до наших днів (джаз, nonidiomatic improvisation).
До окремої сфери творчості відноситься фольклор, в якому головну роль
відіграє композитор-виконавець. У церковній музиці епохи Середньовіччя
вигляд композитора також скрашувався, тому що церковна музика, в першу
чергу, виконувала функцію супроводу християнського богослужіння, створення
його урочистості, символізуючи спів ангелів.
Професія композитора в західноєвропейському мистецтві стала виявлятися
з IX – X століть і була пов’язана з дієсловом componere (описано в трактатах
Хукбальда Сент-Аманского). Однак лише в останній третині XV століття Іоанн
Тінкторіс («Визначник музичних термінів», 1474) виявив у терміні compositor
творчу константу.

20 Відзначимо знакові роботи, присвячені проблемі стилю в музиці: М. Михайлов «Стиль у музиці» [164];

К. Руч’євська «Стиль як система відносин» [207]. С. Скребков «Художні принципи музичних стилів» [218];
В. Медушевський «До проблеми сутності, еволюції та типології музичних стилів» [153]. З новітніх праць, що
належать до теорії стилю ХХ століття вкажемо на дисертацію М. Оболенської [179].
21 Це явище Б. Асаф’єв у своїй праці «Музична форма як процес» [19] позначив як «інтонаційний словник», або

«інтонаційний фонд епохи».
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Композиторська творчість ХХ століття сформувала зовсім інші принципи,
ніж у попередні епохи. Відбувається індивідуалізація стилю і техніки
(«естетика уникнення та заперечення» у представників I-ї – II-ї хвилі
авангарду); переосмислення певної традиції: полістилістика22, «варіації на
стиль»23 у вигляді всіляких нео- і пост-, роботи «по моделі», алюзій, цитацій (у
творчості І. Стравінського, Е. Денисова, А. Шнітке, Р. Щедріна). З’являється
новий тип музики – електронна (наслідок науково-технічного прогресу).
ХХ століття характеризується іншим ставленням композитора до природи
звука: наприклад, у композиціях для приготованого рояля Дж. Кейджа24, а
також в інших композиціях, в яких матеріалом музики є будь-який шум.
Додамо до цього метод випадковості (алеаторичені композиції
В.Лютославського, Дж.Кейжа, К.Штокхаузена), емансипацію самого предмета
музики25, за висловом Дж. Кейджа: «...музика має бути вільною від почуттів і
думок композитора» [281]. Заперечення прихильності до якого-небудь стилю
або техніки письма стає маніфестом деяких композиторів (наприклад,
Г. Уствольської26). Принципи творення в ХХ столітті представлено у вигляді
музичного «монтажу», (К. Дебюссі, І. Стравінський), колажу, використання
позамузичних атрибутів (як в Etudes Australies Дж. Кейджа, для створення якої,
композитор використав карту південного зоряного неба Австралії), а також
створення композиції на основі алгоритму (застосовуючи також і ЕОМ)
(наприклад, у Я. Ксенакіса, Д. Лігеті).
Вивчивши праці з історії музичного мистецтва, написані за принципом
дослідження, виходячи з персоналій композиторів, стилістичних напрямків або

22 Що розуміється як «техніка піднята на рівень ідеї» (П. Булез).
23 Термін С. Савенко [див.: 211].
24 «Кейдж належить до тих, хто створив нову еру мистецтва звуків» [254, с. 82] (Ю. Холопов).
25 «Музика – мистецтво смислу, що його інтонують» (Б. Асаф’єв).
26 «“Мінімальна” музика, Шенберг, Веберн – все це, чомусь, треба до мене приписувати. А чому не

Верстовський? Пишуть, що я від Веберна, що моя музика має давньоруські корені, пишуть про композиторів,
прізвища яких я взагалі не знаю...» [42, с. 4].
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технік композиторського письма27 , видно, наскільки явища академічної
музичної культури ХХ століття є розрізненими в художньо-естетичному та
жанрово-стилістичному плані. Цей факт – свідчення розумової парадигми,
закладеної ще в Модерні.
У мистецтві історично склалося так, що цінний той композитор, який був
одним із перших (він – двигун прогресу). Наприклад, метод випадковості
(алеаторика) – Дж. Кейдж; додекафонія (теоретичне обґрунтування методу) –
А.Шенберг; сонористика – В.Лютославський, К.Пендерецький; мікрополіфонія
– Д.Лігеті; мінімалізм – Т.Райлі, С.Райх; полістилістика – А.Шнітке; електронна
і конкретна музика – Е.Варез, К.Штокхаузен; інструментальна конкретна
музика – Г. Лахенман; фонематізм – В. Мужчиль. Їх послідовники, спираючись
на досвід минулих поколінь композиторів, використовують схожі ідеї іншим,
своїм способом, що також дає право розглядати їх творчість як окремий
феномен. Наприклад, Г. Уствольська, стиль якої відзначається індивідуалізацією
всіх засобів музичного мовлення (сонорикою, експресіонізмом, навіть
молитовністю), є наслідком унікального типу художньої свідомості, іншого
світобачення, концептуально іншого типу слухання простору-часу.
Інший приклад: оперування серіальними принципами організації музичної
тканини у Б. Ферніхоу виявляється в іншому вигляді, ніж у П. Булеза і
К. Штокхаузена: факт мислення/свідомості спрямованого на філософічність,
емоційність, у той час, як у композиторів «старої школи» була мета ізолювати
музику від емоції, образотворчості, тобто знизити поріг виконавської
інтерпретації.
Резюмуємо: не тільки особистісний та творчий досвід композитора
формує його мислення/свідомість: велике значення також має культурний
досвід усього людства. Це означає, що в основі художньої свідомості митця

27 Ц. Когоутек «Техніка композиції в музиці ХХ століття» (1976) [100]; О. Соколов «Музична композиція XX

століття: Діалектика творчості» (1992) [224], а також його «Введення в музичну композицію XX століття:
навчальний посібник» (2004) [223]; «Теорія сучасної композиції» під ред. В. Ценової (2005) [235]; А. Папеніна
«Музичний авангард середини ХХ століття і проблеми художнього сприйняття» (2008) [184]; Одні з останніх:
М. Висоцька, Г. Григор’єва «Музика ХХ століття: від авангарду до постмодерну» (2014) [48]; Н. Петрусьова
«Музична композиція ХХ століття: Естетика, структури, методи аналізу» (2016) [189].
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закладено процес пізнання, відображення та ціннісної орієнтації як
взаємозв’язку художнього ідеалу, об’єктивної реальності й комунікації.
Отже, композиторське мислення зумовлене багатьма чинниками, серед
яких: гени, свідомость, світогляд, виконавська традиція та слухацька оцінка,
аналітика, особистісний та творчий досвід, культурним досвід всього людства.
***
Звернемося до засад психології творчого процесу композитора, що
впливають на розуміння смислу музичної творчості. Як відомо, початковим
продуктом розумової діяльності композитора є зародження ідеї майбутнього
творення. А. Шнітке вважав, що «…коли ми говоримо про композиторський
задум, ми мусимо чітко уявляти собі, що він має дуже складну структуру і його
неможливо звести не тільки до чисто технологічного аспекту (це само собою
зрозуміло), але також і до однієї лише раціональної концепції
загальнополітичного, філософського порядку» [278, с. 64]. Ця думка має свій
початок у природі становлення всесвіту і часу як ratio, що вічно рухається,
оскільки прообраз цього, що є продуктом Буття, не входить до процесу
розумової діяльності творця.
В основі зародження ідеї лежить, безперечно, пошук як такий – на
свідомому чи підсвідомому рівні. У процесі роботи над твором, через
прийняття певних рішень і неприйняття інших, шляхом аналізу, синтезу та
інших розумових процесів, задум реалізується в кінцевий продукт мислення –
твір мистецтва: відбувається матеріалізація ідеї. В ході цього процесу задіяно
низку характерних для композитора умінь і умов, значення яких важко
переоцінити – вибірковість, винахідливість, когнітивність, рефлексія,
абстрагування, системність, аналітизм, відчуття форми та стилю.
Істотним моментом є вибірковість – відбір найбільш відповідних до
задуму форм утілення. Винахідливість, притаманна композитору, свідчить про
новаторський підхід у процесі перетворення ідеї (часом, навіть, усім відомої).
Когнітивність композитора має бути досить високою, щоб працювати на
художньому та професійному рівні. Абстрагування при роботі над музичним
твором є важливою умовою, оскільки завдяки цьому композитор здатний
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проникнути у творчість. Системність дозволяє не порушувати хід наміченого
плану, бути «в аурі» твору. Говорячи про відчуття форми, згадаємо крилатий
вислів М. Глінки: «Форма – це краса». Відчуття форми виражено відчуттям
процесуальності (драматургії), часом музичного твору, правильною
розстановкою всіх його компонентів. Ці міркування наштовхують нас на
усвідомлення феномену творчого мислення, безпосередньо пов’язаного з
художньою свідомістю.
У ході втілення задуму в кінцевий продукт композитору притаманні також
інтуїтивні процеси осяяння (insight), спалахи натхнення, спонтанність. Однак
не можна заперечувати колосальну інтелектуальну роботу, виконану до так
званого «осяяння». Натхнення (емоційний резонанс на прекрасне) приходить
під час роботи, коли композитор рухається до наміченої мети і бачить результат
своєї праці у вигляді знайдених рішень на поставлені питання. У цьому
простежується взаємозумовленість творчих процесів психічними.
Звернемося до психологічної теорії музичного мислення композитора,
поданої в статті Н. Копцевої і В. Лозинської [110]. Автори розглядають етапи28
процесу створення музики композитором у взаємозв’язку з чуттєвими
аспектами мислення (аудіальні відчуття, сприйняття, уявлення), а також із
раціональними (аудіальні поняття). Відносно чуттєвих аспектів, автори
задаються питанням про специфіку мислення: «Спільність відчуттів, сприйнять,
уявлень, їх взаємопроникнення і взаємозумовленість поставила сучасну науку
перед досить важким питанням, вирішення якого раніше здавалось очевидним:
зрозуміти, в чому специфіка мислення як вищої форми осмислення дійсності на
відміну від нижчих (відчуття, сприйняття)?» [там само, с. 79].
Вчені бачать відповідь у наявності раціонального початку в мисленні, яку
описують так: «... ретрансляція звукових чуттєвих елементів у звукові художні
образи» [там само]. З позиції психології творчості мета композиторського
мислення визначається як «... створення репрезентантів, замінників, які б
адекватно “заміщали” природні чуттєві відчуття (курсив – Д. М.)» [там
28 «У творчості будь-якого композитора можна вирізнити етапи: підготовчий, первинної форми, внутрішньої

оформленості, повної внутрішньої форми, зовнішнього втілення» [110, с. 78].
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само]. «Раціоналізація чуттєвого компонента в музичному мисленні полягає у
вираженні первинної звукової чуттєвості шляхом штучного створення ряду
звучних моделей, які найбільшою мірою могли б викликати аналогічні природні
думки та почуття» [там само]. Виходячи з цього, вчені виявляють одну з
властивостей композиторського мислення – «...раціональний первень музичного
мислення покликаний сформувати <...> смисл, що має природу культурної
цінності, чуттєво явлений і тому гранично конкретний» [там само, с. 80].
З моменту оперування знаннями і поняттями, які притаманні цьому виду
мистецтва, а також, спираючись на життєвий, професійний досвід людини,
починається розумова діяльність людини як музиканта. Говорячи про еволюцію
«музичної мови», відзначимо, що вона, пройшовши шлях звуконаслідування
(зображальність29) через емоцію, прийшло до звукової символіки, а також
музичної абстракції. Про це Н. Копцева і В. Лозинська пишуть таке: «З усього
різноманіття звуків людина вибирала ті, які могли б виступити репрезентантами
найбільш важливих, цінних для неї відносин: з природою, соціумом, самим
собою, нарешті, з Абсолютом. Музичне мислення композитора побудовано на
виборі тих звуків, які могли б репрезентувати Нескінченне, Абсолютне, що має
вищу культурну цінність. Еволюція музичної мови – створення музичних тонів і
систем – відповідало в якійсь мірі створенню алфавіту в вербальному
мисленні» [там само, с. 79].
В основі естетичного сприйняття твору мистецтва лежить категорія краси
як вищої культурної цінності (Істина, Добро і Краса), яка визначається
художніми установками, які в свою чергу беруть свій початок у світогляді
художника-творця. Так, музична логіка ґрунтується на категорії Краси як
чуттєвого сприйняття прекрасного, а значить культурно цінного, а також як
«символу правди»30.

29 Більш детально див.: В. Холопова «Три сторони музичного змісту» [262].
30 «Справжній художній образ має виражати не тільки пошук бідолашного художника з його людськими

проблемами, з його бажаннями і потребами. Він має відображати світ. Але не світ художника, а шлях людства
до істини» [з інтерв'ю Андрія Тарковського «Краса – символ правди» (1986 )] [196].

W72

Осмислена (насичена змістом) діяльність композитора-творця або
виконавця, а також їх морально-етичні уявлення про мистецтво робить
творення справді художнім, глибоким і цілісним. І лише той твір мистецтва буде
істинним, художнім, в якому поєднуються воєдино ідея, форма і новаторство
(глибина, стрункість і сміливість, за висловом О. Пушкіна з маленької трагедії
«Моцарт і Сальєрі»).
Таким чином, кажучи про процеси музичного мислення композитора варто
відзначити колосальну взаємодію інтелекту і волі, пропущеної через серце, бо
лише справжній витвір мистецтва нестиме в собі морально-етичні уявлення
творця про світ і красу. Звідси розуміння композиторського мислення як
особливого виду продуктивного, творчого мислення, що вимагає певних
здібностей (навичок).
У науці склались авторські підходи до класифікації етапів процесу
творчості та акту мислення31 . Одним із перших учених, які описали це, був
харківський психолог Б. Лезін [125]. 1907 року вченим було вирізнено три
стадії: праця (у вигляді накопичення інформації), несвідома робота (відбір
типового) і натхнення.
Початкову стадію «зародження ідеї» письменник Ю. Трифонов у статті
«Нескінченний початок» [240] описує в такий спосіб: «Перед початком речі
виникає тема: поки ще німа, без слів, як наплив музики. Страшеннно хочеться
писати невідомо про що. Десь у підсвідомості вже є тема, вона існує, але
потрібно витягнути її на поверхню. Схоже, ніби дивишся в об’єктив
фотоапарата, де все не в фокусі: туманна кольорова пляма. Для того, щоб
з’явилася різкість, потрібні подробиці, потрібна конкретність – нехай незначна»
[там само, с. 9].
На думку М. Арановського, етапи творчого процесу композитора мають
таку класифікацію: 1. Позамузичний змістовний стимул; 2. Включення системи

31 З точки зору психології, більш детально див.: Л. Бочкарьов «Психологія музичної діяльності» (1997) [37], а

також Є. Ільїн «Психологія творчості, креативності, обдарованості» (2012) [86].
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музичного інтелекту32

33

і систем, які його породжують; 3. Утворення

евристичної моделі; 4. Реалізація евристичної моделі [див.: 13].
Я. Пономарьов позначає етапи творчості, які можна віднести також і до
композиторського творчого процесу: 1. Усвідомлення проблеми (виникнення
проблемної ситуації); 2. Вироблення гіпотези (початок розв’язання проблеми);
3. Перевірка розв’язання (логічний доказ істинності цього судження і перевірка
розв’язання засобами практики) [див.: 195, с. 148-150].
Звернемося до класифікації етапів процесу роботи над музичним твором,
описаних композиторами різних стильових напрямків. Наприклад,
П. Чайковським стадії творчості описані в такий спосіб: 1. Період зародження,
формування задуму; 2. Період скіцування – переведення позамузичних
стимулів, «нав’язаних» заданою програми або почерпнутих за натхненням, у
музичні образи; 3. Стадія технологічної роботи над музичним матеріалом;
4. Доопрацювання, шліфування [див.: 118, с. 83].
І. Стравінський описує власний творчий процес так: «...задовго до
народження ідеї я починаю працювати над ритмічним з’єднанням інтервалів.
Таке дослідження можливостей завжди проводиться за роялем. Тільки після
того, як мелодичні або гармонічні взаємини встановлено, я переходжу до
композиції, що являє подальше розширення та організацію матеріалу» [230,
с. 224].
Е. Денисов подав стадії створення музичного твору таким чином:
1) виникнення «якоїсь, невизначеної ідеї» («передпологовий» період);
2) обдумування творів: «виникнення загальної ідеї твору та концепції форми;
попередня фіксація інструментального складу; в разі твору з текстом – вибір
тексту»; 3) конкретизація попереднього задуму [див.: 69, с. 10-18].
Внаслідок науково-математичного підходу до твору, найбільш
нестандартний варіант етапів музичної композиції подав Я. Ксенакіс:
a) початкові уявлення; b) визначення; c) визначення перетворень;
32 Відома теорія множинного інтелекту Г. Гарднера [53].
33 Поняття «музичний інтелект» автор визначає, як «специфічну систему розумових здібностей людини,

призначену для здійснення психологічної творчої діяльності (музичного мислення)» [там само, с. 130].
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d) мікрокомпозиція; e) послідовне здійснення програми; f) здійснення
обчислень; g) заключний символічний результат; h) звукове втілення [117, с. 23].
Композитор пише: «...електронно-обчислювальні машини (комп’ютери) в
майбутньому зможуть узяти в свої руки здійснення фаз (g) та (h) і навіть
(f)» [там само].
Узагальнюючи, можна констатувати той факт, що всі варіанти етапів
творчого процесу перегукуються один з одним, мають спільне коріння. Однак
примітним є те, які саме процеси композиторського мислення задіяні в момент
того чи іншого етапу. На першому етапі відбувається здебільшого робота
несвідомих процесів – тих, які були збагнені пам’яттю шляхом музичнослухового досвіду, результату певної кількості повторень.
На наступному етапі включається робота процесів мислення: побудова
невербальних логічних зв’язків у концепції або одночасне з цим протікання
процесів вербалізації (об’єктивізації звукових форм), тому що часто концепція
може виникати разом із музичним матеріалом (тематичною коміркою).
За наступний етап повністю відповідають професійно спрямовані навички
композитора, його вміння розвивати матеріал, вибудовувати драматургію, знати
правила фактуроутворення, поліфонії, гармонії, інструментування. Отже, саме
останній етап визначає результат і вірність, цінність попередніх.
Відзначимо загальні закономірності на схемі:
матеріалізація задуму
розробка концепції
зародження ідеї
Позначимо два головні моменти у процесі творчості: вміння мислити,
вибудовуючи концепцію, а також застосовувати професійні навички роботи з
музичним матеріалом (технологія). Однак практика показує, що в більшості
випадків етап розробки концепції «опускається» багатьма композиторами, тому
що вміти її вибудувати, мислити не кожен, виявляється, здатний або через те,
що не вважають це за потрібне, відчуваючи, що музика – це вираз емоцій.
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Таким чином, свідомий момент «опускається»: на перший план виходить
відчуття плинності самого музичного матеріалу, без підоснови на
зображальність або концепцію. На наш погляд, у цьому криється основна
помилка композиторів: в цьому випадку ними керує емоційна, чуттєва сторона.
Часто-густо музичний талант композитора настільки великий, що він здатний
чітко відчувати форму, і тоді його твір слухається як справжній витвір
мистецтва.
Керуючись композиторськими техніками письма ХХ століття (такими як
серіалізм, алгоритмічна композиція, сонористика) композитор a priori мусить
вибудувати концепцію, розробити план дій, бо техніки це мають на увазі.
З іншого боку, без концептуального наповнення композиції можуть виявитися
позбавленими будь-якої художності та змістовності просто «набором
прийомів».
Резюме: тільки осмислена діяльність композитора, разом із його
професійними навичками, дають шанс до створення видатного твору мистецтва,
особливо якщо особистістю композитора керують певні світоглядні установки.
Без технологічного фактора, який передбачає науковий підхід до твору,
музичний твір не буде позначено професіоналізмом. Однак без процесів
мислення і філософського підходу в творчості, твір може бути позбавленим
змістовності та глибини.
Так народжується справжнє оригінальне мистецтво, в якому кожен крок є
наслідком осмисленого рішення, пропущеним через почуття прекрасного.
Йти шляхом оперування науковими моделями як результатом емпіричного
методу пізнання або прагнути до пізнання принципів буття через духовне
бачення реальності, молитви, здобуття віри, звернення до релігії, до Бога – все
це визначає філософічність мислення композитора. Наскільки глибоким є
колодязь – настільки незаймано чистішою буде вода – творчість, чим більше
сумнівів, вимог до себе – тим ближче твій витвір наблизитися до ідеалу
істинності та краси глибинної.
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Висновки до Розділу 1
В ході філософсько-онтологічного дискурсу, присвяченого виробленню
методологічних підходів до вивчення поняття «мислення» з подальшою його
екстраполяцією в контекст музичної творчості, ми дійшли таких висновків.
1. З точки зору філософії головною функцією музичного мислення є
світоглядна, тому що саме вона впливає на художню творчість, є фактором
змістоутворення, формує погляди композитора на мистецтво як культурну
цінність, в основі якої закладено вічні категорії Істини, Добра і Краси. Однак
сама по собі світоглядна функція не виражає специфіку музичного мислення,
тому що його сутнісна сторона все-таки виявляється саме в музичному тексті –
у формі функціонування всіх елементів музичного мовлення-мови.
Диференціюючи базові наукові роботи, які з’ясовують специфіку
музичного мислення, ми маємо такі визначення поняття музичного мислення:
«...особливий вид продуктивного, творчого мислення, що вимагає відповідних
здібностей» [за М. Арановським, 11, с. 90]; «...мислення музично-образними
уявленнями, які збагнені пам’яттю шляхом музично-інтонаційного слухового
досвіду, результату повторних музичних сприйнять» [за М. Михайловим, 162,
с. 117]; «оперування інтонаційними моделями, яке призначене для виконанняя
певного творчого завдання» [за В. Москаленком, 165, с. 51].
Досліджено функції музичного мислення з позиції музикознавства:
семантична і структуроутворююча – згідно з М. Арановським (інтонаційна і
конструктивно-логічна, за Л. Баренбоймом). «Сплетіння» функцій робить
розумову діяльність музиканта художньо осмисленою, тому що кожна функція
відповідає за певний процес (семантична – за створення і передачу інформації
шляхом інтонування, структуроутворююча – за «кодування» інформації в
структурі музичного тексту). Ці функції виявляються в компонентах музичного
мислення/мови, що утворюють складну ієрархічну систему зв’язків, кожен із
яких займає, в свою чергу, певне місце в музичному тексті. Основною функцією
мелодії є семантизація музичного тексту. Функція ладо-гармонії –
структурування різних сполучень звуковисотних елементів, а метро-ритму –
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часових співвідношень, функція тембро-динаміки – відтворення звукових форм
відповідно до їх параметрів.
Отже, музичне мислення – це багаторівневий процес, чиї механізми беруть
участь у створенні й оперуванні одиницями та компонентами музичного
мовлення-мови, що пов’язані та взаємодіють одне з одним.
2. Подана в підрозділі 1.2 ієрархія музичної мови дає підстави розглядати
систему її елементів як цілісну модель музичного мислення, в якій виявляється
єдність функціонально і структурно нетотожних рівнів, об’єднаних між собою
логічними зв’язками. Компоненти музичної мови не можуть мислитися поза
взаємозв’язком їх одного з одним, тому що їх функціонування відбувається у
межах музичного тексту як об’єктивація структурного мислення, що
увиразнює логіку музичного розгортання в часопросторі.
Диференціюючи рівні музичного мислення згідно з їх векторною
спрямованістю на горизонталь (мелодійний, метро-ритмічний та поліфонічний
рух) та вертикаль (ладо-гармонічний рівень) маємо можливість визначити
сутність музичного мислення, а саме: поєднання цих векторів дає появу якісно
іншого рівня організації музичного змісту – глибину (фактура, просторовість,
тембр). Саме в момент сприйняття музичного твору у підготовленого слухача
виникає те відчуття внутрішньої, смислової наповненості музичного тексту, яке
є фактором взаємодії часопросторових рівнів мислення-мови. В цьому криється
головний механізм функціонування музичного мислення на рівнях семантичної
та структурної організації звукового матеріалу.
Вищим рівнем музичного мислення, виявленим у музичному творі є
духовний, смислоутворюючий. Це ще раз доводить розуміння музичного твору
як ціннісного об’єкта культури, народженого художньою свідомістю
композитора.
3. Феномен композиторського мислення взаємопов’язаний з уже
усталеними в термінологічному апараті музичної науки категоріями та
поняттями, такими як «художня свідомість», «світогляд», «техніка письма»,
«звукова форма», «композиторський стиль». Ці категорії взаємозумовлені одна з
одною, кожна функціонує в композиційному процесі по-своєму. В першу чергу,
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відзначимо значення художньої свідомості як основоположного чинника
формування мислення композитора, яке співвідноситься з універсальною
моделлю світу: людина вбирає в себе і приймає образ навколишньої дійсності.
У процесі дослідження феномену композиторського мислення вдалося
визначити наступні позиції.
Виявлено значення музичної комунікації (виконавська традиція, слухацька
оцінка), її впливу на композиторське мислення. Вирізняючи в музичному
мисленні два компоненти: продуктивний (композитор) і репродуктивний
(слухач), можна стверджувати, що музичне мислення завжди є продуктивним,
тому що в основі його перебуває процес отримання нового (інтонаційного)
досвіду, хоча в кожному випадку – різної форми.
Феномен слухача має дві основні сторони впливу. Перша сторона –
перцептивний досвід самого композитора, що сприяє розвитку його
професійних навичок, виховуючи інтонаційну сторону слуху. Друга – слухацька
оцінка, що змушує аналізувати результат праці композитора. Виконавська
традиція також має дві основні сторони впливу на мислення: перша – практичні
дії самого композитора; друга – вплив саме виконавської традиції, розуміючи
під цим поняттям методи роботи з матеріалом, підпорядковані певним
культурно-історичним законам, що сформувались, і, як наслідок, вплив на
письмо композитора, що оперує всім функціоналом засобів відтворення
музичного матеріалу.
У зв’язку з цим можна дійти висновку, що не тільки особистісний та
творчий досвід композитора сприяє формуванню композиторського мислення/
свідомості, але також велике значення має культурний досвід усього людства. У
«діалозі», вони беруть участь у відбитті «суспільної природи» – єдності
свідомого, підсвідомого та несвідомого рівнів сприйняття людини. Це означає,
що в основі художньої свідомості закладено процес пізнання, відображення та
ціннісної орієнтації як взаємозв’язку художнього ідеалу в свідомості
композитора, об’єктивної реальності та комунікації.
4. Світогляд – це концептуальна основа всіх процесів мислення, «верхівка»
свідомості композитора. Факторами його формування є: соціум, мислення,
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комунікація, досвід, гени. Форми, які світогляд визначає: композиторське
мислення, техніка письма, виконавська традиція, слухацьке сприйняття. Отже, є
ті форми, які визначають, і ті, які залежать від світогляду.
Таким чином, музичне мислення бере участь у створенні музичного образу
в свідомості композитора, що розуміється як діалектична єдність раціонального,
інтуїтивного та емоційного.
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РОЗДІЛ 2
КОМПОЗИТОРСЬКЕ МИСЛЕННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ СВІДОМОСТІ:
ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
«Музичне мислення композитора – процес,
у результаті якого створюється твір
… як реально звýчна форма культурних
цінностей, де статусу звýчної реальності
набувають базові ідеали культури».
Н. Копцева, В. Лозинська [110, с. 78].

2.1 Історико-культурний підхід: типологія композиторського мислення
західноєвропейської традиції (онтологічні основи)
У попередньому розділі ми визначили основи для створення концепції
типології композиторського мислення західноєвропейської традиції з точки зору
історико-культурних умов формування композитора (свідомість, світогляд,
комунікація і т. ін.). Перш ніж перейти впритул до цієї проблеми, розглянемо
кілька відомих підходів до типології художньої творчості та композиторського
процесу в історико-типологічній перспективі сучасної музичної науки.
Проблему типологізації описав Т. Адорно: «…типологія <…> тільки будує
ідеальні типи. Всі переходи виключаються. Якщо вихідні позиції правомірні, то
все ж може статися так, що типи <…> будуть більш пластично
відокремлюватись один від одного, ніж це може здатись імовірним тому
науковому мисленню, яке свій матеріал групує виключно інструментально або
ж відповідно до якого-небудь позапонятійного принципу класифікації, а не у
відповідності зі змістом феноменів» [3, с. 12].
Питання типології художньої творчості висвітлено в літературознавчому
дослідженні Івана Ільїна «Про темряву та прояснення. Книга художньої
критики. Бунін – Ремізов – Шмельов» [87] (1959), в основу якої покладено ідею
бінарної природи буття. У своєму дослідженні вчений проводить грань між
«художником зовнішнього досвіду», зосередженим головним чином на чуттєвій
реальності, і «художником внутрішнього досвіду», зверненим до реальності
духу. Стосовно першого вищенаведеного типу автор пише: «...зовнішній досвід
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приліплює нас до чуттєвих сприйняттів і станів» [там само, с. 197]. Другий тип
учений характеризує таким чином: «Світ же внутрішнього досвіду – світ
внутрішнього життя» [там само, с. 198]. Подана типологія безпосередньо
пов’язана як із мисленням-сприйняттям, так і з мисленням-творенням, і являє
собою універсальний підхід до творчості, який можна застосовувати не тільки
до літературної, але також і до інших типів творчості (композиторської – в тому
числі). Можна припустити, що шлях справжнього художника має проходити як
через «зовнішній», так і через «внутрішній» досвід. Далі, в момент творчості, ці
процеси, в «діалозі» один з одним, визначають підсумок майбутнього витвору.
Відомо, що істина – «посередині», тому справжній творець мусить відчувати і
розуміти цю грань, щоб його результат був істинним, оригінальним, став
культурною цінністю.
Розглянемо типологію композиторського процесу, викладену О. Вязковою в
статті «До питання про типологію творчого процесу (спостереження за
висловлюваннями творців)» [48]. Авторка пропонує типологію з позиції
певного психічного стану композитора під час акту творчості. На її думку
одним із головних доказів творчого процесу є авторські висловлювання, листи,
нотатки тощо.
Перший тип дослідник позначає як «писання за натхненням» і бачить
докази такого підходу до творення музики у П. Чайковського, виходячи з різних
висловлювань композитора. Так, він говорить про те, що для нього важливий
«той фазис душевного стану, коли пишеться само собою, коли не потрібно
робити ніяких зусиль над собою, а коритися внутрішньому спонуканню писати»
[48, с. 152]. Беручи до уваги точку зору О. Вязкової, наведемо деякі
контраргументи, які доводять певну невідповідність з віднесенням
П. Чайковського до композиторів цього типу, наприклад: «Моцарт, Бетховен,
Шуберт, Мендельсон, Шуман складали свої безсмертні витвори абсолютно так,
як швець шиє свої чоботи, тобто з дня на день і, здебільшого, на замовлення. В
результаті виходило щось колосальне. Будь Глинка шевцем, а не паном, – у
нього замість двох (щоправда, чудових) опер було б їх написано п’ятнадцять, та
на додачу до них штук 10 дивовижних симфоній» [270, с. 148-149], що в певній
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мірі суперечить вищенаведеним доводам О. Вязкової. З іншого боку, жоден
професійний композитор не став би таким, якби він не «горів», не був би
захоплений своєю справою, а також не знав секретів свого ремесла.
Другий тип – «раціональна творчість». Авторка констатує: «протилежним
його (П. Чайковського – Д. М.) творчого методу називається манера
“придумувати”, “вигадувати”, “вимучувати”». О. Вязкова справедливо
зауважує: «...не можна уявити творчий процес абсолютно позбавленим
раціонального начала: обоє вони – натхненне і раціональне – кожне у своїй
“галузі” трудяться над створенням твору, і їх гармонія, ймовірно, – цілком
можливий варіант стану творця» [48, с. 167]. Цей тип імовірно можна
охарактеризувати як «композитори-ремісники».
Під третім типом, названим «гра», О. Вязкова розуміє створення музики,
яке для деяких композиторів є своєрідною грою: ніби композитор розв’язує
головоломку, складає твір із «кубиків», як у С. Прокоф’єва, І. Стравінського, або
структур для серійної композиції. В цьому випадку, можна припустити, що твір
фуги або побудова сонатної форми також є «грою». Зауважимо, що інші
дослідники таку композиторську техніку порівнюють з «монтажем» як при
роботі з кінофільмом. Але це є, в першу чергу, технікою – наслідком
«раціонального» підходу до твору.
Четвертий тип – створення музики «за моделлю». Авторка пише про те,
що до цього типу відноситься робота над творами у композиторів у момент
учнівства, свого роду, вони виконують завдання в руслі «скласти в певному
стилі» або «використовувати такі-то композиторські техніки». Однак, нам
відомо, що «робота за моделлю» – це техніка композиції, притаманна
І. Стравінському, Е. Денисову, Р. Щедріну, А. Шнітке та ін.
П’ятий тип – «автоматичне письмо», позначене О. Вязковою як «умовно
творче». Чи слід говорити про те, що композитору приходять ідеї, і взагалі,
цілий твір без його втручання, шляхом «допомоги» потойбічних сил (тобто без
участі процесів мислення). Якщо так, то, безумовно, це – містифікація з боку
композиторів. Автору цієї дисертації не відомий жоден професійний
композитор, твори якого створені таким способом.
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З іншого боку, відомо, що Й. С. Бах, В. А. Моцарт та інші писали музику
«зі швидкістю писучої руки», однак він не виключає той факт, що «справжня»
робота проходила «в голові». Також під поняттям «автоматичне» ми маємо
розуміти, що дія відбувається на «запрограмованому» рівні, на рівні
професійного досвіду, здобутого як інтуїтивно, так і за допомогою операцій
мислення, а в разі ж, якщо нами керує «невідоме», тоді має бути термін, що
позначає втручання ментального, трансцендентального світу. Додамо, що такий
тип схожий із першим типом «писання за натхненням», бо поняття «натхнення»
у контексті цієї типології, також можна віднести до чогось, що «не піддається
поясненню».
Шостий тип – «саморозвиток ідеї» – базується на тому, що ідея
«підпорядковує» композитора, і вже не він керує нею, а вона ним. О. Вязкова
описує так, ніби ідеї реалізуються «самі по собі», бо в них закладено
«потенціал». Це ще один трансцендентальний підхід, свого роду принцип
« е н е р го і н ф о рм о в а н о го м а я т н и ка » : п с и х і ч н і , р о зу м о в і п р о ц е с и
«розгойдуються», у композитора, залученого до роботи, з’являється натхнення,
до нього «злітаються» ідеї.
Безумовно, в дослідженні О. Вязкової є раціональне зерно, і така теорія
цінна для дослідника музичної культури, а також не можна заперечувати факти,
наведені вченим.
Наведемо приклад іншої типології, поданої в статті О. Вязкової:
а) композитори, що відображають творчий процес на папері (за висловом
Б. Томашевського, «записують свій творчий процес» [239, с. 92]);
b ) ком п о з и то р и , щ о п р о р о бл я ют ь о с н о в н у р о б оту « в
голові» («бетховенський» і «моцартівський», згідно з Н. Фішманом [див.: 251],
«конструктивний» і «інтуїтивний» – згідно з К. Вестфалем [див.: 314]).
Резюмуємо: перший і другий тип відноситься до творчого процесу
(незалежно від того чи іншого виду мистецтва), третій і четвертий –
безпосередньо до композиторської техніки, в п’ятому – актом творчості керує
«невідоме», шостий – ідеї розвиваються самі собою за принципами
«енергоінформованого маятника», за законами синергетики.
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Існує типологія творчого процесу О. Чернова (в залежності від жанрової
специфіки створюваного твору). 1) В одних випадках написання музики
подібне до створення поетичних, літературних образів (наприклад, робота над
вокальними творами). 2) В інших випадках творчий процес підпорядкований
завданням зображення, вираження (при творі танцювальної музики, музики до
кінофільмів). 3. Створення монументальних творів порівняно з будівництвом
«згідно з планом композиції» [см.: 274]. На нашу думку, цей підхід висвітлює
процес створення музичного твору, що спирається на «загальні форми»
створення тексту, не розглядає текст як підсумок діяльності свідомості, а також
не має на увазі техніку письма.
Іншими словами, не існує єдиної моделі класифікації композиторської
творчості, тим більше, мислення, тому що кожен із перерахованих підходів
висвітлює проблему психологічного або культурологічного характеру, проте не
зачіпає всіх процесів, пов’язаних із композиторським мисленням і в їхньому
взаємозв’язку з технікою письма, зумовленості комунікації та історикокультурних умов формування композитора. Якщо це питання залишається
відкритим, то ми маємо можливість вивчити проблему з іншого боку.
Пропонована у дисертації концепція композиторського мислення та його
типології на ґрунті західноєвропейської традиції базується на критерії
зумовленості творчості від світогляду художника. Перш ніж перейти до
концепції типології, розглянемо форми суспільної свідомості пізнання, такі як
філософія, наука і релігія. Яким чином вони впливають на формування
світоглядних установок композитора?
І. Філософія має займати найбільш важливе місце у творчій діяльності
музиканта, тому що саме сформованість етико-моральних ідеалів, сприяє
розвитку його духовності, та як наслідок, створення композитором культурних
цінностей. Філософське мислення – найвищий вияв свідомості творця музики,
що поширюється і впливає як на кожен рівень і елемент музичної мови, так і
формує стиль композитора.
Філософське мислення може виявлятися в об’єктивізації композитором
самих філософських ідей, так і формуванням особливої концепції творення –
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побутуванні філософської думки в не-філософських ідеях, наприклад,
релігійних або наукових. Як було зазначено в попередньому підрозділі,
практично кожен елемент музичної мови вийшов із законів самої природи
буття, будучи не тільки акустичним феноменом, але й естетико-філософськи
породженим: інтонація, що вийшла з мовленнєвої інтонації та жесту, несе в собі
знак епохи; метро-ритм – природна основа самого життя; ладо-гармонія –
квінтесенція добра, краси і порядку; динаміка – вияв руху, розвитку, часу як
об’єктивного способу існування матерії; тембр – індивідуальна характеристика
голосу; структура – універсум, єдність і взаємозв’язок форм.
Відомо, що філософами Давньої Греції, музика сприймалась як провідник
між світом земним і божественним, а семиступенний звукоряд бачився ними як
відображення світової гармонії (Гармонія сфер34), згідно з античним ученням
про музично-математичний устрій космосу. Отже, оперування композитором
елементами та компонентами музичного мовлення/мови a priori має виражати
філософічність його мислення, однак, уся справа в їх використанні, тому що
лише глибинне осмислення, підпорядкування їхньої концепції творення,
висловлюватимуть філософську думку творця музики. Виходячи із цього,
філософічність композиторського мислення, його світоглядні установки,
відіграють найбільш важливу роль у формуванні цілісної особистості
музиканта.
ІІ. Наука. Прагнення людини до пізнання, усвідомлення свого місця в
світі, знаходження відповідей на питання про природу з її законами і т. ін. стало
поштовхом до виникнення науки як шляху до освоєння матеріальної реальності.
Відомим є факт, що в основі принципів мистецтва лежить поєднання
інтуїтивного та логічного, духовного та матеріального. Отже, який аспект
відповідає за логіку (раціональність) в мистецтві? Основною властивістю
науки, як категорії пізнання дійсності, безсумнівно є точність і об’єктивність.
Показово, що всі музичні інтервали було математично розраховано
давньогрецькими вченими-філософами, в результаті чого було вибудувано
34 «Septem discrimina vocum» [«сім (висотних) відмінностей звуків»], за Вергілієм.

W86

звукову систему античної музики (constitutio tota35 ), і «милозвучні»36, згідно з
«Піфагорійським строєм», мали широке застосування у виконавській практиці.
У широкому розумінні науковий підхід виражається в професійних якостях
і уміннях, якими має володіти кожен композитор, незалежно від його типу
техніки письма. У вузькому (але найбільш відповідному самій сутності
наукового підходу) – є застосування наукових методів роботи з музичним
матеріалом, використання знань точних наук при створенні електронної (в т. ч. –
конкретної), електроакустичної, шумової, серійної, інструментальної
конкретної музики, алгоритмічної композиції (стохастичної, спектральної).
В цьому випадку матеріал, форми роботи зі звуком не задано ззовні, а
створюються від початку самим композитором.
Про специфіку техніки серіального пуантилізму писав К. Штокхаузен:
«Виведення окремого з цілого виключає вибір матеріалу, який іще попередньо
сформований (організований). Це стосується не тільки теми в начерках, але і
кожного окремого тону, який зроблений – організований – певним способом,
тобто фіксований у його чотирьох вимірах (висота, тривалість, артикуляція,
тембр)».
Примітно те, що ХХ століття створило власну парадигму, зумовлену
науково-технічним прогресом, – це композиції, які створені та відтворюються за
допомогою ЕОМ. Одними з перших зразків електронної (конкретної) музики є
«Симфонія для однієї людини» (1950) П. Шеффера і П. Анрі, «Williams
Mix» (1953) Дж. Кейджа і «Електронна поема» (Poème électronique) Е. Вареза
(1958). «Електронні етюди-2» (1954) і «Kontakte» (1960) К. Штокхаузена,
«Glissandi» (1957) і «Artikulation» (1958) Д. Лігеті також відносяться до зразків
електронної музики, в яких звуки згенеровано шляхом ЕОМ. Ці факти
унаочнили появу наукового методу творення музики (наукове мислення/
свідомість), характерного саме для ХХ – ХХI століть. Сюди також відносять
такий напрямок музичного мистецтва як спектралізм, характерною особливістю
35 «Повна система».
36 Прима 1:1, Октава 2:1, Квінта 3:2, Кварта 4:3, Велика секунда 9:8.
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якого, є аналіз звукового спектра, виконаного на комп’ютері, в результаті
використання програмного забезпечення, що застосовує дискретне або швидке
перетворення Фур’є і спектрограму. Цікавий факт, відомий з листування
Дж. Кейджа і П. Булеза, які домовилися про спільний експеримент. Кожен
композитор створив музичну композицію в своїй техніці письма. В результаті
створений Дж. Кейджем твір за методом «випадковості» при прослуховуванні
буквально нічим не відрізнялося від булезівського, створеного в серіальній
техніці.
Таким чином, для багатьох художників другої третини ХХ століття,
проходження шляхом естетики авангарду став «тупиком» у мистецтві. Але не
можна заперечувати той факт, що відхід із авангарду є також тупиком, а
повернення до музичного мистецтва минулих століть – «пережитки минулого».
Кожен видатний композитор – мислитель, новатор, який знайшов свій шлях,
свою філософію.
ІІІ. Релігія стала притулком метання душ художників, які втратили
потребу в конструюванні музичного тексту в рамках естетики авангарду. Хоч як
дивно, відхід у «традицію», а саме в релігійну творчість, можна позначити в
творчості багатьох композиторів останньої третини ХХ століття (в тому числі у
І. Стравінського, А. Пярта, Дж. Тавенера, А. Шнітке, А. Караманова,
В. Мартинова). Цей факт можна розглядати як вичерпаність музичної мови
авангарду, що виявлялося в творчості раніше радикально налаштованих
композиторів. Нескінченні пошуки нової техніки композиції, відхід і
заперечення традицій, кінець-кінцем виявилися в запереченні композиторами
самої естетики авангарду.
Релігія є одним з найбільш ранніх способів трансцендентального освоєння
реальності людиною, як шляху духовного спілкування з Абсолютом, виявленого
в молитві. Саме молитва є первинний і абсолютний показник релігійної
свідомості (наприклад, «Псалми Давидові»). Молитва містить в собі певну
інтонаційно забарвлену емоцію, зосередження, смиренність, доброчесність,
моральність, доброту, любов, істину. Звідси, музика носіїв релігійної свідомості,
включаючи в себе весь інтонаційно-смисловий словник, набуває відповідної
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звукової характеристики. Однак, не зважаючи на це, релігійні установки
композитора, його віра, абсолютно не заважає йому створювати авангардні
композиції або «конструювати» матеріал в наслідок наукового підходу до твору.
Релігійні концепти, сюжети, молитовне слово, можуть бути використані в будьякій композиторській техніці.
Виходячи з наших спостережень, можна констатувати той факт, що
розглянуті форми пізнання (філософія, наука, релігія) вкорінюються у
свідомості композитора і впливають на формування його світогляду, які, в свою
чергу, впливають на його творчість. Відносно до особистості композитора, в
розумовому акті, вони виявляють себе як світогляд. В акті творчості форми
пізнання функціонують за рахунок художньої свідомості у композитора, інакше
кажучи, всі методи оперування музичним матеріалом стають художньо
осмисленими.
Отже, філософський, науковий та релігійний світогляд виявляються як
спосіб композиторського мислення, відповідний до певних форм мовного
вираження.
У світлі вищесказаного, спробуємо визначити місце та значення кожного
типу світогляду в музичній творчості, а також запропонувати типологію
композиторського мислення, як результату взаємодії художньої свідомості та
історико-культурних формувань композитора. Для початку введемо в науковий
обіг нашого дослідження типи композиторського мислення, відповідно до
визначеного типу світогляду: перший – філософський, другий – науковий,
третій – релігійний.
Виникає питання: чи є можливим функціонування лише одного типу в
процесі розумової діяльності композитора, чи композиційний процес – це
взаємодія декількох типів мислення? Розглянемо цю проблему в наступному
розділі дослідження.
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2.2 Композиторське мислення в аспекті взаємозумовленості світогляду і
техніки письма
Продовжуючи основну проблематику Розділу 2, звернемося впритул до
типології композиторського мислення як методологічної проблеми,
досліджуючи природу світогляду, його вияв у музичному тексті, взаємозв’язки з
мисленням і композиторською технікою на прикладі творів таких композиторів,
як: О. Мессіан, В. Мартинов, А. Пярт, Дж. Кейдж, Д. Лігеті, Б. Ферніхоу,
Г. Уствольська, Кш. Пендерецький та Дж. Тавенер.
Про музичне мислення обраних композиторів, їхню техніку письма, відомі
наступні базові дослідження: Б. Дондоков «Філософські основи музики» [72]
(досліджується творчість О. Мессіана і Дж. Кейджа); монографія
Т. Царгородської «Час і ритм у творчості О. Мессіана» [266], присвячена
філософським і музично-теоретичним поглядам композитора, де викладена
реконструкцію ритмо-часової концепції та теоретична інтерпретація його ідей у
музичній композиції; Т. Жарких «Poemes pour Mi» як втілення творчого
універсуму О.Мессіана [78]; О. Токун «Tintinnabuli – джерело новизни» [238]
(про А.Пярта); О.Кушнір «Духовна музика в творчості Володимира Мартинова»
[123]; Р.Разгуляєв «Пізня фортепіанна творчість Дьордя Лігеті» [205];
М. Лобанової «Дьордь Лігеті – естетичні погляди та творча практика 60-70-х
років» [128], U. Dibelius «György Ligeti. Eine Monographie in Essays» [292],
R. Steinitz «György Ligeti. Music of the Imagination» [309], R.Willmann «Gebannte
Zeit. Studien zum Klavierkonzert György Ligetis» [315]; Т. Цареградська «Брайан
Ферніхоу: чарівність музичного жесту» [265]; В. Петров “Opus contra naturam”
Брайана Ферніхоу: вербальні смисли в музичному контексті» [186]; Д. Смирнов
«Долаючи кордони» [220]; Я. Хеммінг «У звукових лабіринтах» [253].
Розглядаючи світогляд композитора і музичне мислення, стикаєшся з
поняттям «техніка композиторського письма» (від давньогрец. τεχνικός ← τέχνη
– «мистецтво», «майстерність», «уміння»). Світогляд, впливаючи на процес
мислення, породжує відповідну техніку. Маючи, наприклад, релігійний,
філософський або науковий (або їх синтез) світогляд, композиторське мислення
має прибрати відповідну форму. Доказом тому слугує вираз Д. Шостаковича з
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приводу значення світогляду як головного критерію, від якого залежить процес
творчості композитора. У поняттях взаємозв’язку та взаємної визначеності цих
процесів криється принцип детермінізму як вчення про причинно-наслідкові
зв’язки.
Визначити причетність того чи іншого типу світогляду до певної
історичної епохи, або до композитора – досить складне і спірне питання, тому
що в кожній епосі музика народжувалася внаслідок філософської думки,
певного наукового підходу, релігії. Наприклад, музика Стародавньої Греції була
сформована як результат філософської та наукової думки: використання
«милозвучних» інтервалів, виходячи з математичного розрахунку,
семиступенний звукоряд у сприйнятті філософів, був відображенням світової
гармонії (Гармонія сфер); назва шести нот було «вилучено» Ґвідо Аретинським
із початкових слів гімну св. Іоанну «Ut queant laxis»; виникнення строгого і
вільного стилю поліфонічного письма, також став результатом математичного
розрахунку; система риторичних фігур епохи Бароко – як результат релігійнофілософської думки; Романтизм сформувався (крім інших численних факторів)
як наслідок філософської думки Ґ. Геґеля, Й. Ґете, Ф. Шиллера,
А. Шопенгауера; Нова музика (Neue Musik) – Ф. Ніцше, О. Блаватська,
Франкфуртська школа філософії (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркаузе,
Ю. Хабермас), наукового прогресу – електронні обчислювальні машини, за
допомогою яких стало можливим по-новому оперувати звуковим матеріалом.
Крім того, кожен видатний композитор творить свою філософію. Не можна
також заперечувати вплив культурного досвіду людства (в тому числі, мистецтв:
література, поезія, живопис, театр) на особистість музиканта. Світогляд може
еволюціонувати в процесі життєдіяльності людини. На початку формується
громадська думка (погляд на речі, якими вони самі є, людина бачить у речах
певні закономірності, зіставляє їх, усвідомлює, що вона – частка соціуму); потім
людина прагне зрозуміти закономірності й природу речей більш глибоко,
зіставляючи себе зі світом, намагатися розібратись у процесах світобудови. Так
у неї може сформуватися філософський світогляд. Шляхом впливу релігійного
середовища, людина починає розуміти, що світ створений Богом,
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усвідомлювати свою гріховну сутність. Так у ній закладаються форми
релігійного світогляду. Прагнення визначити природу речей шляхом зіставлення
певних фактів сприяє формуванню наукового методу пізнання (світогляду).
Безумовно, кожен тип виявляється в людській свідомості в тій чи іншій
мірі, і визначити те, що, наприклад, музика Стародавньої Греції – породження
музиканта, в якого наявним є тільки міфологічний світогляд – не можна, тому
що вже в той час філософія і наука крокували «пліч-о-пліч». Єдине, що можна
зарахувати до фактів, це те, що у музиканта – художня свідомість, творче
мислення. Але які прийоми та методи роботи з матеріалом і яка природа його
ідей, якими він керується в процесі творчості, – це друге питання, мабуть,
найзагадковіше, проте, спробуємо розібратися.
Розглянемо основні типи світогляду та методи їх вияву в композиторській
творчості ХХ століття.
Два діаметрально протилежні за своїм єством фундаментальні методи
пізнання дійсності – наука і релігія – побутували в свідомості людини
споконвіку. В основі першої – доводи, факти, математичні, фізичні та хімічні
формули, аналіз; тоді як в основі другої – віра, молитва, усвідомлення своєї
гріховної природи та боротьба з вадами, пристрастями. Однак парадоксальним
чином ці два стовпи пізнання можуть поєднуватися в мистецтві.
Чим може відрізнятися музичний твір, створений з точки зору наукового
підходу до творення, і твір, створений шляхом вираження емоцій, спрямованих
до Всевишнього, або використання ідей релігійної тематики? Наприклад,
композитор, чия свідомість направлена на метод творення, що спирається на
принципи наукового пізнання, застосовує відповідні шляхи роботи з музичним
матеріалом (математичні формули, геометричні пропорції, спектральний аналіз
звука, алгоритм, фрактал). Якщо композитор – прихильник слова Божого
створює твір, яких канонів він має дотримуватись? У випадку з релігійним
світоглядом композитора – саме ідеї духовної тематики, особливий метод
викладу музичного матеріалу може виявлятись, як наслідок його мислення/
свідомості. Емоційне прочитання духовного тексту, перебування в стані
молитви, зосередження, використання елементів музично-релігійного
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мистецтва зіходить композитору в його творчості, як явище його внутрішньої
сутності, пройнятої духовним началом.
У мистецтві наукові методи пізнання перетворюються на прийоми
композиторської техніки письма або об’єктивуються в музичному тексті як ідеї
або концепції, визначаючи функціонування тих чи інших звукових форм.
Зауважимо, що релігійні ідеї (концепції) можуть бути виражені науковим
методом роботи з музичним матеріалом або бути філософськи забарвленими.
На відміну від релігійного і наукового, філософський світогляд є
домінуючою ідейно-концептуальною основою мислення композитора, його
художньої свідомості, бо кожен видатний композитор в своїх музичних творах
унаочнює концепції філософського, релігійного, наукового змісту. Виходячи з
цих міркувань, ми розуміємо, що форми вияву того чи іншого типу світогляду в
музичному творі – різні, отже, по-різному вони функціонують у музичному
тексті.
Розглянемо й інші типи світогляду: суспільний, міфологічний і художній.
Перший – формується у процесі життєдіяльності – виразник суспільних
поглядів на світ і суспільство; другий – відноситься до найбільш стародавнього
типу, зводиться до віри людини в надприродні сили, а також у розуміння міфу
як достовірної культурно-історичної пам’ятки епохи. Однак яким чином ці типи
виявляються в творчості композиторів ХХ століття?
Відносно міфологічного, цей тип може функціонувати в музичній культурі
диких племен, виявляючись у музиці ритуального обряду, шаманізму; отже, не
може бути розглянутий як показник стилю композитора ХХ століття
західноєвропейської традиції. Суспільний світогляд людини, безперечно, готує
до формування творчої особистості музиканта, проте в цьому контексті у
музиканта сформується художня свідомість, таким чином, не може бути
пов’язаний з певною технікою письма.
Щодо художнього типу світогляду, то він, безумовно, функціонує в
композиторській творчості, але є виразником свідомості кожного музиканта. Це
означає, що він не може бути розглянутий як вияв певної техніки композитора.
Грань між художнім світоглядом і художньою свідомістю є тонкою. Якщо
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свідомість – це показник наявності у людини розуму, а світогляд – продукт
комунікації та свідомості, тоді виходить, що художній світогляд є продуктом
свідомості, а художня свідомість – продуктом цілісного світосприйняття,
світобачення, світовідчуття митця, його життєвого досвіду та умов комунікації.
Саме сформованість особистості композитора – наслідок його професійної
діяльності – сприяє формуванню у нього світогляду, зокрема, філософського,
релігійного чи наукового, отже, ця класифікація підходить для свідомо «зрілих»
музикантів. Тому що, коли взяти творчу діяльність молодого композиторапочатківця (студента), тоді про які світоглядні установки (особливо
філософські) в його творчості можна говорити? Безумовно, ні. В цьому випадку
хід і результат творчості пов’язаний із художньою свідомістю індивідуума,
асоціативним і абстрактним мисленням, творчим досвідом, а також моторноруховими реакціями.
З точки зору трансцендентального погляду на творчість, людська
свідомість може породжувати, приймати чи заперечувати ті або інші сутності і
сили, а далі – «приборкувати» їх, висловлюючи в своїх композиціях як
результати споконвічно природної потреби у творенні (про це також писав
В. Кандинський). Відзначимо, що філософсько-мислимі «життєдайні» сили,
художньо виявляють себе в музичному тексті завдяки концептуальному
мисленню композитора – найважливішому ідейно-породжуючому процесу в
творчості композиторів ХХ – XXI століть. Однак яким чином певний тип
світогляду виявляється в техніці композиторського письма?
Персоналії та твори, знакові для нашої проблеми, будуть подані у взаємодії
історико-культурних моделей музичного мислення.
2.2.1 Синтез філософського, наукового і релігійного мислення
Для визначення типу композиторського мислення зробимо кілька
загальних установок з метою відбору музичного матеріалу (твори, типи
художньої свідомості видатних представників музичної культури, жанру), що
ілюструє постановку проблеми пропонованого дослідження.
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Філософське мислення концентрується навколо проблем, що постають
перед будь-якою філософською системою, питання якої мають глобальний,
онтологічний характер і пов’язані з категоріями часу, простору, буття, людства,
моралі, краси, правди, істини тощо.
В основі релігійного світогляду – віра композитора, молитва як форма
спілкування з Богом, втілені у художній структурі музичного твору (за
допомогою мови музичних символів і канонічного тексту); ідея, сюжет,
концепція або слова, взяті або засновані на текстах Святого Письма чи інших
подібних, авторських джерелах.
Наукове мислення передбачає створення технік на основі отриманих знань
точних наук, у тому числі, математики: алгоритм, як наслідок математичного
аналізу (стохастика, спектр, використання принципу фракталу), метод
серіалізації, пуантелізм, алеаторика, сонористика як техніки сучасної музичної
композиції; створення музичного твору з використанням «немузичних»
атрибутів, ігрової поведінки; також ідеї, взяті з фізики (теорія хаосу, теорія
ймовірності, марковські ланцюги, принцип роботи маятника Фуко і т. ін.).
Феномен поєднання «несумісних» типів мислення/свідомості пов’язаний із
особливим сприйняттям буття творцем музики, і як наслідок – сприймання
слухом простору, що звучить.
Перший – філософсько-науково-релігійний тип. Згідно з поданими вище
установкам, до цього типу можна віднести творчість таких композиторів
ХХ століття, як О. Мессіан (1908 – 1992), С. Губайдуліна (нар. 1931), А. Пярт
(нар. 1935), В. Мартинов (нар. 1946), В. Мужчиль (нар. 1947).
Зробимо короткий екскурс у творчість О.Мессіана, А.Пярта і В.Мартинова
з метою показати, яким чином світоглядні установки композиторів впливають
на них, і як вони можуть виявлятись у музичному тексті.
У творчості Олів’є Мессіана (1908 – 1992) «множинність» фізичних часів
(час-тривалість), як один із аспектів картини світу, виражається в над-жанрі
медитації: чотири симфонічні медитації «Вознесіння» (1933); сім коротких
видінь «Тіла нетлінні» для оргáна (1939). Філософічність мислення
композитора визначає особливе ставлення до проблеми часу в музиці,
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виявленому в «ритмічному каноні» (поліритмія, як накладення часів, у яких
живуть всесвіт і людство) [див.: 266, с. 110-111]: «Чотири ритмічні етюди» для
фортепіано (1949 – 1950) , «Каталог птахів» для фортепіано (1956 – 1959), «Сім
хайку» для фортепіано та симфонічного оркестру (1963).
Творчість О. Мессіана відзначає не тільки філософський тип мислення, але
також і релігійний37, про що, свідчить прихильність композитора до католицької
релігії, як видно в програмних назвах більшості опусів: «Двадцять поглядів на
немовля Ісуса» для фортепіано (1944), ораторія «Преображення Господа
нашого» (1969), «Книга святого причастя» для оргáна (1984) та ін. Варто
відзначити, що, крім ідей, узятих зі Святого Письма, увагу композитора
привертали й інші релігії, ідеї яких концептуально виявлені в «Яраві, пісня
любові та смерті» (1945), «Турангаліла-симфонія» (1948), а також у винаході
свого унікального методу письма.
І все ж основним принципом «побутування» філософських концептів і
релігійних сюжетів є саме науковий підхід до творення. Композиторську
концепцію ритму, мелодії та ладу було описано ним у фундаментальній праці
«Техніка моєї музичної мови» [159]. Основою його ритмічної системи став
«Рагавардхана, індійський ритм», в якому основною точкою відліку є така
ритмічна структура, в якій поняття «метр», «сильна частка» замінюються
відчуттям найменшої ритмічної одиниці, яка веде до «аметричної» музики.
Вивчення ритмів індійської раги, привело композитора до найважливіших для
нього відкриттів, виражених у: 1) принципі додаткової тривалості; 2) принципі
збільшення або зменшення тривалості; 3) принципі незворотного ритму.
Мелодію композитор трактує як «вихідну точку», якій підпорядковані
будова фрагментів і частин твору. До першоджерел, що формували його
мелодичну стилістику, композитор відносить григоріанський хорал, індійські
раги, а також пташиний спів. В основі мелодичного розвитку лежать три
стереотипні методи: вичленення, перестановка звуків і регістрування, а також

37 Як констатує Б. Дондоков «...музика у нього (О. Мессіана – Д. М.) є одкровенням, даністю, що не потребує

логічних викладок, оскільки ... пов'язана з цінностями релігійними, що ґрунтуються на вірі» [72, с. 18].
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кілька прийомів, запозичених із фуги (стрета) і сонати (розвиваючий тип
викладу).
Ладогармонічну мову музики композитор розглядає в двох параметрах –
горизонталь і вертикаль. У своїй єдності вони формують конструктивний
принцип: звукоряди ладів обмежених транспозиція формують і мелодійну
інтонацію і гармонійні структури. О. Мессіан зазначає, що «“Лади обмеженої
транспозиції” не мають нічого спільного з трьома великими ладовими
системами Індії, Китаю та Стародавньої Греції». Після певної кількості
хроматичних транспозицій, яка є різною для кожного ладу, можливості
транспонування вичерпуються, таким чином, композитор виводить усього 7
ладів.
Композитор зачіпає в своїй творчості також і серіальний принцип
композиції, наприклад, в Етюді № 4 для фортепіано «Лад тривалостей і
інтенсивностей». Зазначимо, що кожен твір композитора, що ґрунтується на
авторській техніці письма, створено з позиції філософського осмислення буття,
Бога, людини. Отже, філософський тип світогляду відіграє провідну роль у
творчому процесі, тому що істинний композитор – це творець, чий принцип
творчості ґрунтується на мисленні, пошуку глибини, краси, і як наслідок –
новаторства.
Творчість Арво Пярта (нар. 1935) з кінця 70-х років ХХ ст. поряд із
С. Губайдуліною, П. Васксом, Дж. Тавенером і Х. Гурецьким, деякими
дослідниками було віднесено до явища сакрального (духовного) мінімалізму
(Sacra Art) або т. зв. «нової простоти» в сучасній музиці, у вигляді вияву
звернення композиторами до релігійних, містичних сюжетів, поверненням до
духовності, до Бога. Безсумнівно, творчість кожного з композиторів є
самобутнім, незалежним явищем, абсолютно не пов’язаних між собою єдиною
школою, однак можна констатувати той факт, що їх об’єднує філософськорелігійний тип мислення, як наслідок звернення композиторів до єдиного
джерела пізнання. Це явище являє собою відступ від естетики авангардного
мистецтва, в основі якого лежить переважно структурний підхід до створення
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музики, проте підкріпленої композиторами філософськими ідеями, а також
бажанням бути неповторним, унаслідок створення самобутньої техніки письма.
Щодо техніки композиції, зауважимо, що в основі ладо-гармонічного
мислення композиторів «нової простоти» лежить принцип діатоніки, часом з
використанням античного хроматичного тетрахорду зі збільшеною секундою
[можна знайти у Дж. Тавенера, наприклад, у «Village Wedding» для контртенора, двох тенорів і баса (1991)]. Метро-ритмічне мислення виявляється в
досить простих ритмічних утвореннях, що вкорінені в cantus planus
середньовічної монодії, григоріанському хоралі та ін. Однак головною
складовою мови композиторів «нової простоти», на наш погляд, є сонор,
тембрально-забарвлений тон у його часопросторовому континуумі (на відміну
від представників структуралізму, які сприймали звук як атомарну структуру),
що репрезентує емоцію, швидкоплинність часу, зафіксування миті, що триває,
смиренність перед вічністю, тугу за прекрасним.
Мистецтво для А. Пярта є шлях духовного шукання, перебування в тиші,
спогляданні Краси, надії на Господа. Філософсько-науково-релігійний тип
мислення А. Пярта, нерозривно пов’язаний із богословською традицією
православ’я, виразивсь у створенні композитором техніки tintinnabuli, за своїм
методом, близькою до серіальної техніки, яка, в свою чергу, являє собою
структурування музичного тексту відповідно до спеціальних установок
композитора. «Разом з тим, – як пише О. Токун, – техніка tintinnabuli не
пов’язана з серіалізацією параметрів звука, її сутність полягає в алгоритмізації
форми на основі формульного мислення» [238, с. 207]. Зауважимо, що метод
алгоритмічної композиції відноситься до методів створення комп’ютерної
музики, що дає право зарахувати творчий метод композитора до наукового, в
симбіозі з філософським і релігійним типом мислення. Для техніки Пярта слід
вважати «…рівноправним метод роботи з інтонацією як із числовою прогресією
і з прозовим текстом як числовою структурою (тобто текст “диктує” числові
ряди). <…> На відміну від прогресії, текст дозволяє “віднімати” з нього числові
ряди, які проектуються на сфери контрапункту, гармонії (висотної структури),
логіки форми в цілому. У цьому багато в чому і полягає джерело новизни
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техніки tintinnabuli Пярта» [там само, с. 207-208]. За словами самого
композитора, його музична система стала «добровільною втечею в злидні» [305,
с. 269].
Релігійний тип світогляду разом із хоровим мисленням А. Пярта виразився
в таких творах, як «Missa syllabica» для хору і органу (1977),
«Магніфікат» (1989), «Богородице Діво, радуйся» (1990), «Покаянний канон»
для хору (1997), «Salve Regina» для мішаного хору і органу (2001) та ін.; Також
в оркестрових творах: «Tabula rasa», подвійний концерт для двох скрипок,
струнного оркестру і підготовленого фортепіано (1977), «Fratres» (1977),
«Псалом» для струнного оркестру (1985/1995/1997), «Трисвяте» для струнного
оркестру (1992), «Плащаниця» для оркестру і ударних (2006), Симфонія № 4
«Лос-Анджелес» (2008); «Credo» для фортепіано, хору та оркестру (1968),
«Te Deum» для хору, струнного оркестру та магнітофонного запису (1984-5,
ред. 1992), «Берлінська меса» для хору та органу або струнного оркестру (1992),
Літанія для солістів, хору та оркестру (1994), «На ріках вавилонських» для
солістів або хору та органу або ансамблю (1976/1984), «De profundis» (Псалом
129) для хору, ударних і органу (1980), «Miserere» (Псалом 50), для соліста, хору
та ансамблю (1989), «Плач Адама» ораторія для мішаного хору та струнного
оркестру (2009). Витвори, в яких композитор застосував свій метод tintinnabuli,
який виявився у використанні мінімальної кількості звуків, простоті мелодичної
лінії, що означає чистоту і сакральність висловлювання, налаштовують людину
на споглядання краси глибинної, тиші, єднання з Вічністю, відхід від
повсякденної суєтності.
Творчість Володимира Мартинова (нар. 1946) являє собою великий
інтерес для дослідника, тому що пронизана філософічністю мислення,
релігійною свідомістю, духом новаторства, самобутністю і науковим підходом
до ряду творів. Відповідно до думки В. Мартинова, людина в сучасному світі
присутня як homo errans – «людина заблукана», що їй потрібен якийсь
провідник у світ праведності. Свій «притулок» композитор знаходить у
давньоруському церковно-співочому мистецтві, яке являє собою цілісну
систему, що протиставляється розірваній постмодерністській свідомості.
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Свої погляди на церковний спів В. Мартинов виклав у таких книгах:
«Історія богослужбового співу» (1994) [147], «Спів, гра і молитва в російській
богослужбовій співочой системі» (1997) [150], «Культура, іконосфери і
богослужбовий спів Московської Русі» (2000) [149]. Звук, за В. Мартиновим, –
це: «провідник тілесного початку, і він не може поєднуватися з безтілесністю
ангелів» [146, с. 709]». О. Кушнір пише: «Складовим началом знаменного
розспіву, що порівнюється з небесним співом, є не звук, а тонема» [123, с. 8].
Тонема переводить у «... свідомість зі сфери земного і тимчасового в сферу
небесного і вічного» [147, с. 111]. «Епоха лінійної нотації позбавила звуки
названої якості. Розспівник, на думку В. Мартинова, – провідник Божественного
Порядку, а композитор – довільного; творчість розспівника є творчість соборна,
а творчість композитора – індивідуальна, особиста. Тому естетична природа
музики відрізняється від сутності богослужбового співу» [123, с. 9].
Філософсько-релігійний тип мислення в симбіозі з хоровим мисленням
композитора і сакральністю висловлювання, виразився в такому творі як
«Заповіді блаженства» для трьох сопрано і хору. Твір написано у характерній
для цього розділу (антифон) Божественної літургії строфічній формі.
Композитор, не відступаючи від канонічної форми антифону, створює
неповторний образ світла і чистоти, виявленої Благодаттю Божою, вираженого,
відповідними образу, музичними засобами: у вигляді лінеарності фактури, ладу
та гармонії, діатоніки, кристально чистих мелодичних ліній, quasi-дзвонових
імітацій, «довгих педалей». У той же час, сам твір є справжнім витвором ХХ
століття, не зважаючи на явну присутність ладо-гармонічної мови, всі
структури насичені свіжим звучанням і сприймаються як самобутні.
«Блаженство Євангельське, – вчить протоієрей Андрій Ткачов, – це небесні
таємниці, відкриті людині Сином Божим, і вони дивні для людського розуму,
оскільки вони спростовують усі звичні уявлення про щасливе життя» [199].
Сутність Благості, професор Московської духовної академії Олексій Осипов,
бачить ось у чому: «Коли я побачу свою убогість, це дійсно Блаженний той
муж, бо звідси починається повстання людини, зцілення людини. Господь
допомагає кожному, хто побачить, що він дійсно жебрак у духовному плані».
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К. Юшков у своїй дисертації робить висновок про велику значущість
блаженства на шляху людського духу: «“Блаженство” – це кінцева мета людини
в спогляданні Абсолюту» [284, с. 22]. Таким чином, В. Мартинов у своєму
творі, через мудрість Божу, долучає нас до пошуку справжнього шляху духу
людського, що веде до смирення, надії та Благодаті Божої.
Інший твір композитора – «Плач пророка Єремії» (1992) для хору – являє
собою інший тип хорового письма, проявленого в архаїчності (візантійські
ісони). В основі концепції твору – ідея розцерковленого світу, подібного
Єрусалиму, що лежить у руїнах, тому це не тільки сльози пророка, але і плач за
сучасною цивілізацією. Плач і молитва в творі зливаються воєдино: можна
відчути, як плач пробивається крізь молитву, а молитва – крізь плач.
Композитор застосовує репетативну техніку, техніку комбінаторики, а саме –
оперування стійкими інтонаційними формулами візантійського, давньоруського
та балканського співу, григоріанського хоралу, що може символізувати руїни
Єрусалиму. Примітно, що композитор використовує середньовічну центонну
техніку, завдяки якій здійснюється повторення сакральних мело-формул, що
беруть свій початок із давніх часів, однак осмислених новаторськи
композитором. Варіювання, повторення, повернення мелодичних структур,
круговий принцип розгортання інтонаційного процесу свідчать не тільки про
систему осьмогласія, використовувану в православному богослужінні, але
також про репетативну техніку, що є показником мінімалізму. Однак твір не
можна віднести до мистецтва мінімалістів, оскільки в емоційному і духовному
плані він є досить напруженим і хвилюючим. Відзначимо також і інші твори
композитора, які свідчать про належність їх автора до митців філософськонауково-религійного типу: «Пристрасні пісні» для сопрано і камерного
оркестру (1977), «Апокаліпсис» (1991), «Magnificat quinti toni» для
контратенора, скрипки та струнного ансамблю (1993), «Stabat Mater» (1994),
«Requiem» (1998), «Гра чоловіків і ангелів. Містерія» (2000), «Пісня пісень» для
3 хорів a cappella (2001) та ін.
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2.2.2 Синтез філософського та наукового мислення
Цей тип мислення, на нашу думку, значною мірою був притаманним для
таких композиторів ХХ століття, як: Дж. Кейдж (1912 – 1992), П. Булез (1922 –
2016), Я. Ксенакіс (1922 – 2001), Д. Лігеті (1923 – 2006), Л. Ноно (1924 – 1990),
Л. Беріо (1925 – 2003), К. Штокхаузен (1928 – 2007), Дж. Крам (нар. 1929),
А. Волконський (1933 – 2008), Г. Лахенман (нар. 1935), Б. Ферніхоу (нар. 1943),
Т. Мюрай (нар. 1947), С. Шарріно (нар. 1947) та інші.
Філософський тип свідомості Джона Кейджа є наслідком захоплення
композитором східною філософією, дзен-буддизмом (давньокитайським
трактатом «易经» (Yì Jīng – Книга змін), нескінченного пошуку нових шляхів у
сфері звукоутворення, структуроутворення, композиторської техніки (які
виразилися в численних формах вияву філософської думки, підтверджуваної
кожним витвором композитора). Кожен твір – це новий «винахід», новий
погляд, проект, який не має аналогів. Власне, принцип «винаходу» є наслідком
не лише філософської свідомості, а, в першу чергу, наукового підходу до
творення.
Одним із засадничих методів творчості композитора – метод випадковості
(алеаторику), що виявився в більшості опусів композитора: «Music of Changes»
для фортепіано (1951), «Etudes Australes» для фортепіано (1975), в яких
принцип творення побудовано на методі композиції, створеної спочатку
композитором, але не як наслідок їх виконання; «Telephones and Birds» –
електронна музика в супроводі інших інструментів, вокалу та предметів (1977).
Одним із найвідоміших творів композитора є інструментальні композиції з
оповідачем «Лекції про ніщо (1949) і щось» (1950), написані в quasi-жанрі
«філософських роздумів». У ставленні до тиші, а також до будь-якого
випадковому звука як музиці – 4ʹ33ʺ (1952). До концептуальної творчісті можна
віднести ASLSP (As SLow aS Possible) (1985) для оргáна.
Зауважимо, що стосовно деяких творів композитора може виникнути
питання про те, хто все ж написав музику: композитор, який накреслив шляхи
виконання її, чи виконавець, який відтворив музику, згідно з настановами
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композитора [наприклад, «0ʹ00ʺ (4ʹ33ʺ No. 2)» (1962) для інструментального
ансамблю будь-якого складу, будь-якого засобу відтворення та часу виконання].
В цьому криється постмодерністська свідомість композитора: хто суб’єкт і що є
об’єкт творчості? Що є змістом (концепція/ідея) композиції?
В цьому творі присутній контекст музики (її форма), створений
композитором, але сам музичний текст, звукові форми згодом створюються
самим виконавцем. Таким чином, змістом музики стають ті самі звукові форми,
бо до їхньої появи не зовсім ясно, що було змістом композиції: концепція/ідея
чи гіпотетичний музичний матеріал? Якщо зміст – це звукові форми, тоді
творцем композиції є виконавець, чого a priori не може бути, тому що саму
концепцію твору було створено саме композитором.
Важливим залишається той факт, що Дж. Кейдж був першим виконавцем
цієї композиції, ідею якої він відтворив, набираючи літературний текст на
друкарській машинці, одночасно п’ючи з кухля каву. Отже, Дж. Кейджвиконавець відтворив (значить, створив) гіпотетичний музичний текст, згідно з
концепцією Дж. Кейджа-композитора. З одного боку, гіпотетичний музичний
текст – детермінований, не структурований, непередбачуваний; з іншого, він –
запрограмований, тобто ідея його існування відома заздалегідь. Відомо також,
що рух звукових форм у музичному тексті почнеться в певний момент і в
певний момент закінчиться. Відзначимо також, що музичний матеріал має
певний контекст – це твір «0ʹ00"» Дж. Кейджа.
Резюмуємо: невідомий час (тривалість), місце, характер подачі та джерело
відтворення звукових форм, проте відомий контекст. Отже, вирішальну роль
відіграє саме він. Таким чином, що є змістом композиції (=концепція/ідея),
визначає автор музики, а виконавець її об’єктивує, перетворюючи гіпотетичний
звуковий матеріал на звýчний об’єкт мистецтва.
Творчість Дьордя Лігеті (1923 – 2006), також відзначає філософськонауковий тип мислення, концептуалізм, винахід техніки мікрополіфонії,
використання методу серіальної та алгоритмічної композиції (фрактал),
сонорики, оригінальної ритмічної системи (модель індонезійського гамелана),
техніки «блокування клавіш» у творах для фортепіано.
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Особливе місце займає концепція ритму, результатом утілення якої стали
Концерт для віолончелі з оркестром (1966), Фортепіанний концерт (1980 –
1988), Три зошити етюдів для фортепіано (1985, 1988 – 1994, 1995 – 2001),
Концерт для скрипки з оркестром (1992), Гамбурзький концерт для валторни і
камерного оркестру (1998 – 1999) та ін.
В основі концепції ритму покладена ідея, т. зв. ритмічних «зерен» –
підсумок вивчення композитором музики американських мінімалістів Т.Райлі,
С. Райха, а також музичного мистецтва народів північної Африки. Ідея полягає
в тому, що в африканській музиці, як зазначив Р. Разгуляєв, «… Лігеті відкрив
для себе поняття “ілюзорної музичної лінії”: <...> постійна пульсація дрібними
тривалостями, на тлі якої у вертикальному контрапункті з’єднуються різні
ритмічні “зерна”. Це вельми своєрідний вид поліритмії, яка ґрунтується на
паралельному русі ритмічних шарів із різною швидкістю. <...> Шари живуть
своїм незалежним життям, усередині їх відбувається ритмічне та мелодичне
варіювання, але при цьому вони об’єднуються в єдине ціле завдяки рівній
пульсації найдрібніших тривалостей, яка є як би ритмічним фоном» [205].
Зробимо висновок, що в основі цієї концепції лежить принцип лінеарного
типу фактури, як наслідок метро-ритмічного та поліфонічного мислення
композитора. Принцип структури Етюду № 4 «Фанфари» можна порівняти з
описаним у статті Р. Разгуляєва методом гри африканських ансамблів, що
складаються повністю або переважно з ударних інструментів, «кожен із яких
грає свою ритмічну комірку-патерн, а окрема група (як правило, включає в себе
невеликі барабани) виконує безперервний фон-акомпанемент» [там само]. Цей
феномен, за визначенням композитора, було названо «динамічною статикою»
або «статичною динамікою». В Етюді варто відзначити дивний (феномен), що
полягає в тому, що в більшості випадків, акорди, використані в ньому, є
милозвучні, кварто-терцієвої структури вертикальні утворення (як
видозмінений «золотий хід»). Проте в поєднанні зі звуками з остинатної
ритмічної фігурації, всі співзвуччя звучать дисонантно, і, як зазначає
Р. Штайніц, в Етюді виникає психоакустичний ефект, названий ним
«горизонтальною комбінованою тональністю» [309, с. 289].
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У «Фанфарах», так само як і в інших етюдах композитора (№ 1 «Безлад»,
№ 5 «Веселка», № 6 «Осінь у Варшаві», № 13 «Сходи диявола»), присутні
поліакцентування, поліладовість, полідинаміка. Поліладовість стала наслідком
вивчення композитором мистецтва індонезійських гамеланів (невеликих
інструментальних ансамблів), у музиці яких використовуються п’яти- і
семиступенні лади. Так Д. Лігеті створює штучну модель гамелана, переважно
використовуючи її в фортепіанній музиці (Етюди № 1, № 7).
Як наслідок науково-математичного мислення композитора, в Етюді № 13
«Сходи диявола», а також у Четвертій частині Фортепіанного концерту
(1980-1988), було втілено ідею, що ґрунтується на застосуванні методу
алгоритмічної композиції38 та фракталу39 , які відносяться до першого типу
алгоритмічної композиції (згідно з І. Бекманом [27]), і в цьому випадку
створеної композитором «за генезою». Ця ідея виникла у композитора внаслідок
вивчення ним книги Бенуа Мандельброта «Фрактальна геометрія природи».
Якщо коротко, використання принципу фракталу можна визначити так: звукова
лінія породжує нові схожі лінії, які, в свою чергу, породжують кілька нових
схожих і т. д., утворюючи в результаті безліч, що художньо виразилося в
концепції твору.
З приводу Четвертої частини фортепіанного концерту Р. Разгуляєв вирізняє
два «фрактальні» принципи, на яких будується конструкція форми:
«1) Самоподібність. При цьому самоподібність у цьому випадку є
конваріантною, тобто в музиці немає жодного буквального повтору: все
впізнаване, але все безперервно змінюється; 2) Безперервне зменшення формату
використовуваних елементів <...> як музичного еквівалента цього ефекту (в
графічному зображенні фракталу – Д. М.) Лігеті використовував безперервне
38 І. Бекман вирізняє чотири типи створення алгоритмічної композиції: 1. Композиція, що ґрунтується на

застосуванні математичних функцій: стохастичних, теорії хаосу, фракталах; 2. Композиція, що ґрунтується на
застосуванні комбінаційних методів (наприклад, марковських ланцюгів, асоціативних мереж переходів,
стохастичних матриць); 3. Композиція, що ґрунтується на застосуванні природних процесів: клітинних
автоматів, генетичних алгоритмів, нейронних мереж; 4. Композиція, побудована за допомогою процесів, які
ґрунтуються на правилах [див.: 27].
39 1. Конвертація графічного зображення – Роберт Грінхауз «Добре темперований фрактал»; 2. За формулою –

Гаррі Лі Нельсон «Мандрівка галери Йота»; 3. За генезисом – Ч. Додж «Profile», № 13 «L'escalier du diable»
Д. Лігеті; 4. Фрактальна композиція через ігрову поведінку – Д. К. Літтл «Brain Wave» [див.: 71].
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зменшення використовуваних тривалостей із прогресуючою щільністю
музичної фактури» [205]. Дослідник визначає саму ідею методу так: «…ця
частина є центральною в Концерті, й тут настає дуже своєрідна кульмінація –
кульмінація експериментування над часом: створюючи музичне фрактальне
зображення, Лігеті створює унікальну модель Всесвіту, що нескінченно
звужується, використовуючи при цьому досить традиційні оркестрові
засоби» [там само].
«Musica Ricercata» (1951 – 1953) для фортепіано Д. Лігеті є зразком
концептуальної творчості, яке виявилося в методі побудови структури циклу,
кожна частина якого свідчить про появу нового звука (від одного до
дванадцяти), в результаті обумовлюючи необхідність створення композитором
дванадцятитонової фуги не як «самоцілі» (тобто написання твору в цій техніці),
а як наслідку авторської концепції.
Для порівняння можна згадати оперу «Потоп» (1961–1962) І.Стравінського,
в якому наповнення Землі водою концептуально виражене поступовим
додаванням нового звука, в результаті утворюючи потребу додекафонії.
Зробимо висновок, що всі складові музичної мови творів Д. Лігеті, як вияв
самобутнього мислення композитора, стали наслідком пошуків і вивчення
культури, мистецтва і традицій різних країн, шкіл, напрямків, технік письма та
методів створення музичної композиції. Можна припустити, що основою
філософського мислення композитора є науковий підхід до створення музики.
Філософсько-наукове мислення Д. Лігеті увиразнилося в таких творах, як
«Атмосфери» (1961), Симфонічна поема для 100 метрономів (1962),
«Lontano» (1967), «Ramifications» для струнного оркестру або 12 соло струнних
(1968 – 1969), «Clocks and Clouds» для 12 жіночих голосів (1973), опера
«Великий Мрець» (1975 – 1977), Тріо для скрипки, валторни та фортепіано
(1982), Соната для альта соло (1991 – 1994).
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Особистість Брайана Ферніхоу40 (нар. 1943) є унікальною у сучасному
музичному мистецтві. В його творчості художньо осмислені філософські ідеї
увиразнюються через складні інтелектуальні, інтуїтивні процеси створення
структурної композиції. Філософський світогляд Б. Ферніхоу сформувалося в
результаті захоплення та вивчення ним філософської літератури, живопису,
архітектури, поезії, алхімії.
Як зауважує Т. Царeградська, погляди Б. Ферніхоу визначила філософія
постмодернізму, а також містико-філософські вчення пізньоренесансних
мислителів: А. Неттесгеймського, Дж. Ді, Дж. Бруно, Р. Фладда. Серед
філософів ХХ ст. композитор вирізняв В. Беньяміна, Ж. Дерріда, М. Фуко,
Ж. Дельоза, Л. Вітґенштайна [див.: 265, с.157]. Концептуальний фундамент
філософії творчості композитора, став наслідком вивчення трактату Ж. Дельоза
про художника Ф. Бекона, головну ідею якого, Б. Ферніхоу резюмує такими
словами: «Як мені здається, музичний твір зростає подібно кораловому рифу,
включаючи або формуючи осад (sedimenting the remains) із безлічі
мікроскопічних тваринних організмів. У цьому сенсі це дійсно пам’ять про
минулі процеси, це недосконалий і частковий відбиток вихідних композиційних
передумов, які більше вже не можливо точно визначити» [294, с. 382].
Його творчість ознаменовує таке явище в музиці, як «нова
складність» (new complexity), визначене австралійським музикознавцем
Р. Тупом з метою розмежувати з іншими, вже окресленими явищами в
сучасному музичному мистецтві: «стара складність», «нова простота» і «новий
романтизм».
П. Булезом, одним із представників так званої «старої складності», в 50-х
роках було відкрито метод створення тотально-серіального твору, в якому він
використовував складні стратегії формування музичної тканини на основі
структуризації кожного параметра звука. Іншою знаковою постаттю був
К. Штокхаузен, який «… сформував образ сучасного музичного твору як поля

40 Творчості Б. Ферніхоу присвячено дослідження Т. Цареградської [265], В. Петрова [187], Д. Смирнова [220],

Я. Хеммінга [253], іноземні: R. Toop [313], P. Szendy [311], S. Feisst [293], P. Cavalotti [290], L. Fitch [296], в яких
детально описано феномен філософського мислення композитора.
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перетинів (Kreuzung) безлічі параметрів, що схематично утворюють величезні
багаторівневі системи. З його теоретичних ідей особливий резонанс мала
концепція єдиного поля параметрів, що породжує як звуковисотність, так і ритм
на основі коливального процесу», – зазначає Т. Царгородська [265, с. 160]. Тож
концептуальним фундаментом композиторської техніки Б. Ферніхоу стали
традиції представників «старої школи» структуралізму: К. Штокхаузена,
П. Булеза, Л. Ноно, Л. Беріо, Я. Ксенакіса. Проте, на відміну від його
«попередників» (які йшли по шляху ізоляції музичного мистецтва, з метою
прибрати людський фактор у ньому, побачивши в музиці «гармонію сфер»),
Б. Ферніхоу прагне до іншої її сторони – експресії, а часом, навіть, і до
звукозображувальності.
Відносно філософських ідей, покладених в основу створення музичних
композицій Б. Ферніхоу, варто вказати на теорію алегорії В. Беньяміна (в
розумінні: перехід від зображення до опису, з одного мистецтва в інше), ідею
трансформації, композитор описував так: «У своєму есе “Ursprung des
Deutschen Trauerspiels” він уперше розкопав <...> нескінченні варіанти
взаємозв’язку між образами та концептами. <...> Через Беньяміна я прийшов до
розуміння величезного світу прихованих (subcutaneous) смислів» [294, с. 246].
Цю теорію було художньо втілено композитором у фортепіанній п’єсі «LemmaIсon-Epigram» («Лема-Символ-Сентенція») (1981), а в п’єсі для гітари «Kurze
Schatten II» («Короткі тіні II») (1983-1989), композитор реалізував назву однієї з
робіт Беньяміна, в якій філософ образно порівнював «момент істини» з
відсутністю тіней під час перебування сонця в зеніті [там само, с. 156].
Досвід відображення деконструкції Дж. Маклоу текстів Е. Паунда втілився
в Четвертому струнному квартеті (1989-1990) [там само]. Також ідеї для
творчості композитор черпає з живопису та архітектури пізнього італійського
бароко, наприклад, для створення монументального циклу «Carceri
d’invenzioni» (Уявні темниці) (1982, 1984, 1985, 1986) композитора спонукали
гравюри Дж. Піранезі, які описував М. Юрсенар: «Тендітні переходи, підйомні
мости, що ширяють у повітрі, які майже повсюдно дублюють галереї та кам’яні
сходи, – вони здаються відповідними прагненню кинути у вир простору всі
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можливі вигини та паралелі. Цей замкнений у собі світ математично
нескінченний» [316, с. 144]. Саме це Ферніхоу вважає відповідним висловом
Ж. Дельоза про «утримання сил»: «У мистецтві – як у живопису, так і в музиці
– не відтворюють на екрані та не винаходять форми, але вгамовують сили
(forces)» [294, с. 21].
Відносно ідей композитора, запозичених ним із живопису, відзначимо твір
«Земля – це людина» для оркестру, позамузичним імпульсом для створення
якого стало полотно чилійського сюрреаліста Роберто Мата. «Рушійною силою
знову стала улюблена ідея Ферніхоу – енергія перетворення сенсу в процесі
зміни форми» [265, с. 157], зазначає Т. Цареградська. Дослідник означує: «Його
зона естетичного ідеалу – непростий, багатосклáдний світ, в якому сплітаються
численні концепти і образи, як музичного, так і позамузичного
походження» [там само, с. 161].
Як зауважує Л. Фітч, що подібно до того, як гравюри Піранезі виламуються
зі своїх меж, так композитор використовує крайні регістри в циклі «Уявні
темниці» [див.: 295, с. 65]. Звідси робиться висновок про співвідношення
«жесту» і «фігури» у Б. Ферніхоу з «тілом» і «фігурою» в праці Дельоза про
Бекона [66].
2.2.3 Синтез філософського та релігійного мислення
Релігійний (теїстичний) тип світогляду, що ґрунтується на духовноморальних цінностях, практиці молитви і аскези виявився, нáрівні з
філософським мисленням, виразився в творчості таких композиторів, як
Г. Уствольська (1919-2006), Х. Гурецький (1933-2010), Кш. Пендерецький
(нар. 1933), А. Караманов (1934-2007), Г. Канчелі (нар. 1935), В. Сильвестров
(нар. 1937), Дж. Тавенер (1944-2013). Кожен із названих авторів – творецьноватор зі своїм творчим і життєвим досвідом, що є наслідком унікального
мислення. Звідси і самобутність техніки письма. Для детального окреслення
проблеми взаємозумовленості філософсько-релігійного мислення та
композиторської техніки, звернемося до загальної характеристики творчості
Г. Уствольської, Кш. Пендерецького і Дж. Тавенера.
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Творчість російського композитора Галини Уствольської є примітною
своєю унікальністю не тільки у вітчизняній музиці, а й за її межами.
Композиторське мислення і техніка її письма стали продуктами особливого (в
умовах СРСР) – релігійного – типу свідомості й духовного сприйняття
мистецтва. Відзначимо характерні особливості стилю композитора, які
вказують на взаємозумовленість релігійного світогляду і техніки письма,
виявлені в ході аналізу таких творів, як симфонії № 2; 3; 4; 5; сонати для
фортепіано № 2; 3; 4; 5; 6; «Три композиції»; «Великий віолончельний дует»;
«Тріо»:
• опора на мелос лінеарно-поліфонічної природи [127, с. 60] як структурної
основи григоріанського хоралу (простежується в кожному творі, за винятком
раннього періоду творчості) [283, с. 86];
• впровадження в партитуру молитовного слова, використання текстів
Святого Письма [молитва «Отче наш» у симфонії № 541 (1989-1990)] і текстів із
«Секвенції про Святійшу Трійцю» ченця-музиканта ХI ст. Германа
Розслабленого в Симфоніях №2 (1979); 3 (1983); 4 (1985-1987);
• програмні назви для окремих розділів католицької меси для
інструментальних Композицій: № 1 «Dona nobis pacem» (1970-1971); № 2 «Dies
irae» (1972-1973); № 3 «Benedictus qui venit» (1974-1975);
• використання «буквено-зашифрованого» трактування тем: звук d з
поєднанням або без, зі звуками des або es (у значенні слова-символу «Deus») в
симфоніях № 2; 3; 4; 5; сонатах для фортепіано № 2 (1951); 3 (1952); 4 (1957),
5 (1986), 6 (1988); в I частині Великого віолончельної дуету (1959); в IV частині
Октету (1949 – 1950), коди Тріо (1949) [42, с. 9]; ades (у значенні «Бути, бути
присутнім») у симфонії № 4 [там само, с. 4];
• звернення до сакральної числової символіки (опора на троїчність,
п’ятикратність та ін.) [там само, с. 9] при побудові фраз, тематичних елементів,
гармонії, форми;

41 Всі симфонії композитора, за винятком Першої (для великого симфонічного оркестру і двох солістів-

хлопчиків на вірші Дж. Родарі, 1955), – для вокалу і інструментального ансамблю на канонічні чи духовної
тематики тексти.
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• темброво-просторові ефекти в семантичному значенні «небес» і
«пекла» [там само, с. 4].
Кожен елемент музичної мови, що становить самобутню техніку
композиторського письма, у творах Г. Уствольської пронизаний духом
сакральності, філософічності, об’єднуючи всі її витвори.
Композиторська творчість Кшиштофа Пендерецького (1933) посідає
особливе місце серед цього переліку. Його особистість завжди асоціюється з
нестандартним типом мислення, новаторством, авангардом, будучи одним з
перших творців алеаторичної, сонорної композиції, його принципи організації
музичного матеріалу знайшли своє продовження в наступних поколіннях
композиторів. Однак, якщо детальніше вивчити творчість композитора, то
більшість його творінь пов’язано з релігійною тематикою, музична мова в
творах якого, пронизана духом католицької церковно-співочої традиції,
експресіонізму, а також естетикою неоромантизму.
Пішовши зі шляху конструктивної музики наприкінці 60-х – початку 70-х
минулого століття, композитор знаходить себе в релігії, про що свідчать дуже
багато творів, як для хору, так і для інструментальних складів та оркестру:
Псалми Давидові для мішаного хору та струнних (на тексти псалмів XXVIII,
XXX, XLIII і CXLIII) (1958), Passio Et Mors Domini Nostri Jesu Christi Secundum
Lucam («Страсті за Лукою») для сопрано, баритона, баса, читця, хору
хлопчиків, трьох хорів і оркестру (1963-1966); Canticum Canticorum Salomonis
(«Пісня пісень») для 16-голосного мішаного хору, камерного оркестру та пари
танцюристів (ad lib. – на розсуд виконавців) (1970-1973); Te Deum для сопрано,
мецо-сопрано, тенора, баса, двох мішаних хорів і оркестру (1979-1980);
Польський реквієм для чотирьох солістів, мішаного хору та оркестру
(1980-1984, відредагований 1993-го; доповнений 2005-го); Dies illa, для трьох
солістів, трьох мішаних хорів і оркестру (2014); у творах для оркестру:
Симфонія № 2 «Різдвяна» (1979-1980); Симфонія № 7 «Siedem bram Jerozolimy»
(«Сім брам Єрусалима») для п’яти солістів, читця, мішаного хору та оркестру
(1996); «Przebudzenie Jakuba» («Пробудження Якова») для оркестру (1974);
Концерт «Resurection» («Воскресіння») для фортепіано з оркестром
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(2001-2002); у творах для хору a cappella: Stabat Mater зі Страстей за Лукою
для трьох мішаних хорів (1962); Miserere зі Страстей за Лукою для трьох
мішаних хорів АТБ і хору хлопчиків ad lib. (1965); Ize cheruvimi для мішаного
хору на староцерковнослов’янський текст (1986); Benedicamus Domino
(Organum i Psalm 117) для п’ятиголосного чоловічого хору (1992); Benedictus
для мішаного хору (1993); Sanctus для хору (2008). Тобто навіть програмні
назви творів, свідчать про релігійну свідомість Кш. Пендерецького.
Розглянемо творчість іншого композитора, стиль якого – протилежність
стилю Г. Уствольської та Кш. Пендерецького. Слово в музичних композиціях
якого також звернуто до Бога, проте в іншому ключі: споглядальність, світло,
невагомість, безтілесність.
Творчість Джона Тавенера (1944-2013) стоїть осібно в панорамі не тільки
британській музиці, а й у всій сучасній музичній культурі. На відміну від
Г. Уствольської, в композиторському почерку композитора простежується
взаємозв’язок Православ’я42 , візантійської церковної співочої традиції, західної
католицької музики та європейського модернізму ХХ ст. на тлі містичного43
способу мислення. Дж. Тавенер порівнював свій метод творення з іконописцем,
який пише ікону, а свої витвори називав «музичними іконами»44 . З цим пов’язані
програмні назви творів: «Ikon of light» для хору та струнного тріо (1982), «Ikon
of the Nativity» для хору (1991), «Ikon of Eros» для оркестру (2001) та ін.
1999 року Дж.Тавенер опублікував книгу «The Music of Silence:
A Composer’s Testament» [312] – одночасно автобіографію і заповіт. У цій книзі
Дж. Тавенер докладно розглядає своє заперечення модернізму та схиляння
перед традицією. У традиції він знаходить більш чисте вираження людської
туги за божественним. Ця музика, як він вважає, зберегла те, що втрачено в
більшій частині західної музики, оскільки вона – це результат зв’язку людини з
42 Дж. Тавенер є єдиним у Великобританії композитором, який прийняв православну віру (1977 року).
43 Містицизм – сукупність релігійних і філософських вчень, які проповідують таємниче знання, пережите в

момент екстазу, безпосереднє єднання з Абсолютом [161].
44 Як зауважує Р. Насонов, «...у розумінні Дж. Тавенера, “музична ікона” – це композиція, перед якою слухач

відчуває потребу молитовного поклоніння, коли він, наприклад, входить до церкви і хреститься перед
образáми» [176, с. 80].
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божественним і природою, а не вираз ego композитора, або мистецтва заради
мистецтва. Кредо Дж. Тавенера, може бути охарактеризоване словами
«мистецтво для Бога».
Для осягнення закономірних зв’язків світогляду і техніки письма
композитора відзначимо стильові основи його творчості:
• опора на православну (візантійську) церковно-співочу традицію. Вплив
техніки знаменного розспіву – в мелодиці лінеарного типу в творах для хору:
«Funeral Ikos» (1981), «Great Canon of St. Andrew of Crete» (1981), Православна
Заупокійна Служба (1984); в інструментальних: «Thrinos» для віолончелі-соло
(1990), «The Protecting Veil» для віолончелі та струнного оркестру (1988);
• використання канонічних і неканонічних текстів духовної тематики у
творах: «Credo» для тенора, хору та інструментального ансамблю на
канонічний текст (1960); «Lamb» («Агнець») для хору a capella на вірші
В. Блейка (1982); а також на поезію і звучання грецької мови в «Ikon of light»
для хору і струнного тріо на тексти Святого Симеона Нового Богослова (1984);
«Village wedding» на слова Анджела Сікеліаноса з Православної церемонії
одруження (1991); «Song for Athene» на слова з «Гамлета» В. Шекспіра і
Православної заупокійної служби (1993); «As one who has slept» (Причетний у
Велику суботу) (1996);
• звернення до суфійської музики, коптського мистецтва, мистецтва
американських індіанців на пізньому етапі творчості, як до духовних джерел:
«The Veil of the Temple» для сопрано, інструментального ансамблю, хору та хору
хлопчиків (2002), «Requiem» для віолончелі, сопрано, тенора, хору і оркестру на
католицький текст, в який включено фрагменти з Корану і Упанішади (2007),
«The Beautiful Names» для хору і оркестру (2007), «Lalishri» для скрипки і
струнного оркестру (2008);
• «довгі педалі», як зазначає Р. Насонов, що відсилають до візантійських
ісоів, репрезентують не просто Вічність, але божественний архетип – аналог
образу Божого на церковній іконі [176, с.80]: «The Protecting Veil» для
віолончелі та струнного оркестру (1988), «Song for Athene», «Requiem.
Fragments» для сопрано, хору та інструментального ансамблю (2013).
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Р. Насонов пише: «...для релігійного світогляду композитора надзвичайно
важливою є віра в те, що на іконі закарбовується не вигаданий (або нехай навіть
отриманий у результаті якогось одкровення), а реальний, справжній лик» [там
само, с. 80]. Черпаючи джерела натхнення в Православ’ї, творчість
Дж. Тавенера відзначає космополітизм, філософічність, «всеохоплення» знань,
«отримання свободи творчості за допомогою глибокого занурення в мистецтво
різних релігійних традицій, твердим і ортодоксальним прихильником яких,
однак, він так і не став. Сакральність його “музичних ікон” не вписується ні в
які канони, що склались, але відчутна в них присутність “божественного
архетипу” здатна привести в трепет навіть далеких від релігійності слухачів, які
зібралися в світському просторі концертної зали» [там само, с. 83].
Зробимо короткий аналіз твору «Пісня для Афіни» для мішаного хору
a capella (див. Приклад 6). Композицію було написано Дж. Тавенером 1993 року
на смерть актриси А. Аріадес45 . За своїм внутрішнім змістом – це елегія; з точки
зору структури літературного тексту – строфічна форма, що складається з
молитовного хвалебного слова «Алілуя» (А), яке 7 разів повторюється, та 6-ти
текстів між ними:
А – В – A1 – C – A – D – A – E – A2 – F – A 3 – G – A4
Відносно ладової будови твору, композитор використав усього два лади:
мажор і однойменний мінор. Бурдон на звуці f пронизує весь твір.
Початок твору вводить нас у стан молитовного зосередження, повної
відмови від мирської суєти, умиротворення та безтурботності, світла.
Зауважимо, мелодична лінія малює знак «тильда»: ~.
Кожна строфа (В, C, D...) являє собою ритмічно і фактурно змінену
мелодичну лінію заспіву «Алілуя», досягаючи єдності творіння. У зв’язку з
цими спостереженнями, можна констатувати той факт, що на прикладі творчості
композиторів, конкретніше – техніки їхнього письма, є можливість вивчати

45 Композитор, натхнений читанням актриси текстів із В. Шекспіра у Вестмістерському абатстві, а також

пізніше, будучи на її похороні, зробив спробу створити твір, що включає в себе тексти з «Гамлета» В. Шекспіра
і Заупокійної православної служби, котрі були складені православною черницею Теклою.
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прояви світогляду та класифікувати мислення композиторів згідно з
зазначеними установками.
2.3 Типи композиторського письма («мислення-письмо»)
В цьому підрозділі подано спробу виявити принципи роботи
композиторського мислення на прикладі таких технік композиторського письма,
як поліфонічне, гомофонне та різних симбіозів (пуантилізм, алеаторносонористична, алгоритмічна композиція), а також дослідити категорію
композиторського мислення в аспекті жанрово-виконавського критерію
типології (симфонізм, хорове мислення, інструментальне та оперне). Крім того,
поставимо завдання визначити принципи концептуального мислення
композитора як провідного методу творення музичної композиції в мистецтві
другої половини ХХ століття.
У широкому тлумаченні, під поняттям «композиторська техніка письма»
розуміємо сукупність прийомів і методів роботи з музичним матеріалом як
результат діяльності мислення-сприйняття, а також певний тип музичного
висловлювання.
Перш ніж перейти до розгляду типів композиторського письма та жанрововиконавської типології, слід визначити правомірність застосування дихотомії
«мислення-письмо» до перелічених вище категорій. Під розглядуваною
дихотомією маємо на увазі взаємозв’язок основних принципів музичного
мислення і композиторської техніки письма на рівні діалектичної єдності.
Письмо передбачає оперування композитором відносно стабільних (ладова
система, тип фактури, тонально-гармонічні параметри) і мобільних
(мелодичний рисунок) компонентів «музичної мови» (згідно з М.Бонфельдом
[36]), які, в свою чергу, зумовлені логікою взаємозв’язків між собою. Залежно
від принципу їхньої роботи, їхнього функціонування в рамках певної музичної
системи – змінюється тип композиторського письма. Перераховані компоненти
музичної мови є також і «параметрами» музичного звука (згідно з
В. Медушевським [153]) у вигляді мелодії, гармонії, ритму, метра, ладу, тембру,
регістру, артикуляції, динаміки. Варто лише змінити один «параметр» –
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характер оповіді, музичний образ тут же зміниться. Якщо взяти на розгляд
мелодію, то змінивши її ритм – мелодія конструктивно може впізнатись. Або
якщо в мелодії поміняти артикуляцію – характер звучання кардинально
зміниться: інтонація питання може перетворитися в інтонацію зітхання і т. д.
Але якщо взяти тембр і при цьому поміняти мелодичний малюнок – виникне
абсолютно інша музика, тому що залишиться лише тембральне забарвлення
звука.
Такі спостереження було описано В. Медушевським у статті «Подвійність
музичної форми та сприйняття музики» [152]. Головною ідеєю статті є те, що
музична форма має двояку природу, дві сторони: аналітичну (для неї важливими
є висота і тривалість) та інтонаційну (що включає в себе всі властивості звука в
«живому», виконавському звучанні). Вчений приходить до висновку, що саме
інтонаційна сторона є домінуючою, що саме вона є способом музичного
висловлювання, на ній ґрунтуються всі параметри музичного мовлення-мови46
(дихотомія за Ф. де Соссюром).
Відмінності двох сторін музичної форми наочно показує поданий у статті
В. Медушевського семіотичний підхід до феномена: з аналітичної сторони
форми, наприклад, звуки «до-сі» – це півтон (згідно з висотою), але з
інтонаційної – це певна інтонація (характер висловлювання). В. Медушевський
пише: «Ця стаття захищає інше розуміння музичної форми – не просто як
звукової організації, що виражає зміст, а як способу художнього мислення.
Музична форма вкорінена в мозку, бере участь у його роботі, організовує
мислення-сприйняття і мислення-творення, виконання, аналіз» [153, с. 91]. Цей
висновок дослідник робить унаслідок усвідомлення того, що процес мисленнясприйняття певної музичної форми породжує т. зв. «глибинну
інтонацію» (наприклад, балада – баладна інтонація), тим самим підриває
фундамент розуміння музичної форми як відірваної від людини, схематизованої

46 Мовлення, за М. Арановським – це реалізація системи мови. Музичну мову М. Арановський розумів, як «…

діяльність, яка має дві форми. Перша пов’язана з самим актом творення тексту, друга – з його проголошенням.
… поняття музічного мовлення має як операціональний, так й результативний аспекти. Перший пов’язаний з
розумінням функцій мовленневої діяльності, а другий – з її продуктами, в якості яких як самостійні виступають
і сам текст, і сам інтерпретація» [12, с. 60].
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нотним текстом, структури [див.: там само, с. 91]. Поняття глибинної інтонації
дослідник роз’яснює таким чином: «Глибинна інтонація – не тільки кінцева, але
і початкова фаза творчих процесів. – Не тільки аромат, який залишається в душі
людини навіть тоді, коли забувся твір, його теми і мотиви. – Не тільки
квінтесенція стилю, що подає його в ту мить, коли в свідомості немає жодного
конкретного твору. – Це також зародок і паросток музичної думки; промінь,
який раптово осяює таємничі склепіння майбутнього твору; передчуття стилю,
що складається» [там само, с. 89].
Отже, не тільки мислення організовує музичну форму, а й музична форма
організовує мислення. Примітно, що В. Медушевський використовує дві
дихотомії – «мислення-сприйняття» і «мислення-творення» – ніби маючи на
увазі певний зв’язок між ними, без якої робота процесу «мислення-сприйняття»
не створила б глибинну інтонацію, бо вона з’являється внаслідок їхньої
діалектичної єдності. У нашому випадку, дихотомія мислення-письмо також
відтворює й оперує одиницями музичного мовлення-мови як на інтонаційному,
так і на рівні організації елементів музичної тканини, за створеною
композитором системою, яка співвідноситься згідно з типом мисленнясвідомості композитора – філософським, релігійним або науковим.
Далі розглянемо значення концептуалізму в творчій практиці ХХ ст.
Основною константою художнього висловлювання більшості композиторів
другої половини ХХ ст. є концептуалізм. У першу чергу – це метод творення
композиції, тому може бути застосований при використанні того чи іншого
композиторського письма – поліфонічного, гамофонно-гармонічного, а також
технік композиції: серіалізму, алеаторики, сонористики та ін. Отже, шлях
висловлювання може виявлятись у різному ключі, однак метод концептуальний
– єдиний для всіх. Саму сутність концептуалізму дослідники розглядають як
напрямок у мистецтві, а також як метод і мислення.
Проблемі концептуалізму як явища музичного мистецтва неоавангарду та
постмодернізму присвячено чимало наукових робіт. У тому числі, це роботи
В. Турчина («Образ двадцятого... В минулому і сьогоденні», 2003) [241],
О. Соколова («Вступ до музичної композиції ХХ століття», 2004) [223],
1W 17

Н. Гуляницької («Музична композиція: модернізм, постмодернізм (історія,
теорія, практика)», 2014) [63]. В останній із перерахованих робіт автор
досліджує феномен концептуального мислення на прикладі творчості сучасних
композиторів: В. Мартинова, І. Юсупової, І. Соколова, А. Караманова. Одним із
останніх відомих досліджень, присвячених концептуалізму в музиці,
відзначимо статтю А. Горбенко «Музичний аспект концептуального мистецтва»,
2016 [58], в якій, на прикладі творчості І. Юсупової і В. Тарнопольського, автор
виявляє специфічні особливості концептуалізму. Відносно концептуалізму в
руслі сучасної філософії, примітною є праця В. Кутирьова «Філософія
постмодернізму», 2006 [122].
Нам важливо визначити принципову важливість поняття «концепція» в
творчості композиторів ХХ ст., а також виявити дефініцію концептуального
мислення композитора. Для цього, досліджуємо цю категорію з різних сторін:
історико-культурологічної, методологічної, музикознавчої.
Один із основоположників концептуального мистецтва, Дж. Кошут,
висловив важливу думку: «...все мистецтво (після Дюшана) є концептуальним
з а с в о є ю п р и р од о ю , том у щ о м и с т е ц т в о в з а г а л і і с н у є т і л ь к и
концептуально» [114, с. 548]. Однак витоки концептуалізму як художньоестетичного напрямку в мистецтві, згідно з дослідженням О. Соколова [223],
беруть свій початок іще в першій третині ХХ століття зі спадщини італійських
футуристів (маніфести групи Ф. Т. Марінетті) і російських музикантівноваторів: проект-утопія «Вільна музика» М. Кульбіна, маніфести
М. Матюшина, А. Лур’є, І. Вишнеградського. О. Соколов зазначає: «Позиції цих
композиторів свідчать про явне порушення звичної субординації теорії та
практики в мистецтві. На тлі таких маніфестів окремі твори мистецтва почали
розглядатись як ілюстрація первісно сформульованого принципу,
парадоксально зміщуючи традиційні уявлення про співвідношення в культурі
понять “текст” і “контекст”» [там само, с. 53].
Звернемося до одного з останніх досліджень музичного мистецтва ХХXXI ст. [189], в якому Н. Петрусьова визначає концепт мислення сучасного
композитора таким чином: «Концептуальне мислення і “фізіогноміка” звука
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музики ряду композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століть,
ґрунтуються на “кровозмішному союзі” теорії та композиції (Дж. Борн), науки і
технології <...> примикають до традиції т. зв. складного мислення,
досліджуваного Едґаром Мореном і його Центром трансдисциплінарних
досліджень у Парижі. Наукове мислення як таке з його опорою на теорію
систем, теорію ігор, кібернетику, ЕОМ і теорію інформації, завжди має
тенденцію, за словами Моріса-Понті, “...трактувати будь-яке суще в сенсі
об’єкта як такого, а саме наукове мислення скласти до сукупності технічних
прийомів і процедур фіксації та уловлювання”» [цит. за: 189, с. 4].
Ці дослідження показують, що музичний твір мистецтва стає невіддільним
від теорії та комунікації, а також від заздалегідь розроблених принципів його
створення. Цей факт свідчить про зародження глибокого інтелектуалізму в
свідомості композиторів.
Про слухацьке сприйняття в рамках досліджуваного феномена,
А. Горбенко пише таким чином: «У момент сприйняття концептуального твору,
слухач включається в своєрідну семантичну гру, немов розгадуючи
інтелектуальну загадку концептуального мистецтва» [58, с. 57]. Аналогічно
міркує дослідник B. Турчин: «...програма концептуалістського твору
“спрацювала” тільки якщо глядач задався питанням “чому”?» [241, с. 257]. Це
спостереження означає, що концептуальний твір «змушує» слухача мислити,
намагатись усвідомити те, що, часом приховано в тексті. Таким чином,
мистецтво такої форми «висловлювання» (концептуально створеного) дає
можливість трактувати не лише текст, а й інтерпретувати підтекст, що веде до
інтертекстуальності47 – одного з фундаментальних концептів у мистецтві
постмодернізму.
Зупинимося на деяких аспектах музичного тексту. Це поняття являє собою
багатовимірну структуру, елементи і рівні якої взаємодіють один з одним,
утворюючи складну систему ієрархічних зв’язків. Як відомо, елементарними
одиницями музичного мовлення/мови є тон, музична інтонація, музичний
47 Інтертекстуальність – поняття постмодерністської текстології, артикулюється феномен взаємодії тексту з

семіотичним культурним середовищем як інтеріоризацією зовнішнього [89].
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образ, тема та ідея музичного твору; а елементами структури – засоби музичної
виразності, авторське начало, драматургія.
Згідно Г. Калошиною [95], формотворчі рівні композиції показує такий
алгоритм: І – звуки, шуми, удари, «ембріональний» рівень; ІІ – інтонації,
інтервали, акорди, ладові обороти, ритмічні групи, тембри; ІІІ – формування
знакових елементів (мотив, фаза інтонаційного ядра, їх просування); IV – тема і
тематичний процес; V – твір як смислова і структурна цілісність; VI –
інтонаційний «надсимвол» (ідея = інтонація). Вчений вирізняє два процеси, які
одночасно тривають і взаємовідображуються при сприйнятті музичного твору:
«...один – іманентний (формотворчий) – формує звуковий образ при виконанні
твору. Другий – перцептуальний (змістовний) – виникає при сприйнятті
слухачем виконуваного музичного твору» [там само, с. 120]. Ці спостереження
висвічують ідею про взаємодію музичного тексту між виконавцем і слухачем,
як проблеми психологічного характеру – не менш важливого феномена в
контексті концептуального мистецтва, тому що саме аспект комунікації
(виконання-сприйняття) відіграє вирішальну роль.
Із приводу відмітної особливості музики ХХ ст. В. Холопова пише:
«...музика ХХ століття встановила свою парадигму, що відрізняється від будьякої з трьох розглянутих (бароко, класицизм, романтизм – Д.М.). Емоційна
сторона досягла крайнощів вираження, втративши повноту різноманіття,
предметна зображальність пішла сильно на спад, зате символічна досягла такої
всеосяжності, якої ще не було за всю історію музичної культури. <…> Це – факт
глибокого інтелектуалізму академічної музики в останнє сторіччя» [262, с. 74].
Основою концептуального мислення, є поняття «концепція»48 , що
репрезентує керівну ідею автора твору. Сутність терміна філософ В. Кутирьов
визначає таким чином: «Концепція – категорія гносеології, що стоїть в одному
ряду з теорією, але на відміну від останньої, вона не передбачає повноти
відтворення або конструювання об’єкта» [122, с. 45]. Відповідно до цієї
дефініції, концепція визначає стратегію дій, але не відповідає за отриманий
48 Зазначимо, від лат. conceptio – «розуміння», «система».
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результат, оскільки за нього відповідає композиторське мислення, включаючи
художню свідомість, досвід, комунікацію. Наприклад, композитор може
придумати ідею, відповідно до неї створити концепцію, але кінцевий результат
творення буде залежати вже від інших чинників: вміння художньо відтворити
ідею, знайти яскравий тематизм, уміти побудувати форму, застосувати навички
професійного мистецтва композиції і т. ін.
Концептуалізм як метод композиції і мислення підтверджується в
творчості багатьох композиторів другої половини ХХ століття (Дж. Кейджа,
Г. Уствольської, Л. Беріо, Дж. Крама, П. Булеза, С. Губайдуліної, А. Шнітке,
М. Сидельникова, Г. Канчелі, В. Станковича, В. Мартинова, В. Єкимовського,
В. Мужчиля, О. Щетинського та ін.).
Запропонуємо дефініцію: Концептуалізм у музиці – це такий метод
творчості, при якому композитор виробляє певну стратегію, обґрунтовує її як
авторську, неповторну концепцію і знаходить шляхи її матеріалізації в
художньому тексті. Концептуалізм є виявом тенденції до інтелектуалізації
творчого процесу (мислення-свідомості).
2.3.1 Поліфонічне, гомофонно-гармонічне письмо; техніки композиції ХХ
століття (пуантилізм, алеаторно-сонористична, алгоритмічна композиція)
Поліфонічне письмо. У контексті музичного мистецтва ХХ – XXI століть,
поліфонічне письмо є актуальним і донині. Мабуть, не існує жодного сучасного
композитора, у творчості якого не можливо було б знайти прийоми
поліфонічного письма, або поліфонічного типу розгортання музичного
тематизму (особливо якщо це стосується інструментальної або хорової музики).
Принаймні, тип підголосочної або імітаційної поліфонії – досить поширений.
Якщо взяти на розгляд такий метод композиторського письма, як додекафонію
або інші типи – пуантелізм, серіалізм, мікрополіфонію в сонористичних
композиціях у Д. Лігеті – то виявляється, що всі вони ґрунтуються на поліфонії.
Проблема поліфонії в ХХ – ХХІ ст. детально розкривається в статті
І. Кузнєцова. «Поліфонія на зламі ХХ і ХХІ століть: системи, стильові напрями,
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тенденції розвитку» [120]. Сучасна категоріальна система музикознавства
дозволяє розглядати поняття «поліфонія» як:
– склад фактури в багатоголосній музиці;
– тип композиторської техніки письма, згідно з історично сформованою
традицією, поліфонію ділять на строге і вільне письмо (стиль);
– принцип роботи з багатоголосною фактурою, поліфонію ділять на:
підголосочну, імітаційну, контрастно-тематичну та приховану;
– поліфонічну техніку письма можна розглядати в контексті певної епохи,
наприклад: поліфонія епохи Бароко, романтизму, поліфонія ХХ століття;
– показник письма певного композитора, який виробив свої правила та
методи використання поліфонічних прийомів (техніки) у своїй творчості,
наприклад: «поліфонія І. Стравінського», «поліфонія В. Бібіка»,
«мікрополіфонія Д. Лігеті».
Поліфонічна техніка як спосіб організації музичної багатоголосної тканини
має свої специфічні особливості, які виявляються в лінеарності, правилах
голосоведення, розподілу функцій, самостійних або тих, які прагнуть до
самостійності, голосів, у фактурній єдності вираження музичних елементів
цілого. У широкому розумінні, поліфонія як принцип взаємодії різних часових
утворень є поліструктурною системою організації просторово-часового
континууму.
Поліфонічне мислення безпосередньо пов’язане з самою природою
музичної мови як полісистемної структури, в якій кожен елемент несе глибину і
певний ступінь самостійності для створення художнього цілого. Взаємодія цих
елементів освоюється в руслі становлення їх, визначає основну функцію
поліфонії як головного організатора просторово-часових відносин між голосами
в еволюції музичного мистецтва. Відзначимо також, що принцип поліфонічної
фактури, ґрунтується на взаємодії залежних один від одного рухомих голосів,
що виявляється на рівні комплементарності елементів музичної мови.
Поступове освоєння вертикальних відносин між звуками, приводить до різних
стильових показників, як в історичному аспекті, так і в творчості кожного
композитора.
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Існує теорія так званого поліфонізму, яка трапляється у вживанні до
якихось явищ, в яких мається на увазі рух самостійних ліній, наприклад –
сюжетних у літературі (в праці М. Бахтіна [26]), або в процесі розумової
діяльності: безліч процесів розвиваються одноразово, таким чином виникає
поліфонізм чогось (наприклад – мислення). З приводу цього, Г. Завгородня
робить припущення: «Опора на самостійність кожного з елементів музичної
тканини – одна з направляючих засад музичного мислення, яка безсумнівно
перебуває біля витоків тематизму, і його розвитку. Іншими словами, мається на
увазі та самостійність, яка властива і окремим елементам, і прийомам їхньої
взаємодії, вона спирається в своїй основі на поліфонізм музичного
мислення» [79]. Однак ця теорія ніяким чином не відноситься до поліфонічної
техніки письма, поліфонізм – це своєрідна варіація слова, використовувана
літераторами.
Прикладів використання поліфонічної техніки в музиці другої половини
ХХ – початку XXI століть досить багато. Серед них відзначимо ті, які
безпосередньо пов’язані з бароковими поліфонічними жанрами: 24 прелюдії і
фуги для фортепіано (1950-1951) Д. Шостаковича; одинадцятий номер
(Omaggio a Girolamo Frescobaldi) з «Musica ricercata» (1951-1953) Д. Лігеті; 24
прелюдії і фуги (1964-1970) і Поліфонічний зошит для фортепіано (25
прелюдій) (1972) Р. Щедріна; «24 інвенції» (1972, 2017) В. Птушкіна, «34
прелюдії і фуги» для фортепіано (1973-1978) В. Бібіка.
Відзначимо також тих композиторів, творчість яких визначає поліфонічне
мислення, проте використовували поліфонічну техніку в інших, «небарочних»
жанрах. Перш за все, це Г. Уствольська (імітаційна поліфонія) і Д. Лігеті, який
розробив техніку мікрополіфонії, суть і новаторство якої полягає в тому, що
певна кількість голосів перебувають на надзвичайно стислому по висоті
розташуванні один від одного. Партитура має структуру канону, однак голоси
рухаються в різних темпах і ритмічних малюнках, утворюючи щільні й такі, що
безперервно змінюються, кластери.
Гомофонно-гармонічне письмо. У широкому тлумаченні гомофонія – це
склад багатоголосся, спосіб викладу музичного матеріалу, при якому одним із
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голосів (або декількох голосів) є мелодія, яка відіграє чільну роль, а інші –
підпорядковану (у вигляді гармонічного супроводу). Протиставляється
поліфонічному, в якому кожен голос має самостійне значення.
Гомофонія є однією з найпоширеніших технік в музиці, проте з точки зору
естетики авангарду (на думку більшості композиторів) вона себе вичерпала, про
що говорить тотальне використання інших технік, таких як додекафонія (за
своєю структурою відноситься до поліфонії), сонористика, спектралізм,
алеаторика, алгоритмічна композиція. Наслідком такого вибору є те, що в цих
техніках відсутнє поняття «мелодія» в своєму первісному значенні та
функціонуванні, на її зміну приходять такі поняття, як серія, сонор, спектр.
Однак гомофонія, в першу чергу – це один зі способів організації музичної
тканини (а не показник традиціоналізму в музиці), тому шлях її використання
повністю залежить від мислення композитора. Наведемо приклад творчості
А. Пярта, Дж. Тавенера, Л. Сумери, твори яких, здебільшого являють зразки
гомофонно-гармонічного письма. Більш того, переважну кількість опусів для
хору a capella Дж. Тавенера, включаючи «The Lamb» (1982), «As one who has
slept» (1996), «A Hymn to the Mother of God», «Village wedding» (1991) та ін.,
написано в техніці старовинної гомофонії (contrapunctus simple)49, що являє
собою моноритмічну (гоморитмічну) систему організації музичної тканини
(фактури). Або ранні опуси А. Пярта, такі як Дві сонатини для фортепіано
(1958-1959), перший, третій та четвертий номер із «Партити» (1959) також
являють гомофонно-гармонічний тип письма. Серед творів Д. Лігеті можна
знайти аналогічний зразок – «Musica ricercata» для фортепіано. Зауважимо, що
перераховані твори, в першу чергу, є показниками стилю і концептуального
мислення композитора, а розглянутий тип письма «в руках» названих авторів
являє собою метод організації музичної тканини, новаторськи осмислений.
Пуантилістичне письмо набуло поширення в композиторській
практиці, починаючи з другої половини ХХ століття. Звук починає
мислитися як детермінована, ізольована структура, не схильна до
49 Пор.: Жоскен Депре (1450 – 1521) «Et incrnatus est» з Меси «Pange lingua».
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функціональних характеристик з позиції ладової (тональної) системи. Отже,
принципи інтонування, тяжіння (устій/неустій) стають не характерними для
цього явища.
Вперше термін «пуантилізм» ужитий музикознавцем Гербертом Аймертом
1952 року для характеристики слухового відчуття від прослуховування творів
К. Штокхаузена («Kreuzspeil»), П. Булез (Структури I) і К. Гуйвартса (Соната
для двох фортепіано). Як тип фактури, пуантилізм характеризується розподілом
окремих звуків або невеликих мотивів у просторово-часовому континуумі,
прикладом чого служить творчість А. Веберна (наприклад, II частина «Варіацій
для фортепіано», ор. 27; «Варіації для оркестру», ор. 30), Е. Денисова «DSCH»
для кларнета, тромбона, віолончелі та фортепіано (1969), або середньовічний
гокет, як свого роду «передбачення» пуантилізму в композиторській практиці
ХХ ст., в якому мелодія розтинається на фрагменти, виконувані по черзі
різними співаками.
П. Булез у статті «Recherches maintenant» (1954) визначав точкову музику
(пуантилізм) як «перетин різних функціональних можливостей у певній
точці» [289]. Отже, «функціональні можливості» звука детермінуються в
оперуванні різними параметрами: такими як висота, тривалість, гучність
(динаміка), тембр, а також регістр і артикуляція.
К. Штокхаузен розглядав пуантилізм як техніку серіальної композиції з
позиції філософського осмислення феномена: «впорядковуючий дух
зосереджується на окремому звуці <...> [Цей звук] у суцільно впорядкованій
музиці <...> в одиничному вияві вже містить (причому несуперечливо) всі ті
критерії порядку, які притаманні твору в цілому. [Це] виміри, які спільним
зусиллям виробляють звук. Звідси “впорядкувати звуки” означає вивести
принципи, що впорядковують ті чи інші виміри [з якоїсь загальної ідеї твору],
причому кожен одиничний принцип пов’язаний (на підставі вищого принципу,
що охоплює всі чотири) з трьома іншими <...> звуки виникають як результат
сукупної дії принципів, що упорядковують тривалість, висоту, гучність і тембр»
[310].
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Наприкінці 50-х – початку 60-х років ХХ століття багато композиторів, які
створили власні методи організації музичного матеріалу, не пориваючи
радикально з традиціями серіалізму: нові темброво-акустичні форми та
«фактури» – «звукові поля» у Л. Ноно, «групи» і «тимчасові спектри» у
К. Штокхаузена, «звукові типи» або «матеріальні агрегатні стани» у Д. Лігеті,
«текстури» у Я. Ксенакіса «інструментальна конкретна музика» Г. Лахенмана.
Отже, пуантилістичне мислення в системі техніки серіальної композиції
може бути охарактеризоване як оперування детермінованим, ізольованим
звуком, що увиразнюється різними його параметрами (висота, тривалість,
динаміка, тембр, артикуляція).
Алеаторно-сонористична композиція. Сонорика безпосередньо
пов’язана з оперуванням темброзвучностями, згідно з їхніми специфічними
іманентними закономірностями. Цю техніку дослідники розподіляють на:
колористику (тонова музика з елементами сонорності: колористична гармонія
європейської та російської музики XIX – початку ХХ століть: Ф. Шопен,
Ф. Ліст, М. Римський-Корсаков, С. Рахманінов); сонорику (сонорна музика з
опорою на тоновість: Б. Барток, О. Скрябін, К. Дебюссі, І. Стравінський,
Д. Лігеті, С. Губайдуліна і багато інших); сонористику (сонорна музика поза
тоновістю: Е. Варез, Кш. Пендерецький, Д. Лігеті, А. Шнітке та інші
композитори другої половини ХХ ст.) [див.: 47, с. 177].
Сонористична техніка прямо протилежна ладо-гармонічним принципам
побудови музичного тексту, тому що в основі покладено оперування сонорним
комплексом, що є фактором тембрального (колористичного) мислення, а не
акордом у системі ладо-гармонічних зв’язків. Сонористика характеризується
злиттям звукової маси в кластери50, або поліпластові її розшарування, що
«розчленовують» простір на багатозвучні самостійні лінії.
Алеаторика51 (метод випадковості) не пов’язана з функціональним
сполученням тонів і передбачає оперування випадковими звуковими формами/
50 Кластер – специфічна звукова форма, виражена в недетермінованому злитті звукових одиниць в одне ціле.
51 Дослідники поділяють її на: абсолютну та обмежену.
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структурами на основі заздалегідь створеного принципу їх відтворення.
П р и к л а д и м ож н а з н а й т и в т в о рч о с т і Д ж . Ке й д ж а , П . Бул е з а ,
Кш. Пендерецького, С. Слонімського, В. Мужчиля та ін. Сонористична
композиція невіддільна від алеаторичних принципів відтворення музичного
тексту, в зв’язку з цим, К. Майденберг-Тодоровою було запропоновано ввести
термін «алеаторно-сонористична композиція» [див.: 137].
Родоначальником сонорно-сонористичного руху в музиці другої половини
ХХ ст. є Е. Варез, який створив його передумови ще в 20 – 30-х роках ХХ
століття в своїх творах для акустичних ансамблів. Із приводу цього пишуть
М. Висоцька та Г. Григор’єва: «Саме звук – комплексна інтегральна категорія –
для Вареза первинний, саме його (а не гармонію або мелодію) він розглядав як
об’єкт, розробка якого вибудовує цілісну форму, завжди являє перед подачею не
заздалегідь заготовлену схему, але результат певного процесу» [47, с. 179].
Сонористичний тип композиції виробився в композиторській практиці 50-х
– 60-х років ХХ століття у творчості Я. Ксенакіса [«Metastasis» для оркестру
(1954)], В. Лютославського [«Три вірші Анрі Мішо» для хору з оркестром (1961
– 1963), Книга для оркестру (1968)], Кш. Пендерецького [«Плач за жертвами
Хіросіми» для 52 струнних інструментів (1960)], Polimorphie (1961), De natura
sonoris (№ 1 – 1966, № 2 – 1971)], Д. Лігеті [«Атмосфери» (1961), «Lontano» для
оркестру (1967)].
Наприклад, Кш. Пендерецькому для створення алеаторно-сонористичних
композицій для струнних знадобилося використання нестандартних прийомів
звуковидобування: гра за підставкою, стук по корпусу інструментів декою
смичка, різноманітні глісандо, гра олівцем по струнах. Той чи інший прийом
породжує відповідну звукову форму, таким чином, створюються рухомі звукові
комплекси (кластери) різні за своєю структурою, тембром, артикуляцією.
Поза контекстом виробленої наприкінці 50-х – 60-х років ХХ століття
естетики сонористичної композиції (сонорика) темброзвукова одиниця може
бути присутньою і в тональній музиці, в композиціях, що ґрунтуються на ладогармонічних принципах організації звукового матеріалу: наприклад, у творчості
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французьких імпресіоністів, у сакральних композиціях А. Пярта, Дж. Тавенера,
В. Мартинова, Г. Уствольської.
Алгоритмічна композиція (як показник математичного мислення
композитора). З давніх часів музика і математика стояли пліч-о-пліч. Відомий
факт, що в ранньому Середньовіччі, згідно зі списком Ісидора Севільського,
систематизованому Марципаном Капеллою, музика, в розумінні як наука
гармоніка, разом із арифметикою, геометрією та астрономією, входила до
Квадривіуму як системи точних наук, а граматика, діалектика (логіка) і
риторика – до Тривіуму, всі з яких становили Сім вільних мистецтв. І це не
дивно, тому що висота і тривалість визначаються кількістю коливань і
тривалістю звучання, які можуть бути виражені за допомогою конкретного
числа. В основі піфагорійської системи лежить концепт числа, за допомогою
якого було можливо пояснити будь-яке явище світу. Об’єднання математики,
гармонії та музики в єдину сутність, у своєму гармонійному поєднанні однієї з
одною, виявлялося в теорії «музично-числового космосу» (Гармонія сфер),
тому що було знайдено відповідність висоти звука та конкретного числа, що
визначає довжину струни, величину дзвона і т. ін.
Науково-математичний підхід у творчості поширюється на застосування
різних композиторських технік, які ґрунтуються на принципі алгоритму:
1. Використання фракталів52 у композиції;
2. Стохастична композиція;
3. Спектральна музика;
4. Конкретна музика;
5. Електроакустична музика.
Також математичний розрахунок у процесі створення серіальної композиції
застосовується для структурування висоти і тривалості в Етюді «Лад
тривалостей та інтенсивностей» О. Мессіана, тотально-серіальної композиції
[організація на всіх рівнях (від тембрового до композиційного) відповідно до
одного і того ж серіального принципу] в «Structures» для двох фортепіано,
52 Метод фрактальної композиції склався в рамках творчості композиторів Ч. Додж, Г. Лі Нельсон, М. МакНабб,

Б. Еванс, Л. Остін, Ч. Вуорінен, Д. Лігеті, Д. Кл. Літтл, Т. Джонсон [див.: 27].
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«Молоток без майстра» для голосу та інструментального ансамблю П. Булеза,
Klavierstucke №1-4 К. Штокхаузена.
Із феноменом стохастики в музичному мистецтві пов’язане ім’я
Я. Ксенакіса, який виробив оригінальну систему створення музичної композиції
як способу «застиглої архітектури», в результаті математичного підрахунку
пропорцій. Поряд із математичними принципами, композитор уперше вводить
до техніки музичної композиції методи точних наук – у тому числі, теорію
ймовірності. Сюди входить спектральна школа композиції, основними
представниками якої є французькі композитори Ж. Ґрізе і Т. Мюрай.
Концептуальну основу спектральної школи заклали К. Дебюссі, О. Скрябін,
Е. Варез, Дж. Шелсі, Я. Ксенакіс, Д. Лігеті, К. Штокхаузен. Однак як окрема
течія спектральна музика зародилася в 1970-ті роки у Франції (Ж. Ґрізе,
Т. Мюрай), Німеччини (П. Етвеш) і Румунії (Я. Диметреску). Спектральна
школа композиції, виробивши свій унікальний метод роботи зі звуком, стала,
своєрідною реакцією на серіалізм і постсеріалізм, що побутували на той час.
Згідно з підсумком стамбульської конференції, присвяченої спектральній
музиці, термін «спектральний» охоплює будь-яку музику, чия структура або
мова ґрунтуються в першу чергу на тембрі. В основі принципу створення
спектральної композиції, лежить маніпуляція різними параметрами звука
шляхом його комп’ютерного аналізу, використовуючи, т. зв. дискретне або
швидке перетворення Фур’є і спектрограму, а також техніки інструментального
синтезу, мікро- і макросинтезу. В окремих випадках принцип алгоритму може
бути використаний для створення певної техніки в рамках діатоничної музики,
наприклад, y А. Пярта (техніка tintinnabuli).
Розглянемо питання відмінності одного типу мислення-письма
композитора від іншого. Наприклад, поліфонічне від гомофонного. Відповідь
криється у просторово-часових зв’язках між структурами музичного тексту, в
їхньому функціонуванні. У першому випадку – лінеарність (горизонталь), у
другому – гармонія (вертикаль). Отже, функціональне відношення між
елементами музичної мови – різне. У гомофонії – мелодія підпорядкована
законам гармонії і навпаки, в поліфонії – мелодія, підпорядкована своїми
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внутрішніми законами розвитку звуків. Головними відмітними компонентами є
функції та зв’язку елементів музичної мови.
Інший приклад – пуантилізм і сонорика. У першому випадку – зв’язки між
елементами та їх функції підпорядковані заздалегідь створеній серії, у другому
– зв’язки працюють на рівні колористичних комплексів. Сонорика може
підпорядковуватися законам як вертикалі, так і горизонталі, але головною її
відмітною стороною є тембральна сторона звука, барва.
2.3.2 Жанрово-виконавський критерій типології
Розглянемо проблему взаємозумовленості композиторського та
виконавського мислення, тому що традиції виконавства впливають на мислення
композитора та його техніку письма. Розглянемо такі типи, як симфонічне,
хорове, інструментальне та оперне мислення.
Симфонічне мислення являє собою складене динамічне явище, що
характеризується наявністю фактора оперування музичними структурами
композитором через систему контрастних образів, що розвиваються, у контексті
драматургії цілого. Цей феномен поширюється як на створення оркестрової
музики, так і на музику для соло інструментів. Фактори, що свідчать про
наявність симфонічного мислення у композитора, можуть виявлятись у
побудові драматургії музичного твору, також у використанні відповідного типу
фактури, мелодики, мислення різними тембро-звучностями, регістрами. Якщо
природа симфонічного мислення у композитора переважає (Л.ван Бетховен,
Ф. Шопен, П. Чайковський, Д. Шостакович), безпосередньо знаходить своє
вираження в кожному витворі, незалежно для якого інструмента його створено.
Оркестрове мислення є складовою симфонічного мислення, що відповідає
безпосередньо за мислення оркестровими звучностями, а також особливим
слуховим сприйманням вертикалі, як результату з’єднання безлічі
інструментальних голосів. Симфонічне мислення є, своєрідним типом
концептуального мислення, яке також відповідає за процесуальність,
вибудовування композитором драматургії. Слід розрізняти симфонічне
мислення згідно з: 1) конфліктом (вибудовуванням драматургії за принципом
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протидіючих сил); 2) вираженню в інструментальних композиціях для солоінструментів, наприклад, для фортепіано; 3) як концептуальний фундамент для
об’єктивізації глибинних смислів.
1. Згідно з класичними канонами, головною особливістю симфонічного
мислення є оперування конфліктними образами, що свідчать про протистояння
двох сил – чоловічої та жіночої, Ерос і Танатос. Отже, закони драматургії
беруть свій початок у бінарній (дуалістичній) структурі буття, а також у
діалектичному принципі існування матерії. Одне породжує інше, одне
заперечує інше, в єдності породжуючи інше (нове), далі заперечуючи інше,
породжуючи іншу якість.
2. У фортепіанній музиці про наявність симфонічного (оркестрового)
способу мислення (під егідою драматизму, лірики, психологізму, епічності)
свідчить певний тип фактури, який об’єднав темброву, артикуляційну, реєстрову
різноманітність, прийоми звуконаслідування характерних для тих чи інших
інструментів симфонічного оркестру (tremolo, pizz., gliss.).
3. Наявність протиборчих сил безпосередньо пов’язане з виразом
глибинного смислу музичного твору, що свідчить про превалювання
філософського типу світогляду творця музики. Наведемо приклад симфоній
Г. Уствольської, які, в прямому розумінні природи цього жанру, не можуть бути
включені до категорії симфонічної музики як такої, тому що, всі симфонії (за
винятком Першої симфонії) написано для голосу та інструментального
ансамблю, а також не підпорядковані класичним принципам формоутворення. В
цьому криється особливий феномен симфонічного мислення, бо композитор,
створюючи свої симфонії, не керувався в повному обсязі вираженням самої
жанрової моделі симфонії як такої, проте концептуальна основа жанру, що має
на увазі вираження композитором глибинних сутностей буття, виявляється
повною мірою.
Поняття «хорове мислення» – малозакріплене поняття, особливо в рамках
композиторської творчості. Поняття хорового мислення справедливо відносять
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до категорії диригентсько-виконавського мистецтва53 (специфічний тип
мислення, що формується в результаті освоєння музикантом хорової структури
тексту). Проблемі хорового жанру в творчості композиторів ХХ – XXI століть
відома праця Г. Супруненко [231].
1. В основі хорової фактури лежить принцип багатоголосся – показник
лінеарности. Еволюція становлення хорового письма, безпосередньо пов’язана
з оперуванням мовленнєвої інтонації як підсумку освоєння вертикальних
принципів звукоутворення (від архаїчних типів – монодії і гетерофонії, до
поліфонії та гомофонії). Різні прийоми викладу хорового тематизму
виражаються в трьох основних функціях: мелодичній, гармонічній,
контрапунктичній.
2. Особливістю хорового мислення композитора є дотримання правил
голосоведения і регістру, стрункості у вертикальних поєднаннях.
3. Людський голос є прямим провідником і виразником (семантичних)
інтонацій-знаків тієї чи іншої епохи. Як було зазначено в попередньому розділі
дисертації, що, згідно з концепцією Б. Асаф’єва, саме мовленнєва інтонація та
людський жест сприяли виникненню й еволюції музичного мистецтва, отже,
музичного мислення. Сам факт того, що звернення людини до Бога визначає її
релігійний тип світогляду, природно пов’язаний із людським мовленням, з
давніх-давен виявлявся у вокалізації мови (наприклад, Псалми Давида). Таким
чином, хорове мислення композитора безпосередньо пов’язане з релігійним
світоглядом.
Інструментальне мислення в музиці, в першу чергу, пов’язане з
тембральним (колористичним) способом звуковідчуття, що впливає на прийоми
передачі смисло-образу, який поширюється на методи роботи з музичним
матеріалом, фактурою, застосуванням тих чи інших композиторських технік, у
рамках певної ситуації, виконавської традиції. На відміну від вокальної,
інструментальна музика безпосередньо пов’язана з жестом, що визначає
інтонаційну наповненість музичного тексту. Залежно від виду інструмента, цей
53 Див. праці: С. Олефір [180], В. Матюхіна [151], Н. Бєлік-Золотарьової [30], Ю. Іванової [84].
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тип творчості передбачає певні знання в сфері прийомів гри, штрихів, регістрів,
тембру, динамічної шкали, технічних можливостей інструмента.
Музична мова та виконавська традиція змінювалися від однієї епохи до
іншої у зворотній залежності одна від одної. Наприклад: поява прийому
піцикато у К. Монтеверді, виконання на струнно-смичкових інструментах із
використанням жильних струн, далі – металевих, у гітари – від жильних,
металевих – до нейлонових і карбонових, поява педалей у фортепіано і т. ін.
Еволюція музичного інструмента безпосередньо вплинула на еволюцію
музичної мови, а значить і композиторського мислення.
Як факт авангардної спрямованості музичного мистецтва інструментальна
музика в ХХ столітті, з однієї сторони, значно перетворилася («ударність» в
фортепіанних опусах Б. Бартока, С. Прокоф’єва, Дж. Кейджа, Г. Уствольської,
використання нових або рідкісних ударних інструментів, «сонорність» у
Кш. Пендерецького, В. Лютославського, Д. Лігеті), а з іншої – збагатилася. Цей
факт вилився в появу нестандартних прийомів гри на музичних інструментах,
наприклад, на фортепіано: стук по кришці, гра на струнах рояля («The Banshee»
для струн рояля Г. Кауелл, «Макрокосмос» Дж. Крама), гра кісточками фаланг
пальців (П’ята соната для фортепіано Г. Уствольської), ковзання нігтями по
фронтальній бічній або клавішах без додаткового натискання; ковзання по
кілочках рояля («Guero» для фортепіано Г. Лахенмана); у струнно-смичкових
інструментів: ковзання або стукіт смичком або рукою по корпусу, тиск і тертя
пальцями струн, тертя пальцями древка смичка; удар смичком по струнах; гра
смичком на струнах за підставкою; гра з внутрішнього боку струн, гра смичком
паралельно струнам, стукіт, рикошет древка від підставки, тертя корпусу
держаком смичка, гра на струнотримачі (Струнні квартети, Pression для
віолончелі-соло Г. Лахенмана), ковзання по шпилю у віолончелі, стукіт
пальцями на деці та грифі віолончелі (Чотирнадцята Секвенція для віолончелісоло Л. Беріо)54; на гітарі: стук по корпусу і по струнах гітари [«KoTha» (танець Шиви) для гітари Дж. Шелсі, «Tellur» для гітари Т. Мюрая], тертя
54 Про нетрадиційні прийоми гри на струнно-смичкових інструментах відома робота В. Мужчиля [166].
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долонями струн гітари («Salut für Caudwell» для двох гітар Г. Лахенмана), гра на
струнах підставки і на струнах біля кілків, стукіт по підставці (Одинадцята
секвенція для гітари Л. Беріо).
Використання різних додаткових атрибутів для відтворення оригінального
звуку, таких як дзвіночки, молоточки (молоточок гейші в Тринадцятому
клавірштюці К. Штокзаузена), металева пластина (друга частина з «Tabula rasa»
А. Пярта), закріплення повсті, цвяхів, шурупів між струнами (в опусах для
препарованого рояля Дж. Кейджа), тертя слайдом струн гітари («Salut für
Caudwell» для двох гітар Г. Лахенмана), гра смичком на гітарі, препарування
гітари шляхом закріплення сірників під струнами («Танець з румби для
чотирьох гітар» Л. Брауера).
Нові прийоми звуковидобування послужили створенню нових систем
нотацій, часом можна застосувати лише до одного або декількох опусам
композитора. Цікаві нотації для струнних, фортепіано, гітари Г. Лахенмана, в
основі яких лежить намальована частина інструменту і місця, де і яким чином
потрібно витягувати звуки. Також цікаві для дослідника, нотації «винайдені»
Дж. Кейджем, К. Штокхаузеном, Кш. Пендерецьким, Дж. Крамом, Л. Беріо.
Композиторська думка пішла також шляхом застосування нестандартних
скардатур для струнно-смичкових інструментів і гітари, в т. ч. в опусах
Д. Лігеті, Л. Беріо, Г. Лахенмана, Б. Ферніхоу.
Ро з гл я н е м о п о н я т тя « ф о рт е п і а н н е м и с л е н н я » я к р і з н о в и д
інструментального, який пов’язаний із оперуванням усім функціоналом
музичних засобів вираження, в рамках специфічних особливостей певного
інструмента. Фортепіанне мислення спрямоване на відтворення музичного
тексту за допомогою моторно-рухового апарату. Логічно-смисловий механізм
фортепіанного мислення безпосередньо формується на основі інтонаційного та
аналітичного досвіду музиканта – підсумку перцептивної та когнітивної
діяльності свідомості. Оперування звуковими образами відбувається шляхом
рухового відчуття процесуальності народження музичного тексту.
Проблемі формування фортепіанного мислення та похідних від нього
категорій присвячено величезну кількість робіт, серед яких дослідження:
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Г. Нейгауза [177], К. Мартінсена [145], О. Гольденвейзера [57], С. Фейнберга
[249], Г. Когана [99], О. Алексєєва [6], Т. Вєркіної [45], В. Шукайло [280] та
інших. Історично склалося, що фортепіанна музика увібрала в себе весь
комплекс виражальних засобів (а також прийомів виконання), що існують у
інструментальній (оркестровій) музиці, зробивши, свого роду, фортепіано,
універсальним інструментом для відтворення звукової палітри (завдяки своєму
широкому діапазону та фактурній різноманітності).
Що стосується композиторського мислення, спрямованого на творення
твору для фортепіано, то тут виявляється значення виконавської традиції.
Однозначним є той факт, що професійно-виконавська діяльність композитора
впливає на написання ним твору в рамках того інструмента, яким він володіє
більшою чи меншою мірою (інструмент, яким мислять). Історія музичної
культури вказує цю пряму залежність, наприклад: Ф. Шопен, Ф. Ліст,
О. Скрябін і С. Рахманінов, в значній мірі створювали твори для фортепіано
(вони мислили звуковими структурами в контексті можливостей свого
інструмента); Н. Паганіні, Е. Ізаї – для скрипки; В. Блажевич – для тромбона;
Л. Брауер, Р. Дієнс, М. Кошкін – для гітари і т. ін. Але це тільки «одна сторона
медалі». Безумовно, в тій чи іншій мірі, композитори оперували процесами, в
основі яких лежить принцип симфонічного мислення, що визначає вибір
відповідної фактури або прийомів, запозичених із оркестрової музики.
Під впливом авангардної спрямованості музичного мистецтва в ХХ
столітті в фортепіанній музиці відкриваються нові способи звуковидобування
(гра флажолетами, на струнах, стук по корпусу рояля), отже, збагачується
темброва сторона інструмента, змінюється ставлення до нього, як до
інструмента, на якому (мається на увазі виконання кантилени) композитори
рясно використовують кластери, гру на кілочках, корпусі і т. ін. Динамічна
шкала зростає до максимальних меж звучання (шість forte в Шостій Сонаті
Г. Уствольської, вісім forte – у Тринадцятому Етюді, вісім piano в Четвертому
Етюді Д. Лігеті). Разом з цим, завдяки своїй можливості «продовжувати і
накладати один на одного звуки», фортепіано стає інструментом для створення
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сонористичних композицій, які, часом, припускають алеаторику (твори для
фортепіано К. Штокхаузена, Л. Беріо, С. Слонімського, Г. Лахенмана).
Таким чином, щодо творів для фортепіано, написаних у руслі авангарду,
разом із тембро-звуком виконавська традиція також зазнає парадигми:
наприклад, стає можливим гра долонями, кісточками пальців, всім плечем,
«м’яким місцем» піаніста (клавірштюк №13 «Сон Люцифера» К. Штокхаузена).
Щодо «спадкоємності» в рамках усталеної традиції у фортепіанній музиці
наведемо такі приклади з композиторської практики ХХ – ХХІ ст.: «Musica
ricercata», Етюди Д. Лігеті; Сонати Б. Тищенка та В. Сильвестрова; Сонати,
Прелюдії та фуги В. Бібіка; Концерти та Сонати Р. Щедріна; сюїта для
фортепіано «Жанрові ескізи» В. Мужчиля; Сонати, Інвенції, «Інтродукція і
токата», «Українське капричіо» В. Птушкіна.
Незважаючи на новаторські підходи до втілення концепцій, використання в
деяких творах (наприклад, у Д. Лігеті) знань точних наук, алгоритму, фракталу
та ін., в цих опусах можна побачити спадкоємність, як з боку музичної мови,
так і з боку виконавської традиції. У той же час ці твори можна розділити за
категоріями: твори, в яких переважає ударність (сонати №1, 2 В.Сильвестрова;
етюди №1, 3, 10, 13 Д. Лігеті) або сонор (етюди №2, 5, 6 Д. Лігеті, Третя Соната
В. Сильвестрова, «Макрокосмос» Дж. Крама, «Жанрові ескізи» В. Мужчиля).
Однак, незважаючи на «ударність» в Сонатах №5, 6 Г. Уствольської, а також
використовуючи розмір «1/4», що приходе до відділення кожного звука від
іншого, інтонаційний зв’язок між ними, все ж, залишається. Зникає кантилена –
змінюється виконавська традиція: основою стає ритм і тембр, але залишається
глибинна інтонація як на рівні тексту, так і на рівні виконання.
Оперне мислення55 композитора пов’язано із синтетичним сприйняттям
мистецтва, тому що ґрунтується на синтезі слова, сценічної дії та музики. В
цьому випадку мислення композитора зосереджується на сюжетній лінії,
концепції, виходячи з неї, композитор вибудовує музичну драматургію, обирає
форму оповіді, підбирає відповідний виконавчий склад. Так, А. Помпєєва
55 Феномену оперного мислення присвячено роботи: І. Бєлєнкової [28; 29], Н. Гребенюк [62], І. Драч [73; 74],

М. Черкашиної-Губаренко [273], І. Присталова [197], А. Помпєєвої [194].
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зазначає, що «…оперне мислення існує не тільки в інтонаційно-звуковій формі,
яка сприймається слухом» [194, с. 16], а й як «вербалізована частина
усвідомлення музичного твору» [202, с. 46]. Можна констатувати той факт, що в
2-й половині ХХ століття жанр опери зазнав великих змін, з’явилися піджанри,
похідні від «опери»: опера-інсталяція [«Прометей» (1984) Л. Ноно]; моно-опера
[«Пісні кохання» (1987) В. Мужчиля], мініопера-фейлетон [«Сімейна
ідилія» (1994) В. Мужчиля], камерна опера [«Благовіщення» (2000)
О. Щетинського]. Примітною є творчість американського композитора Річарда
Камерон-Вульфа, який збагатив жанр опери, створивши мікроопери: «MeMary»
для сопрано-соло (1970), «Єретик» для гітари56 (1994, 2017 – 2-га редакція). Цей
піджанр являє вокально-інструментальну композицію з елементами театру для
виконавця-соло. Так, у «Єретику» гітарист, крім того, що грає, повинен співати,
декламувати, переміщатися по сцені, сідати навпроти випадкового глядача,
стукати ногами об металеву пластину і т. ін. (див. Приклад № 7).
У ХХ столітті виникає перформанс (у своїй суті, лише віддалено схожий із
жанром опери), в якому в самому «дійстві» безпосередньо задіяні виконавці
(соло-виконавці, артисти хору або оркестру). Перформанс є одночасно і
жанром, і формою сучасного мистецтва, що має на увазі чотири базові
елементи: час, місце, тіло художника (виконавця) і відносини художника і
глядача. У музичному мистецтві відомі інструментальний [4ʹ33ʺ (1952)
Дж. Кейджа] і хоровий перформанс [«Чорний квадрат» (1998),
«Подолання» (2002), «Perpetuum mobile» (2008) В. Мужчиля]. Жанр
перформансу також збагатив форми виконавської традиції: в інструментальну
музику проникає літературне слово («Salut für Caudwell» для двох гітар
Г. Лахенмана) і елементи театру (Klavierstuck XIII К. Штокхаузена).
Серед «великих» опер відомі «Le Grand Macabre» («Великий Мрець») у
двох актах (1975–1977, 1996 – 2-а редакція) Д.Лігеті; «Світло. Сім днів
тижня» (1977–2003) – цикл із семи опер (гепталогія) К.Штокхаузена; «Дівчинка
з сірниками» (1990–1996, 1999 – 2-а редакція) Г.Лахенмана; «Страсті за
56 Першим виконавцем цього твору є харківський гітарист та диригент Сергій Горкуша.
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дівчинкою з сірниками» (2008) Д.Ленґа. Серед українських вирізняються такі:
фолк-опера «Цвіт папороті» (1978) Є.Станковича, «Чумацький шлях» (1983)
В.Зубицького, «Мойсей» (2001) М.Скорика, «Золотослов» (1992) Л.Дичко.
Отже, жанр опери об’єднує в собі оркестрове, хорове, інструментальне
мислення композитора.
Висновки до Розділу 2
1. Оскільки у цьому розділі було розглянуто вияви композиторського
мислення як аспекту техніки письма (мислення-письмо) і жанрово-виконавської
традиції (композитор/виконавець – жанр) у останній третині ХХ – початку ХХІ
століть, можна дійти висновку, що ці явища музичної творчості
фундаментально пов’язані між собою, виявляючи природу мислення/свідомості
композитора з різних позицій. Подані жанри і техніки письма є:
• об’єктивізацією звукових форм, методом написання твору (техніка
письма), типом музичної творчості (жанр);
• фактом свідомої діяльності композитора, складовою його світогляду;
• наслідком історико-культурної еволюції музичної мови, виконавської
традиції, слухацького сприйняття, соціо-культурної зумовленості композитора.
2. У дисертації обґрунтовано три типи світогляду в композиторській
творчості та визначено основні форми їх вияву в музичному тексті. Світогляд
формується в процесі життєдіяльності композитора: це означає, що він є
наслідком взаємодії свідомості та комунікації із соціо-культурним середовищем.
Типологію композиторської творчості подано через дихотомію «мислення/
свідомість»: перший – філософський, другий – науковий, третій – релігійний.
Відмінність між кожним типом виявляється в різній формі вияву у процесі
мислення: філософський – має бути концептуальним фундаментом будь-якої
розумової діяльності митця, бо прагнення пізнання законів природи і буття,
філософський погляд на речі та творчість, здатні направити музиканта на шлях,
в якому він зможе висловитись і знайти відповіді на свої питання; науковий –
виявляється у вигляді певного методу роботи з музичним матеріалом; релігійний
– фактор формування внутрішнього, духовного життя композитора.
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3. У зв’язку з тим, що ці типи проявляються в музичному тексті,
відзначимо, що в композиторській творчості вони перебувають у синтезі один з
одним: перший – філософсько-науково-релігійний; другий – філософськонауковий; третій – філософсько-релігійний. Перший тип ми визначили як
показник стилю О. Мессіана, А. Пярта і В. Мартинова; другий – Дж. Кейджа,
Д.Лігеті, Б.Ферніхоу; третій – Г.Уствольської, Кш.Пендерецького, Дж.Тавенера.
4. Виявлено значення концептуалізму в творчості композиторів ХХ
століття: буття думки композитора в реальності, інтелектуальному насиченні
звукової матерії. Концептуальне мислення являє собою над-метод творчості,
що перебуває на вищому рівні оперування звуковими структурами. Всі рівні та
компоненти мислення в процесі побудови музичної драматургії виражаються в
тому вигляді, в якому їх було осмислено композитором.
5. Принципи роботи дихотомії «мислення-письмо» розглянуто на прикладі
різних типів композиторського письма (поліфонічне, гомофонно-гармонічне,
пуантилізм, алеаторика, сонористика, алгоритмічна композиція). Усі вони
будуються на оперуванні одиницями музичного мовлення за створеною
композитором системою, що співвідносяться згідно з визначеним типу
мислення/свідомості композитора – філософським, релігійним або науковим.
6. Жанрово-виконавський критерій типології розглянуто як проблему
взаємодії композитора і виконавця. Такі типи мислення, як симфонічне, хорове,
інструментальне та оперне вивчено з точки зору взаємозумовленості
композитора та виконавця. Взаємозв’язок цих типів є наслідком історикокультурного формування та комунікації. Виконавська традиція безпосередньо
впливає на хід розумової діяльності композитора, його техніку письма:
принципи організації фактури, оперування параметрами звука (висота –
теситурні можливості інструмента або голосу, динамічна шкала, артикуляція,
тембр), дихання, моторно-рухова сторона виконання, технічні можливості
інструмента.
Результати цього розділу опубліковано в статтях автора дисертації [138;
142].
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РОЗДІЛ 3
КОМПОЗИТОРСЬКИЙ СТИЛЬ ЯК МИСЛЕННЯ
«Слухання безпорадне без мислення»
Г. Лахенман [див.: 184, с. 209]

Художня свідомість, світоглядні установки, особливе відчуття часу,
драматургії та звукових структур, безумовно, формують авторський стиль
композитора, отже – техніку письма. У зв’язку з цим, композиторське мислення
може бути позначене як стиль. У широкому тлумаченні поняття,
композиторський стиль – це сукупність методів, прийомів роботи з музичним
матеріалом згідно з принципами мислення/свідомості композитора, його
світогляду, соціальної зумовленості і т. ін.
У цьому розділі ми зробимо спробу розглянути феномен композиторського
мислення як художнього стилю автора (дихотомія «мислення-стиль»). На
прикладі творчості обраних авторів, наочно покажемо принцип дії того чи
іншого типу композиторського мислення/свідомості: яким чином і в якій формі
воно виявляється в музичному тексті, формуючи авторський стиль.
3.1 Філософсько-релігійний тип мислення. Homo credens у творчості
Г. Уствольської: Симфонія №4 «Молитва»; Соната №6 для фортепіано
Стиль музики Галини Іванівни Уствольської (1919 – 2006) настільки
оригінальний і самобутній, що його не можна віднести до жодного з відомих
художніх течій її історичного часу. Феномен Г. Уствольської ще мало вивчений,
в чому не останню роль відіграла своєрідна заборона, яка, через певні
обставини, «наклала» композитор («Я прошу всіх, кому дорога моя творчість,
не робити її теоретичного аналізу») [204]. Більшою мірою, ці слова було
сказано Галиною Іванівною через те, що в низці статей, інтерв’ю, різного роду
інших публікацій про неї та її творчість були відомості, що не відповідали
дійсності, неправильне тлумачення тих чи інших принципів творчості
композитора, що суперечать поглядам самої Г. Уствольської.
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Відомі два критичні нариси [див.: 42, с. 35-37] композитора про статті,
присвячені її творчості: «Зі спостережень над стилем Галини Уствольської»
К. Южак [283] і «Сім поглядів на один твір» Б. Каца [97], в яких композитор
повністю спростовує аналіз її творів відомими петербурзькими музикознавцями
та роз’яснює, що саме в їхньому прочитанні було помилковим. Автор
стверджує, що «“структурні основи інтонаційних процесів в творах
Уствольської” [там само, с. 86] не мають своєї “приналежності” ні до яких
ладових систем», що її творчість «не спиралось і не спирається ні на які
традиції ніяких епох» (цит. за: [42, с. 36]), а також: «Жодної думки, що
достовірно визначає творчу особистість і сам твір!!!» (цит: [42, с. 36]).
Таким чином, перед сучасним музикознавцем виникає методологічна
проблема у правильності тлумачення творчості Г. Уствольської. Не виключено
твердження, що художник не може не бути в залежності від попередніх
поколінь творців. Однак те, що творчість Г. Уствольської відзначається
надзвичайною оригінальністю, що вона унікальна у вітчизняній (і не тільки!)
музиці ХХ століття – незаперечний факт. І це в першу чергу пов’язано зі
світоглядом композитора, основними ознаками якого є аскетизм, щирість,
духовність, молитовність, інтелектуалізм, що неминуче формує тип особистості
й відбивається в світі музики.
На наш погляд, пройшовши навчання у Д. Шостаковича, Галина Іванівна
все ж почерпнула від нього багато елементів, які визначають факт спадковісті.
Хоча в цілому музику Г. Уствольської не можна аналізувати ні з позиції впливу
творчості Д. Шостаковича, ні будь-якого іншого композитора, бо її
композиційна система та мислення в цілому вкрай оригінальні.
Кожен аспект творчості Г. Уствольської та елемент музичної мови «дихає»
новаторством: чи то ідея твору, його нестандартна форма, ладо-гармонія, метроритм, фактура, інструментальний склад, ставлення до тембру, впровадження в
партитуру нового інструмента – куба, чи оновлення поняття жанрів симфонія,
соната, включення молитовного слова. Всі перераховані поняття мають бути
глибоко та осмислено розглянуті й проаналізовані як окремо, так і в симбіозі
одного з одним.
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Констатуючи недо статній ступінь вивчено сті чудової музики
Г. Уствольської, можна стверджувати, що на початку ХХI століття вона
затребувана навіть більше, ніж раніше. Для цього є багато причин. Перш за все,
– це концептуальні ідеї, що впливають на характер творчості, широта і
філософічність мислення, що не вписується в духовні «стандарти» епохи своєї
країни та часу; виконавська поетика, що привертає увагу публіки несподіваним
рішенням трактування інструмента, жанру, тонким тембровим письмом. Тому
мета цих дослідницьких роздумів – виявити провідні принципи творчості
Г. Уствольської в аспекті взаємодії художньої свідомості особистості,
композиторського мислення та техніки письма. Матеріалом для вивчення
природи композиторського мислення Г. Уствольської нами обрано Шосту сонату
для фортепіано та Четверту симфонію, а теоретичним джерелом послужив
комплекс робіт про композитора, на яких коротко зупинимося.
Високі художні якості музики Г. Уствольської, її естетична цінність не
часто були предметом спеціального наукового інтересу. Проте, перші публікації,
в основному статті, з’явилися ще на рубежі 1970-х років: вище обумовлені
роботи К. Южак «Зі спостережень над стилем Галини Уствольської» (1979)
[283] і Б. Каца «Сім поглядів на один твір» (1980) [97]. Пізніші – О. Саніна
«Галина Уствольська: слово сказано» (1990) [213], Г. Гнатенко «Мистецтво як
ритуал (роздуми про феномен Галини Уствольської)» (1995) [56], В. Сусліна
«Музика духовної незалежності: Галина Уствольська»(1996) [232], 7-й розділ
«Г. Уствольська» з книги Л. Раабена «Про духовний ренесанс у російській
музиці 1960 – 1980-х років» (1998) [203], перша монографія про композитора
О. Гладкової «Галина Уствольська – музика як мана» (1999) [55].
Великий внесок зробили дисертація Н. Васильєвої «Творчість Галини
Уствольської в аспекті “нової сакральності”» (2004) [43] і написана на її основі
книга «Галина Уствольська» (2014) [42]. У монографії «Рефлексивний
художник. Проблеми рефлексії в музичній творчості» (2007) [275], харківський
дослідник Л. Шаповалова розглядає онтологію особистості на прикладі Третьої
фортепіанної сонати Г. Уствольської; колективна монографія «Лики музики XXI
століття: Принесення Галині Уствольській і Борису Тищенку» (2016) [127] –
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новітній внесок до проблематики дослідження творчості обраних композиторів,
також, одне з останніх досліджень є «Бінарність як феномен змістоутворення в
музиці» (2016) [64] О. Гусєвої. Вкажемо на важливе джерело про творчість –
інтернет-сайт як інформаційну базу для тих, хто вивчає спадщину композитора
(www.ustvolskaya.org), створений А. Бахміним 11 грудня 2009 року.
Для виявлення природи композиторського мислення Г. Уствольської,
перейдемо до структурно-семантичного аналізу Сонати № 6 для фортепіано
(1988).
Якщо сонатна «модель світу» європейської традиції розкриває сутність
людини з позиції драми (подієвості, вчинку, дії), то Г. Уствольська бачить у
сонаті спосіб показати активність людського духу, особистості, осмислює саму
себе і весь світ.
Схема Сонати, на наш погляд, така (див. Схему 1):
Схема 1
A — B — C — D — C 1 — B — D1 — E — A
Експозиція

Розробка

Реприза

Кода

Перший розділ (A) – являє собою імпульсивний рух чвертями на ffff
хроматичними кластерними співзвуччями, що розглядаються нами в
семантичному значенні «антисвіту» (див. Приклад 8). Три парні проведення
одного і того ж кластерного комплексу проводяться шляхом перестановки
звуків es – d – f – c – h – h по різних октавах, починаючи від першого
проведення у великій і контроктаві, до останнього, у другій октаві.
У наступному розділі (B) сконцентровано іншу фактуру, в основу якої
покладено мелос поліфонічної природи, або полімелодизм як принцип
лінеарності (див. Приклад 9). Це – дві мелодичні лінії, які виступають у вигляді
двох шарів, утілюють образ, повністю протилежний першому розділу.
Мелодичним початком першої лінії є інтонація малої секунди d-es, а другої –
великої секунди d-e.
Отже, два звуковисотні комплекси перших розділів експозиції Сонати
створюють типово сонатну опозицію (феномен бінарності), як на рівні звукової
фонеми (кластер – тон), тематичної організації (сонорика – мелос), так і
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фактурного рисунка (ламаний – поступеневий рух) і семантики в цілому.
Другий компонент пари d-es семантично пов’язаний зі словом Deus –
центральним тоном Божественного світопорядку.
Розділ C (розробка) складається з ряду повторюваних кластерносонористичних комплексів, у основу якого покладено принцип перестановки
ліній (див. Приклад 10). Остинатний ритм, його «довбання» семантично
порівнянні, на наш погляд, з «гіпнотизуючим» процесом або своєрідним
ритуальним дійством, також катастрофічним характером висловлювання,
що є характерним майже для всієї музики Г. Уствольської.
Дотримуючись діалектичної тріади «теза – антитеза – синтез», у другому
розробному розділі (D) (див. Приклад 11), основу музичного комплексу
становлять компоненти, задіяні в попередніх розділах Сонати. Ладовим
центром і раніше залишається тон d.
У динамізованому розділі C1, за допомогою кластерів ширшої структури
(деякі з них витягуються передпліччям) досягається гіперзвучність, що
приводить до першої кульмінації на fffff (до цього все гралося на ffff) (див.
Приклад 12). Після репризи (B) в музичний рух втягується матеріал розділу D1,
поданий у вигляді нового витка розвитку, що приводить до головної кульмінації
– її жорсткому звучанню в низькому регістрі.
Драматургічний «злам» у розгортанні образного світу Сонати знаменує
вступ розділу Е – шести пятизвучних акордів на pp після багатозначущої паузи,
позначеної автором lunga [як відомо, в системі риторичних фігур – це
«aposiopesis» (знак смерті)] (див. Приклад 13). Цей розділ означує якийсь
новий, позаземний, трансцендентний рівень, про що свідчить контрастна
всьому іншому звуковому простору аккордова фактура, динаміка, горизонталь.
Вартий уваги той факт, що верхній голос (d – h – d – b – d – a) усіх акордів
повторює тематичний пласт попереднього розділу, злитий в єдину мелодичну
лінію. Така трансформація знаменує собою втілення динамічної концепції
християнської особистості в її головній якості – перетворення свідомості,
проходження Шляху духовними сходами.
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Соната закінчується поверненням до Першого розділу (coda), до символіки
зачарованого кола («поверненням на круги своя»).
Звернемося до композиційно-семантичного аналізу Четвертої симфонії
Г. Уствольської для контральто, труби, фортепіано і тамтама (1985 – 1987) на
текст німецького ченця-музиканта XI століття Германа Розслабленого.
Симфонія має програмний підзаголовок «Молитва». Примітним є
висловлювання про неї Л. Раабена: «Це не храмова молитва про спасіння всіх
нас, усього світу, людства, це молитва особистісна, творена жінкою, і партію
canto доручено в ній контральто, але з майже чернечими вимогами: “Плаття
чорне, руки закриті”» [203, с. 119].
У поетичному першоджерелі текст має назву «секвенція», що, очевидно,
відповідає канонам середньовічної григоріаніки. Характерно, що Г. Уствольська
хоча і використовує цей текст фрагментарно, проте в ньому міститься
«серцевина» Троїцького догмату: Боже крепкий, / Господи истинный, / Отче
века грядущего, / миротворче, / Иисусе Мессия, / спаси нас.
Текст із шести рядків являє собою п’ятикратне волання Божого імені з
наступним завершальним молитовним проханням. Його виокремлення з
цілісної структури тексту «Секвенція про Святійшу Трійцю» підкреслює
ключове твердження цих рядків для розуміння природи молитовного звернення
людини до Бога як до Особи для спілкування. Звідси 1) вертикалізація як
принцип онтологічної організації музичного смислу симфонії і 2) ставлення до
музичного звука і слова як феноменів духовної природи.
Обравши ансамблевий склад (contralto, trombe, piano, tam-tam), композитор
вчергове вказує на метафоричність жанрового позначення «симфонія». Кожен
інструмент виступає як соліст зі своєю семантикою. В цілому три
інструментальні пласти, які один одного доповнюють, ідеально пристосовані
для передачі потужного ефекту духовного спілкування. До виконавського
складу автор (уперше в творчості) вводить трубу, яка виконує соло. Як відомо,
саме трубу наділено сакральною семантикою: Господь наказав Мойсеєві
трубити в труби; самі ж труби вважалися священними у стародавніх євреїв. В
цьому випадку, звернення композитора до релігійної символіки пов’язано з
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особливим типом творчої проблематики – ідеями трансцендентального,
позачасового плану, досвідом осмислення світу і людського буття.
Наступний момент, який звертає на себе увагу, – це одночастинна
композиція симфонії. Виходячи з концепції М. Арановського, в якій на
матеріалі симфонічного жанру виявляються іпостасі людського буття (Homo
agens – Homo sapiens – Homo ludens – Homo communis), додамо до вище
означених новий ракурс, завдяки створенню Четвертої симфонії, Г. Уствольская
подала в ній образ людини віруючої – Homo сredens, який до неї ніхто з
радянських майстрів цього жанру не включав до образної сфери своєї творчості.
Про унікальність свідчить авторське трактування жанру симфонії як молитви.
Як і в усіх симфоніях Г. Уствольської, композиція Четвертої симфонії ясна і
логічна. В її основі покладено варіантно-строфічний принцип формоутворення
з використанням поліфонічних прийомів викладу і розвитку (див. Схему 2).
Схема 2
А
a – b – a1

—

А1

—

В — А2 — В1 — А3 — В2 — А4

a2 – b1 – a1

a2 – b

a1

a

У Симфонії подано всього три мотиви, які мають тематичне значення: два з
них висхідні – a - des, d - des і один спадний – g - f - e - d (завжди проходить
контрапунктом до «висхідної» теми) (див. Приклади 14, 15). Стислість
(поспівковість, що межує зі звуковим символізмом) є однією з характерних рис
тематичного мислення композитора.
Симфонія починається з проведення трубою основної теми, «буквеночитаної», як зауважує Н. Васильєва, – ades (лат. «бути, бути присутнім»)
[див.: 43]. Друга тема – висхідна зменшена октава d - des (DEUS – Бог), після
чого йде реприза, в якій відбувається перестановка мелодичних ліній труби та
фортепіано.
В основі кожної теми лежить шеститактовий період нерегулярної
протяжності – у першому періоді а – чергування чотиридольного з однодольним
розміром – 4/4 – 1/4 – 4/4 – 4/4 – 1/4 – 4/4. Другий – b (т. 7-12) має більш регулярну
метричну організацію; третій – реприза а1 (т. 13-18), при тій же метроритмічній
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структурі, як спочатку, проте та ж сама тема проходить у шеститактовому
періоді вже іншої часової послідовності – 4/4 – 4/4 – 4/4 – 4/4 – 1/4 – 4/4.
Наступний розділ (т. 19-36) за своєю формою ідентичний експозиції А, але
з додаванням голосу, що виконує соло – contralto (див. Приклад 16). Примітним
є той факт, що композитор пише перші проспівувані слова «Боже крепкий!» На
звуці d. В середньому підрозділі b1 (т. 25-30), тема, що виконується трубою,
тепер звучить у партії фортепіано, але з певною зміною – замість d - des, звучать
кластери, опорними точками яких є ці звуки.
Новий контрастний розділ В (т. 37-45) звуковисотно і ритмічно нагадує b з
розділу А. На тлі витриманих акордів у фортепіано, звучить один голос зі
словами «Отче века грядущего». У розділі А2 (т. 46-58) змінюється тільки
вербальний текст, поданий чотириразовим повтором «… миротворче»,
продовжуючи слова попереднього розділу.
Розділ В1 (т. 59-67), в якому звучить: «Иисусе, Мессия, спаси нас!», є
смисловою кульмінацією твору, оскільки останні два проспівувані слова
утворюють нову якість (див. Приклад 17). Якщо попередні слова висловлювали
звернення («Боже крепкий, Господи истинный! Отче века грядущего,
миротворче, Иисусе, Мессия…»), то останні висловлюють інтонацію прохання
(«… спаси нас!»). В цьому випадку слово відіграє чільну роль у процесі
формоутворення. Повернення до початкового варіанту звучання (т. 1 = т. 88)
замикає коло.
3.2 Філософсько-науковий тип мислення. «Guero» для фортепіано
Г. Лахенмана
Творчість німецького класика авангардної музики Гельмута Лахенмана
(нар. 1935) являє великий інтерес для дослідника сучасного музичного
мистецтва, тому що його музика поєднує в собі традиції серійної техніки з
новими методами організації музичного матеріалу, створеними самим
композитором. За визначенням Г. Лахенмана, його метод називається
«інструментальною конкретною музикою». В основі цієї техніки письма лежить
розширення звукових можливостей інструментів, шляхом впровадження
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нетрадиційних методів гри на них, таким чином, музична мова охоплює весь
звуковий світ: метою стає «приборкання» всіх природних сил закладених в
інструменті.
З одного боку, музичні композиції Г. Лахенмана – це низка всіляких
нетрадиційних прийомів гри, з іншого – це майстерно організований звуковий
матеріал із концептуально вибудованою музичною формою, контрастуючими
звуковими формами, а також тембрально багатим мовленням композитора.
Серед досліджень його творчості вирізняються такі: дисертація Н. Коліко
«Композиція Гельмута Лахенмана: естетична технологія» (2002) [101], а також
її лекція з курсу сучасної гармонії «Естетика і типологія музичного звуку
Гельмута Лахенмана» (2002) [102]; В. Петров «“Салют Кодуеллу” Г. Лахенмана
для двох гітар як зразок інструментальної п’єси зі словом» (2010) [186],
Н. Горшкова «Витоки творчого становлення Гельмута Лахенмана» (2014) [60] і
«Етюд для фортепіано “Guero” Гельмута Лахенмана як лабораторія
експериментальної музики» [61]; Н. Петрусьова «Музична композиція ХХ
століття: естетика, структури, методи аналізу. У 2-х частинах. II частина» (Розд.
2.4 і 3.3) [189]; із зарубіжних: P. Cavalotti «Differenzen: poststrukturalistische
Aspekte in der Musik der 1980er Jahre am Beispiel von Helmut Lachenmann, Brian
Ferneyhough und Gérard Grisey» (2006) [290], а також стаття самого композитора
«Vier Crungbestimmungen des Musikhörens» [Чотири основні положення
музичного слухання] (2004) [299] і лекція-зустріч із композитором, прочитана в
рамках XIV Міжнародного фестивалю «Московський форум» у Московській
консерваторії «Мистецтво нічого не мусить» (2014 року) [171].
Оригінальність музичної мови Г. Лахенмана, дослідники бачать як наслідок
суспільно-політичних і культурно-історичних подій у повоєнній Німеччині
[див.: 60]. Н. Горшкова зазначає: «Події, що відбулися (повоєнна криза, загибель
старшого брата – Д. М.) стали ґрунтом для формування у майбутнього
композитора іншого ставлення до прийнятих у суспільстві духовних цінностей і
передумовою до відмови від пієтету перед класичною спадщиною минулого.
Інтелектуальна еліта розчарувалася в ідеології, яка пишномовними промовами
та вічно-актуальними повчальними сюжетами не зуміла вплинути на уми
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людей. Музика, література, живопис та інші види мистецтва не могли більше
існувати в своєму колишньому вигляді. Їх слід було докорінно переосмислити з
позицій нової змістовності та її мовного втілення» [там само].
На мислення композитора також вплинули праці представників
Франкфуртської школи філософії, естетика структуралізму, християнська
релігія (церковні піснеспіви, органні композиції, які композитор чув із раннього
дитинства, відвідуючи служби свого батька – протестантського пастора),
творчість О. Лассо (найбільшого поліфоніста свого часу, композитора, що
пародіював «духовні цінності», отже – зухвалого новатора з нетрадиційним
поглядом на музичне мистецтво). Прийоми, почерпнуті з поліфонічних форм
роботи з музичним матеріалом, Г. Лахенман згодом переосмислює в нові методи
та принципи вираження в контексті естетики сучасної музики, створивши
авторську техніку письма, точніше – композиційний метод «інструментальної
конкретної музики». Формування стилю композитора, сприяло його
спілкування з передовими музикантами-авангардистами (Дж. Кейдж, Л. Ноно,
П. Булез, К. Штокхаузен, Г. Шерхен, А. Пуссер, Б. Мадерно, Т. Адорно). На
відміну від конкретної музики (різновид електронної), в якій мається на увазі
обробка і подальше відтворення музики за допомогою електронної техніки,
Г. Лахенман розширює звукові та технічні можливості самих інструментів,
шляхом використання нестандартних прийомів гри на них, графічного
оформлення партитур.
У цьому випадку показовими є творчість таких композиторів ХХ століття:
Г. Коуелл, Дж. Кейдж, Дж. Крам, К. Штокхаузен, Кш. Пендерецький,
Б. Ферніхоу, С. Зажитько, А. Кастілья-Авіла57 .
У світлі вищесказаного, можна зробити висновок, що композиторське
мислення, стиль Г. Лахенмана, формували ті чинники, які є дискурсом нашого
дослідження, а саме: соціум, філософія, релігія, наука та комунікація. Отже,
наша концепція типології має наочне підтвердження. Творчість композитора –
це, в першу чергу, філософське осмислення своєї сутності композитора. На
57 Августін Кастілья-Авіла – іспанський композитор, гітарист. Примітна його графічна партитура «Still-Leben

Mit Stille» («Натюрморт тиші»), музику якої, треба грати про себе, «в голові» [Див.: Приклад № 18].
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питання «Що значить бути композитором і складати музику?» композитор
відповідає так: «по-перше, складати означає думати про музику. По-друге,
складати – це значить створити свій інструмент» [171]. Таким чином,
композитор навмисно уникав традиції, бо шукав свій шлях, свою філософію:
«Коли ми говоримо про нову музику та нове звучанні, мова йде зовсім не про
нові акустичні засоби, а про новий контекст, нове слухання» [там само]. Зі слів
композитора стає зрозуміло, що головною рисою в акті творчості є саме
контекст, тому що логіка вираження – залишається незмінною58 .
Уже наприкінці 60-х років, композитор створює композиції відповідно до
свого методу: «temA» для альт а, флейти т а віолончелі (1968),
«Pression» [Натиск] для віолончелі соло (1969), «Dal niente» [Із нічого] для
кларнета соло (1970), «Guero» для фортепіано (1969). Серед композицій 70-х рр.
показовими є: «Gran Torso» для струнного квартету (1971 – 1972, друга редакція
1978, третя редакція 1988); «Salut für Caudwell» (players also speak texts by
Christopher Caudwell, Friedrich Nietzsche) для 2-х гітар (зі скордатурою) (1977);
«Ein Kinderspiel» (7 маленьких п’єс) для фортепіано (1980).
Композиції Г. Лахенмана абсолютно позбавлені будь-яких класикоромантичних канонів, таким чином, перед нами постає нелегке завдання –
інтерпретація музичного тексту, що відповідає нестандартній музичній мові
композитора. З яких позицій слід розглядати його твори, якщо в них відсутній
стандартний звук – висотний парламент музичної тканини, а також нотний
стан? Проблему дидактичної (герменевтичної) інтерпретації творів
Г. Лахенмана, Н. Петрусьова розуміє: «як гра матеріалу і структур; як “вікно в
світ”, тобто як документування та підтвердження історичних або людських
ситуацій і т. ін.; як вираз свого власного перебування і власного укоріненості,
тобто як саморозуміння за допомогою ідентифікації з новим, чужим
досвідом» [189, с. 126]. Таким чином, учений висвітлює феномен творчості
композитора з трьох сторін: аналітичної, культурно-історичної та рефлексивної.

58 Згадаймо статтю Ю. Холопова «Змінне і незмінне в еволюції музичного мислення» [256].
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В основі техніки письма Г. Лахенмана, лежить принцип оперування
нестандартними прийомами гри на музичних інструментах. Відносно струнносмичкової групи – прийоми найрізноманітніші, однак, розділимо їх на кілька
груп: 1. Гра на струнах; 2. Гра на корпусі інструмента; 3. Гра на інших частинах
інструмента; 4. Використання пальців, долонь. Ці групи можна поділити на
кілька підгруп. Перша група прийомів ділиться на гру: 1. Смичком; 2. Древком;
3. Боковою частиною смичка (які також поділяються на гру: традиційної
постановкою – перпендикулярно, під кутом, паралельно струнам); 4. На струнах
за підставкою; 5. На струнах біля кілочків; 6. Удар по струнах древком смичка.
Друга група: 1. Стук по корпусу древком; 2. Тертя корпусу древком (які
поділяються на: тертя або стукіт різних частин корпусу, під струнами, під
грифом). Третя група: 1. Гра смичком на струнотримачі; 2. Гра смичком на
підставці; 3. Рикошет древка від підставки. Четверта група: 1. На струнах
(тертя струн внутрішньою частиною долоні; тиск струн, тертя або гра
пальцями); 2. На корпусі (тертя або стукіт долонею); 3. Тертя пальцями древка
смичка.
Прийоми, використані в композиції для двох гітар «Salut für Caudwell»: гра
на струнах (нігтями, внутрішньої або боковою частиною долоні), гра на корпусі
(стук долонею або пальцями по корпусу), використання металевої трубки для
утримання або ковзання по струнах.
Отже, однією зі складових його композицій, є використання всіляких
виконавських прийомів. Однак, як вони проявляються у музичному тексті та як
досягається цілісність композиції? Для відповіді на це питання, перейдемо до
функціонально-структурного аналізу «Guero» для фортепіано (1969, друга
редакція – 1988) Г. Лахенмана.
В цьому творі композитор повністю переосмислив виконавську традицію,
створивши неповторний зразок свого композиційного методу. За винятком
невеликої кількості звуків певної висоти, виконуваних на струнах фортепіано,
видобутих щипком, протягом усієї п’єси, композитор застосував ряд
нестандартних прийомів гри на інструменті, що створюють шумовий ефект.
W151

Розглянемо прийоми, застосовані в «Guero». Композитор вирізнив шість
основних поверхонь для гри: 1. Ковзання нігтем великого пальця або
витягнутими пальцями по фронтальній поверхні білих клавіш (ФБ); 2а. По
верхній поверхні білих клавіш витягнутим пальцем (ВБ); 2b. По верхній
поверхні білих клавіш зігнутими пальцями (ВБ +); 3. По верхній поверхні білих
і фронтальній поверхні чорних клавіш витягнутими пальцями (ВБФЧ); 4. По
верхній поверхні чорних клавіш витягнутими пальцями (ВЧ); 5. По кілочках
витягнутими пальцями (К); 6. По струнах між кілочками та повстяною
прокладкою (-С-). Також прийоми виконання піццкато, відзначені
композитором: щипок пальцем бокового ребра клавіші (ПцКл), клацання
наконечника кілочка (ПцКол), щипок струни між кілочком і повстяною
прокладкою (Пц-С-), щипок струни в стандартній ділянці біля повстяної
прокладки (ПЦС) .
У композиції також задіяно додаткові прийоми виконання: прийом удару
нігтем ребра дерев’яної основи правої та лівої частини клавіатури в кульмінації
першого (удар правого, що супроводжуються sf) і в середині заключного
розділу (удар правого і лівого sf одночасно); прийом удару педалі ногою
використовується наприкінці третього (виконується sf) і кілька разів у
четвертому розділі (sf і акцент – «>»).
Кожен прийом несе свою звукову (акустичну) форму (ЗФ), в залежності від
вібруючого тіла і джерела відтворення, створюється неповторний тембральний
результат: звук вібруючої струни, стукіт, шурхіт, удар тощо. Таким чином,
народжується тембральний контраст, за рахунок цього композитор вибудовує
форму і зміст композиції. Під поняттям звукова форма ми маємо на увазі
характерний тембро-звуковий результат як наслідок (нестандартного)
виконавського прийому.
Прийом включає в себе кілька факторів його час-дії: місце і час виконання,
а також джерело і характер його подачі. Розглянемо їх докладніше. Місце
виконання прийому: фронтальна і верхня поверхні білих клавіш, верхня білих і
фронтальна поверхня чорних клавіш, верхня поверхня чорних клавіш, бокове
ребро білих клавіш, кілочки, струни між повстяною прокладкою та кілочками,
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стандартна ділянка струни. Час виконання прийому має відповідати позначенню
метронома і додатковим вказівкам композитора. Джерелом прийому є: бік нігтя
(при ковзанні зігнутими пальцями), його основа (при ковзанні витягнутим
пальцем) і внутрішня сторона кінчика нігтя (при виконанні прийому піцикато).
Характер подачі прийому залежить від динаміки й артикуляції, які, в свою
чергу є наслідком сили, часу і швидкості подачі прийому. Ці показники
визначають ту чи іншу форму руху: результат просторово-часового існування
звукових форм у музичному тексті.
Використання нетрадиційних прийомів гри, визначає застосування
н е с т а н д а рт н о ї м у з и ч н о ї н от а ц і ї [ н а з в е м о ц е н от н и м г р а ф і ком
(див. Приклад 19)]. Структура партитури має три висотні межі, центр – «до»
першої октави. Місце виконання прийому відповідає приблизно вказаній
композитором висоті. Ковзання по клавішах має дві часові форми:
безперервний рух і зупинка в певному місці. Незважаючи на відсутність
«музичних звуків», у композиції явно чутно інтонаційне насичення ЗФ, що
досягається шляхом динамічних і часовимірювальних градацій.
Драматургічна цілісність композиції залежить від динаміки появи прийому
(вираженого в певній ЗФ), точніше – «мíсця», що має дві просторові
координати: позначене на нотному графіку місце виконання (висотний параметр
– вертикаль у музичному тексті), а також місце виконання його на роялі
(поверхня клавіш, кілочків і струн – горизонталь). Покажемо принцип
впровадження прийомів на схемі 1, де « — » – грань музичної форми:
Схема 1.
ФБ - СБ — ПЦБ - СБ+ - ВЧ - ВБФЧ - К — -С- - ПЦК - Пц-С- — ПЦС
Таким чином, ми бачимо, що композиція має чотири розділи, а також, що
порядок введення прийомів має концептуальне рішення: розвиток музичного
матеріалу, за рахунок поступового горизонтального «переміщення» місця
прийому від ФБ до (Пц) С – шлях зміни ЗФ.
Розберемося в драматургії використання джерела відтворення того чи
іншого прийому (ДВП). Отже, це: основа нігтя (О), його бік (Б) і внутрішня
сторона кінчика нігтя – щипок нігтем (Щ). Зобразимо схему використання ДВП:
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Схема 2.
О

—

Щ+О+Б

—

Щ+О

—

Щ+О

Виходячи зі схеми 2 видно, що драматургія будується також у зв’язку з
ДВП, тому що воно безсумнівно впливає на артикуляцію. Щ є найбільш
виразним серед інших (див. Приклад 20).
Розглянемо аспект характеру подачі прийомів, як результату
контрастуючих ЗФ. Розподілимо їх на п’ять груп: ковзання по клавішах (ККл),
піццикато (Пц), ковзання по кілочках (ККіл), ковзання по струнах (КС),
піцикато на стандартній ділянці струни (ПцС). Покажемо приблизну схему
драматургії:
Схема 3.
ККл — Пц - ККл+Пц - ККіл — ККл+ККіл+Пц+КС — Пц - ККл - ПцС
Результатом прийому є ЗФ, якістю якої є тембр. Схема показує, що
драматургія композиції досягається шляхом чергування та впровадження нових
ЗФ, які контрастують між собою. На рівні тембру їх можна розподілити на:
глухі (глухий стукіт або удар: шум), дзвінкі (різкий стукіт або удар, металевий
дзвін). Ці тембри з’являються внаслідок таких прийомів: щипок (піцикато),
плавне ковзання (швидке або повільне), силове ковзання (швидке або повільне).
Перший розділ – це «початок шляху» (див. Приклад 19), тембрально глуха
ЗФ – прийом ККл (швидке силове ковзання виробляє різкий стук-клацання). У
другому розділі (див. Приклад 20) з’являється контраст – Пц (глухий шум
шляхом щипка ребра білої клавіші), що наприкінці розділу приводить до
прийому – ККіл (глухий дзвін), введений subito – шум, що межує зі звуком
певної висоти (див. Приклад 21).
У третьому розділі з’являється новий прийом КС і Пц-С- – звук вібруючих
струн, що є найбільшим контрастом, тому що має певну висоту. Виходячи зі
схеми 3, видно, що в цьому розділі застосовуються всі прийоми. В самому кінці
четвертого розділу (заключного) з’являються два звуки ПцС, що в
семантичному тлумаченні може бути охарактеризоване як «одкровення»,
«катарсис», «кінцева мета шляху – сходження», бо вони виконуються на
стандартній ділянці струни – музичний звук певної висоти (див. Приклад 22).
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Відзначимо основні кульмінаційні точки в композиції: кінець першого
розділу (5-й рядок) – внаслідок висхідного ковзання проводиться удар пальцем
(або нігтем) ребра дерев’яної основи правого боку клавіатури, кінець другого
розділу (16-й рядок) – поява прийому ККіл, кінець третього (20-й рядок) – sf
педаллю. Покажемо драматургію композиції, виходячи з динамічного показника
виконання прийому:
Схема 4.
pp <ff> f

—

f> ppp <fff> f

—

f> pp <fff> p

—

f <ff> p

На схемі, ми бачимо в якому розділі та де, приблизно, з’являються
кульмінаційні моменти. Зауважимо, що артикуляція прийому на p або на f
залежить від типу та сили його подачі. Наприклад, f при ковзанні по верхній
поверхні білих клавіш зігнутими пальцями – боком нігтів (СБ+), динамічно
відрізняється від ковзання основою нігтя (ВБ): в першому випадку f – більш
м’яке, ніж у другому. Також f при піцикато ребра білої клавіші (ПцБ)
відрізняється від піцикато кілочка (ПцК): в першому – f більш яскраве.
Піцикато струни між кілочком і повстяною прокладкою (Пц-С-) за динамікою
відрізняється від піцикато в стандартній ділянці струни (ПцС): в останньому –
більш яскрава динаміка.
Розглянемо час, силу і швидкість виконання прийому. Час виконання
прийому відповідає часовій (часовимірювальній) сітці позначеній
композитором. Позначимо на прикладі таких показників форми руху прийому:
повільна (П), середньо-швидкісна (С), швидка (Ш), надшвидка (Ш+). Зобразимо
драматургію форм руху прийому на схемі:
Схема 5.
С < Ш > П — П <Ш + — С> П <Ш+> П — П <Ш+ – П
Практично кожен прийом починається зі слабкої долі секунди – стосується
як ковзання, так і піцикато (див. Приклад 19; 20; 21; 22). Час протяжності
виконання прийому та сила його подачі впливає як на динаміку, так і на
драматургію всієї композиції. Перший розділ, за приблизними вказівкам їх
висоти на нотному графіку, характеризується, в основному, «середньошвидкісним» рівнем ковзання з численними зупинками. У другому розділі
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відбувається збільшення швидкості ковзання до максимальних меж (Ш+). За
рахунок часу і сили ковзання, посилюється динаміка ЗФ. У третьому розділі
з’являється більше прийомів піцикато, що виконуються разом з ковзанням або
порізно. У четвертому розділі основне навантаження бере на себе прийом
піцикато, ковзання сприймається як «минулий досвід».
3.3 Філософсько-науково-релігійний тип мислення. «Perpetuum mobile» для
хору В. Мужчиля
Композиторська творчість Віктора Степановича Мужчиля (нар. 1947) є
яскравим утіленням концептуалізму в музиці: початкову частину процесу твору
займає вибудовування концепції твору та визначення основних шляхів його
об’єктивізації в музичній драматургії59. Такий тип творчості являє собою
феномен, в основі якого лежить не техніка письма, художній стиль або матеріал,
а метод написання твору. В остаточному підсумку витвір являє собою
своєрідний «згусток ідеї», вираженої засобами музики. Цей тип творчості не
заперечує ніякі можливі шляхи композиторської думки або способи музичного
вираження. Головною ідеєю концептуальної творчості є вмотивованість тієї чи
іншої техніки або засобів вираження. Якщо порівнювати позицію багатьох
творців музики ХХ століття, у яких було обрано головний шлях «уникнення і
заперечення» як творчого кредо, то в концептуальній творчості обрано шлях
«пошуку глибини» при створенні концепції та мотивованого методу до його
здійснення.
Творчість В. Мужчиля є унікальним явищем не тільки в рамках української
музики, а й зарубіжної. Ґрунтуючись на ідеях концептуального мистецтва
(спочатку закладеного в ньому самому, на думку Віктора Степановича),
композитор виробив самобутній шлях, визначений ним як фонематизм –
авторська техніка письма. В її основі лежить метод оперування фонемами як
смислотворчими одиницями мови. Цю техніку композитор використовує

59 Автор статті, будучи випускником класу заслуженого діяча мистецтв України, професора В. Мужчиля (2007 –

2012), обґрунтовує ідеї концептуального підходу до створення музичного твору, виходячи із закладених
викладачем знань, а також власного творчого досвіду.
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виключно у творах, де головним виразником є людський голос, зокрема, в
перформансах для хору a capella (Космогонія «Чорний квадрат», темброфонематичн п’єса «ТКЦ», три звукові есе «П’ятий вимір», хорова притча
«Щедрик», перформанс «Perpetuum mobile»). Кожен твір композитора – це
індивідуальний проект.
Для обґрунтування концептуального способу мислення В. Мужчиля
процитуємо дві думки, що підтверджують наше визначення. О. Заверуха
і н т е р п р е ту є ко н ц е п ц і ю « П ’ я то го в и м і ру » т а к и м ч и н ом : « … ц е
трансцендентність та логос, направлені на досягнення вищого смислового
рівня... По-перше, перебування людини у земному матеріальому світі
підпорядковує перехід до трансцендентного (сходження до вищого рівня буття).
По-друге, перехід до трансцендентного через постулати практичного розуму
закріплений у звертанні до вищих духовних цінностей, що безпосередньо
стикаються з Божественним єством» [80, с. 111]. Н. Семененко виявляє деякі
риси письма в творі В. Мужчиля «Чорний квадрат»: «… у своєму
монументальному фонематичному хоровому полотні Космогонія “Чорний
квадрат” Мужчиль свідомо й органічно застосовує прийом ендофазії, тим самим
гранично розширяючи шкалу традиційного сенсорного сприйняття й
налаштовуючи на одну хвилю віртуальний модус виконання й слухацького
“споживання”: волею автора слухач разом із виконавцями занурюються у нову,
позачасову семіосферу образів, смислів і кодів» [215, с. 98].
В основі принципу створення деяких творів композитором було покладено
пошук нестандартних рішень відомих (часом канонічних) зразків музичного
мистецтва, таких як «Lacrimosa», «Ave Maria», «Щедрик», «Perpetuum mobile».
Наприклад, в «Аве Марія» – образ Діви Марії трактовано не тільки як образ
Божий, а й земний образ матері. У хоровій притчі «Щедрик» відображаються
питання екології, існування людства і планети Земля. Той факт, що проблеми
планетарного масштабу, які порушує В. Мужчиль, стосуються не тільки
осмислення з позиції філософії, але і їхньої матеріалізації в звукообразній
творчості, об’єктивації в духовній реальності композиторської творчості, дає
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нам право характеризувати тип його світогляду як «філософсько-художній», а
спосіб художньої свідомості як концептуальний.
Автор цього дослідження при виявленні сутності музичного твору
спирався на комплексний підхід до аналізу різних рівнів музичної композиції.
Якщо структурний метод дозволяє досліднику почути форму-композицію, то
функціональний дає можливість вивчити значення процесуального параметра –
інтонаційної драматургії. Семантичний – дозволяє досліджувати «приховані
смисли», розкриваючи змістову природу тих чи інших характеристик твору для
розуміння їхніх внутрішніх і зовнішніх зв’язків. Нарешті, інтерпретологічний
підхід дає змогу обґрунтувати власну точку зору дослідника, підсумовуючи
різні позиції розгляду твору під кутом зору «вірності автору».
Перейдемо до розкриття змісту інтерпретологічного аналізу обраного
твору В. Мужчиля. Перформанс Perpetuum mobile (2008) для мішаного хору є
яскравим зразком концептуального мистецтва, що включає елементи
фонематичної техніки. Згідно з авторською анотацією60 (що підтверджує
наявність концептуального мислення61 ), композитор позиціонує себе як
мислитель, композитор-філософ, що є наслідком його нестандартного
мислення, відображенням типу свідомості. Для більшої наочності наведемо
структуру опусу на схемі:

Перша частина

Середня частина

B

A

b1

b2

A1

С

D

b3

А2

Реприза
E

B1
b4

b5

b6

60 «У цьому творі представлено спробу нетрадиційного погляду на жанр «Perpetuum mobile» як швидку п'єсу.

Автор розглядає поняття вічного руху з точки зору фізики, як колообігу води в природі, метафізики – взаємодії
стихій землі, води, повітря, вогню; використовує хімічні формули, вводить до тканини твору відеоряд,
пов’язаний із розумінням сакрального смислу буття за допомогою геометричних символів (трикутник,
математичний знак нескінченності, хрест) і буквених кодів. Таким чином, робиться спроба синтезуючого
сприйняття дійсності, явленої творчою силою Божественної любові».
61 У разі нестандартного підходу до твору, складності при розумінні задуму, а також з огляду на потреби в

розшифруванні «неакадемічних» прийомів виконання сучасні композитори в більшості випадків пишуть
анотації до своїх творів.
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Твір починається коротким вступом (на слова «Perpetuum mobile»62), в
якому міститься формула нескінченності63, виражена в інверсійному і
ракохідному русі мелодії та ритму, і символ хреста як символ єдності земного
(горизонталь) і божественного (вертикаль) Буття. Автор у символічній формі
репрезентує сутність жанрової формули «Perpetuum mobile» як знаку вічності
(див. Приклад 23). Вступ може бути трактовано як джерело, ядро концепції,
оскільки його музичний матеріал відіграє важливу формо- і змістотворну
функцію в драматургії цілого. Відзначимо концептуальну роль семантики
вступу, як алюзії на твори композиторів минулих століть, де quasi-жанр поданий
насамперед як віртуозний твір64 («Perpetuum mobile» Н. Паганіні, К. М. Вебера,
Ф. Мендельсона-Бартольді, Й. Штрауса). Для В. Мужчиля як сучасного
композитора важливо було вказати на сакральний сенс інтерпретації цієї
семантичної формули з довгим романтичним «шлейфом».
У першій частині твору концепцію В. Мужчиля відображено в ракохідних
і quasi-ракохідних мелодико-тематичних побудовах. На тлі безперервного руху
шістнадцятими тривалостями («колообіг води в природі» на склади «та-ка» або
«ту-ку», відповідно до авторської анотації), які переходять із однієї партії в
іншу, об’ективізується фігура «нескінченність» (див. Приклад 23): переклички
слів «perpetuum mobile» між партіями: S-А-S-А в підрозділі b1, в той час як у
наступному підрозділі b2 слова виконуються вже у вигляді стрети B-A-T-B-T.
Наприкінці другого підрозділу композитор використовує цю форму у
вигляді дроблення слів: «per-pe-tuum mo-bi-le» (між S і T). Примітний ракохід на
початку підрозділу b3 між S і A. Закінчення експозиції знаменує розспів слова
«mobile» всім хором, в якому звучить фігура нескінченності (у вигляді
інверсійного руху крайніх голосів). У цілому експозиція сприймається цілісно,
насичена різноманітними технічними прийомами (імітації, стрето, дроблення,
62 Значна частина мелодbxних побудов виконуються на слова «perpetuum mobile».
63 Пор. : Сirculatio – в системі риторичних фігур епохи бароко.
64 Perpetuum mobile – назва, застосована деякими композиторами до п’єс швидкого темпу з завзято

повторюваним мотивом безперервного руху [306].
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ракохід), як з позиції образотворчого (колообіг води в природі: у вигляді
швидкого руху шістнадцяті тривалостей, лінійності фактури), так і символічного
планів музичної семантики (фігури нескінченності та хреста, візуально
зображувані артистами хору в середній частині твору для осягнення
концептуального задуму композитора).
Середня частина композиції знаменується хорально викладеним
тематизмом вступу в тональності As-dur; розділ С може бути трактовано як
сцену творення Всесвіту з Буття. До «початку творення» звучить зв’язка, яка не
тільки озвучує «колообіг води в природі», а й як «...і Дух Божий ширяв над

поверхнею води» [Буття 1: 2]. Згідно з авторською анотацією, «вічний рух»
показано тут з позиції метафізики, взаємодії стихій води, землі, повітря,
вогню65: відбувається зміна фактури на фоні витриманих нот, розспівуваних на
склади «per-pe-tuum mo-bi-le», які переходять із однієї партії в іншу. До
музичної тканини вводяться хімічні формули, виконувані recitative в стретному
викладі всім складом хору. Проговорювання кожної хімічної формули, яка
уособлює процес народження першоелемента, закінчується словами: «вода»,
«земля», «повітря», «вогонь» (див. Приклад 24). Простежується зв’язок
композиції з моментом творення в Біблії: «І сказав Бог: Нехай станеться твердь

посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою» [Буття 1: 6]; «І сказав
Бог: Нехай збереться вода з-попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане
видний. І стало так» [Буття 1: 9].
В Розділі D на фоні риторичної фігури сirculatio, вираженої шістнадцятими
в хорі, композитор вводить до тематизму візуалізовану «сцену вогню» у вигляді
реального fireshow, що дозволяє зарахувати аналізований опус до жанру
рerformance (див. Приклад 25). Це своєрідне нагадування про життя первісного
суспільства, в якому ставлення людини до вогню було іншим66, ніж у
65 Разом з анотацією, В. С. Мужчиль дає Примітку: «У творі використанj хімічні формули: SiO2 – землі

(кремнезем – граніт, пісок, глина); H2O – молекули води (колообіг води в природі); N2, O2, CO2 – повітря; CO2,
H2O, t °, Ferum2, O3 – вогню, які також є чотирма стихіями сущого (чотири першоелементи)».
66 «Червоною Квіткою Багіра називала вогонь, тому що жоден звір у джунглях не назве вогонь його справжнім

ім'ям. Усі звірі смертельно бояться вогню і придумують сотні імен, аби не називати його прямо» (із «Книги
джунглів» Р. Кіплінга).
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сьогоденні. Разом з тим «вогонь» є уособленням творчості та пізнання, в
природі яких закладено нескінченність – символ філософської думки. Кінець
розділу D і настання наступного розділу пов’язує музичний матеріал вступу в
тональності B-dur67.
Розділ E знаменує новий рівень розвитку quasi-жанру68 – візуального
плану (за допомогою жестів артистів хору). Наступні за візуалізацією символів
слова «Amor Aeternus» виявляють сутність нескінченності вербально:
об’єктивація математичної формули нескінченності ∞, фігури трикутника △ і
хреста ✝, в значенні «творча сила Божественної любові»69, втілена в логосі слів
«Amor Aeternus»70 і «Amor Divinus»71 (див. Приклад 26). Так, семантичну
формулу нескінченності озвучено у вигляді глісандування звука «а» спочатку
жіночим складом (S + A), далі – чоловічим (T + B) на тлі хвилеподібних жестів
із теками у артистів хору.
Трикутник («виконуваний» на слово «Amor») композитор трактує у
вигляді літерного коду слів amor і, можливо, Aeternus (пор.: А = △). Ця фігура з
позиції християнства є ніщо інше, як символ єдності Отця, Сина і Святого духа.
А з позиції філософської думки – це символ знання. Саме Любов, Істина і
Мудрість є найбільш точним концептуальним обґрунтуванням символу
творення. Як у випадку з символом нескінченності, трикутник також
«візуалізується» артистами хору.
«Хрест» – третя фігура – являє собою символ розп’яття як єдності земного
і божественного Буття, людини і Бога. Візуалізація символу відбувається за тим
же принципом, що і раніше, проте з додаванням глибинно смислової деталі –
67 Примітним є тональний план музики Вступу, що зустрічається тричі: G-dur, As-dur, B-dur. Щоразу –

підвищення тональності, що свідчить про драматургію твору.
68 У Примітці до твору: «...математична формула нескінченності – ∞, символічні (сакральні) фігури

трикутника і хреста».
69 Із енцикліки Верховного Понтифіка Бенедикта XVI: «Любов “божественна”, тому що виходить від Бога і

єднає нас з Богом і, тим самим, перетворює нас на єдине “ми”, яке долає наші поділи і робить із нас єдине ціле,
аж до того, щоб у кінці Бог став “у всьому все” (1 Кор 15, 28)» [288].
70 Від лат. Aeternus – «вічний, безсмертний, безперервний, постійний».
71 Від лат. Divinus – «Божественний».
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світнóї точки в центрі фігури (ліхтаря, за вказівкою композитора): це
народження, воскресіння; це – і творчість, і надія, віра, любов. Божественна
Любов є творчою силою, причиною і двигуном усього і вся. Фігура хреста –
смислова кульмінація твору.
Реприза, побудована на матеріалі експозиції, скорочена (з використанням
прийомів переклички, імітації, стрето, дроблення). Драматургія твору логічно
закінчується твердженням слова-символу «Amor» як уособлення творчої сили
Божественної любові (див. Приклад 27).
Тематично багатий матеріал твору В. Мужчиля, і використані ним
семантичні фігури дозволяють не тільки аналізувати запропоновані автором
анотації та примітки, а й творчо інтерпретувати текст, виявляючи прихований
автором підтекст символічного плану, доказом чого служить це дослідження.
Такі хорові твори композитора, як «Вмирала річка», «Ave Mariae», Перформанс
«Подолання», фонематическая композиція «ТКЦ», «Ку-ку», три звукові есе
«П’ятий вимір», хорова притча «Щедрик», може бути використано як матеріал
в ході подальших досліджень концептуальної творчості в музиці, в тому числі
під кутом зору інтерпретологічного аналізу.
3.4 Концертино для гітари з оркестром Д. Малого: автокоментар
У цьому розділі дисертації, відштовхуючись від власного досвіду
створення Концертино для гітари з оркестром (2012), ми постараємося виявити
принципи сучасного композиторського мислення в сфері концертної музики для
гітари з оркестром. Покажемо, яким чином може бути влаштовано процес
написання музики, які етапи проходить композитор, перш ніж його твір буде
виконано, який взаємозв’язок між виконавською традицією, слухацьким
досвідом композитора та його мисленням, а також як формується музичний
текст (і техніка письма), виходячи з концепції.
ХХ століття, для гітарного виконавства є «золотим» (за висловом
американського гітариста Джона Шнайдера), тому що з огляду вдосконалення
інструмента (поява традиції гри на нейлонових струнах), стало можливим
більш віртуозне виконання, а також збільшились акустичні властивості
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інструмента, що дозволило йому вийти на концертну естраду перед широкою
аудиторією, і стати об’єктом нових творчих пошуків композиторів ХХ століття,
тим самим бути більш «наближеним» до естетики сучасної музики, ніж інші
інструменти (флейта, скрипка, фортепіано і т. ін.), виконавська традиція на яких
у професійній діяльності налічує набагато більше століть, ніж гітарна.
Відомий ряд «знакових» концертів для гітари з оркестром композиторів ХХ
століття, серед яких твори Х. Родріго – «Аранхуеський концерт» (1939),
«Фантазія для джентельмена» (1954), «Андалузький» концерт для чотирьох
гітар з оркестром (1967); Е. Вілла-Лобоса Концерт (1951); Л. Брауера Концерт
№3 «Елегійний» (1984); М. Стецюна Концерт «Іспанський» (1997). Серед
сучасних творів для гітари вирізняються такі: Х. В. Хенце Drei Tentos (1958);
Б. Бріттен Nocturnal (1963); Дж. Шельсі «Ko-Tha» – три танцю Шиви (1967);
Г. Лахенман «Salut für Caudwell» для двох гітар (1977); Т. Мюрай «Vampyr!» для
електрогітари (1984); Л. Беріо Секвенція № 11 для гітари (1987 – 1988);
П. Васкс Соната самотності для гітари (1990).
Завдяки яскравій індивідуальній обдарованості композиторів, кожен твір
має свій яскравий колорит. Проте, прослухавши і проаналізувавши велику
кількість гітарної музики, автор не ставив собі за мету спиратися на жанрову
модель тієї чи іншої композиції. Навпаки, спочатку була думка піти іншим
шляхом.
Перш ніж перейти до аналізу мого Концертино для гітари з оркестром,
згадаємо етапи композиційного процесу, які ми візьмемо за основу алгоритму
аналізу. Ці етапи нами було описано раніше, однак, у зв’язку з жанром Концерту
– зобразимо перероблений варіант:
1. Зародження ідеї та вибудовування концепції;
2. Створення клавіру: побудова форми та драматургії композиції;
3. Оркестрування.
Перший етап, з точки зору психології творчого процесу, – найбільш
невизначений. Ідея може почати зароджуватися вже тоді, коли композитор іще
не знає, що його напише. Про це «поетично» пише Д. Смирнов: «Твір музики
починається з зародження та формування музичної ідеї. Ідея часто приходить
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несвідомо, і часто “отримуєш” її в готовому вигляді в результаті так званого
“натхнення” як щасливу знахідку, як несподіване осяяння. Однак вона може
сформуватись і цілком усвідомлено під час серйозного обдумування,
самозаглибленого розмірковування як результат обдуманого вибору або
переваги, рішення висловити музикою те чи інше враження, почуття або
втілити якусь думку: конструктивну, математичну, символічну тощо» [219].
Відносно цих роздумів, зауважимо, що автор говорить про втілення певної
думки, в т. ч. «конструктивної» і «математичної», що свідчить про науковий
підхід до твору – результату наукового мислення/свідомості композитора,
принципи роботи якого були описано раніше. Це означає, що наша теорія вірна.
Розглянемо Концертино для гітари з оркестром із декількох сторін:
1. Спираючись на психологічний метод аналізу;
2. Спираючись на функціонально-структурний і семантичний аналіз: як
організовано музичну тканину і які звукові форми закладено в ній.
Ідея створення Концертино виникла несподівано, проте сформувалася під
час обмірковування72. Інтонаційне зерно композиції було неусвідомлено «взято»
з п’єси для препарованого фортепіано «Holokost» Дж. Кейджа, а саме: інтервал
малої терції через дві октави, після – форма руху мелодичної лінії терціями
(див. Приклад 28).
Роз’яснимо з точки зору психології сприйняття. Слуховий досвід
спричинив процес написання нового твору, тематично абсолютно не схожого на
п’єсу Дж. Кейджа. У першому розділі цієї п’єси, за рахунок спеціального
препарування, фортепіано набуває «металевого» звучання (дзвін, свого роду),
що віддалено нагадує гітарний тембр. У семантичному тлумаченні цих форм
руху (децима, терції), а також виходячи з самого змісту, це не що інше, як
питання філософського порядку «що вічне, а що тлінне?», ніби тут зібрано всі
прикрощі світу.

72 Із приводу цього говорить також Д. Смирнов: «Найчастіше ідея сама як би “диктує” свій розвиток – її доля

вже “заклала” в ній генетичний код, який композитор може і мусить “прочитати” або “розшифрувати” шляхом
напруженої свідомої, а також підсвідомої роботи думки» [219].
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Зображений свідомістю філософськи мислимий інтервал певний час
дозрівав, поки не перетворився на початок головного тематизму Концертино,
ладова, ритмічна основа, а також інтонаційна природа якого, до певної міри
перегукується з раніше створеними композиціями – Пассакалія для гітарного
квартету (2010), Квартет для флейти, скрипки, альта і віолончелі (2011). Ці
міркування приводять до розуміння того, що змінюється контекст, але форма
руху (а також характер її подачі) звукових структур – залишається,
перетворюючись на своєрідну quasi-риторичну фігуру.
Висхідний рух шістнадцятим тривалостями в головній темі Концертино
стало наслідком природного заповнення малої терції (структурно-акустична
основа децими).
Зауважимо, що працюючи над композицією, в основі якої покладено цей
тематизм (досить традиційний за своєю музичною мовою), завжди відчуваєш,
що ти перебуваєш на «лезі» індивідуального стилю, свого способу мислення з
побоюванням упасти «в болото» вульгарності та вторинності. Відбувається
своєрідне балансування між clishé та ІП. У цьому полягає складність створення
композиції в контексті сучасної музики. Припустимо, почута вперше звукова
структура або певна форма руху, тут же, по суті, для композитора стає clishé,
якого варто уникати. Бо для того, щоб обійти бажання використовувати її в тому
вигляді, який було відображено завдяки слуховому досвіду, слід філософськи
осмислити, творчо переробити її, тоді вона (форма руху), з огляду на
використання в іншому контексті, стає авторською, оригінальною. Згадаймо
М. Равеля, який сприймав «Болеро» як професійно зроблене оркестрування,
щодо цього, також відгукувався Г. Лахенман: «Він (М. Равель – Д. М.) взяв
іспанську мелодію і типовий супровід. Єдине, що він зробив, це поступове
крещендо. І потім він говорив, що це його кращий твір! Немає ніякої музики,
тільки аранжування!» [171]. Отже, можна констатувати, що вся справа в
мисленні композитора, яким чином він осмислює ту чи іншу форму, як робить
він її «своєю», неповторною. І, як говорив нам В. С. Мужчиль, той твір, в якому
задум підкріплений відповідним йому творчо осмисленим і пропущеним через
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серце музичним матеріалом, буде по-справжньому художнім (на противагу –
ремісниче).
В ході створення композиції, буває так, що вибудувана спочатку концепція
може докорінно змінитися – сам музичний матеріал починає впливати на форму,
отже, на зміст. Так сталось і в нашому випадку: створивши концепцію (основну
ідею та приблизну схему розвитку – форму), в процесі роботи над твором вона
перетворилася, тому що «малі» звукові структури – тематично визначені,
змінили «велику» структуру тексту в уже організовану форму. В цьому криється
взаємозумовленість структур музичного тексту на рівні їхніх логічних зв’язків.
Наведемо приклад іншого досвіду композиторів, у яких іноді буває так,
коли їхня композиція концептуально вибудована, обміркована, усвідомлена,
проте самої «музики» немає, або вона нудна, або з бідним, вторинним
тематизмом. Приклад тому, як навіть сам А. Шнітке, відгукувався про один свій
твір, в якому є тільки концепція, але немає музики (без сумніву, ми не будемо
применшувати масштаб і значення його творчості в контексті мистецтва
сучасності – це культурна цінність).
При роботі над Концертино виявився симбіоз, зумовлений органічним
зв’язком другого і третього етапу творчого процесу. Роз’яснимо. Як було
зазначено раніше, що «малі» форми впливають на «великі». Так, у разі
оркестрування, коли самі звукові форми – тембри інструментів симфонічного
оркестру, необхідність введення контрастуючих елементів структури музичного
тексту, вплинули на зміни форми всього твору.
При оркеструванні важливо враховувати специфіку інструмента, що
виконує соло, як наслідок – вибір відповідного складу оркестру, щоб зберегти
акустичний баланс між ними. У нашому випадку, я використовував малий
склад. Застосований тип оркестрування (функціональний, у деяких розділах –
колористичний) з’явився наслідком природи тематизму твору.
З опорою на певні правила, оркестрування Концертино я поділив на два
етапи: 1. Побудова драматургічної лінії інструментів оркестру; 2. Розподіл
функцій між інструментами: облік «бі-функціональності тембру»: крім його
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локального значення, тембр впливає на формоутворення – драматургічна
функція (за Г. Банщиковим [див.: 23, с. 31; с. 52]).
Отже, перейдімо до функціонально-структурного методу аналізу партитури
Концертино – кінцевого результату процесу творення. Для зручності
подальшого аналізу, відобразимо композиційну форму твору на схемі:
А – B – C – B1 –– D – B2 – K –– A1 – B3 – E – D1 – A2 (coda)
а-а1

d-e-h

h1-g-h2

З самого початку, твір було задумано як одночастинний, в якому було б
виражено основну ідейну та драматургічну концепцію сонатно-симфонічного
циклу: протистояння сил, які контрастують між собою, однак, вибудувана в
іншому ключі. Для початку розберемося в образному характері основних тем.
Перша тема (розділ А) – споглядального характеру, лірична, що виражає
думки «людини внутрішньої»73 про проблеми буття, духовності, про Вічне і
тлінне (див. Приклад 29).
Друга тема (розділ В) виконує функцію контрасту до першої теми, а також
сполучної ланки між іншими розділами протягом усього твору (див.
Приклад 30). В основі фактури цієї теми лежить ритмічна фігура ostinato.
Назвемо цей образно-тематичний сегмент концепції твору «глас Божий». Саме
ця тема є початком і наслідком усього в творі: семантичне значення – ΑΩ.
«Intermezzo» (Розділ С) створене як тематичний контраст до другої теми.
Ліричний герой («людина внутрішня») відсутній: це стан ефіру, що перебуває
поза часом-дією, тембро-звукова картина (див. Приклад 31).
Третя тема (розділ D) – зовсім іншої природи, як за жанровою семантикою,
так і за стилістикою (ладогармонія, метроритм, фактура) – це, свого роду,
«perpetuum mobile», що його ми розглядаємо з філософської точки зору як
продукт існування матерії: об’єктивно закладений рух енергії (див. Приклад 32).
Розглянемо драматургію твору за функціями (згідно з концепцією
В. Бобровського).

73 Згадаймо типологію І. Ільїна [див.: 87].
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Концертино починається вступом гітари-solo, яке має налаштувати слухача
на споглядальне зосередження, сприйняття. Головний мотив твору – quasiриторична фігура, яка використовується композиторами різних епох і стилів
(висхідний мотив в обсязі терції з характерним ритмом, спрямування на слабку
долю)74.
Перший розділ (А) складається з двох періодів квадратної будови (16 + 16
тт.). В основу будови другого періоду покладено принцип діалогу між партією
гітари та оркестром. В останніх тактах розділу звучить перша «місцева»
кульмінація, після чого, контрастом, вступає тема В – ostinato, що символізує
«глас Божий».
Відмітною рисою розділу С («Intermezzo»), як наслідок колористичного
оркестрування, є сонорний тип звучання музичної тканини. «Ефемерність»
досягається шляхом дискретної появи звуків і акордів у партії гітари, на фоні
flag. у струнних, які тягнуться, тріольного руху в арфи і педальних звуків у
партіях дерев’яних духових інструментів.
Наступна тема, до якої приводить розділ B1, це розвиваючий розділ D, що
складається з двох, тематично-схожих один з одним підрозділів. У його основі –
мелодика токатного типу на фоні безперервного руху шістнадцятими
тривалостями.
Розвиваючий розділ двочастинний: перший ґрунтується на триразовому
варіюванні двох мотивів: d - e - d1 - e1 - d2 - e3 (де e – це видозмінений тематизм
розділу В). Мотив d – тематична лінія в партії струнних, виводиться з
безперервного руху шістнадцятими тривалостями у гітари, точніше, ця лінія (на
початку розділу) являє собою підкреслення деяких опорних точок партії гітари.
Музичний матеріал цього підрозділу розвивається шляхом фактурноготембрового накопичення: з кожною новою хвилею додаються нові
інструментальні лінії – підголоски, педальні звуки, збагачується вертикаль,
звідси – згущення фактури.

74 Пор.: Й. С. Бах Прелюдія b-moll (ДТК, I т.) (1722), Й. Брамс Сарабанда h-moll (1855), Т. Альбіноні Адажіо для

оргáна g-moll, Г. Уствольська Соната № 3 для фортепіано (1952), Х. Родрігес Андалузький концерт для гітари з
оркестром, 2 ч. (1967).
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Другу частину розділу побудовано за принципом поступового розгортання
нового музичного матеріалу – h1 - h2 - h3 - h4 (див. Приклад 33).
Крім принципу варіаційного накопичення, розвиток досягається шляхом
перестановки тематичної лінії та безперервного руху шістнадцятими
тривалостями. Таким чином, весь розділ D – це ніщо інше, як вираження самої
суті життя, його руху. Як результат цього звучить розділ B2, нагадуючи
слухачеві, що насправді за всім цим стоїть.
Гітарну каденцію (див. Приклад 34) створено на матеріалі розділу С. Крім
соло гітари, в ній застосовано принцип діалогізму, а саме – діалог проходить з
першими, другими скрипками та альтами. У партіях струнних звучать
тематично-схожі мотиви з першого розділу (А) – формотворна «арка», як
вираження іпостасі «людини внутрішньої». Саме тут, у каденції
протиставляються ЛЮДИНА (запитальні мотиви в партії струнних) і СВІТ
(пасажі у гітари). Це протиставлення не конфліктне за своєю природою, а
комплементарне.
Після каденції звучать чотири такту переходу до репризи (А1). За своїм
якісним значенням, реприза є динамічною. Мелодія, що звучала в першому
розділі у гітари, звучить у перших скрипок. Динамічність розділу показано в
густішій фактурі: тридцятьдругі тривалості у гітари, контрапункт у дерев’яних і
арфи, підголоски в партії труби, на кульмінації – тремоло литавр. Реприза
всього твору переривається ударами литавр – В3, що є кульмінаційним у
Концертино.
Як реакція на нього звучить абсолютно новий матеріал – розділ Е
(Lamento) (див. Приклад 35). Джерело цієї теми перебуває в розділі А, тільки в
іншій якості – одкровення. Це вже не прохання, не споглядання, а благання,
після якого може бути тільки два виходи – смерть або продовження життя.
Висхідний рух шістнадцятими нотами (питання), які звучали в основному
розділі, тут перетворюються на спадну інтонацію-lamento в партії струнних. На
протиставлення основній тональності твору (мі-мінор), кульмінацією розділу
стає Мі-мажорний акорд.
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Як новий виток розвитку – продовження життя, йде розділ D1 (на тематизмі
його другого підрозділу h1 із наскрізним розвитком матеріалу потім), що
закінчується потужною кульмінацією і tutti оркестру. Однак драматургічний
розвиток Концертино закінчується не цим. Як «питання, що залишилося без
відповіді», в партії гітари, в діалозі зі скрипками та трикутником, звучить
уривок мелодії першої теми твору, з подальшим її укорочуванням, тим самим
утворюючи концептуальну арку, що символізує «повернення на круги своя».
Висновки до Розділу 3
У цьому розділі ми спробували розкрити основні принципи вияву трьох
поданих типів композиторського мислення, як показника авторського стилю.
Різна природа стилю обраних композиторів, спричинила за собою відповідний
підхід до аналізу композицій:
1. Сонату № 6 і Симфонію № 4 Г. Уствольської було розглянуто з позиції
інтонаційно-драматургічного та семантичного аналізу, в ході яких, ми змогли
виявити характерні риси стилю композитора, а саме:
1.1 Ключовим поняттям для осягнення поетики Г. Уствольської, на наш
погляд, є аскеза. Це – духовна практика, ідеологія життя, відповідно до якої
продиктована авторська техніка письма, відмінна від пануючих
композиторських технік, а також естетики тонального та структурного
мислення. Моделлю для створення цієї техніки слугувала духовна природа
«внутрішньої, християнської людини» з її молитовною аскезою, якій
протистоїть світ матеріальних цінностей, духовної несвободи.
1.2. Композиційно-семантичний аналіз Шостої сонати для фортепіано та
Четвертої симфонії дозволив виявити дивовижну рідкісну стильову єдність,
строго витриману від початку до кінця.
1.3. Художні концепції обраних творів утілюються єдиними знаками
стильового мислення, серед яких:
• мелос лінеарно-поліфонічної природи;
• полімелодізм як «полімелодичне ціле» (за А. Дмитрієвим), що визначає
техніку письма;
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• поліпластова фактура, яка веде до тембрової диференціації та повноти
звукового універсуму;
• монометрика як провідний принцип безтактової організації музичного
хронотопу в союзі з моноритмікою (за В. Холоповою);
• кластерна техніка і сонорика як принципи структуризації тематизму;
• вертикаль у вигляді «згортання» ладогармонічних комплексів (поспівок);
• бінарність музичних структур: звукова фонема (кластер – тон), тематична
організація (сонорика – мелос), фактурний рисунок (ламаний – поступеневий
рух);
• композиційні принципи внутрішньої циклізації як «форми другого плану»
(В. Протопопов) і повернення на круги своя.
Таким чином, композиційний процес Г. Уствольської зумовлений
індивідуалізацією всіх елементів музичного мовлення/мови і системи
формотворчості.
1.4 Симфонізм Г. Уствольської не можна віднести до жодного
загальновідомого типу симфонічного мислення. Це нове, зумовлене
особистісними якостями автора, трактування жанру як симфонії-молитви, в якій
подано образ людини віруючої – Homo credens.
1.5. Твори композитора пронизує одна примітна деталь, яка може вказувати
на те, що всі її витвори мають духовний підтекст. Йдеться про звук d [у
поєднанні (або без) зі звуками e або es], що являє собою стійкий центр, із якого
починається музична фраза, або навколо якого відбувається розвиток музичного
матеріалу. З огляду на те, що Г. Уствольська була людиною глибоко віруючою,
про що свідчать відомі біографічні факти, а також назви більшості її творів,
можна припустити, що цей звук безпосередньо пов’язаний зі словом-символом
Deus (що також було відзначено Н. Васильєвою). Однак, додамо, що цей звук у
поєднанні з e або es, може також трактуватись як «Dies irae».
Ці звуки, в одних випадках, – це благання до Бога, прохання; в інших – це
немов поклик труби з Апокаліпсису. Зауважимо, що буквально вся музика
композитора – це «апокаліптика» в чистому вигляді: максимальність в усіх
засобах вираження та високий рівень експресіонізму. З іншого, аналітичного
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боку форми (згідно з В. Медушевським), використання цих звуків є наслідком
ладу мінорного нахилу – d, характерного для григоріаніки. Але не
заперечуватимемо момент великої інтелектуальної роботи композитора, що
виявляється внаслідок зробленого аналізу Сонати та Симфонії, який свідчить
нам про те, що композитор використовує звук d як символ. Зауважимо: сама
Г. Уствольська в жодному літературному джерелі не згадує про те, що вона під
цим звуком (звуками) мала на увазі та чи мислила вона його як символ.
У першу чергу, зазначимо, що Г. Уствольська – новатор, техніку письма і
характер музики якої можна вирізнити серед усіх відомих композиторів
сучасності, що, безсумнівно, стало наслідком її мислення, світогляду,
інтелектуалізму, професіоналізму, духовності, абсолютно особливого слухання і
відчуття форми.
2. У ході функціонально-структурного аналізу «Guero» для фортепіано
Г. Лахенмана ми дійшли таких висновків:
2.1. Нам удалося виявити основні функції виконавського прийому в
творчості композитора, а саме: структурування музичного тексту шляхом
темброутворення, формоутворення, а також смислоутворення композиції, що
виявляється в семантизації музичної тканини. Сутнісною стороною феномена
виконавського прийому є об’єктивізація тієї чи іншої форми руху.
2.2. Нове трактування звучання фортепіано Г. Лахенмана, спричинило за
собою впровадження та використання спеціальних понять у методологічному
слові нашої роботи: виконавський прийом (як форма руху звукового матеріалу);
тип прийому (ковзання, піцикато у вигляді щипка боку клавіші або кілочка, в
деяких зразках виконання цієї композиції – клацання кілочка пальцем);
швидкість, сила та час виконання прийому; фактори часу-дії прийому (місце,
час, характер подачі, джерело виконання), звукова форма (тембро-звукова
складова прийому), нотний графік (замість нотного стану).
2.3. Композитор використав нові способи звуковидобування, які до нього
ніхто не застосовував, отже вплинув на виконавську традицію, яка в рамках
фортепіанної музики має досить довгу історію. Таким чином, перед нами
постає абсолютно майстерно зроблена композиція, позбавлена будь-яких cliсhé
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як смисло-утворюючих, так і тембро-звукових. Незмінним структурним
параметром композиції є музична форма, яка вибудувана за всіма законами
драматургії. Чітко простежується ідея композиції – сходження (Н. Горшкова
трактує як «процес становлення Всесвіту» [61, с. 43], «процес появи чотирьох
стихій: води, землі, вогню та повітря» [там само]).
Таким чином, застосування нестандартних прийомів не заперечує
змістовну сторону, що свідчить про концептуальне мислення композитора,
інтелектуалізм, філософське осмислення нетрадиційного виконавського
прийому. Не заперечуватимемо, що, у зв’язку з наведеними фактами
формування стилю композитора, цей твір Г. Лахенмана може містити духовний
підтекст: можливо, його ідеєю є показ сходження саме духовною ліствицею.
3. Виходячи з інтерпретологічного аналізу хорового перформансу
« P e r p e t u u m m o b i l e » В . Мужч и л я , в і д з н ач и м о о с н о в н і п р и й ом и
композиторського письма як втілення концептуалізму з філософсько-релігійним
корінням (впливами) художньої свідомості.
3.1. Троїчність виявляється на рівні тричастинної структури твору, в
трикратному проведенні тематизму Вступу (А, А1, А2); в першій (b1, b2, b3) і
середніх (C, D, E) частинах, репризі (b4, b5, b6); а також на трьох рівнях вияву
музичного змісту:
• візуалізації (показ фігури-символу артистами хору);
• вокалізації символу (спів обрисів фігури за встановленим композитором
принципом);
• вербалізації – емоційне прочитання.
Кожне з них – суть те ж саме75. Використані композитором фігури
(нескінченність, трикутник і хрест) являють собою єдину сакральну сутність
Буття.
Символізація виявляється в усіх формах руху музичної тканини: в
тематизмі вступу – фігура нескінченності та хреста в одному цілому, рух

75 Пор .: Інсталяція «Один і три стільці» (1965) Дж. Кошута як один із характерних прикладів концептуального

мистецтва є самотематизуюча робота, що містить контекст власної презентації: стілець, фотографію цього
стільця та копію словникової статті «стілець».
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шістнадцятим (сirculatio) – колообіг води в природі; △ – символ філософського
пізнання; ✝ – символ любові Божественної.
3.2. Рівні пізнання смислу концепції хорового перформансу «Perpetuum
mobile» В. Мужчиля виявляються в розумінні «нескінченного руху» не тільки з
позицій, зазначених композитором: фізики (колообіг води в природі) та
метафізики (взаємодії стихій землі, води, повітря, вогню), але також і з позиції
філософсько-релігійних концептів (Любов, Істина, Мудрість). Згідно з текстами
Святого Письма та християнських учень, у Бога немає ні початку, ні кінця; Він –
Безначальний, Єдиний, Безсмертний. Звідси «нескінченний рух» являє собою
абсолютну якість Бога-Творця, що концептуально відображено композитором у
цьому творі в символічній формі, що затребує від слухача інтерпретативносемантичного мислення/сприйняття.
Згідно із запропонованою інтерпретацією концепції хорового перформансу
«Perpetuum mobile», Божественна любов як онтологічна сутність Буття є
творчою силою, причиною і двигуном усього і вся. Поняття «вічної,
Божественної любові» виявляється всередині інтонаційної драматургії рухом
введених символів: ∞ — △ — ✝.
Перші два утворюють: ∞ — △
Вічна = Нескінченна = Божественна — Любов до мудрості = Знання
Другий і третій: △ — ✝
Любов до мудрості = Знання — Бог = Любов
Перший і третій: ∞ — ✝.
Вічна = Нескінченна = Божественна — Любов = Бог
Знання, яке прямує через Мудрість і Любов, – веде до істини, а Істина – це
Бог. Так у кожному символі криється аспект Божественний і виявлена
троїчність. І в цьому полягає сутність «Perpetuum mobile», реалізованої
композитором.
3.3. Важливо відзначити і величезне значення інтертексту як умови
концептуального мислення композитора. В цьому випадку, концептуалізм як
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метод композиції позначився на вищому художньо-етичному рівні вираження
музичної семантики, виявивши впливи християнської культури та релігійної
свідомості. Можна погодитися з думкою О. Заверухи щодо позиції духовності,
яку має займати кожен сучасний композитор: «...сучасна композиторська
творчість направлена допомогти людині перейнятись вірою, стати сильним
духом, повідомивши їй істину, здатну змінити її життя» [80, с. 110]. Саме таку
концепцію закладено в досліджуваному опусі.
3.4. Сформулюємо основні позиції концептуалізму в музиці В. Мужчиля:
• творчість тяжіє до глибини думки, підтвердженої в Слові-Логосі;
• концепція твору зачіпає ідеї глобального, соціального, художнього
значень, а не просто відноситься до факторів технічного порядку (побудувати
серію, розщепити сьомий обертон);
• кожна деталь (музична або літературна цитата, стукіт по кришці рояля,
візуалізація артистами хору) має бути мотивована концепцією автора;
• техніка не тяжіє над змістом, а є його похідною;
• твір має виражати новаторську ідею, або нестандартний підхід до її
реалізації;
• жанр і форма продиктовані ідеєю твору і можуть бути трансформовані в
порівнянні зі своїм класико-романтичним каноном.
4. Концертино для гітари з оркестром Дмитра Малого, було розглянуто з
позиції функціонально-структурного методу аналізу, в ході якого нам вдалося
з’ясувати наступне:
4.1. Звернення нами до аналізу Концертино в дисертаційній роботі,
зумовлене в першу чергу бажанням досліджувати феномен композиторського
мислення в руслі психології творчого процесу. На прикладі авторського
коментаря до твору, ми показали приклад того, як може бути написано твір, які
шляхи він проходить перш ніж його буде виконано.
4.2. Виявили можливі фактори формування тематизму в творі, а саме:
тематична комірка може бути взятою з іншого витвору в ході слухацького
досвіду композитора, а далі – бути переосмисленою як тематизм для нової
композиції, що є наслідком творчого мислення-свідомості. Навіть якийсь
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почутий незначний інтонаційний елемент може спричинити створення великого
полотна, бо він здобуває нове життя завдяки іншому контексту.
4.3. Висвітлили проблему вибудовування концепції та процесу роботи над
композиційною формою, визначивши важливу роль етапу оркестрування та
впливу звукових форм на остаточний результат.
4.4. Концепція «Концертино» вибудувана за законами сонатної драматургії
(дія – протидія – наслідок/результат). У підсумку в творі втілено психологічний
сюжет про життя людини від народження до загибелі.
Результати даного розділу опубліковано в роботах [138; 139; 140; 141; 142;
143].
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ВИСНОВКИ
1. У зв’язку з науково-технічним прогресом у ХХ столітті простежується
проблема соціального характеру, що є причиною стилістичної розрізненості
музичної культури. Поява сучасних форм комунікації та засобів зв’язку
вплинула на обмін і сприйняття інформації (якісно новий слуховий досвід);
створено нові шляхи роботи зі звуком – можливість створення музики за
допомогою цифрових пристроїв. У ХХ столітті виникла абсолютно нова форма
відтворення музичної композиції – електронна, яка, з одного боку, розширила
поле творчої діяльності композитора, з іншого – до певної міри витіснила
виконавську традицію. Ці факти свідчать про наукове мислення композитора
(науковий підхід до створення музики) – характерне саме для ХХ – ХХI століть.
Стилістична різноплановість музичної культури ХХ ст. є наслідком
розумової парадигми. Переоцінка культурних цінностей епохи Модерну –
перша причина нестандартного мислення сучасного композитора. Шлях
уникнення – як творче credo радикально налаштованих композиторів. Будь-яке
повторення, в першу чергу – техніки письма іншого композитора – мислиться
як cliсhé. Це одна сторона проблеми; інша – якщо все концептуально
виправдано композитором і шляхи роботи над музичним матеріалом
підпорядковано концепції, тобто – мотивовано. Кожен видатний композитор
сучасності створив свій «інститут звукотворчості», в якому звукоформи діють
на основі певних, розроблених методів роботи з музичним матеріалом, що
зумовлюють авторський метод «мислити музикою».
2. Розроблено типологію композиторського мислення як результат
взаємодії художньої свідомості та історико-культурних передумов діяльності
композитора. Подані три типи (філософський, релігійний, науковий) є
матрицею того чи іншого способу світогляду. Кожен з них, унаслідок культурносоціальної зумовленості людини, її свідомості/сприйняття, бере участь у
формуванні стилю композитора, впливає на хід розумової діяльності (в тому
числі на концептуальний принцип роботи з музичним матеріалом, техніку
письма). Виявлено, що подані типи композиторської творчості співіснують один
з одним, але ступінь їх вияву залишається проблемою риторичного характеру,
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оскільки не може бути точно теоретично об’єктивованим. Виявлено домінуючі
типи. Так, філософія є фундаментом розумової діяльності художника, релігія –
духовної, його етико-моральною стороною; наука виявляється в методі
створення музичної композиції за допомогою специфічних для неї засобів.
Кожен із способів пізнання дійсності може виявлятись у музичному тексті не
тільки як техніка письма, а й у вигляді ідей, концепцій.
3. Завдяки дослідженню музичного тексту обраних творів Г. Уствольської,
Г. Лахенмана і В. Мужчиля, було встановлено спільні принципи взаємодії
художньої свідомості, технік письма та методів роботи з музичним матеріалом,
що підтверджує єдність стилю мислення того чи іншого композитора.
4. Аналіз творчості обраних композиторів виявив радикальну відмінність
їх технік письма та методів роботи з музичним матеріалом; і як наслідок –
застосування різного методу музично-теоретичної аналітики. На рівні
культурного значення (КЗ) в контексті (Кт) їх національних традицій можна
відзначити основні показники стилю мислення. У Г. Уствольської –
експресіонізм, структурність, молитовність [КЗ: розвиток жанру симфонії,
семантизація музичної мови; Кт: симфонізм, духовна традиція російської
культури, григоріаніка]; У Г. Лахенмана – структурність, логіка, техніка [КЗ:
розширення звукових можливостей інструмента; Кт: інструменталізм,
структуралізм, німецька філософія ХХ ст.]; у В. Мужчиля – філософічність,
хорове мислення [КЗ: фонематизм, розвиток хорового жанру; Кт: хорова
традиція української музики, концептуалізм, православ’я]. Контекст як наслідок
культурно-історичних передумов формування мислення композитора – різний,
таким чином, результат творчості – в культурному значенні розвитку їхніх
національних традицій як феномені «переосмислення традиції», але також і в
наступності.
Можна констатувати, що мистецтво композиції заслуговує більшого, ніж
просто ототожнення композиторів із тим або іншим типом, тому що, безумовно,
кожен творець проповідує своє філософське слово (можливо, релігію, яка
впливає на його творчість) і науковий (раціональний) підхід до твору.
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Отже, композиторське мислення – це динамічний, еволюціонуючий
процес, підпорядкований диханню епохи. Специфіка композиторського
мислення в музиці другої половини ХХ – початку XXI століть полягає у
взаємозумовленості світогляду, комунікації (виконавська традиція, слухацька
оцінка/сприйняття) і соціальної зумовленості композитора (науково-технічний
прогрес в епоху постмодерну) формують авторську техніку письма.
Взаємозумовленість світогляду та композиторської техніки в способі
композиторського мислення – його мінливості, рухливості, структурності,
детермінізмі одних процесів і дискретності інших. Відмінності в техніці письма
композиторів є продуктом їх розумової діяльності та зумовлені художньою
свідомістю, в основі якої покладено процес об’єктивізації різних культурноісторично сформованих форм.
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